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หัวของานคนควาอิสระ การศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ
ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ผ า น เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น
กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ

ชื่อผูเขียน พิชญาวี  คณะผล
อาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประณต   บุญไชยอภิสิทธิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ปการศึกษา 2553

บทคัดยอ

งานวิจัยการศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ ของการสื่อสารผาน
เครือขายสังคมออนไลน กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  จ.เพชรบูรณ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา ความหมาย และรูปแบบของเครือขายสังคมออนไลน และ
ศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดย
ตอบแบบสอบถามจากจํานวนกลุมประชากรที่เปนตัวอยางจํานวน 286 คน ใชวิธีการสุมแบบไม
เจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.05 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
รอยละ การหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานไดแก T – test
และOne – Way Anova

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี คือ สวนใหญลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางเปนเพศหญิง ชวงอายุ 16-25 ป สถานภาพโสด รายไดโดยเฉลี่ยตํ่ากวา 10,000 บาท สวน
ใหญมีทัศนะคติตอเครือขายสังคมออนไลนในเชิงบวก สวนมากใหความสําคัญสําหรับ สังคม
ออนไลนเปนชองทางที่เปดกวาง เปนเคร่ืองมือใหคนไดแสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุม
สามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการไดงาย และเปนการโตตอบสื่อสารกันโดยอิสระ
ไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใด มีการใชประโยชนจากสังคมออนไลนเพื่อ Chat กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกา
หรือหาเพื่อนใหม เพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ และเพื่อรับ – สง อีเมล ดาวน
โหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส มีความพึงพอใจมากในเร่ืองของการไดสนทนา(Chat) โตตอบ กับ
เพื่อนหรือผูที่ตองการจะสื่อสารดวย มีความคลองตัวหรือความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และมี
ความหลากหลายของชุมชนหรือกลุมสังคม
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ABSTRACT

This research of the independent study of “Study Title A Study of Attitude, utilization
and contentment of Social Network A Case Study of Chalermkarnchana College Phetchabun
Students and Personals. Were to study the History, meaning and form of social network and
Study Attitude, utilization and contentment of Social Network of Chalermkarnchana College
Phetchabun Students and Personals. Randomizations of the answering questionnaires on the
sample group of 400 employees were used in this study. The tool was gathering data from
answering questionnaires with Rating Scale approximately 5 level. The reliability of the
instrument calculated by Cronbach Alpha Coefficient was 0.05. Data was analyzed by using
frequency, percentage, mean and Standard Deviation and the statistics that use in test hypothesis
such as T-Test , One – Way Anova.

The results of the study were as follows: sample group mostly were female, single,
age between 16-25 years old, salary an average of lowers 10,000 baht, the majority has good
attitude of Social Network. the majority is important the social Network are the way adopts be a
tool show opinion various the part , can seek the data and can meet the requirement easy and a
conversation communicates independently , neither will at  , when. There is utilization for social
Chat with friends online to find old friends or make new friends, for following information that
take an interest and the events and for receive- send E-mail, download music, download game.
There are many contentment have in about of something talk Chat, reply, with a friend or , who
want to communicate, there is the easiness or quickness in the communication, and have the
variety of the community or social group.

ง
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ทุกวันน้ีอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ

รูปแบบหน่ึงที่เปนที่นิยมมากในขณะน้ีคือ การสรางชุมชนออนไลน หรือ Social Network ที่เร่ิม
ขยายผลจากการสื่อสารระหวางบุคคล มาสูรูปแบบองคกร และธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนความรู
ความชอบของบุคคลที่มีรสนิยมเดียวกัน สงผลใหเกิดโอกาสแกองคกรอยางหลากหลายที่ไมควร
มองขาม

Social Network หรือเครือขายสังคมออนไลน คือการที่มนุษยสามารถเชื่อมโยงถึงกัน
ทําความรูจักกัน สื่อสารถึงกันได ผานทางระบบอินเทอรเน็ต ในรูปแบบการใหบริการผานเว็บไซต
ที่เชื่อมโยงระหวางบุคคลตอบุคคล ไปจนถึงบุคคลกับกลุมบุคคล ไวดวยกันน่ันเอง โดยเว็บไซต
เหลาน้ีจะมีพื้นที่ใหผูคนเขามารูจักกัน มีการใหพื้นที่ บริการเคร่ืองมือตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสรางเครือขาย สรางเน้ือหาตามความสนใจของผูใช จนกลายเปนชุมชนที่ทําใหผูใชสามารถ
แชรขอมูล ตัวตน และทุกๆ สิ่งที่สนใจ เชื่อมโยงเขากับคนในเน็ตเวิรคดวยวิธีการตางๆ ประกอบกับ
แนวโนมการใชบริการ Social Network มีแนวโนมการใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น เห็นไดจาก
พฤติกรรมผูบริโภคที่มีการปรับการใชชีวิตประจําวัน โดยให Social Network เขามาเปนสวนหน่ึง
ในการติดตอสื่อสาร และรับขอมูลตางๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ใชงานระบบ Social Network ใหมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นน่ันเอง

Social Network จึงเปนชองทางหน่ึงที่องคกรสามารถนํามาปรับใชในองคกร เพื่อเปน
ชองทางหน่ึงในการติดตอสื่อสารกับบุคลากรภายในองคกรและกับทั้งบุคคลตางๆ ภายนอกองคกร
ได เพราะเปนชองทางที่มีตนทุนตํ่า เปนเคร่ืองมือการสื่อสารรูปแบบใหม เปนการแนบชิดกับลูกคา
และคนในองคกร เปนการลดการนินทาวารายจากคนในองคกร เปนชองทางหน่ึงในการกระจาย
องคความรู และยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีกับองคกร อีกดวย

แต Social Network เปนเคร่ืองมือที่มีขอเสีย และขอจํากัดเชนกัน กลาวคือ เน่ืองจากเปน
ชองทางที่สามารถสื่อสารระหวางบุคคลถึงบุคคลไดอยางรวดเร็วในลักษณะเปนเครือขาย ดังน้ัน
หากขอความหรือขอมูลที่สื่อผาน Social Network เปนไปในทางลบ ยอมหมายถึงภาพลักษณใน
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ดานลบแกองคกรที่สื่อสารไปยังบุคคลตางๆ อยางรวดเร็ว เชนกัน อีกทั้งขอจํากัดของ Social
Network ที่ตองคํานึงถึงประเภทขององคกร วาจะสามารถสื่อสารดวย Social Network ไปยัง
กลุมเปาหมายขององคกรตนเองไดหรือไม

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาทัศนะคติ การใชประโยชน และความ
พึงพอใจในการสื่อสารผานสังคมออนไลน Social Network ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ เพื่อจะนําผลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางสําหรับสถาบัน ในการนํา
Social Network และการติดตอติดสื่อสารผานอินเทอรเน็ต มาใชในการสื่อสารภายในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังตอไปน้ี
1. เพื่อศึกษาทัศนคติจากเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ
2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการนํา Social Network และการติดตอติดสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ตมาใชในการสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปใน
อนาคต

1.3 สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุติฐานในการวิจัยมีดังตอไปน้ี
1. ผูใช Social Network ที่มีเพศแตกตางกัน มีการใชประโยชนจาก Social Network

แตกตางกัน
2. ผูใช Social Network ที่มีสถานะแตกตางกันเชน อาจารย นักศึกษา และบุคลากร มี

การใชประโยชนจาก Social Network แตกตางกัน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา ความหมาย และรูปแบบของ

เครือขายสังคมออนไลน และศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสาร
ผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ .เพชรบูรณ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 286 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก  แบบสอบถาม  ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะหขอมูลโดยการแจก
แจงความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานไดแก T – test และOne –
Way Anova โดยศึกษาในชวงเดือน สิงหาคม 2553 – ธันวาคม 2553

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังตอไปน้ี
1. เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา ความหมาย และรูปแบบของเครือขาย

สังคมออนไลน
2. ทําใหทราบถึงทัศนคติ การใชประโยชนและความพึงพอใจของการสื่อสารผาน

เครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งจะใชประโยชนในการทําการติดตอสื่อสาร
ใหเปนไปอยางสอดคลองตอบสนองความรูสึกและความตองการของนักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ

3. เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางแกวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ ใน
การนํา Social Network และการติดตอติดสื่อสารผานอินเทอรเน็ตมาใชในการสื่อสารภายในองคกร
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปในอนาคต

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซตที่ใหบริการ

ผานระบบเวิลตไวลเว็บบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ตโดยเว็บไซตในการ
วิจัยคร้ังน้ีคือ www.facebook.com

Facebook หมายถึง บริการบนอินเทอรเน็ตบริการหน่ึงที่จะทําใหผูใชสามารถ
ติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆกิจกรรมกับผูใช Facebook คนอ่ืนได

Twitter หมายถึง บริการเครือขายสังคมออนไลนจําพวกไมโครบล็อก โดยผูใชสามารถ
สงขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร วาตัวเองกําลังทําอะไรอยูในตอนน้ัน เพื่อเปนบันทึก ณ
ชวงเวลาน้ันกําลังทําอะไรอยู ลงไปในเว็บไซตของ Twitter.com
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นักศึกษาและบุคลากร หมายถึง บุคคลที่กําลังศึกษาและทํางานอยูในวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ.เพชรบูรณ

ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบ ความพอใจ ความตองการสูงสุดซึ่งจะนํามาหรือเปน
เหตุจูงใจใหใชในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ.เพชรบูรณ

ทัศนะคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ ที่มีตอเครือขายสังคมออนไลน วามีลักษณะอยางไร มีความรูสึกทางบวกหรือทางลบ

การใชประโยชน หมายถึง ประโยชนที่ไดรับและการนําความรูที่ไดรับจากการใช
เครือขายสังคมออนไลน ไปใชประโยชนของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ เชนคนหาขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ หรือเพื่อการอ่ืนๆ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการดําเนินงานวิจัยเร่ืองการศึกษาศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ
ของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบในการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

2.1 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ
สุชีราภรณ ธุวานนท (2547) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ กอต้ังขึ้นณ เลขที่ 333

หมู 8 ตําบลบานโตก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ดวยเจตนารมณที่
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนําไปสูการพัฒนาทางดาน
ความคิด ทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ และคุณธรรม ซึ่งจะชวยสงเสริมและพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งประเทศชาติแบบ
ยั่งยืน ดังน้ันวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณจึงจัดใหมีการเรียนการสอน โดยใหความสําคัญกับ
การเตรียมความพรอมในดานศักยภาพ และทรัพยากรสนับสนุนตางๆ เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามปณิธานที่ไดต้ังไว ภาพที่ 2.1 แสดงหนวยงาน/
สํานักงาน ในวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
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ภาพที่ 2.1 หนวยงาน/สํานักงานในวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ

แผนภูมิโครงสรางการบริหารและหนวยงาน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ
CHALERMKARNCHANA PETCHABURN COLLEGE

ผูรับใบอนุญาต สภาวิทยาลัย นายกสภาวิทยากร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

สํานักงานทะเบียน สํานักงานกองทุน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิชาการ

ฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หนวยงานผลิตส่ือและนวัตกรรมการสอน
- หนวยงานฝกอบรมและเผยแพรเทคโนโลยีการศึกษา
- หนวยงานพัฒนาเว็บไซตและระบบ

ที่ปรึกษา อธิการบดี

กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ
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ฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฝายที่ มุงพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน นําไปสูการเปนผูนําในชุมชน
และสังคม มีผลงานการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนอยาง
หลากหลายมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน  มีการสอดแทรกภูมิ
ปญญา คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหผูเรียน ในองคกรมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ผลของการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมดมุงสูการ
สรางเครือขายและสังคมแหงการเรียนรูอยางสรางสรรค วิทยาลัยมีจุดเนนในการพัฒนาดาน
บุคลากร ดานหลักสูตร ดานสื่ออุปกรณ อาคารสถานที่และดานการสรางเครือขายแหงการเรียนรูใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล ฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย หนวยงานยอย คือ หนวยงานผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน หนวยงานฝกอบรมและ
เผยแพรเทคโนโลยีการศึกษา และหนวยงานพัฒนาเว็บไซตและระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

2.1.1 หนวยงานผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณกําหนดขอบขายและภาระงาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และสภาพชุมชนทองถิ่นที่ต้ังของ
วิทยาลัยเพื่อไหตอบสนองกับความเหมาะสมแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรภายในวิทยาลัย
ศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหถึงความจําเปน ในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนและ วิเคราะหถึงความจําเปนและแนวทางในการใชเทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิชาการสงเสริมใหอาจารยผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนดําเนินการ
ศึกษาถึงรูปแบบ และแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาใหอาจารยผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอน ดําเนินการใหความรูเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนแก
อาจารยผูสอนโดยผานสื่อและกระบวนการตางๆ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
การสอนในรูปแบบตางๆ แกอาจารยผูสอนจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนใหบริการแกอาจารยผูสอน จัดหาสื่อตนแบบเพื่อเปนแบบอยางหรือสื่อ
ตนแบบในการผลิตสื่อการสอนที่สอดคลองกับความตองการของอาจารยผูสอน ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการผลิตการใชสื่อการใชสื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนแกอาจารยผูสอน

2.1.2 หนวยงานฝกอบรมและเผยแพรเทคโนโลยีการศึกษา
หนวยงานฝกอบรมและเผยแพรเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ

สื่อตางๆ รวมทั้งการนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาการเรียนการสอนแกคณาจารยภายในวิทยาลัย ซึ่ง
โครงการเหลาน้ีทางหนวยงานเทคโนโลยีทางการศึกษาไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด
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นอกจากน้ียังไดพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติของนักศึกษาในสาขาตางๆ และ
เลือกสรรอุปกรณที่ทันสมัยโดยคํานึงถึงแนวโนมความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จออกไปสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงาน
เทคโนโลยีทางการศึกษาฝกอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาใหแก
อาจารย และเจาหนาที่ภายในวิทยาลัยและใหบริการทางวิชาการแกสังคม จัดฝกอบรมบุคลากร
ภายในหนวยงาน จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียนมาตรฐานใหแกอาจารย
ใหมและอาจารยที่สนใจ จัดฝกอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใหแกอาจารยและบุคลากรภายในวิทยาลัยในการใชอุปกรณสํานักงาน

2.1.3 หนวยงานพัฒนาเว็บไซตและระบบ
หนวยงานพัฒนาเว็บไซตและระบบ ทําหนาที่วิเคราะหเน้ือหาออกแบบวิธีการนําเสนอ

ผลิตและพัฒนาบทเรียน e-learning ทั้งแบบ Online และ offline อบรมการใชงานระบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ e-learning ใหแกอาจารยและนักศึกษาและใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคเกี่ยวกับ
การผลิตและการใชงานระบบ e-learning ดูแลระบบ LMS (Learning Management System) ใหกับ
นักศึกษา  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ และหนวยงานภายใน
ใหเปนรูปแบบ Dynamic Website พรอมทั้งดูแลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ออกแบบและ
พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 การสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication, CMC)
Herring (1999) ไดใหความหมายการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรวา “เปนการ

สื่อสารปฏิสัมพันธแบบไมตอเน่ืองกันทางคอมพิวเตอร ที่สามารถกําหนดการติดตอปฏิสัมพันธของ
มนุษย ต้ังแต 2 คนขึ้นไปหรือเปนเครือขายคอมพิวเตอร”

กนกวรรณ ศรีกระจาง (2544) ไดใหความหมายไววา “ คือการติดตอสื่อสารกันของ
มนุษยโดยอาศัยเครือขายทางคอมพิวเตอรเปนตัวเชื่อมโยงปฏิสัมพันธระหวางบุคคล หรือกลุม
บุคคลซึ่งมีความสําคัญคือการใชตัวอักษร (Text-Messaging) หรือภาษาที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชแตละบุคคลหรือกลุมน้ัน ๆ ”

Kerr และ Hiltz (1982) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับระบบการสื่อสารผานตัวกลาง
คอมพิวเตอรวา

1. ปจจัยสําคัญในกระบวนการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรไดแก ซอฟตแวรที่
นํามาใชในการควบคุมระบบการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรซึ่งซอฟตแวรที่นํามาใช ตอง
สามารถสรางปฏิสัมพันธไดเชน สามารถในการเขาถึงขอมูลการประมวลผลในการโตตอบ
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นอกจากน้ันผูวางระบบไดกําหนดใหคุณสมบัติในการสรางปฏิสัมพันธดานการแสดงความคิดเห็น
ยอนกลับ (Feed back) ในรูปของขอความ (Text Base Communication) เปนสิ่งสําคัญที่สุด ในการ
กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชคอมพิวเตอรในระบบการสื่อสารตอพฤติกรรมของ
บุคคลเปนการเขาไปเกี่ยวของกับคุณภาพของ ชีวิตการทํางานและการตัดสินใจ การเพิ่มโอกาสใหม
ๆ ในการดําเนินชีวิต เชน มีเวลาวางมากขึ้น มีทางเลือกและเวลาในการสื่ อสารเพิ่มมากขึ้น
เพลิดเพลินกับการทํางานมากขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทาง เปนตน ในขณะเดียวกันก็อาจ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานของกิจกรรมยามวางหรืองานอดิเรก เปลี่ยนแปลงวิธีการจัด
ขอมูลจากเดิมที่เปนเอกสารจํานวนมาก สวนผลกระทบตอพฤติกรรมของกลุมไดแก การ เพิ่มการ
สื่อสารในกลุมในลักษณะที่ไมเปนทางการใหมากขึ้น การกระจายการสื่อสารออกไปไดมากขึ้น
ขยายขนาดของกลุมใหใหญขึ้นเปนตน

2.2.1 กระบวนการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร
เปนการใช E-Mail และ Computer Conferencing พรอม ๆ กันในเวลาเดียวกัน หรือใช

อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งการสงสารจะทําการเขารหัสสาร (Encoding) ในรูปของขอความ (Text)
สงผาน เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูสงสารไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูรับสารโดยเคร่ืองสัญญาณ
(Communication Research Vol.19 No.1 February 1992 : 52) ซึ่งในยุคเร่ิมแรกของการสื่อสารผาน
ทางคอมพิวเตอรจะเปนการสื่อสารกันดวยขอความโดยปราศจากภาพ เสียงหรือภาพเคลื่อนไหว
อยางในปจจุบัน เมื่อไดพัฒนาในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรขั้นตอมาจึงไดเกิดการสื่อสารดวย
ขอความ ภาพ เสียง แมแตภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาไปสูความเปนสื่อปฏิสัมพันธ โดยเปน
กระบวนการสื่อสารในลักษณะโตตอบระหวางผูสงสารและผูรับสาร

McQuail (2000) ไดกลาวถึงชุมชนที่เกิดขึ้นผานการสื่อสารคอมพิวเตอรวา ชุมชน
เหลาน้ีไดเปดโอกาสในการเขาถึงใหแกสังคม มีการเปดกวางทางความคิดในขณะที่สังคมปกติไม
สามารถทําได โดยผูที่มีปญหาหรือความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน สามารถสงผานความคิดและ
ทัศนคติถึงกันผานตัวกลางน้ี เชน ผูที่ชื่นชอบเพลงในแนวเดียวกันก็จัดต้ังเว็บไซตขึ้นมาเพื่อ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน นอกจากน้ียังมีการรวมกลุมกันโดยคนที่มีปญหาในลักษณะ
เดียวกัน เชน ปญหาเร่ืองเพศ หรือปญหาสุขภาพจิต (Jones, 1997)

2.2.2 รูปแบบการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร
การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนมีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way

Communication) ซึ่งเปนการสื่อสารที่การสื่อสารกลับ (Feedback) คือมีการโตตอบระหวางผูสง
สารกับผูรับสาร โดยปกติแลวการสื่อสารของมนุษยน้ัน มักจะมีลักษณะเปนการโตตอบกัน
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กลาวคือ เมื่อมีผูพูดก็มีผูฟง ผูฟงรูสึกเปนอยางไรก็มีปฏิกิริยาตอบกลับมา แมวาในการสื่อสารใน
อดีตจะมีการสื่อสารกลับที่ลาชา หรือโอกาสที่ผูสงสารจะไดรับการสื่อสารกลับมีนอย แตใน
ปจจุบันเมื่อมีสื่ออินเทอรเน็ตเขามาในวงการสื่อสารมวลชน การสื่อสารแบบสองทางไดกลายเปน
เร่ืองที่งายดายเพียงปลายน้ิวสัมผัส ทําใหผูสงสารไดรับการตอบกลับจากผูรับสารไดอยางตอเน่ือง
และรวดเร็ว

Moris (1996) ไดจําแนกรูปแบบการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตออกเปน 4 รูปแบบดวยกัน
ไดแก

1. การสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมพรอมกัน (One-to-One Asynchronous
Communication) ตัวอยางของการสื่อสารประเภทน้ีไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Mail

2. การสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมพรอมกัน (Many-to-Many Asynchronous
Communication) ตัวอยางของการสื่อสารประเภทน้ีไดแก Usernet, Electronic Bullentin Boards
เปนตน ซึ่งผูรับสารตองลงชื่อกอนที่จะเขาสูระบบ

3. การสื่อสารแบบพรอมกัน (Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One-to-One
ไปจนถึง One-to-Many โดยสามารถคุยกันไดในหลากหลายหัวขอที่ตองการ ตัวอยางของการ
สื่อสารประเภทน้ีไดแก การ Chat (Internet Relay Chat หรือ IRC)

4. การสื่อสารแบบไมพรอมกันระหวาง ผู รับสารและผูสงสาร (Asynchronous
Communication) ซึ่งโดยทั่วไปแลวมีลักษณะที่ผูรับสารตองการที่จะคนหา Site เพื่อที่จะเขาไปดู
ขอมูลขาวสารซึ่งอาจเปนการสื่อสารแบบ Many-to-one, One-to-One หรือ One-to-Many ตัวอยาง
ของการสื่อสารแบบน้ีไดแก Website, Gopher และ Ftp Sites

Rice (1989) ไดวิเคราะหถึงศักยภาพของการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร โดยเปรียบเทียบ
จากคุณสมบัติในการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี

1. ความเปนอิสระจากกฎเกณฑและขอจํากัด (Freedom of Constraints) เชนการ
กําหนดสถานะของผูสงสาร การผูกขาดความเปนเจาของสื่อการไมสามารถเลือกกลุมผูรับสาร
เฉพาะเปาหมายได การกําหนดชวงเวลาในการรับขาวสาร หรือการไมสามารถเรียกคืนขอมูลได
เปนตน

2. ขอบเขตการสื่อสาร (Mode or technical bandwidth) ซึ่งหมายถึง ระยะทาง ระหวางผู
สงสารและผูรับสาร หรือเน้ือหาที่สามารถนําเสนอไดหลายลักษณะ ทั้งที่เปนคําพูด สัญลักษณหรือ
เสียง

3. การสนองตอบและปฏิสัมพันธ (Feedback and interactivity) ระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร สามารถเกิดขึ้นไดโดยสะดวกและในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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4. การติดตออยางเปนเครือขาย (Network Flows) ซึ่งมีผลตอการกระจายตัวรวมทั้งการ
เขาถึงสื่อ และขอมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน

Rafaeli’s (1988) กลาวถึงทฤษฎีปฏิสัมพันธทางการสื่อสารวา “ปฏิสัมพันธในการ
สื่อสารน้ัน เปนการแสดงออกของสวนขยายของกระบวนการแลกเปลี่ยนในการสื่อสาร ซี่งการ
สื่อสารยอนกลับในคร้ังตอไปจะเกี่ยวพันกับความเขมขนในการสื่อสาร ซึ่งเกิดขึ้นกอนหนาน้ียอน
ลงไปจนถึงการสื่อสารในคร้ังแรก” ลักษณะของกระบวนการการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธน้ีมาจาก
การสื่อสารระหวางบุคคล และมักเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to Face Communication)
โดยไมผานตัวกลาง แตปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดถูกพัฒนาขึ้นจนทําใหรูปแบบของการมี
ปฏิสัมพันธในการสื่อสารระหวางบุคคลตองเปลี่ยนไป โดยที่ผูสื่อสารสามารถสรางปฏิสัมพันธผาน
เคร่ืองมือสื่อสารตาง ๆ ได เชน โทรศัพทและระบบคอมพิวเตอรเครือขาย จนทําใหเกิดการพัฒนา
ระบบการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร ใหเปนสื่อที่สามารถสรางกระบวนการปฏิสัมพันธได

Steuer (1992) กลาววา กระบวนการปฏิสัมพันธคือ “ขอบเขตซึ่งผูสื่อสารสามารถมี
สวนรวมในกระบวนการปรับเปลี่ยน แกไข รูปแบบและเน้ือหาในบรรยากาศการสื่อสารผาน
ตัวกลาง ณ เวลาน้ัน” Steuer ใหคํานิยามการสื่อสารในลักษณะน้ีวา “Telepresence Vier of
Mediated Communication” ซึ่ง Teleproesence คือ “การรับรูในตัวกลางของบรรยากาศการสื่อสาร”
คําอธิบายตามทฤษฎีน้ี คือกระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยที่ผู
รวมสื่อสารไมไดมีการสื่อสารแบบเผชิญหนาซี่งกันและกัน หากแตเปนการสื่อสารตางสถานที่ เปน
การสื่อสารผานตัวกลาง ซึ่งผูรวมสื่อสารสามารถรับรูในกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารที่เกิดขึ้น
ในการสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธในการสื่อสารระหวางกันได โดยผานตัวกลางซี่ง ณ ที่น้ี คือการ
สื่อสารผานคอมพิวเตอรน่ันเอง

2.3 การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)
“เครือขายสังคมออนไลน” มาจากคําวา Social Network เปนเครือขายของการสื่อสาร

ขอมูลขนาดใหญ อันประกอบดวยเครือขายคอมพิวเตอรจํานวนมาก เชื่อมโยงแหลงขอมูลจาก
องคกรขอมูลตาง ๆ ทั่วโลกเขาดวยกัน คําวา “เครือขาย” หมายถึง “การที่มีคอมพิวเตอรต้ังแต 2
เคร่ืองขึ้นไป เชื่อมตอเขาดวยกันดวยสายเคเบิ้ล (ทางตรง) หรือสายโทรศัพท (ทางออม) มีผูใช
คอมพิวเตอร มีการถายเทขอมูลระหวางกัน”

เครือขายสังคมออนไลน ถือเปนเครือขายคอมพิวเตอรสากลที่เชื่อมตอเขาดวยกันภายใต
มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสื่อสารและสืบคนสารสนเทศจากเครือขายตาง ๆ
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ทั่วโลก ดังน้ัน อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกดาน ทั้ง
บันเทิงและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจตาง ๆ

เหตุผลสําคัญที่ทําใหเครือขายสังคมออนไลน ไดรับความนิยมแพรหลายคือ การสื่อสาร
ในสังคมออนไลน ไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรที่ตางระบบปฏิบัติ
กันก็สามารถติดตอสื่อสารกันได นอกจากน้ีผูใชยังสามารถมีการติดตอสื่อสารกันไดอยางอิสระ
และยังสามารถสรางกลุมความสนใจขึ้นไดเองอีกดวย

การสื่อสารในสังคมออนไลนไมจํากัดรูปแบบของขอมูล ซี่งมีไดทั้งขอ มูลที่ เปน
ขอความอยางเดียว หรืออาจมีภาพประกอบรวมไปถึงขอมูลชนิดมัลติมีเดียคือ มีทั้งภาพเคลื่อนไหว
และมีเสียงประกอบดวย

Social Networking ถาแปลกันตรงๆ จะหมายถึงเครือขายสังคม แต ณ ที่น้ีจะหมายถึง
เครือขายสังคมในโลกออนไลนอยางอินเทอรเน็ต ที่สามารถเชื่อมโยงคนตางๆ จากทุกมุมโลกเขา
ดวยกัน ทําใหสามารถแบงปนขอมูล ความรู และโดยเฉพาะความรูสึกใหแกกันไดงายๆ ปจจุบันเว็บ
ที่ ใ ห บ ริ ก า ร ลั ก ษ ณ ะ น้ี มี ม า ก ม า ย ห ล า ย เ ว็ บ แ ต ที่ ดั ง ม า ก ที่ สุ ด มี ห ล า ย แ ห ง ไ ด แ ก
http://www.twitter.com/, http://www.hi5.com/ และ http://www.facebook.com/ เปนตน

2.3.1 บทบาทของเครือขายสังคมออนไลน
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว เคร่ืองมือทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกนํามาใชในวงการวิชาชีพตาง ๆ มากมายเพื่อที่จะทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกตองนาเชื่อถือยิ่งขึ้น เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตถือเปนเทคโนโลยีที่นาจับ
ตามองดวยความเปนอัจฉริยะ ประกอบกับการพัฒนาการที่เจริญกาวหนาเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ

ดวยอรรถประโยชนนานับประการของอินเทอรเน็ต ไมวาจะใชทางการคา การศึกษา
การเผยแพรขอมูลสินคาและบริการ ตลอดจนอินเทอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ทุกองคกร
เร่ิมปรับตัวศึกษาและเรียนรูเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ตเขามาเปนเคร่ืองมือในการใชงานไดอยางลง
ตัว ตลอดจนในปจจุบันมีผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น จากการสํารวจของเนคเทคพบวา อายุผูใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ อายุตํ่ากวา 20 ป และ 20-29 ป ซึ่งถือเปนกลุมใหญ นอกจากน้ียังพบวามี
การใชเพื่อการสืบคนขอมูล รอยละ 32.2 ซึ่งรองจากไปรษณียอิเล็กทรอนิกสคือ รอยละ 35.7
(เนคเทค 2545) จะเห็นไดวาการใชงานอินเทอรเน็ตเร่ิมแพรหลายและไดรับความนิยมไมเฉพาะเด็ก
เทาน้ัน ผูใชวัยทํางานเร่ิมใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลเพิ่มมากขึ้น ทําใหเปนหนวยงานและ
องคกรพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ นับวันจะทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ
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2.3.2 ประโยชนของเครือขายสังคมออนไลน
ประโยชนของ Social Network บริษัทตางๆเร่ิมหันมาใช Blog ในการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการมากขึ้น เน่ืองจากการใชงาน และอัพเดทขอมูลใหทันสมัยทําไดงาย อีกทั้งยังเขาถึง
กลุมลูกคาไดดี เพราะ Blog สวนใหญจะสํารวจและแยกประเภทความสนใจของสมาชิกอยูแลว
นอกจากน้ียังมีคาใชจายที่ถูก และสามารถติดตอสื่อสารระหวางบริษัทกับลูกคาผานขอความแสดง
ความคิดเห็นไดอีกดวย ขอดีของ Social Network ไดแก สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลความรูในสิ่งที่
สนใจรวมกันได เปนคลังขอมูลความรูขนาดยอมเพราะสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู หรือต้ังคําถามในเร่ืองตางๆ เพื่อใหบุคคลอ่ืนที่สนใจหรือมีคําตอบไดชวยกัน
ตอบ ประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารกับคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็วเปนสื่อในการนําเสนอ
ผลงานของตัวเอง เชน งานเขียน รูปภาพ วีดิโอตางๆ เพื่อใหผูอ่ืนไดเขามารับชมและแสดงความ
คิดเห็น ใชเปนสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือบริการลูกคาสําหรับบริษัทและองคกรตางๆ
ชวยสรางความเชื่อมั่นใหลูกคา ชวยสรางผลงานและรายไดใหแกผูใชงาน เกิดการจางงานแบบใหม
ๆ ขึ้น ขอเสียของ Social Network ไดแก เว็บไซตใหบริการบางแหงอาจจะเปดเผยขอมูลสวนตัวมาก
เกินไป หากผูใชบริการไมระมัดระวังในการกรอกขอมูล อาจถูกผูไมหวังดีนํามาใชในทางเสียหาย
หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลได Social Network เปนสังคมออนไลนที่กวาง หากผูใชรูเทาไมถึงการณ
หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผานอินเทอรเน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงคราย
ตามที่เปนขาวตามหนาหนังสือพิมพ นอกจากน้ียัง เปนชองทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมย
ผลงาน หรือถูกแอบอาง เพราะ Social Network Service เปนสื่อในการเผยแพรผลงาน รูปภาพตางๆ
ใหบุคคลอ่ืนไดดูและแสดงความคิดเห็น ขอมูลที่ตองกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต
ในรูปแบบ Social Network ยากแกการตรวจสอบวาจริงหรือไม ดังน้ันอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับ
เว็บไซตที่กําหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไมมีตัวตนได

2.4 เว็บไซตสังคมออนไลน Facebook
Facebook คือ Social Networking เว็บไซตหน่ึงที่มีผูนิยมใชงานกันมากที่สุดแหงหน่ึงของ

โลก เพียงแคสมัครเปนสมาชิกกับ Facebook ก็จะสามารถแบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูสึกผานทาง
หนาเว็บไซตของ Facebook ได และที่สําคัญมากที่เปนจุดประสงคหลักของ Facebook ก็คือ การหา
เพื่อนเกาผานทาง Facebook และสามารถหาเพื่อนใหมๆ ไดจากทุกมุมโลกเชนกัน แตดูเหมือนวา
Facebook จะมีหลักการเชนเดียวกันการบันทึกลง "หนังสือรุน" แตแนนอนเน่ืองจากเปนเว็บไซต
Facebook จึงทําอะไรๆ ไดมากมายกวาหนังสือรุนธรรมดา
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2.4.1 ภาพรวมของ Facebook
จุดเร่ิมตนมาจาก Mr. Mark Zuckerburg ในสมัยที่เปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยฮารวารด

ไดแนวคิดมาจาก การเขียนหนังสือที่ใชสําหรับแนะนําตัวกับเพื่อนใหมในชั้นเรียน และนํามา
ดัดแปลงมาเปนเว็บไซตในโลกของอินเทอรเน็ต เร่ิมตนก็ใชในระดับมหาวิทยาลัย และแพรกระจาย
ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งยิ่งใหญในปจจุบัน เรียกวาปจจุบัน Mr. Mark Zuckerburg ไดกลายเปนเศรษฐีที่
อายุนอยคนหน่ึงของโลกเลยทีเดียว ปจจุบัน Facebook ไดมีการแปลเปนภาษามากมาย รวมทั้ง
ภาษาไทยดวย และที่ทําใหเปนที่นิยมอยางรวดเร็วมากขึ้นเห็นจะมาจากการใหบริการฟรี

วิธีสมัครเปนสมาชิก Facebook สิ่งที่จําเปนตองมีกอนการสมัคร Facebook สําหรับ
ผูสนใจ จะใชงาน Facebook ก็เพียงแคมี E-mail address เทาน้ัน ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกไดแลว
แตถายังไมมีก็แนะนําใหรีบไปสมัครใชบริการฟรีอีเมลตางๆ เชน Gmail.com, Hotmail.com,
Yahoo.com เปนตน แตอยางไรก็ตาม ไมอยากแนะนําใหใชอีเมลของบริษัท เพราะเวลายายงาน จะ
ทําใหอีเมลน้ันถูกยกเลิกไป และที่สําคัญอีกอยาง น่ีเปนเร่ืองสวนตัวๆ ไมใชเร่ืองงาน ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนหรือสมัครใชบริการ Facebook ดังภาพที่ 2.2 แสดงการสมัครเปนสมาชิก Facebook โดย
มีขึ้นตอนดังตอไปน้ี

1. คลิกเขาไปที่ www.facebook.com
2. กรอกรายละเอียดในหนาแรก เพื่อสมัครสมาชิก (แนะนําใหกรอกขอมูลตามความ

เปนจริง และโดยเฉพาะ E-mail เพราจะตองมีการยืนยันการใชงานผาน E-mail)
3. กดปุม "ลงทะเบียน" ถาเปนภาษาอังกฤษคือ "Sign Up"
4. ทําตามขั้นตอนตางๆ ที่หนาจอ ซึ่งจะมีขอมูลใหกรอกชื่อของโรงเรียน การอัปโหลด

รูปภาพ เปนตน
5. หลังจากน้ัน ระบบจะทําการสง E-mail ไปใหตามที่ไดกรอกในขั้นตอนสมัคร และ

ใหเปดและคลิกลิงค ยืนยันการรับ E-mail (ถาไมไดรับ mail ใน Inbox ใหตรวจสอบในโฟลเดอร
JunkMail)

6. ภายใน E-mail จะมี ลิงคใหกดเพื่อยืนยันการใชงาน
7. จบในขั้นตอนการสมัครใชบริการแลว จากน้ันก็สามารถเขาไปใชบริการของ

Facebook ได
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ภาพที่ 2.2 สมัครเปนสมาชิก Facebook http://www.facebook.com

2.4.2 การใชงาน Facebook
สิ่งแรกที่จําเปนกอนใชงาน Facebook คือ การ Login เขา Facebook ในหนาแรกของ

เว็บไซต www.facebook.com และทุกคร้ังกอนเลิกใชงาน ตอง Logout เพื่อออกจากระบบ อน่ึงเร่ือง
นารูพื้นฐานที่ควรทราบในการใชงาน Facebook ไดแก

1. กรณีใชงานในรานอินเทอรเน็ต หรือสถานที่ใดๆ ที่ไมใชเคร่ืองสวนตัว ในชองของ
การ Login จะมี ชองสี่เหลี่ยมแสดงขอความ "keep me logged in" ซึ่งจะใชสําหรับการจําคาของ
Login ไมควรเลือกหัวขอน้ี

2. ทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน จะตองทําการ Logout ทุกคร้ัง (อยูดานบนของหนาตาง
Facebook)

3. กรณี ลืมรหัสผาน หรือ Password สามารถใหระบบสงรหัสผานทางอีเมลได โดย
การคลิก "Forgot your password" พิมพขอความ ตัวอักษรที่แสดงบนหนาจอ จากน้ันพิมพชื่ออีเมล
ที่สมัครสมาชิกไว และกดปุม Reset Password (Facebook จะทําการสงรหัสผานใหทางอีเมล)
ดังภาพที่ 2.3 แสดง Forgot your password Facebook ดังน้ี

15

ภาพที่ 2.2 สมัครเปนสมาชิก Facebook http://www.facebook.com

2.4.2 การใชงาน Facebook
สิ่งแรกที่จําเปนกอนใชงาน Facebook คือ การ Login เขา Facebook ในหนาแรกของ

เว็บไซต www.facebook.com และทุกคร้ังกอนเลิกใชงาน ตอง Logout เพื่อออกจากระบบ อน่ึงเร่ือง
นารูพื้นฐานที่ควรทราบในการใชงาน Facebook ไดแก

1. กรณีใชงานในรานอินเทอรเน็ต หรือสถานที่ใดๆ ที่ไมใชเคร่ืองสวนตัว ในชองของ
การ Login จะมี ชองสี่เหลี่ยมแสดงขอความ "keep me logged in" ซึ่งจะใชสําหรับการจําคาของ
Login ไมควรเลือกหัวขอน้ี

2. ทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน จะตองทําการ Logout ทุกคร้ัง (อยูดานบนของหนาตาง
Facebook)

3. กรณี ลืมรหัสผาน หรือ Password สามารถใหระบบสงรหัสผานทางอีเมลได โดย
การคลิก "Forgot your password" พิมพขอความ ตัวอักษรที่แสดงบนหนาจอ จากน้ันพิมพชื่ออีเมล
ที่สมัครสมาชิกไว และกดปุม Reset Password (Facebook จะทําการสงรหัสผานใหทางอีเมล)
ดังภาพที่ 2.3 แสดง Forgot your password Facebook ดังน้ี

15

ภาพที่ 2.2 สมัครเปนสมาชิก Facebook http://www.facebook.com

2.4.2 การใชงาน Facebook
สิ่งแรกที่จําเปนกอนใชงาน Facebook คือ การ Login เขา Facebook ในหนาแรกของ

เว็บไซต www.facebook.com และทุกคร้ังกอนเลิกใชงาน ตอง Logout เพื่อออกจากระบบ อน่ึงเร่ือง
นารูพื้นฐานที่ควรทราบในการใชงาน Facebook ไดแก

1. กรณีใชงานในรานอินเทอรเน็ต หรือสถานที่ใดๆ ที่ไมใชเคร่ืองสวนตัว ในชองของ
การ Login จะมี ชองสี่เหลี่ยมแสดงขอความ "keep me logged in" ซึ่งจะใชสําหรับการจําคาของ
Login ไมควรเลือกหัวขอน้ี

2. ทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน จะตองทําการ Logout ทุกคร้ัง (อยูดานบนของหนาตาง
Facebook)

3. กรณี ลืมรหัสผาน หรือ Password สามารถใหระบบสงรหัสผานทางอีเมลได โดย
การคลิก "Forgot your password" พิมพขอความ ตัวอักษรที่แสดงบนหนาจอ จากน้ันพิมพชื่ออีเมล
ที่สมัครสมาชิกไว และกดปุม Reset Password (Facebook จะทําการสงรหัสผานใหทางอีเมล)
ดังภาพที่ 2.3 แสดง Forgot your password Facebook ดังน้ี

DPU



16

ภาพที่ 2.3 Forgot your password Facebook

4. การเปลี่ยนภาษา เน่ืองจาก Facebook รองรับการใชงานภาษาตางๆ ไดมากมาย
รวมทั้งภาษาไทยดวย ถาตองการใชงานภาษาไทย หรือภาษาอ่ืนๆ สามารถคลิกหัวขอภาษา ที่
ดานลางของหนาhome page ของ เว็บไซต Facebook ไดทันที

การยกเลิกการใชงาน Facebook สําหรับกรณีที่ใชงาน Facebook และไมอยากใชงาน
Facebook อีกตอไป แนะนําใหทําการยกเลิกสมาชิก Facebook ดังภาพที่ 2.4 แสดงยกเลิกการใชงาน
Facebook โดยมีขั้นตอนการยกเลิกการใชงาน Facebook ดังน้ี

1. ใหทําการ Login เขาเว็บไซต Facebook
2. ใหคลิกหัวขอ Settings
3. ในแท็ป Setting ใหคลิกหัวขอดานลาง "Deactivate Account"
4. เลือกเหตุผลที่ไมตองการใชงาน Facebook
5. จะมีชองใหใสเหตุผลเพิ่มเติม
6. คลิกปุม "Deactivate My Account" เพื่อยืนยัน
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2. ใหคลิกหัวขอ Settings
3. ในแท็ป Setting ใหคลิกหัวขอดานลาง "Deactivate Account"
4. เลือกเหตุผลที่ไมตองการใชงาน Facebook
5. จะมีชองใหใสเหตุผลเพิ่มเติม
6. คลิกปุม "Deactivate My Account" เพื่อยืนยัน
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ภาพที่ 2.4 ยกเลิกการใชงาน Facebook

กิจกรรมสําหรับผูใชงาน Facebook Comment คือ การแสดงความคิดเห็น หรืออาจเปน
การตอบขอความที่คนอ่ืน ๆ ได share ไว อีกหน่ึงวิธีการสื่อสารถึงคนอ่ืน ๆ โดยไมจําเปนตองคุยกัน
ดวยการ Comment ผานขอความ หรือแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืน ดังภาพที่ 2.5 แสดง Comment
ของ Facebook

ภาพที่ 2.5 Comment ของ Facebook

17

ภาพที่ 2.4 ยกเลิกการใชงาน Facebook

กิจกรรมสําหรับผูใชงาน Facebook Comment คือ การแสดงความคิดเห็น หรืออาจเปน
การตอบขอความที่คนอ่ืน ๆ ได share ไว อีกหน่ึงวิธีการสื่อสารถึงคนอ่ืน ๆ โดยไมจําเปนตองคุยกัน
ดวยการ Comment ผานขอความ หรือแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืน ดังภาพที่ 2.5 แสดง Comment
ของ Facebook

ภาพที่ 2.5 Comment ของ Facebook

17

ภาพที่ 2.4 ยกเลิกการใชงาน Facebook

กิจกรรมสําหรับผูใชงาน Facebook Comment คือ การแสดงความคิดเห็น หรืออาจเปน
การตอบขอความที่คนอ่ืน ๆ ได share ไว อีกหน่ึงวิธีการสื่อสารถึงคนอ่ืน ๆ โดยไมจําเปนตองคุยกัน
ดวยการ Comment ผานขอความ หรือแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืน ดังภาพที่ 2.5 แสดง Comment
ของ Facebook

ภาพที่ 2.5 Comment ของ Facebook

DPU



18

วิธีเขียน Comment (กรณีตอบ Comment จากคนอ่ืน) มีดังตอไปน้ี
1. ใหเขาไปหนา Wall
2. เลือกหัวขอที่ตองการตอบ Comment จากคนอ่ืน
3. คลิกขอความ Comment ดานลาง
4. พิมพขอความที่ตองการ
5. จากน้ันกดปุม comment
วิธีเขียน Comment  (กรณีเขียน Comment จากการ Share ของเพื่อนหรือคนอ่ืน) มี

ดังตอไปน้ี
1. คลิกเลือกเพื่อน
2. ในชอง Wall ของเพื่อน
3. คลิกเลือกหัวขอ Comment ของคนอ่ืน
4. พิมพขอความที่ตองการ
5. จากน้ันกดปุม comment

2.5 ทฤษฎีทัศนคติ
2.5.1 ความหมายของทัศนคติ

(Attitude) เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคมและการ
สื่อสาร และมีการใชคําน้ีกันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติน้ัน ไดมีนักวิชาการ
หลายทานใหความหมายไวดังน้ี

โรเจอร (อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 : 122) ไดกลาวถึงทัศนคติ วาเปนดัชนี
ชี้วาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ
โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปน
เพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมินเพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบ
ตอประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเปนการสื่อสารภายในบุคคลที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผล
ตอพฤติกรรมตอไป

นัลแนลลี่ (อางถึงใน สุทิน เตียนพลกรัง, 2546) กลาววา ทัศนคติ หมายถึงเคร่ืองมือ
กําหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคคล ที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งความรูสึกน้ันเปนไปในทางที่พอใจ
หรือไมพอใจก็ได
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โรเสนเบิรก และฮอฟแลนด (อางถึงใน มานพ จอดนอก, 2549) ไดใหความหมายของ
ทัศนคติ ไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถนิยามวา เปนการจูงใจตอแนวโนมในการตอบสนองอยาง
เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เคลเลอร (อางถึงใน มานพ จอดนอก, 2549) กลาววา ทัศนคติหมายถึง สภาวะความ
พรอมของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน
สถานการณ หรือแนวความคิด

ออลพอรต (อางถึงใน สุทิน เตียนพลกรัง, 2546) กลาววา ทัศนคติ หมายถึงสภาวะความ
พรอมทางจิตใจ หรือประสาท ซึ่งเกิดจากการไดรับประสบการณ สภาวะความพรอมน้ีเปนแรงที่
กําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลหรือสถานการณที่เกี่ยวของกับบุคคลน้ัน

เธอรสโตร (อางถึงใน สุทิน เตียนพลกรัง, 2546) กลาววา ทัศนคติเปนเร่ืองของความไม
ชอบ ความลําเอียง ความรูสึกและความเชื่อมั่นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงแตสามารถวัดไดในรูปความคิดเห็น
หรือจากการแสดงออกทางภาษา

พัชรี เชยจรรยา และคณะ (2538:115) ไดกลาวถึง “ทัศนคติ” วาเปนกลุมของ
องคประกอบที่มีการผสมผสานกันอยางตอเน่ืองตอวัตถุทางสังคม องคประกอบน้ีรวมทั้งความเชื่อ
และการประเมินคา(องคประกอบทางความคิด) ความรูสึกและอารมณ และความเตรียมพรอมทาง
พฤติกรรม

ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531 : 2) กลาวถึง ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคลวา
ทัศนคติ หมายถึง

1. ความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสรางความ
พรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ตามประสบการณของบุคคลน้ันที่ไดรับมา

2. ความโนมเอียง ที่จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่ดีหรือ ตอตานสิ่งแวดลอมที่
จะมาถึงทางหน่ึงทางใด

3. ในดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมที่จะตอบสนองจากคํา
จํากัดความตาง ๆ เหลาน้ี จะเห็นไดวามีประเด็นรวมที่สําคัญ คือ ความรูสึกภายใน ความพรอมหรือ
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง

สรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และความเชื่อ
หรือการรูของบุคคล กับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของ
ทัศนคติน้ัน ทัศนคติเปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอ
ขอมูลขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ ที่ไดรับมาซึ่งเปนไปไดทั้งเชิงบวกและเชิง
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ลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย ความคิดที่มี
ผลตออารมณ และแสดงความรูสึกน้ันออกมาโดยทางพฤติกรรม

2.5.2 ภาพรวมของทัศนคติ
ถวิล ธาราโภชน (2532) ไดกลาววาบุคคลที่จะมีทัศนคติตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ันจะตองเกิด

ขั้นตอนตามองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. องคประกอบเกี่ยวกับความรู (Cognitive component) การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดน้ันบุคคลจําเปนตองมีความรูตอสิ่งน้ันเสียกอน การเกิดทัศนคติของแตละบุคคลจะไม
เหมือนกัน

2. องคประกอบเกี่ยวกับความรูสึก (Affective component) เมื่อบุคคลมีความรูในสิ่งน้ัน
ถาบุคคลน้ันรูวามีประโยชนก็จะมีทัศนคติตอสิ่งน้ัน ถาไมมีประโยชนก็จะไมมีทัศนคติตอสิ่งน้ัน

3. องคประกอบทางการกระทํา (Behavioral component) เมื่อบุคคลรูในสิ่งน้ันมาแลว
และรูชอบ ไมชอบตามมา บุคคลน้ันก็จะกระทําสิ่งน้ันลงไป

แหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติ ไดแก
1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะ

อยางตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเกิด ทัศนคติ ตอสิ่งน้ันไปในทางที่ดีหรือไมดีจะ
ทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งน้ันไปในทิศทางที่เคยมีประสบการณมากอน

2. การติดตอสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะทําใหเกิด ทัศนคติ
จากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได เชน เด็กที่ไดรับการสั่งสอนจากผูใหญจะเกิดทัศนคติตอการ
กระทําตามที่เคยรับรูมา

3. สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิด ทัศนคติขึ้นได เชน เด็กที่
เคารพเชื่อฟงพอแมจะเลียนแบบการแสดงทาชอบ หรือไมชอบตอสิ่งหน่ึงตามไปดวย

4. ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติ หลายอยางของบุคคล
เกิดขึ้นเน่ืองจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน

ธงชัย สันติวงษ (2539 : 166 – 167) กลาววา ทัศนคติ กอตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลง
ไปเน่ืองจากปจจัยหลายประการดวยกัน คือ

1. การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึง กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสราง
ทัศนคติที่ดี ตอบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได

2. ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ขาวสารที่ไดรับรวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสาร ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการ
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มองเห็นและเขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลน้ัน
จะทําใหบุคคลน้ันเก็บไปคิด และสรางเปนทัศนคติขึ้นมาได

3. การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอยางอาจมาจากกลุมตาง ๆ
ที่บุคคลเกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมกีฬา
กลุมสังคมตาง ๆ โดยกลุมเหลาน้ีไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตาง ๆ แตยังมีการถายทอด
ขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทําใหสามารถสราง ทัศนคติ ขึ้นไดโดยเฉพาะครอบครัวและกลุม
เพื่อนรวมงาน เปนกลุมที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคลได

4. ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวน
สําคัญที่จะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมีประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได

5. ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมที่
สําคัญในการสราง ทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล ปจจัยตาง ๆ ของการกอตัวของทัศนคติเทาที่กลาวมา
ขางตนน้ัน ในความเปนจริงจะมิไดมีการเรียงลําดับตามความสําคัญแตอยางใดเลย ทั้งน้ีเพราะปจจัย
แตละทางเหลาน้ี ตัวไหนจะมีความสําคัญตอการกอใหเกิดของทัศนคติมากหรือนอยยอมสุดแลวแต
วาการพิจารณาสรางทัศนคติตอสิ่งดังกลาว

ทัศนะคติอาจแบงไดเปน 3 ประเภทดังน้ี
1. ทัศนคติ ทางเชิงบวก เปนทัศนคติ ที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรือ

อารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืน หรือ เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึงรวมทั้ง
หนวยงาน องคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการอ่ืน ๆ เชน กลุมชาวเกษตรกรยอมมี
ทัศนคติทางบวก หรือมีความรูสึกที่ดีตอสหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวยการ
เขาเปนสมาชิก และรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ เปนตน

2. ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติ ที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสียไมได
รับความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใด
บุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึงหรือหนวยงาน องคการ สถาบัน และการดําเนิน
กิจการขององคการ และอ่ืน ๆ เชน พนักงานเจาหนาที่บางคน อาจมี ทัศนคติ เชิงลบตอบริษัท
กอใหเกิดอคติขึ้นในจิตใจจนพยายามประพฤติและปฏิบัติตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ

3. ทัศนคติ ที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือตอ
บุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง เชน นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคติน่ิงเฉย
อยางไมมีความคิดเห็นตอปญหา โตเถียงเร่ืองกฎระเบียบวาดวยเคร่ืองแบบของนักศึกษาทัศนคติ ทั้ง
3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ขึ้นอยูกับความมั่นคงใน
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ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ หรือคานิยมอ่ืน ๆ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรือสถานการณ
หนาที่หรือกลไกของทัศนคติ

ทัศนคติอาจแบงออกเปน 4 หนาที่ดังน้ี
1. หนาที่ในการปรับตัว (Adjustment function) ทัศนคติจะชวยใหปรับตัวเขาหาวัตถุ

(สิ่งตาง ๆ รอบตัว) ที่จะชวยใหไดรับความพึงพอใจหรือไดรับรางวัล และจะหลีกเลี่ยงตอวัตถุที่คิด
วาจะใหโทษ หรือเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคน่ันคือยึดถือแนวคิดเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง
มากที่สุด และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะใหโทษใหเกิดขึ้นนอยที่สุด เน่ืองจากผูบริโภคไดรับประสบการณที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการหรือรานคาทั้งที่ไดรับความพอใจ และไมไดรับความพอใจ ดังน้ันทัศนคติ
ของผูบริโภคตอสิ่งเหลาน้ีจึงมีลักษณะแปรผันขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับมา

2. หนาที่ในการปองกันตนเอง (Ego – defensive function) ทัศนคติจะชวยปกปอง
ภาพลักษณแหงตน (ego or self – image) ตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ หรืออันตรายที่
เกิดขึ้นจากภายนอก ซึ่งจุดมุงหมายของทัศนคติในลักษณะน้ีก็เพื่อที่จะปองกันสวนขาดหรือสวน
เสียของตนเอง ใหเกิดความสบายใจ ตัวอยางเชน นักศึกษาที่สอบตกในวิชาหน่ึง อาจเลือกที่จะ
ตําหนิอาจารยผูสอนวาสอนไมดี หรือใหเกรดไมยุติธรรมแทนที่จะยอมรับวาเพราะตัวเองขี้เกียจไม
ขยันเรียน

ในทางการตลาด ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผิดพลาด มักจะไมตองการที่จะ
ยอมรับวาเปนเพราะตนเองตัดสินใจผิด แตอาจเลือกที่จะปกปองตนเอง โดยการตําหนิพนักงานขาย
วาใหคําแนะนําผิดและผูผลิตควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑน้ีไมดี เปนตน

3. หนาที่ในการแสดงออกคํานิยาม (value – expressive function) ในขณะที่ทัศนคติ
เพื่อปองกันตนเอง ไดสรางขึ้นเพื่อปกปองภาพลักษณของตนเองเพื่อปดบังลักษณะที่แทจริงไมให
ปรากฏ ในทางตรงกันขามทัศนคติที่ทําหนาที่ในการแสดงออกคานิยม จะพยายามแสดงลักษณะที่
แทจริงของตนเองใหปรากฏแทน ตัวอยางเชน นักอนุรักษนิยมอาจจะมีทัศนคติที่ไมดีตอเสื้อผาสี
สดใส ฉูดฉาด จะแสดงออกดวยการสวมใสเสื้อผาโทนสีมืด ๆ ลายเรียบ ๆ แทน หรือผูที่มีทัศนคติ
มองตนเองเปนคนสมัยใหมทันสมัย จะนิยมสวมใสเสื้อผาที่มีตราราคาแพง ๆ หรือเลือกซื้อสินคาที่
มีแบบสไตลสมัยใหม เพื่อแสดงคานิยมของเขาออกมาใหปรากฏ เปนตน

4. หนาที่ในการแสดงออกถึงความรู (Knowledge function) หนาที่ของทัศนคติขอ
สุดทายน้ี บางคร้ังเรียกวา “หนาที่ในการประเมินวัตถุ” (Object appraisal) เพราะวาบุคคลจําเปน
จะตองเกี่ยวของกับวัตถุตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมรอบขางจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ วาวัตถุ
เหลาน้ีเกี่ยวกับเร่ืองอะไร และเปนลักษณะพื้นฐานของมนุษยที่จะแสวงหาความรูความชัดเจน เพื่อ
ความเขาใจ และเพื่อใหเกิดความสามารถทํานายการกระทําของตนเองและผูอ่ืนได และเมื่อบุคคลได
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ทําความเขาใจในวัตถุที่มีปญหาคร้ังหน่ึงแลวก็จะพัฒนาเปนความรูมารวมกับประสบการณที่มีอยู
เดิม และดวยวิธีดังกลาว จะชวยใหสามารถเขาใจโลกและสิ่งแวดลอมไดงายขึ้น เพราะความรูความ
เขาใจอันเกิดจากประสบการณที่สั่งสมจะชวยสรางทัศนคติในการมองโลกวา อะไรควรรับรูให
ความสนใจ อะไรควรหลีกเลี่ยง เปนตน

2.5.3 การศึกษาทัศนคติ
ระวีวรรณ อังคนุรักษ (2533) กลาววา การศึกษาทัศนคติของบุคคลเร่ิมตนดวยการศึกษา

แบบนํารองเพื่อหาจุดเร่ิมตนและขอบขายของทัศนคติ การที่จะตัดสินใจวาจะวัดอะไร ดานใดบาง
แลวรวบรวมขอความเกี่ยวกับทัศนคติซึ่งอาจทําใหมีผลกับพฤติกรรมที่แทจริงของบุคคลน้ันได วิธี
การศึกษาทัศนคติมีหลายวิธีดังน้ี

1. การสังเกต (Observation) หมายถึง การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
รวมถึงปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อคนหาความจริงโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหาของผูสังเกต
โดยทําเปนขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งแบงออกเปน 2 วิธี คือ

1.1 การสังเกตทางตรง (Direct Observation) เปนการสังเกตที่ผูสังเกตตองเฝาดู
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นดวยตนเองโดยอาศัยประสาททางตาและประสาททางหู

1.2 การสังเกตทางออม (Indirect Observation) เปนการสังเกตที่ผูสังเกตไมไดเห็น
พฤติกรรมหรือเหตุการณดวยตนเองอาศัยการถายทอดจากผูอ่ืนหรือจากเคร่ืองมือที่ใชเปนสื่อตางๆ
เชน เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองบันทึกภาพ เปนตน

2. การสัมภาษณ (Interview) หมายถึง การสนทนาหรือพูดคุยกันอยางมีจุดหมายเพื่อให
ไดขอมูลตามที่วางแผนไวลวงหนา การสัมภาษณนอกจากจะไดขอมูลตามตองการแลวยังไดทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณในดานปฏิภาณไหวพริบ ทวงที วาจาอุปนิสัย เปนตน แบงเปน 2
ประเภท คือ

2.1 การสัมภาษณที่มีโครงสราง (Structured Interview)
2.2 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview)

3. แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของคําถามที่สรางขึ้นเพื่อใชรวบรวม
ขอเท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ ความรูสึกตางๆ

4. การรายงานตนเอง (Self-Report) เปนวิธีหน่ึงที่นิยมใชในวงการศึกษาทัศนคติความ
สนใจและบุคลิกภาพของบุคคล กลาวคือ ใหเจาตัวรายงานความรูสึกที่มีตอเร่ืองราวหรือเหตุการณ
น้ันออกมาวาชอบ ไมชอบอยางไร ดวยการพูดหรือเขียนบรรยาย
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5. โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) เปนการใชสิ่งเราที่มีลักษณะไมคอย
ชัดเจนกระตุนใหบุคคลระบายความรูสึกออกมา เคร่ืองมือน้ีจะไปกระตุนใหแสดงปฏิกิริยา
ความรูสึกความคิดเห็นออกมาเพื่อที่จะไดสังเกตดูวามีความรูสึกอยางไร

6. สังคมมิติ (Sociometry) เปนวิธีการแสดงใหเห็นความสัมพันธทางสังคมของบุคคลที่
อยูรวมกันเปนหมูคณะโดยใหบุคคลอ่ืนประเมินคาตัวเรา ประเมินคาบุคคลอ่ืน เมื่อไดขอมูลให
นํามาทําแผนผังแสดงความสัมพันธดูวาใครเลือกใครบางโดยใชลูกศรโยงไปยังผูที่ถูกเลือก

2.6 ทฤษฎีความพึงพอใจตอบริการ
2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ

มอรส (1953) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลดความตึง
เครียดของบุคคลใหนอยลงได และความตึงเครียดน้ีจะมีผลมาจากความตองการของมนุษยถามนุษย
มีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง แตถาเมื่อใดความตองการไดรับการตอบสนองก็จะทํา
ใหบุคคลน้ันเกิดความพอใจ

เดวิส (1967) กลาววา พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษยคือ ความพยายามที่
จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อมนุษย
สามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ

มูลลินส (1985) กลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หลาย ๆ
ดานเปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน ทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ เกิดจากการที่มนุษยมีแรงผลักดันบางประการในตนเองและพยายามจะบรรลุ
เปาหมายบางอยางเพื่อที่จะสนองตอบความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยูและเมื่อบรรลุ
เปาหมายน้ันแลวจะเกิดความพึงพอใจ เปนผลสะทอนกลับไปยังจุดเร่ิมตน เปนกระบวนการ
หมุนเวียนตอไปอีก สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 2.6

โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรูสึกในทางบวกตอสิ่งที่ไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการของมนุษย
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ภาพที่ 2.6 การเกิดความพึงพอใจของบุคคล

2.6.2 ความพึงพอใจตอบริการ
อเดยและแอนเดอรเซน (1975) เปนนักวิจัย ทางพฤติกรรมศาสตร ไดศึกษาความพึง

พอใจของประชาชนตอการบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ. 1970 โดยสัมภาษณ
ความคิดเห็นของประชาชนตอศูนยบริการทางสุขภาพ จํานวน 4,966 ราย พบวาเร่ืองที่ประชาชนไม
พอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกในการรับบริการและคาใชจายในการรับบริการ และในป ค.ศ. 1971
อเดยและแอนเดอรเซนไดชี้ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการในการรักษาพยาบาล
และความรูสึกที่ผูปวยไดรับจากการบริการเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยประเมินระบบบริการทาง
การแพทยวาไดมีการเขาถึงประชาชนและความพึงพอใจ 4 ประเภท ไดแก

1. ความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับจากบริการ (Convenience) ซึ่งแบงออกเปน
1.1 การใชเวลารอคอยในสถานบริการ (Office waiting time)
1.2 การไดรับการรักษาดูแลเมื่อมีความตองการ (Availability or care when need)
1.3 ความสะดวกที่ไดรับในสถานบริการ (Base of getting to care)

2. ความพึงพอใจตอการประสานบริการ (Coordination) ซึ่งแบงออกเปน
2.1 การไดรับบริการทุกประเภทในสถานที่หน่ึง (Getting all needs at one place)
2.2 แพทยไดใหความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผูปวยอันไดแก ดานรางกายและดาน

จิตใจ (Concern of doctors for overall health)
2.3 แพทยไดมีการติดตามผลการรักษา (Follow - care)

ความตองการ
หรือ

ความคาดหวัง

แรงผลักดัน
(พฤติกรรม/การกระทํา) เปาหมาย

ความพึงพอใจ
(ผลสะทอนกลับ)DPU
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3. ความพึงพอใจตออัธยาศัยและการใหเกียรติของผูใหบริการ (Courtesy) ไดแก การ
แสดงอัธยาศัยทาทางที่ดี เปนกันเองของผูใหบริการและปฏิบัติตอผูรับบริการดวยทาทีที่เหมาะสม
กับวัย

4. ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากบริการ (Medical information)
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บปวย (Information about what was wrong)
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาแกผูปวย (Information about treatment) เชนการปฏิบัติ

ตนของผูปวยและการใชยา เปนตน
มิลเลทท (1954) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในบริการ จะตองมีลักษณะที่สําคัญ 5

ประการ
1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equitable service) หมายถึงผูรับบริการจะไดรับการ

ดูแลอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงพรรคแบงพวกโดยใชมาตรฐานการบริการเดียวกัน
2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely) หมายถึง การใหบริการที่ตรงเวลา ตรงตามความ

ตองการ
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample service) หมายถึงการใหบริการอยางเพียงพอ

และเหมาะสม ดังน้ันการใหบริการที่เทาเทียมกันและตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถาบริการที่ให
ไมเพียงพอ

4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous service) หมายถึง การใหบริการที่เปนไป
อยางสม่ําเสมอและดูแลจนกวาจะหาย

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) หมายถึง การใหบริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพใหเกิดการพัฒนาตอไป

อาทิตย อุไรรัตน และอดุลยศักด์ิ ถีระจินดา (2527) กลาวถึงหลักการที่ทําใหผูปวยมี
ความ พึงพอใจสูงสุด โดยการจัดบริการดังน้ี

1. ดูแลตอนรับเอาใจใสและไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ทุกคนดวยอัธยาศัยไมตรี
เปนกันเองและสุภาพเรียบรอย

2. ความเชื่อมั่นในความรูความสามารถและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของ
บุคลากรในโรงพยาบาล

3. ความสะดวกสบาย บรรยากาศที่ดี ตลอดจนความสะอาดของสถานที่ในโรงพยาบาล
4. คาใชจายที่เหมาะสม ไมสูงกวาบริการที่ไดรับ
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
อรัญญา มาลายทอง (2539) ศึกษาเร่ือง การเปดขาวสารและการใหการสื่อสารผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานในกลุมบริษัทล็อกซเลย จํากัด มหาชน ซึ่งเปนงานวิจัยที่มุง
ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะผูใช ลักษณะการสื่อสารผานระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต ซึ่ง
ผูวิจัยพบวา เพศ ตําแหนงสายงาน และการเขารับและไมเคยเขารับการสัมมนา อภิปราย หรืออบรม
เกี่ยวกับการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไมมีผลตอการยอมรับการสื่อสารผานระบบ
เครือขาย ในขณะที่  อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ใชในการสื่อสารผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและความถี่ในการเขารับการสัมมนาอภิปรายหรืออบรมเกี่ยวกับ การสื่อสารผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต มีผลตอการยอมรับการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากน้ี
ลักษณะการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธกับการยอมรับการสื่อสารผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และผูวิจัยยังพบอีกวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล
ประเภทเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือสื่อมวลชนประเภทนิตยสารและสื่อเฉพาะกิจประเภทจัด
นิทรรศการ สําหรับความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับการยอมรับการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

องคอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ (2539) ศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบเวิลดไวดเว็บ
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวานักศึกษาสวนใหญมีการใชการสื่อสารผานระบบ
เวิลดไวดเว็บที่มหาวิทยาลัย และสนใจเปดรับเน้ือหาประเภทบันเทิงมากที่สุด นอกจากน้ีนักศึกษามี
การใชประโยชนจากระบบเวิลดไวดเว็บ เพื่อการพัฒนาตนเองในดานวิชาการและทักษะการใชงาน
ระบบเวิลดไวดเว็บและการใชระบบเวิลดไวดเว็บในการตอบสนองความตองการดานขาวสารและ
การพักผอนหยอนใจ

นิชดา เตรียมชัยศรี (2552) ไดศึกษาการเปดรับขาวสาร ความพึงพอใจและการใช
ประโยชน ในการสื่อสารผานระบบเครือขาย Intranet ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย (มหาชน)
พบวาการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขาย Intranet ของพนักงานมีมากก็จะมีการใชประโยชนจาก
ขาวสารที่ไดรับผานทางเครือขาย Intranet มากตามไปดวย

วิไลพร จิตตจุฬานนท (2543) ไดศึกษาการเปดรับ ทัศนคติ การใชประโยชนและความ
พึงพอใจจากเว็บไซตการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียน
ไทย พบวาเว็บไซตที่นักเรียนสนใจมากที่สุดคือ Sanook.com เพราะไดรับขอมูลที่หลากหลายและ
ตรงกับความตองการ และพบวาทัศนะคติและการใชประโยชนจากเว็บเพื่อการศึ กษามี
ความสัมพันธเชิงบวก
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รัตนาวดี เกียรตินิยมศักด์ิ (2543) ไดศึกษามณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลาง
คอมพิวเตอร กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com ไดพบวาลักษณะในมณฑล
สาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรน้ันเปนเวทีเสวนาทางวัฒนธรรมที่มีประเด็น
ความสนใจของผูใชงาน และยังมีลักษณะเปนชุมชนเสมือนที่เกิดขึ้นขนานไปกับโลกแหงความเปน
จริง นอกจากน้ียังไดพบวา การใชมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรเพื่อ
ตอบสนองความตองการสวนตัว เปนแหลงขอมูลเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ เพื่อนําไปเปน
ประโยชนตอตัวเองและใชเพื่อเปนตัวกลางในการสรางสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ

ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา (2546) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชเวลาวางในการ
ทํากิจกรรมนันทนาการ และการเลนเกมคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ขอเสียของการเลน
เกมคอมพิวเตอรคือ มักจะทําใหผูเลนเพลิดเพลิน ใชเวลาในการเลนนานขึ้น และเลนไมเลิก จนเกิด
อาการติดเกม ทําใหเกิดผลกระทบตอตนเองในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการเรียน การมี
ปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง รวมทั้งมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกและลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไป
จากเดิม ซึ่งผลการวิจัยบางเร่ืองไดบงชี้วาเปนผลมาจากการเลนเกมคอมพิวเตอรประเภทตอสู
รุนแรง และเปนความรูสึกของคนที่ตองการเอาชนะในการแขงขัน นอกจากน้ียังไดขอสรุปจากผู
รวมสนทนากลุมวา นักเรียนมีพฤติกรรมการใชเวลาวางที่ไมเหมาะสม กลาวคือ นอกจากจะใชเวลา
ไปในการเลนเกมแลว นักเรียนสวนใหญจะใชเวลาวางในการเดินเลนตามศูนยการคา หรือไมก็คุย
โทรศัพทกับเพื่อนหรือแฟน ซึ่งในมุมมองของผูรวมสนทนาคิดวาเปนเร่ืองไรสาระ และเปนการ
เสียเวลาโดยเปลาประโยชน ซึ่งสอดคลองกับทัศนคติของอาจารยที่คิดวานักเรียนใชเวลาในการเลน
เกมมากเกินไป แบงเวลาไมถูก และขาดความรับผิดชอบ ไมสนในการเรียนเทาที่ควร แต
คอมพิวเตอรมีประโยชนตอนักเรียนในแงของการฝกสมอง การไดรับความรูจากการคนควาขอมูล
และมีความคิดสรางสรรค ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน รวมทั้งชวยประหยัดเวลาในการ
ทํางานตลอดจนชวยพัฒนาทักษะดาน IT ของนักเรียนอีกดวย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสาร
ผานสังคมออนไลน ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ ใชรูปแบบการ
วิจัยแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Reserch) แบบวัดคร้ังเดียว (One-Shot Study) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีระเบียบวิธีดังตอไปน้ี

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินการมีดังตอไปน้ี
1. กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง
3. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
4. เก็บรวบรวมขอมูล
5. วิเคราะหขอมูล
6. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ

ของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ เพื่อศึกษาแนวทางในการนํา Social Network และการติดตอติดสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ตมาใชในการสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปใน
อนาคต สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 3.1 โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาดังน้ี
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

3.3 ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชการวิ จัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

จ.เพชรบูรณ ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยใชการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน Facebook
กลุมตัวอยางเน่ืองจากประชากรที่ตองการศึกษาในการวิจัยในคร้ังน้ี จะตองเปนผูที่ใช

บริการการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนทางอินเทอรเน็ตเทาน้ัน นักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ มีจํานวนทั้งหมด 1,500 คน ซึ่งคาดวามีผูที่ใชบริการการ
สื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนทางอินเทอรเน็ตไมตํ่ากวา 1,000 คน ดังน้ันขนาดของกลุม
ตัวอยางจึงใชวิธีเปดตารางสําเร็จของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางในวีเชียร เกตุสิงห,2543)
และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนไวที่ + 5% ดังน้ัน จึงตองใชกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 286
ตัวอยาง แสดงไดดังตารางที่ 3.1

ปจจัยดานประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพสมรส
- การศึกษา
- รายได
- สถานะ อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการผาน
สื่อโฆษณาการตลาด
ออนไลนบน
โทรศัพทมือถือ (E-
MOBILE) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย

ทัศนะคติท่ีมีตอเครือขายสังคม
ออนไลน
- ทัศนคติเชิงบวก
- ทัศนคติเชิงลบ

การใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลน
- ดานวิชาการความรู
- ดานสังคมและบันเทิง

ความพึงพอใจจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลน
- ดานขอมูลและการสื่อสารที่

ไดรับจากบริการ
- ความสะดวกที่ไดรับจากบริการ
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ตารางที่ 3.1 วิธีการเลือกกลุมและการเก็บตัวอยาง

วิธีการเก็บตัวอยาง จํานวน : ตัวอยาง
1. อาจารย 47

2. เจาหนาที่ 20

3. นักศึกษา 219

รวม 286

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 286 ชุด ที่

สรางขึ้นโดยอาศัยขอมูลที่ศึกษาคนควาเอกสาร ตลอดจนเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่ง
แบบสอบถามดังกลาวเปนคําถามปลายปด (Close-ended Question) และคําถามปลายเปด (Open-
ended Question) และลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยแบง
โครงสรางแบบสอบถามดังตอไปน้ี

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อทราบเกี่ยวกับ เพศ อายุ
สถานะภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานะ อาจารย เจาหนา นักศึกษา
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 6 ขอ

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนะคติที่มีตอสังคมออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายปด มีจํานวน 15 ขอ

สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสังคมออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด มีจํานวน 10 ขอ

สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการใชสังคมออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด มีจํานวน 10 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ
ในการใหคะแนนดังน้ี
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ระดับความสําคัญของปจจัย ไดแก
ระดับมากที่สุด เทากับ 5
ระดับมาก เทากับ 4
ระดับปานกลาง เทากับ 3
ระดับนอย เทากับ 2
ระดับนอยที่สุด เทากับ 1

วิธีการคํานวณระดับคะแนนของการแปรความหมายคาเฉลี่ย ใชเกณฑการแบงชวง
เทากัน โดยแบงอันตรภาคชั้นเปน 5 ระดับ (พนิดา ,2546 : 311) ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังสมการที่
3.1

Class Interval =
คาสูงสุด – คาตํ่าสุด

(3.1)
จํานวนชั้น

แทนคา

Class Interval =
5 – 1

5
= 0.8

ชวงของคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหนํามาเปรียบเทียบเกณฑที่กําหนดได คือ
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เทากับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 เทากับ มาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 เทากับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เทากับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เทากับ นอยที่สุด

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในการพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสาร
เครือขายสังคมออนไลนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปในอนาคต ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
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โดยขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปน้ี
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสารผานเครือขาย

สังคมออนไลน จากเอกสาร เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปถึงทฤษฎีที่จะใชใน
การศึกษา และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

3. สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของงานวิจัย

4. นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3
ทาน ดังมีรายนามตอไปน้ีดังน้ี

4.1 ผศ. ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

4.2 รศ. ดร.อุษา บิ้กกิ้นส ผูอํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

4.3 ดร.ดิเรก  ถึงฝง  ผูบริหารวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  จ.เพชรบูรณ
5. ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
6. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 286 คน

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการประกอบการวิจัยในเร่ืองน้ี  ใชขอมูลที่จําแนกตามแหลงที่มา 2 สวน

คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการแจกสอบถามโดยตรงแกนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คนควา เอกสาร  ตําราวิชาการ  บทความจากอินเทอรเน็ต เอกสารงานวิจัย และ วิทยานิพนธ  ที่มี
ขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยคร้ังน้ี

3.6 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการ

สื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ
คร้ังน้ีนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหโดยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึง
พอใจของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ ในคร้ังน้ี ใชสถิติการวิเคราะหหาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อัตรารอยละ (Percentage)
คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ระดับความ
พึงพอใจ และ การวิเคราะหหาคาสถิติเชิงอนุมานที่ใชบรรยายถึง การศึกษาทัศนคติ การใช
ประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน ของนักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ ไดแก T – test, One – Way Anova สําหรับคานัยสําคัญ
ทางสถิติในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดไวที่ระดับ 0.05

3.7 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยสรุปไดดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย

เดือน
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
2. สรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล
3. เก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหขอมูล / แปลผล
5. อภิปรายผล / สรุป และเขียน
รายงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการ
สื่อสารผานสังคมออนไลน ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ .เพชรบูรณ ทาง
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดจํานวน 286 ตัวอยาง มาทําการวิเคราะห โดยวิธีการทาง
สถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสามารถนําเสนอในรูปของตารางรอยละและทดสอบ
ความสัมพันธ และตารางทดสอบคาเฉลี่ย โดยไดแบงผลการวิจัยออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรและนักศึกษา
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนะคติที่มีตอสังคมออนไลน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสังคมออนไลน
สวนที่ 4 เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการใชสังคมออนไลน
สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานไดแก
1. การทดสอบความแตกตางของผูใช Social Network ที่มีเพศแตกตางกัน มีการใช

ประโยชนจาก Social Network แตกตางกัน
2. การทดสอบความแตกตางของผูใช Social Network ที่มีสถานะแตกตางกันเชน

อาจารย นักศึกษา และบุคลากร   มีการใชประโยชนจาก Social Network แตกตางกัน

เพื่อเปนงายแกการเขาใจ ทางผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรดังน้ี
X แทนดวย คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทนดวย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
χ2 แทนดวย คาไคสแควร (Chi Square)
df แทนดวย คา degree of freedom
P-Value แทนดวย คาความนาจะเปน (ระดับนัยสําคัญที่ 0.05)
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4.1 การศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานะ สรุปไดดังตารางที่ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

89
197

31.1
68.9

รวม 286 100.0
2. อายุ

16-25 ป
26-35 ป
35-45 ป

152
118
16

53.1
41.3
5.6

รวม 286 100.0
3. สถานะภาพสมรส

โสด
สมรส
หมาย/อยาราง/แยกกันอยู

266
18
2

93.0
6.3
0.7

รวม 286 100.0
4. ระดับการศึกษา

ตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญา

86
48

105
47

30.1
16.8
36.7
16.4

รวม 286 100.0
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตํ่ากวา 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท

188
93
5

65.7
32.5
1.7

รวม 286 100.0
6. สถานะ

อาจารย
เจาหนาที่
นักศึกษา

47
20

219

16.4
7.0

76.6
รวม 286 100.0

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหคารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปจากแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 286 ชุด ซึ่งประกอบไปดวย

1. เพศ พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network เปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน
197 คน คิดเปนรอยละ 68.9 รองลงมาเปนเพศ ชาย จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 31.1

2. อายุ พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network โดยสวนใหญชวงอายุของ
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ชวงอายุ 16-25 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมา
ชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 41.3 และชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 5.6

3. สถานะภาพสมรส พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network โดยสวนใหญมี
สถานภาพโสด จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 93 รองลงมา มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน
18 คน คิดเปนรอยละ 6.3 และสถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
0.7

4. ระดับการศึกษา พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาเปนระดับตํ่า
กวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาเปนระดับ
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อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 16.4

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network มีรายได
ระหวาง ตํ่ากวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ รองลงมามีรายไดอยูระหวาง
10,000-20,000 บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท
จํานวน 5 คน   คิดเปนรอยละ 1.7 ตามลําดับ

6. สถานะ พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network สวนใหญผูใชจะเปน
นักศึกษา มากที่สุด จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 76.6 และรองลงมาคือ อาจารย จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 16.4 และเจาหนาที่ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7

4.2 การวิเคราะหเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน
ขอมูลการวิเคราะหเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเครือขายสังคมออนไลน โดยจําแนกตาม

แนวทางที่ใชสําหรับพิจารณาทัศนคติที่มีตอสังคมออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากให
ความสําคัญสําหรับ สังคมออนไลนเปนชองทางที่เปดกวาง เปนเคร่ืองมือใหคนไดแสดงความ
คิดเห็นไดในหลากหลายแงมุม ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.427 รองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองของสามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการไดงาย ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
4.421 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของเปนการโตตอบสื่อสารกันโดยอิสระ ไมวาจะอยูที่
ไหน เวลาใด ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.405 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของการ
สื่อสารผานสังคมออนไลนทําใหทานรูสึกวาเปนคนทันสมัย ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.328
และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของสังคมออนไลนเปนบริการที่มีประโยชนสําหรับทาน ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.297 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของเปนฐานขอมูลทาง
การศึกษาที่กวางและหลากหลาย ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.280 และรองลงมาให
ความสําคัญในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนเปนเร่ืองที่ทานสนใจ ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.231 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของทําใหทานมีสวนรวมในกลุม
ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.885 และรองลงมาให
ความสําคัญในเร่ืองของสังคมออนไลนเปนเพียงกระแสแฟชั่น หวือหวา ชั่วคราว ในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ย 3.670 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของสังคมออนไลนเปนชองทางใหคนใสราย
หรือกลั่นแกลงกัน ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.409 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของ
ไมมีความปลอดภัย อาจนําไปสูอันตรายได ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.325 และรองลงมา
ใหความสําคัญในเร่ืองของไมสามารถตรวจสอบแหลงตนตอของความจริงไดในระดับปานกลาง
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โดยมีคาเฉลี่ย 3.199 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของขอมูลที่ปรากฏในสังคมออนไลนเปน
ขอมูลที่เชื่อถือไมได ไดในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.136 และรองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองของการเขาสูระบบการใชงานยุงยาก ซับซอนไดในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.570 และ
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของการปลอมตัวเปนคนอ่ืน เปนเร่ืองสนุก นาต่ืนเตนไดในระดับ
นอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.280 สามารถแสดงไดตามตารางที่ 4.2 ดังน้ี

ตารางที่ 4.2 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ทัศนคติที่มีตอสังคม
ออนไลน

ทัศนคติที่มีตอสังคม
ออนไลน

ระดับความสําคัญ

X S.D.

ความ
หมาย
ของ

คาเฉลี่ย

เห็น
ดวย
อยาง

ยิ่ง

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง

ยิ่ง
รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

1. เปนการโตตอบสื่อสาร
กันโดยอิสระ ไมวาจะอยูที่
ไหน เวลาใด

131 140 15 4.405 0.589 มากที่สุด
45.8 49.0 5.2

2. สังคมออนไลนเปน
บริการที่มีประโยชนสําหรับ
ทาน

100 171 15 4.297 0.561 มากที่สุด
35.0 59.8 5.2

3. การสื่อสารผานสังคม
ออนไลนทําใหทานรูสึกวา
เปนคนทันสมัย

126 130 28 2 4.328 0.678 มากที่สุด
33.6 35.3 23.4 7.0

4. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอ่ืนเปนเร่ืองที่
ทานสนใจ

91 173 19 3 4.231 0.612 มากที่สุด
31.8 60.5 6.6 1.0
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

5. สังคมออนไลนเปน
ชองทางที่ เปดกวาง เปน
เคร่ืองมือใหคนไดแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ด ใ น
หลากหลายแงมุม

155 98 33 4.427 0.691 มากที่สุด
54.2 34.3 11.5

6. สามารถคนหาขอมูลและ
ตอบสนองความตองการได
งาย

146 115 25 4.421 0.648 มากที่สุด
51.0 40.2 8.7

7. เ ป น ฐ า น ข อ มู ล ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ก ว า ง แ ล ะ
หลากหลาย

124 120 40 2 4.280 0.725 มากที่สุด

43.4 42.0 14.0 0.7

8. ทําใหทานมีสวนรวมใน
กลุม ไดรับการยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน

49 163 67 6 1 3.885 0.714 มาก
17.1 57.0 23.4 2.1 0.3

9. ขอมูลที่ปรากฏในสังคม
อ อ น ไ ล น เ ป น ข อ มู ล ที่
เชื่อถือไมได

22 54 156 49 5 3.136 0.850 ปาน
กลาง7.7 18.9 54.5 17.1 1.7

10. สั ง ค ม อ อน ไ ล น เป น
ชองทางใหคนใสรายหรือ
กลั่นแกลงกัน

35 98 106 43 4 3.409 0.935 ปาน
กลาง12.2 34.3 37.1 15.0 1.4

11. การเขาสูระบบการใช
งานยุงยาก ซับซอน

4 53 60 154 15 2.570 0.899 นอย
1.4 18.5 21.0 53.8 5.2

12. การปลอมตัวเปนคน
อ่ื น  เ ป น เ ร่ื อ ง ส นุ ก  น า
ต่ืนเตน

7 47 48 101 83 2.280 1.123 นอย

2.4 16.4 16.8 35.3 29.0
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

13. ไ ม มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาจนําไปสูอันตรายได

15 116 104 49 2 3.325 0.843 ปาน
กลาง5.2 40.6 36.4 17.1 0.7

14. สั งค มออนไล น เปน
เพียงกระแสแฟชั่น หวือ
หวา ชั่วคราว

41 164 40 35 6 3.670 0.934 มาก
14.3 57.3 14.0 12.2 2.1

15. ไมสามารถตรวจสอบ
แหลงตนตอของความจริง
ได

14 78 147 45 2 3.199 0.785 ปาน
กลาง4.9 27.3 51.7 15.7 0.7

4.3 การวิเคราะหเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน
ขอมูลทางดานการใชประโยชนจากสังคมออนไลนโดยจําแนกตามการใชประโยชน

จากสังคมออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสนใจในเร่ืองของ สนทนา (Chat)
กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.234 รองลงมาให
ความสนใจในเร่ืองของเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตางๆ ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.203 ลําดับที่สามรับ – สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.990 ลําดับที่สี่เพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ หรือรับทราบความเห็นของ
ผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.902 ลําดับที่หาทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกร ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.857 ลําดับที่หก แสดงความคิดเห็น (Comment) ตางๆ ในเว็บบอรด กระทู Message ใน
ระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.836 ลําดับที่เจ็ด ตกแตงอัลบั้มรูปโพสตรูป โหวตรูป ในระดับ มาก โดย
มีคาเฉลี่ย 3.762 ลําดับที่แปด หาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.738 และสุดทายใหความสนใจในเร่ืองของอานกระทู เว็บบอรด POPS-UP ในระดับ มาก
โดยมีคาเฉลี่ย 3.476 แสดงไดตามตารางที่ 4.3 ดังน้ี
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ตารางที่ 4.3 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม การใชประโยชนจาก
สังคมออนไลน

การใชประโยชนจาก
สังคมออนไลน

ระดับความสําคัญ

X S.D.
ความ

หมาย ของ
คาเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

1. เพื่อการติดตาม
ขาวสารที่สนใจและ
เหตุการณตาง ๆ

110 131 38 7 4.203 0.759 มาก
38.5 45.8 13.3 2.4

2. ห า ข อ มู ล เ พื่ อ ก า ร
ตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการ

75 89 97 22 3 3.738 0.969 มาก
26.2 31.1 33.9 7.7 1.0

3. ทราบขาว
ประชาสัมพันธของสินคา
หรือองคกร

86 98 77 25 3.857 0.950 มาก
30.1 34.3 26.9 8.7

4. รับ –สง อีเมล ดาวน
โหลดเพลง ดาวนโหลด
เกมส

124 71 55 36 3.990 1.064 มาก
43.4 24.8 19.2 12.6

5. เพื่อสอบถามขอมูล
จากผูเชี่ยวชาญในดาน
ต า ง  ๆ หรือ รับ ท รา บ
ความเห็นของผูอ่ืน จาก
ประเ ด็นที่สนใจ เชน
ดานเทคโนโลยี  ไอที
ดานสุขภาพ ความงาม

99 86 78 20 3 3.902 0.993 มาก
34.6 30.1 27.3 7.0 1.0

DPU



43

ตารางที่ 4.3 (ตอ)

6. แสดงความคิดเห็น
(Comment) ตาง ๆ ใน
เ ว็ บ บ อ ร ด  ก ร ะ ทู
Message

61 143 61 16 5 3.836 0.885 มาก
21.3 50.0 21.3 5.6 1.7

7. สนทนา (Chat) กับ
เพื่อน คนหาเพื่อนเกา
หรือหาเพื่อนใหม

119 123 36 8 4.234 0.775 มากที่สุด
41.6 43.0 12.6 2.8

8. อานกระทู เว็บบอรด
POPS-UP

24 112 131 14 5 3.476 0.789 มาก
8.4 39.2 45.8 4.9 1.7

9. ใชบริการเว็บบล็อก
เชน ไดอารีสวนตัว เร่ือง
ที่สนใจ

41 126 100 16 3 3.650 0.831 มาก
14.3 44.1 35.0 5.6 1.0

10. ต ก แ ต ง อั ล บั้ ม รู ป
โพสตรูป โหวตรูป

59 127 80 13 7 3.762 0.914 มาก
20.6 44.4 28.0 4.5 2.4

4.4 การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน
4.4.1 ขอมูลทางดานความพึงพอใจโดยจําแนกตามความพึงพอใจในการสื่อสาร พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของไดสนทนา โตตอบ กับเพื่อนหรือผูที่ตองการจะ
สื่อสารดวย ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.339 รองลงมาใหความสําคัญในเร่ือง
ของความคลองตัวหรือความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ในระดับ มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.262 รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของความหลากหลายของชุมชนหรือกลุมสังคม ในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.203 ลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของความต่ืนเตน  สนุกสนาน
ไดรับความเพลิดเพลิน ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.007

ลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของรูปแบบในการตกแตง Profile ตามที่ทานตองการ
ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.965 และลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของ ความสวยงาม
ของกราฟก รูปภาพ สีสันสวยงาม ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.958 และลําดับตอมาให
ความสําคัญในเร่ืองของไดแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง ๆ เชนหัวขอที่สนทนา บล็อก เว็บ
บอรด กระทู Message ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.948 และลําดับตอมาใหความสําคัญใน
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เร่ืองของ ความชัดเจนของการจัดหมวดหมู กลุมกิจกรรมที่สนใจ ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.748 และลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของ ใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.734 และสุดทายใหความสําคัญในเร่ืองของความนาเชื่อถือ ความถูกตอง
ของขอมูลที่ไดรับ ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.255 แสดงไดตามตารางที่ 4.4 ดังน้ี

ตารางที่ 4.4 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความพึงพอใจในการ
สื่อสาร

ความพึงพอใจในการ
สื่อสาร

ระดับความสําคัญ

X S.D.
ความ

หมาย ของ
คาเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

รอย
ละ

1. ไดสนทนา โตตอบ กับ
เพื่อนหรือผูที่ตองการจะ
สื่อสารดวย

139 107 38 2 4.339 0.731 มากที่สุด
48.6 37.4 13.3 0.7

2. ไดแสดงความคิดเห็นใน
กลุมขาวสารตาง ๆ เชน
หัวขอที่สนทนา บล็อก เว็บ
บอรด กระทู Message

85 113 78 8 2 3.948 0.863 มาก
29.7 39.5 27.3 2.8 0.7

3. ความต่ืนเตน  สนุกสนาน
ไดรับความเพลิดเพลิน

71 150 63 2 4.007 0.730 มาก
24.8 52.4 22.0 0.7

4. ความคลองตัวหรือความ
รวดเร็วในการ
ติดตอสื่อสาร

111 139 36 4.262 0.668 มากที่สุด
38.8 48.6 12.6

5. ความนาเชื่อถือ ความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดรับ

14 79 160 32 1 3.255 0.731 ปานกลาง
4.9 27.6 55.9 11.2 0.3

6. ความหลากหลายของ
ชุมชนหรือกลุมสังคม

109 126 51 4.203 0.721 มาก
17.8 44.1 38.1
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)

7. ความชัดเจนของการจัด
หมวดหมู กลุมกิจกรรมที่
สนใจ

50 116 118 2 3.748 0.744 มาก
17.5 40.6 41.3 0.7

8. ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
ก ร า ฟ ก รู ป ภ า พ  สี สั น
สวยงาม

79 118 87 2 3.958 0.780 มาก
27.6 41.3 30.4 0.7

9. รูปแบบในการตกแตง
Profile ตามที่ทานตองการ

68 144 72 2 3.965 0.744 มาก
23.8 50.3 25.2 0.7

10. ใชงานงาย ไมยุงยาก
ซับซอน

37 149 89 9 2 3.734 0.749 มาก
12.9 52.1 31.1 3.1 0.7
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.5.1 การทดสอบความแตกตางของผูใช Social Network ท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการใช

ประโยชนจาก Social Network แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.1 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการ

ติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตางๆ แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.5

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและ

เหตุการณตาง ๆ ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและ

เหตุการณตาง ๆ ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.5 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตางๆ สําหรับประชากรชายและหญิง
แตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 4.225 0.938
0.328 0.743หญิง 197 4.193 0.665

จากตารางที่ 4.5 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.328 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.743 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตาม
ขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.2 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อหา
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.6

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.6 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการสําหรับประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.719 0.953
0.219 0.827หญิง 197 3.746 0.977

จากตารางที่ 4.6 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.219 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.827 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.3 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
ทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตางๆ แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบ
สมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.7

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของ

สินคาหรือองคกรตาง ๆ ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของ

สินคาหรือองคกรตาง ๆ ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.7 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตางๆ สําหรับประชากรชายและหญิง
แตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.988 0.994
1.585 0.114หญิง 197 3.797 0.925

จากตารางที่ 4.7 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.585 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.114 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตางๆ แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ–
สงอีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมสแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.8

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1: การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ–สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง

ดาวนโหลดเกมส ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ–สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง

ดาวนโหลดเกมส ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.8 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส สําหรับประชากรชายและหญิง
แตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 4.033 1.081
0.471 0.638หญิง 197 3.969 1.059

จากตารางที่ 4.8 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.471 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.638 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.5 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
สอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ
เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐาน
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.9

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 = 2

H2 :1 ≠ 2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน

ดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยีไอที ดาน
สุขภาพ ความงาม ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน

H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยีไอที ดาน
สุขภาพ ความงาม ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.9 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลน
เพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่
สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม สําหรับประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.943 1.059
0.477 0.634หญิง 197 3.883 0.964

จากตารางที่ 4.9 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.477 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.634 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ เพศแตกตางกัน
มีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลน
เพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่
สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.6 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message แตกตางกัน โดยใชการทดสอบ
แบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.10

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment)

ตาง ๆ ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment)

ตาง ๆ ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.10 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment) ตาง ๆ สําหรับประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.932 0.809
1.246 0.214หญิง 197 3.791 0.916

จากตารางที่ 4.10 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.246 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.214 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment) ตาง ๆ แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.7 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
Chat กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทาง
สถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.11

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหา

เพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหา

เพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.11 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม สําหรับประชากรชายและ
หญิงแตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 4.314 0.650
1.179 0.239หญิง 197 4.198 0.825

จากตารางที่ 4.11 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.179 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.239 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม แตกตาง
กัน
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สมมติฐานที่ 1.8 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
อานกระทู เว็บบอรด POPS-UP แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.12

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออานกระทู เว็บบอรด POPS-UP

ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออานกระทู เว็บบอรด POPS-UP

ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.12 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อ อานกระทู เว็บบอรด POPS-UP สําหรับประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.528 0.692
0.757 0.450หญิง 197 3.452 0.829

จากตารางที่ 4.12 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.757 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.450 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออานกระทู เว็บบอรด POPS-UP แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.9 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใช
บริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐาน
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.13

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารี

สวนตัว เร่ืองที่สนใจ ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารี

สวนตัว เร่ืองที่สนใจ ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.13 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจสําหรับประชากรชายและหญิง
แตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.483 0.978
2.303 0.022หญิง 197 3.726 0.746

จากตารางที่ 4.13 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.757 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.450 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.10 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
ตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.14

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2

H2 :1 ≠2

แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวต

รูป ของประชากรชายและหญิงไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวต

รูป ของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

ตารางที่ 4.14 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป สําหรับประชากรชายและหญิงแตกตางกัน

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบ

P-Value

ชาย 89 3.596 1.063
2.087 0.038หญิง 197 3.838 0.829

จากตารางที่ 4.14 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.757 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.450 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชน
จากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป แตกตางกัน
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4.5.2 การทดสอบความแตกตางของผูใช Social Network ท่ีมีสถานะแตกตางกันเชน อาจารย
นักศึกษา และบุคลากร มีการใชประโยชนจาก Social Network แตกตางกัน

สมมติฐานที่ 2.1 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ แตกตางกัน โดยใชการทดสอบ
แบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.15

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและ

เหตุการณตาง ๆ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและ

เหตุการณตาง ๆ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.15 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆสําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตาง
กัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 4.0000 0.88465
3.314 0.038เจาหนาที่ 20 4.5000 0.51299

นักศึกษา 219 4.2192 0.74032

จากตารางที่ 4.15 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 3.314 ซึ่งคา P-Value
เทากับ .038 และมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูใน
ขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ สถานะ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและ
เหตุการณตาง ๆ ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.2 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบ
สมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุป ไดดังตารางที่ 4.16

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.16 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการสําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.3617 1.15015
4.574 0.011เจาหนาที่ 20 3.9500 0.68633

นักศึกษา 219 3.7991 0.93151

จากตารางที่ 4.16 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 4.574 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.011 และมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูใน
ขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ สถานะ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.3 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆ แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.17

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของ

สินคาหรือองคกรตาง ๆ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของ

สินคาหรือองคกรตาง ๆ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.17 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆสําหรับประชากรที่มีสถานะ
แตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.0638 1.24069 22.761 0.000
เจาหนาที่ 20 3.9000 0.78807
นักศึกษา 219 4.0228 0.79818

จากตารางที่ 4.17 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 22.761 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.000 และมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูใน
ขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ สถานะ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆ ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.4 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.18

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1: การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง

ดาวนโหลดเกมสของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง

ดาวนโหลดเกมส ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.18 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส สําหรับประชากรที่มีสถานะ
แตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.0638 1.24069 24.899 0.000
เจาหนาที่ 20 4.2500 0.78640
นักศึกษา 219 4.1644 0.93868

จากตารางที่ 4.18 พบวา คาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 24.899 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.000 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูใน
ขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ สถานะ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.5 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน
จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.19

H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน

ดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยีไอที ดาน
สุขภาพ ความงาม ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน

H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยีไอที ดาน
สุขภาพ ความงาม ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.19 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.3617 1.15015 8.797 0.000
เจาหนาที่ 20 4.0500 0.82558
นักศึกษา 219 4.0046 0.93602

จากตารางที่ 4.19 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 8.797 ซึ่งคา P-Value
เทากับ .000 และมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ สถานะ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จาก
ประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.6 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.20

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment)

ตาง ๆ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment)

ตาง ๆ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.20 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment) ตาง ๆ สําหรับที่มีประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.7447 1.11254 0.425 0.654
เจาหนาที่ 20 3.9500 0.88704
นักศึกษา 219 3.8447 0.83149

จากตารางที่ 4.20 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.425 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.654 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ สถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment) ตาง ๆ แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.7 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อ Chat กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหมแตกตางกัน โดยใชการทดสอบ
แบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.21

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหา

เพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหา

เพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.21 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม สําหรับประชากรที่มี
สถานะแตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 4.3830 0.94531 1.200 0.303
เจาหนาที่ 20 4.3000 0.65695
นักศึกษา 219 4.1963 0.74365

จากตารางที่ 4.21 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.200 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.303 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ สถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อน
ใหม แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.8 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อ อานกระทู เว็บบอรด POPS-UP แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐาน
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.22

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออานกระทู เว็บบอรด POPS-UP

ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออานกระทู เว็บบอรด POPS-UP

ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.22 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อ อานกระทู เว็บบอรด POPS-UP สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.1064 0.93795 6.832 0.001
เจาหนาที่ 20 3.7000 0.97872
นักศึกษา 219 3.5342 0.71193

จากตารางที่ 4.22 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 6.832 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.001 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ สถานะ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่ออานกระทู เว็บบอรด POPS-UP ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.9 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.23

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารี

สวนตัว เร่ืองที่สนใจ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารี

สวนตัว เร่ืองที่สนใจ ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.23 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจสําหรับประชากรที่มีสถานะ
แตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.4894 0.80413 1.060 0.348
เจาหนาที่ 20 3.7000 1.08094
นักศึกษา 219 3.6804 0.81169

จากตารางที่ 4.23 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.060 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0. 348 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ สถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ
แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.10 กลุมประชากรที่มีสถานะแตกตางกันเชน อาจารย เจาหนา นักศึกษา
มีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ ตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางที่ 4.24

สมมติฐานทางสถิติ
H1 :1 =2 =3

H2 : มีประชากรหน่ึงกลุมที่มีคาเฉลี่ยแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน
แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ
H1 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวต

รูป ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไมแตกตางกัน
H2 : การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวต

รูป ของประชากรอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แตกตางกัน

ตารางที่ 4.24 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน

สถานะ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ

P-Value

อาจารย 47 3.4894 0.62109 2.779 0.064
เจาหนาที่ 20 3.9500 1.09904
นักศึกษา 219 3.8037 0.93983

จากตารางที่ 4.24 พบวาคาสถิติที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 2.779 ซึ่งคา P-Value
เทากับ 0.064 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย น่ันคือ สถานะแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป แตกตางกัน

DPU



บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ
ของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ.เพชรบูรณ โดยลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ขอมูลที่ใชในการ
ประกอบการวิจัยในเร่ืองน้ีใชขอมูลที่จําแนกตามแหลงที่มา 2 สวน คือขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
โดยการแจกสอบถามจํานวน 286 ตัวอยางจากนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.เพชรบูรณ สําหรับสถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการบรรยาย คือการแจกแจงความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานคือคาไคสแควร
สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เอกสาร ตําราวิชาการ
บทความจากอินเทอรเน็ต เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธที่มีขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยคร้ังน้ี
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยที่ไดสามารถสรุปผลที่สําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี
1. ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจากการศึกษาไดผล

การศึกษาดังตอไปน้ี
1.1 ผลการศึกษาพบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ

68.9 เพศชายคิดเปนรอยละ 31.1
1.2 อายุของผูที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ชวงอายุ 16-25 ป จํานวน 152 คน

คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมา ชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 41.3 และชวงอายุ
36-45 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.6

1.3 สถานะภาพสมรส พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network โดยสวน
ใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 93 รองลงมา มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.3 และสถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู มีจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.7
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1.4 ระดับการศึกษา พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาเปนระดับตํ่า
กวา         หรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาเปนระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 16.4

1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network มีรายได
ระหวาง ตํ่ากวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ รองลงมามีรายไดอยูระหวาง
10,000-20,000 บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท
จํานวน 5 คน   คิดเปนรอยละ 1.7 ตามลําดับ

1.6 สถานะ พบวาผูใชการติดตอสื่อสารผาน Social network สวนใหญผูใชจะเปน
นักศึกษา มากที่สุด จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 76.6 และรองลงมาคือ อาจารย จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 16.4 และเจาหนาที่ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7

2. ขอมูลดานเกี่ยวกับทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจที่มีตอเครือขาย
สังคมออนไลนจากการศึกษาไดผลการศึกษาดังตอไปน้ี

2.1 ผลการศึกษา สังคมออนไลนเปนชองทางที่เปดกวาง เปนเคร่ืองมือใหคนได
แสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุม ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.427 รองลงมาให
ความสําคัญในเร่ืองของสามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการไดงาย ในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ย 4.421 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของเปนการโตตอบสื่อสารกันโดยอิสระ
ไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใด ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.405 และรองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองของการสื่อสารผานสังคมออนไลนทําใหทานรูสึกวาเปนคนทันสมัย ในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.328 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของสังคมออนไลนเปนบริการที่มีประโยชน
สําหรับทาน ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.297 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของเปน
ฐานขอมูลทางการศึกษาที่กวางและหลากหลาย ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.280 และ
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนเปนเร่ืองที่ทานสนใจ ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.231 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของทําใหทานมีสวนรวม
ในกลุม ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.885 และ
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของสังคมออนไลนเปนเพียงกระแสแฟชั่น หวือหวา ชั่วคราว ใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.670 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของสังคมออนไลนเปน
ชองทางใหคนใสรายหรือกลั่นแกลงกัน ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.409 และรองลงมาให
ความสําคัญในเร่ืองของไมมีความปลอดภัย อาจนําไปสูอันตรายได ในระดับปานกลาง โดยมี
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คาเฉลี่ย 3.325 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของไมสามารถตรวจสอบแหลงตนตอของความ
จริงไดในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.199 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของขอมูลที่
ปรากฏในสังคมออนไลนเปนขอมูลที่เชื่อถือไมได ไดในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.136 และ
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของการเขาสูระบบการใชงานยุงยาก ซับซอนไดในระดับนอย โดย
มีคาเฉลี่ย 2.570 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของการปลอมตัวเปนคนอ่ืน เปนเร่ืองสนุก นา
ต่ืนเตนไดในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.280

2.2 ผลการศึกษา ขอมูลทางดานการใชประโยชนจากสังคมออนไลนโดยจําแนก
ตามการใชประโยชนจากสังคมออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสนใจใน
เร่ืองของสนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมี
คาเฉลี่ย 4.234 รองลงมาใหความสนใจในเร่ืองของเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณ
ตาง ๆ ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.203 ลําดับที่สามรับ – สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวน
โหลดเกมส ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.990 ลําดับที่สี่เพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดาน
สุขภาพ ความงาม ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.902 ลําดับที่หาทราบขาวประชาสัมพันธของ
สินคาหรือองคกร ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.857 ลําดับที่หก แสดงความคิดเห็น (Comment)
ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.836 ลําดับที่เจ็ด ตกแตงอัลบั้ม
รูปโพสตรูป โหวตรูป ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.762 ลําดับที่แปด หาขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ซื้อสินคาและบริการ ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.738 ลําดับที่เกา ใชบริการเว็บบล็อก เชน ได
อารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.650 และสุดทายใหความสนใจในเร่ือง
ของอานกระทู เว็บบอรด POPS-UP ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.476

2.3 ผลการศึกษา ขอมูลทางดานความพึงพอใจโดยจําแนกตามความพึงพอใจใน
การสื่อสาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของไดสนทนา โตตอบ กับ
เพื่อนหรือผูที่ตองการจะสื่อสารดวย ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.339 รองลงมา
ใหความสําคัญในเร่ืองของความคลองตัวหรือความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ในระดับ มากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.262 และรองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของความหลากหลายของชุมชน
หรือกลุมสังคม ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.203 ลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของ
ความต่ืนเตน  สนุกสนาน ไดรับความเพลิดเพลิน ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.007 ลําดับ
ตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของรูปแบบในการตกแตง Profile ตามที่ทานตองการ ในระดับ มาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.965 และลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของ ความสวยงามของกราฟก
รูปภาพ สีสันสวยงาม ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.958 และลําดับตอมาใหความสําคัญใน
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เร่ืองของไดแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง ๆ เชนหัวขอที่สนทนา บล็อก เว็บบอรด กระทู
Message ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.948 และลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของ
ความชัดเจนของการจัดหมวดหมู กลุมกิจกรรมที่สนใจ ในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.748
และลําดับตอมาใหความสําคัญในเร่ืองของ ใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.734 และสุดทายใหความสําคัญในเร่ืองของความนาเชื่อถือ ความถูกตองของขอมูล
ที่ไดรับ ในระดับ ปานกลาง

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดังตอไปน้ี

3.1 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ สําหรับ
ประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาเพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ แตกตางกัน

3.2 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อหาขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาเพศ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการ แตกตางกัน

3.3 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง เพื่อทราบขาว
ประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆ สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบ
พบวาเพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อทราบขาวประชาสัมพันธ
ของสินคาหรือองคกรตาง ๆ แตกตางกัน

3.4 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อรับ –สง
อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบ
พบวาเพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ –สง อีเมล ดาวนโหลด
เพลง ดาวนโหลดเกมส แตกตางกัน

3.5 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง เพื่อสอบถาม
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดาน
เทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา
เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
ในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดาน
สุขภาพ ความงามแตกตางกัน
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3.6 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผล
การทดสอบพบวาเพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message แตกตางกัน

3.7 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อ สนทนา
(Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการ
ทดสอบพบวาเพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ สนทนา (Chat)
กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม แตกตางกัน

3.8 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อ อานกระทู
เว็บบอรด POPS-UP สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาเพศแตกตางกันมี
การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ อานกระทู เว็บบอรด POPS-UP แตกตางกัน

3.9 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อใชบริการเว็บ
บล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา
เพศแตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารี
สวนตัว เร่ืองที่สนใจ แตกตางกัน

3.10 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อตกแตง
อัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาเพศ
แตกตางกันมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป
แตกตางกัน

3.11 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ สําหรับ
ประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใช
ประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ ไม
แตกตางกัน

3.12 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อหาขอมูล
เพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบ
พบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อหาขอมูล
เพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ไมแตกตางกัน

3.13 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อทราบขาว
ประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆ สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการ
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ทดสอบพบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
ทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆ ไมแตกตางกัน

3.14 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อรับ –สง
อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบ
พบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อรับ –สง
อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส ไมแตกตางกัน

3.15 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อสอบถาม
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดาน
เทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบ
พบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสอบถาม
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดาน
เทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม ไมแตกตางกัน

3.16 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน
ผลการทดสอบพบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Comment) ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู Message แตกตางกัน

3.17 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง เพื่อ สนทนา
(Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการ
ทดสอบพบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
สนทนา (Chat) กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม แตกตางกัน

3.18 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อ อานกระทู
เว็บบอรด POPS-UP สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา อาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ อานกระทู เว็บบอรด
POPS-UP ตาง ๆ ไมแตกตางกัน

3.19 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง เพื่อใชบริการ
เว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบ
พบวาอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใชบริการ
เว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ แตกตางกัน

3.20 คาระดับนัยสําคัญที่ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางเพื่อตกแตง
อัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป สําหรับประชากรที่มีสถานะแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาอาจารย
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เจาหนาที่ และนักศึกษามีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลน เพื่อตกแตงอัลบั้มรูป
โพสตรูป โหวตรูป แตกตางกัน

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ไดสามารถอภิปรายผลการวิจัยที่สําคัญไดดังน้ี
1. ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา

พบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุของผูที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ชวงอายุ 16-25 ป
โดยสวนใหญมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดโดยเฉลี่ยตํ่ากวา
10,000 บาท และสวนใหญผูใชจะเปนนักศึกษามากที่สุด ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในองคกรมีการใช
การติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตในองคกรอยางมาก ซึ่งหากจะพัฒนาองคกรดานการ
ติดตอสื่อสารควรที่จะนํา Social Network และการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต มาใชในการ
สื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

2. ขอมูลดานเกี่ยวกับทัศนคติ พบวาสวนใหญนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ.เพชรบรณ มีทัศนะคติในเชิงบวกคือ เห็นวาสังคมออนไลนเปนชองทางที่เปดกวาง เปน
เคร่ืองมือใหคนไดแสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุม และใหความสําคัญในเร่ืองของ
สามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการไดงาย เร่ืองของเปนการโตตอบสื่อสารกันโดย
อิสระ ไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใด เร่ืองของการสื่อสารผานสังคมออนไลนทําใหทานรูสึกวาเปนคน
ทันสมัย เร่ืองของสังคมออนไลนเปนบริการที่มีประโยชนสําหรับทาน เร่ืองของเปนฐานขอมูลทาง
การศึกษาที่กวางและหลากหลาย เร่ืองของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนเปนเร่ืองที่ทานสนใจ
ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด และในระดับมากและปานกลางเปนทัศนะคติในเชิงลบคือ เห็นวาสังคม
ออนไลนทําใหมีสวนรวมในกลุม ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน เปนเพียงกระแส
แฟชั่น หวือหวา ชั่วคราว เปนชองทางใหคนใสรายหรือกลั่นแกลงกัน ไมมีความปลอดภัย อาจ
นําไปสูอันตรายได ไมสามารถตรวจสอบแหลงตนตอของความจริงได เร่ืองของขอมูลที่ปรากฏใน
สังคมออนไลนเปนขอมูลที่เชื่อถือไมได การเขาสูระบบการใชงานยุงยาก ซับซอนและสุดทายเร่ือง
การปลอมตัวเปนคนอ่ืน เปนเร่ืองสนุก นาต่ืนเตนไดจัดอยูในระดับนอย ซึ่งเห็นไดชัดวา สวนใหญ
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนะคติตอสังคมออนไลนในเชิงบวกมากกวา สะทอนใหเห็นวามีการ
สนับสนุนในการนําสังคมออนไลนใชในทางที่ดีมากกวาทางที่ไมดี

3. ขอมูลทางดานการใชประโยชนจากสังคมออนไลน พบวาสวนมากใหความสนใจใน
เร่ืองของ Chat กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหมและใหความสนใจในเร่ืองของการติดตาม
ขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ การรับ – สง อีเมล ดาวนโหลดเพลง ดาวนโหลดเกมส ใชใน
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การสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือรับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่
สนใจ เชน ดานเทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม จึงแสดงใหเห็นวา นักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ คอนขางใหความสําคัญในการใชประโยชนจากสังคมออนไลน
เปนอยางมาก ซึ่งหากวิทยาลัยนํา Social Network และการติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต
นักศึกษาและบุคลากรจะไดรับประโยชนจากดานน้ีมากตามไปดวย

4. ขอมูลทางดานความพึงพอใจ พบวา สวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของไดสนทนา
(Chat) โตตอบ กับเพื่อนหรือผูที่ตองการจะสื่อสารดวย เร่ืองของความคลองตัวหรือความรวดเร็วใน
การติดตอสื่อสาร ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของความหลากหลายของชุมชนหรือกลุมสังคม
ในระดับ เร่ืองของความต่ืนเตน  สนุกสนาน ไดรับความเพลิดเพลิน เร่ืองของรูปแบบในการตกแตง
Profile ตามที่ทานตองการ เร่ืองของความสวยงามของกราฟก รูปภาพ สีสันสวยงาม เร่ืองของได
แสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง ๆ เชนหัวขอที่สนทนา บล็อก เว็บบอรด กระทู Message
เร่ืองของความชัดเจนของการจัดหมวดหมู กลุมกิจกรรมที่สนใจ และเร่ืองของ ใชงานงาย ไมยุงยาก
ซับซอน จัดอยูในระดับมาก และที่อยูในระดับปานกลางคือ เร่ืองของความนาเชื่อถือ ความถูกตอง
ของขอมูลที่ไดรับ แสดงใหเห็นวาสวนมากนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงใจในระดับมาก ซึ่งหาก
นําสังคมออนไลนมาใชในการสื่อสารภายในองคกรอาจจะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสื่อสารภายในองคกรได

5.3 ขอเสนอแนะ
1. การทําวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาแตเฉพาะผูใชเครือขายสังคมออนไลนที่เปนนักศึกษา

และบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณเทาน้ัน ในคร้ังตอไปควรศึกษากับประชาชนทั่วไป
ที่อยูในวัยทํางานจะทําใหไดผลวิจัยที่เปนประโยชนตอไปในอนาคต

2. การวิจัยคร้ังน้ีทําการศึกษาเฉพาะทัศนคติ ความพึงพอใจ และการใชประโยชน
เทาน้ัน ซึ่งไมสามารถทําใหทราบถึงพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บไซตสังคมออนไลน ในการวิจัย
คร้ังตอไปจึงควรมีการวัดผลพฤติกรรมของกลุมตัวอยางจากการสื่อสารผานเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น

3. ควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง เน่ืองจากความรูสึกของบุคคลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
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ตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน

ขนาดของ
ประชากร

ขนาดของตัวอยางประชากร (ก) เมื่อมีคาความคลาดเคลื่อน
+ รอยละ 1 + รอยละ 2 + รอยละ 3 + รอยละ 4 + รอยละ 5 + รอยละ 10

500 b b b b 222 83
1,000 b b b 385 286 91
1,500 b b 638 441 316 94
2,000 b b 714 476 333 95
2,500 b 1,250 769 500 345 96
3,000 b 1,364 811 517 353 97
3,500 b 1,458 843 530 359 97
4,000 b 1,538 870 541 364 98
4,500 b 1,607 891 579 367 98
5,000 b 1,667 909 556 370 98
6,000 b 1,765 938 566 375 98
7,000 b 1,842 959 574 378 99
8,000 b 1,905 976 580 381 99
9,000 b 1,957 989 584 383 99

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100
25,000 1,743 2,273 1,064 610 394 100
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100

100,000 9,901 2,439 1,099 621 398 100
∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100

ท่ีมา : Yamane. Taro Statistics, An Introductory Analysis : Harper and Row 1967 P.886-887
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แบบสอบถาม
เร่ือง การศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสารผานเครือขายสังคม
ออนไลนกรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ
ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
คําแนะนํา
โปรดเขียน √ ใน (       ) หรือ เขียนคําตอบ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ

(      ) ชาย (      ) หญิง
2. อายุ

( ) นอยกวา 16 ป ( ) 16-25 ป
( ) 26-35 ป ( ) 36-45 ป
( ) 46 ปขึ้นไป

3. สถานภาพสมรส
(     ) โสด (     ) สมรส / อยูดวยกัน
(     ) หมาย / หยาราง / แยกกันอยู

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
(     ) ตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย (     ) อนุปริญญา / ปวส.
(     ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (     ) สูงกวาปริญญาตรี

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
(     ) ตํ่ากวา 10,000 บาท (     ) 10,000 – 20,000 บาท
(     ) 20,001 – 30,000 บาท (     ) มากกวา 30,000 บาท
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน

ทัศนคติท่ีมีตอสังคมออนไลน

เห็น
ดว

ยอ
ยาง

ยิ่ง

เห็น
ดว

ย

ไม
แน

ใจ

ไม
เห็น

ดว
ย

ไม
เห็น

ดว
ยอ

ยาง
ยิ่ง

ทัศนคติเชิงบวก

1. เปนการโตตอบสื่อสารกันโดยอิสระ ไมวาจะอยูที่ไหน
เวลาใด

2. สังคมออนไลนเปนบริการที่มีประโยชนสําหรับทาน

3. การสื่อสารผานสังคมออนไลนทําใหทานรูสึกวาเปนคน
ทันสมัย

4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนเปนเร่ืองที่ทาน
สนใจ

5. สังคมออนไลนเปนชองทางที่เปดกวาง เปนเคร่ืองมือให
คนไดแสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุม

6. สามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการไดงาย

7. เปนฐานขอมูลทางการศึกษาที่กวางและหลากหลาย

8. ทําใหทานมีสวนรวมในกลุม ไดรับการยอมรับนับถือ
จากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน

ทัศนคติเชิงลบ

9. ขอมูลที่ปรากฏในสังคมออนไลนเปนขอมูลที่เชื่อถือ
ไมได

10. สังคมออนไลนเปนชองทางใหคนใสรายหรือกลั่น
แกลงกัน
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11. การเขาสูระบบการใชงานยุงยาก ซับซอน

12. การปลอมตัวเปนคนอ่ืน เปนเร่ืองสนุก นาต่ืนเตน

13. ไมมีความปลอดภัย อาจนําไปสูอันตรายได

14. สังคมออนไลนเปนเพียงกระแสแฟชั่น หวือหวา
ชั่วคราว

15. ไมสามารถตรวจสอบแหลงตนตอของความจริงไดDPU
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลน

การใชประโยชนจากสังคมออนไลน

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลาง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

ดานวิชาการความรู

1. เพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตาง ๆ

2. หาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

3. ทราบขาวประชาสัมพันธของสินคาหรือองคกรตาง ๆ

4. รับ –สง อีเมล ดาวนโหลดเอกสาร E-Document

5. เพื่อสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือ
รับทราบความเห็นของผูอ่ืน จากประเด็นที่สนใจ เชน ดาน
เทคโนโลยี ไอที ดานสุขภาพ ความงาม

ดานสังคมและบันเทิง

6. แสดงความคิดเห็น Comment ตาง ๆ ในเว็บบอรด กระทู
Message

7. Chat กับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม

8. อานกระทู เว็บบอรด POPS-UP

9 .ใชบริการเว็บบล็อก เชน ไดอารีสวนตัว เร่ืองที่สนใจ

10. ตกแตงอัลบั้มรูป โพสตรูป โหวตรูป
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน

ความพึงพอใจในการสื่อสาร

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลาง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

ดานขอมูลและการสื่อสารท่ีไดรับจากบริการ

1. ไดสนทนา โตตอบ กับเพื่อนหรือผูที่ตองการจะสื่อสาร
ดวย

2. ไดแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง ๆ เชนหัวขอที่
สนทนา บล็อก เว็บบอรด กระทู Message

3. ความต่ืนเตน  สนุกสนาน ไดรับความเพลิดเพลิน

4. ความคลองตัวหรือความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร

5. ความนาเชื่อถือ ความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ

ความสะดวกท่ีไดรับจากบริการ

6. ความหลากหลายของชุมชนหรือกลุมสังคม

7. ความชัดเจนของการจัดหมวดหมู กลุมกิจกรรมที่สนใจ

8. ความสวยงามของกราฟก รูปภาพ สีสันสวยงาม

9. รูปแบบในการตกแตง Profile ตามที่ทานตองการ

10. ใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน
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สวนท่ี 5. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการสื่อสารผาน
เครือขายสังคมออนไลนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
..................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
.................................................................................................................................... .........................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
..................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือวิจัย
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิชญาวี คณะผล

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน อาจารยผูสอน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ
333 หมู.8 ต.บานโตก อ.เมืองเพชรบูรณ
จ.เพชรบูรณ

ประสบการณทํางานและตําแหนงงาน อาจารยผูสอน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ
อาจารยผูสอน
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