
 

 
 
 

พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 

ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรเสนาธิการทหารเรอื รุนท่ี 79 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
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อาจารยกองวิชายุทธศาสตร 
ฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

2562 
 



สาระสังเขป 
 
 
 
  งานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  
ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ” โดย นาวาโท ปญญสิริ  มีสมโสต 
(p0813888014@gmail.com)  สังกัด ฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทําข้ึนในป 2562  
โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียน
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนายทหาร
นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
จํานวน 102 คน โดยเทียบคาการคํานวณตามตารางยามาเนะท่ีระดับความเชื่อม่ันเทากับ 0.1 เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลจากการวิจัย พบวา  นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
ท่ีตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 102 นาย สวนใหญเปนนายทหารนักเรียนท่ีเปนขาราชการจากกองทัพเรือ  
ประเภทของงานกอนเขารับการศึกษาสวนใหญทํางานในสวนกําลังรบ สื่อสังคมออนไลนท่ีนายทหารนักเรียน
เลือกใชมากท่ีสุดคือ Line เปนลําดับท่ี 1 เลือก Facebook เปนลําดับท่ี 2 และเลือก YouTube  
เปนลําดับท่ี 3 Line ถือเปนการติดตอสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ชวงเวลาท่ี
นายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด คือ ชวงเวลา 1800 - 2200 น. จํานวนครั้งท่ีนายทหาร
นักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด คือ มากกวา 10 ครั้งตอวัน ระยะเวลาท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อ
สังคมออนไลนในแตละครั้งมากท่ีสุด คือ นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง สถานท่ีท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคม
ออนไลนบอยท่ีสุด คือ บาน และเครื่องมือท่ีนายทหารนักเรียนใชเขาถึงสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด คือ 
โทรศัพทมือถือ / Smart พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนโดยรวมพบวากิจกรรมท่ีทําในสื่อสังคม
ออนไลนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ หาขอมูลความรู / แลกเปลี่ยนขอมูลความรู จํานวน 90 คน คิดเปน
รอยละ 88.2 รองลงมาคือ สนทนากับเพ่ือน / แชท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 79.4 และติดตาม
ขาวสารของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง / บุคคลท่ีเปนท่ีสนใจในขณะนั้น จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 35.3   
 สรุปไดวา พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียน 3 ลําดับแรก คือ Line  
Facebook และ YouTube ดังนั้น โรงเรียน / ฝายวิชาการควรมีชองทางการติดตอสื่อสารกับนายทหาร
นักเรียนใหหลากหลาย โดยใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม  
การนําเสนอ รวมท้ังการเรียนการสอนดวย เพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถทําให
เกิดแรงกระตุนไดงาย และสิ่งท่ีนาสนใจ คือ การบอกปากตอปาก หรือกดแชรแบงปนขอมูลกันนั่นเอง  
ซ่ึงคนท่ีอยูในกลุมเดียวกัน มักจะเชื่อคําพูดของบุคคลในกลุม ตนเองมากกวาการจะไปเชื่อโฆษณาโดยตรง 
และยังเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดโดยตรง อีกท้ังยังสามารถใชเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธหรือแจงขาวสารของโรงเรียน/ฝายวิชาการใหแกนายทหารนักเรียนไดรับทราบดวย  
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน, สื่อสังคมออนไลน, หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
 

(ก) 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี ๗๙ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ” ฉบับนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ใหดําเนินการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารยประจํากองตางๆ ในฝายวิชาการ อีกท้ังเพ่ือใชประโยชนในการขอรับการประเมินวิทยฐานะของ
ขาราชการจําพวกอาจารยใหมีวิทยฐานะสูงข้ึนตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย การกําหนดวิทยฐานะ
สําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอกราบขอบพระคุณ พลเรือตรี อํานวย ทองรอด  หัวหนาฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
นาวาเอก พิทักษ  นิยาโส รองหัวหนาฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นาวาเอก เก้ือกูลพงษ ลําทอง 
ผูอํานวยการกองวิชายุทธศาสตร ฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และบุคลากรทุกทานท่ีใหการ
สนับสนุนเปนอยางดีในการวิจัยครั้งนี้   

ขอขอบพระคุณนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี ๗๙ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
คณะท่ีปรึกษาอาจารยในฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีไดกรุณาสละเวลา
ในการใหขอมูล คําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะและรวมท้ังแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการวิจัยในครั้งนี้ 

 
นาวาโท ปญญสิริ   มีสมโสต 
อาจารยกองวิชายุทธศาสตร   
ฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ข) 



สารบัญ 
 
 
 
สาระสังเขป (ก) 
กิตต ิกรรมประกาศ (ข) 
สารบัญ (ค) 
สารบัญตาราง (จ) 
สารบัญภาพ (ฉ) 
สารบัญแผนภูมิ (ช) 
 
บทท่ี   หนา 
  1  บทนํา 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
วัตถุประสงคของการวิจัย 1 
ขอบเขตการวิจัย 1 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2 

  2  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 3 
กลาวนํา 3 
0แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมพฤติกรรม0 3 
0แนวคิดเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลน0 ๙ 
0แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคาดหวังการตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน0 1๔ 
0แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู เรียนรู และยอมรับ ตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน0 1๖ 
0แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติตอการใชเครือขายสังคมออนไลน0 ๒๒ 
0ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ0 ๒๕ 

  3  ระเบียบวิธีวิจ ัย ๓๑ 
กลาวนํา 3๑ 
ประชากร 3๑ 
กลุมตัวอยาง 3๑ 
0ประเภทของขอมูล0 3๑ 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 3๒ 

  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 3๓ 
กลาวนํา 3๓ 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 3๓ 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 3๔ 
สวนท่ี 3 ขอมูลความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน ๓๘ 

  5  บทสรุป และขอเสนอแนะ ๔๐ 
 กลาวนํา ๔๐ 

สรปุผลท่ีไดจากการวิจัย 4๑ 
ขอเสนอแนะ 4๒ 

(ค) 



สารบัญ (ตอ) 
 
 
 

บทท่ี หนา 
ผนวก ๔๔ 
บรรณาน ุกรม ๔๗ 
ประวัตผิ ูวิจัย ๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ง) 



สารบัญตาราง 
 
 
 
ตารางท่ี หนา 
  1  แสดงจํานวนและรอยละผลของประเภทของนายทหารนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 33 
  02  0แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา 34 
  03  0แสดงจํานวนและรอยละของสื่อสังคมออนไลนท่ีใช 34 
  04  0แสดงจํานวนและรอยละของชวงเวลาท่ีใชสื่อสังคมออนไลน 35 
  05  0แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนตอวัน 35 
  06  0แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนตอวัน 36 
  07  0แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนในแตละครั้ง 36 
  08  0แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด 37 
  09  0แสดงจํานวนและรอยละของเครื่องมือท่ีนายทหารนักเรียนใชในการเขาถึงสื่อสังคม

ออนไลนบอยท่ีสุด 37 
  010  0แสดงจํานวนและรอยละของกิจกรรมท่ีนายทหารนักเรียนทําในสื่อสังคมออนไลน 38 
  011  0แสดงผลคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของคะแนน จากแบบ

ประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ) 



สารบัญภาพ 
 
 
 
ภาพท่ี  หนา 

1  ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล )P(  เง่ือนไขเชิงพฤติกรรม )B(  และเง่ือนไขเชิง
สภาพแวดลอม )E(  8 

2  ไอคอนเว็บไซต Blogger.com 11 
3  ไอคอนเว็บไซต Myspace, Facebook, Twitter 11 
4  ไอคอนเว็บไซต YouTube, Flickr, Photobucket 12 
5  ไอคอนเว็บไซต del.icio.us, Digg 12 
6  ไอคอนเว็บไซต Wikipedia, Google earth, Google Maps 12 
7  ไอคอนเกม Second Life 13 
8  ไอคอนเว็บไซต Linked in 13 
9  ไอคอนเว็บไซต Skype, BitTorrent 13 
10  พ้ืนฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง0 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉ) 



สารบัญแผนภูมิ 
 
 
 
แผนภูมิท่ี หนา 
  1  ระดับความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน ๓๙ 
 

(ช) 



บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การใชสื่อสังคมออนไลน นับวาเปนชองทางท่ีไดรับความนิยมกันมากในปจจุบัน โดยเนื้อหาปรากฏข้ึน

จะผลิตหรือสรางสรรคข้ึนมาโดยผูใชหรือผูบริโภคคลายกับเปนบรรณาธิการท่ีสามารถผลิต เนื้อหาไดดวย

ตนเอง เพ่ือแบงปนขอมูลขาวสารระหวางกัน โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาในการสื่อสาร ในแตละครั้ง และ

หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็สามารถปรับแตงหรือแกไขไดในทันทีอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ  

ฤดีพร ผองสุภาพ (2551) ท่ีพบวา นิสิต นักศึกษามักจะมีการแสวงหาขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

การประชาสัมพันธไมวาจะเปนบุคคล องคกร การตลาด หรือกิจกรรมตาง ๆ โดยทําการสื่อสารผาน

เครือขายออนไลนทุกวัน เปนเวลามากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน ปจจุบันการใชสื่อสังคมออนไลนเปนท่ี

แพรหลายในทุกชวงวัย และทุกอาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการติดตอสื่อสารในลักษณะชุมชนเสมือน 

ท้ังทางดานกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปน การศึกษาธุรกิจ บันเทิง เปนตน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงท้ังทางบวก

และทางลบ ไมวาจะเปนการเปดรับขอมูล การคนควาขอมูล การติดตอสื่อสารของนายทหารนักเรียน  

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการใชเวลาวางของนายทหารนักเรียน พบวา นายทหารนักเรียน 

แทบทุกคนจะมีการใชสื่อสังคมออนไลน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรม การใชสื่อสังคม

ออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 เพ่ือนําขอมูลมาปรับใชในการเรียน

การสอน และการติดตอสื่อสารตอไป 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

   1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ

ทหารเรือ รุนท่ี 79 

   2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ

ทหารเรือ รุนท่ี 79 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 

เปนโครงการวิจัยเชิงพรรณนาท่ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

   ผลการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียน

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 เพ่ือนําขอมูลมาปรับใชในการเรียนการสอน และการติดตอสื่อสาร

ตอไป 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
กลาวนํา 
 

0บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรของการศึกษา ซ่ึง0ในการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 0ผูวิจัยไดทําการสืบคนจากเอกสารทางวิชาการและ
งานวิจัยจากแหลงตาง ๆ โดยแบงเนื้อหาของบทนี้เปน 5 สวน คือ 

0๑.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
0๒.  แนวคิดเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลน 
0๓.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคาดหวังการตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
0๔.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู เรียนรู และยอมรับ ตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
0๕.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
0โดยรายละเอียดในแตละสวนท่ีกลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังนี้ 

 
 
0แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรม 
 

1.  ความหมายของพฤติกรรม 
0สมโภช เอ่ียมสุภาษิต (2524, หนา 4) ใหความหมายของพฤติกรรมวา คือ สิ่งท่ีบุคคลกระทํา

แสดงออก ตอบสนองหรือตอบโตสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณใดสถานการณหนึ่งท่ีสามารถสังเกตได 
0ลิขิต กาญจนากรณ (2525, หนา 7) ความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม

ของอินทรียท่ีสังเกตไดโดยคนอ่ืน หรือโดยเครื่องมือของผูทดลอง เชน เด็กรับประทานอาหาร ข่ีจักรยานพูด 
หัวเราะ และรองไห กิริยาเหลานี้กลาวถึงพฤติกรรมท้ังสิ้น การสังเกตพฤติกรรมอาจทําไดโดยใชเครื่องมือ
เขาชวย เชน การใชเครื่องตรวจสมอง 

0ประเทือง ภูมิภัทราคม (2535, หนา 9) กลาวไววา พฤติกรรมของมนุษยนั้น เกิดจากการ
เรียนรูโดยเฉพาะกลุมนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมนั้น มีความเชื่อวา พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู ท้ังนี้ไม
รวมพฤติกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบสรีระและระบบประสาท โดยพยายามศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งเราหนึ่งกับอีกสิ่งเราหนึ่ง โดยเนนพฤติกรรมภายนอกเปนสําคัญ 

0สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2531, หนา 15) กลาวองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยนั้น 
มีมากหลายอยาง แบงออกเปน 2 ระดับ คือ   

1) ระดับมหภาค ไดแก วัฒนธรรม ปทัสสถานของสังคม ความคาดหวังในบทบาท
สถานภาพสถาบันหรือองคการทางสังคม ฯลฯ 

2) ระดับจุลภาค ไดแก บุคลิกภาพ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ฯลฯ 
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2.  ความหมายของพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน 
0  จากการศึกษาความหมายพฤติกรรมขางตน มีหลายลักษณะ จึงมีการนิยามความหมายใหกับ

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนไดดังนี้ 
0เอมิกา เหมมินทร (2556, หนา 5) ใหความหมายวา พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลนในเรื่องประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด ความถ่ี
ในการใชตอวัน ชวงเวลาท่ีใช ระยะเวลาท่ีใชตอวัน ใชเพ่ือวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีชอบมาก
ท่ีสุด และแหลงหรือสื่อท่ีทําใหสนใจใช 

0กันตพล บรรทัดทอง (2557, หนา 8) ใหความหมายวา พฤติกรรมการใช หมายถึง ลักษณะ
การใชบริการเครือขายสังคมออนไลน เชน วัตถุประสงคในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ชองทาง 
การใชบริการเครือขายสังคมออนไลน สถานท่ีท่ีใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ความถ่ีในการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน ระยะเวลาในการใชเครือขายสังคมออนไลน 

0เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2557, หนา 6) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน 
(Online Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใช
บริการระบบออนไลน 

0ดังนั้นจึงสรุปไดวา พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ก็ตามมี
การตอบสนองหรือตอบโตท่ีสามารถสังเกตไดในการใชเครือขายสังคมออนไลน เชน ความถ่ี ชวงเวลาท่ีใช 
ระยะเวลาท่ีใช วัตถุประสงคในการในการใชเครือขายสังคมออนไลน 

3.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
0นักวิชาการ นักวิจัยหลายทานไดจําแนกไวหลายลักษณะ โดย สุมิตร สุวรรณ (2556, หนา 5) 

ไดรวบรวมไว ดังนี้ 
0พฤติกรรม คือ กิริยาอาการตาง ๆ ท่ีแสดงมนุษย หรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเจอกับสิ่งเรา สามารถ0 

0จําแนกพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว ไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
1. พฤติกรรมท่ีไมสามารถควบคุมได หรือเรียกปฏิกิริยานี้วา เปนปฏิกิริยาสะทอน เชน 

อาการสะดุงเม่ือถูกเข็มแทง อาการกระพริบตา เม่ือมีสิ่งมากระทบรบกวนกับสายตา   
2. พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบได เม่ือมีสิ่งเรามากระทบ สติปญญาหรือ

อารมณ จะเปนตัวตัดสินวา ควรจะปลอยกิริยาอาการใดออกไป   
0เม่ือสติปญญาควบคุมการปลอยกิริยา เปนการกระทําตามความคิดหรือ ทําดวยสมอง แตถา

อารมณควบคุมเรียกวา เปนการทําตามอารมณ หรือปลอยตามใจ นักจิตวิทยาสวนใหญเชื่อวาอารมณมี
อิทธิพลมากกวาสติปญญา โดยมนุษยทุกคนแลวยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําใหพฤติกรรมสวนใหญ
มักอยูบนพ้ืนฐานของอารมณและความรูสึก 

0รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย แบงไดเปน 2 อยาง ดังนี้ 
1.  พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีบุคคล

แสดงออกมา ทําใหผูอ่ืนสามารถมองเห็นและสังเกตได เชน การเดิน การหัวเราะ การพูด การยิ้ม 
2.  พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปด (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีบุคคล

แสดงแลว แตผูอ่ืนไมสามารถมองเห็นหรือสังเกตไดโดยตรง จะทราบไดเม่ือบุคคลนั้นจะเปนผูบอกหรือ
แสดงบางอยางเพ่ือใหคนอ่ืนรับรูได เชน ความคิด อารมณ การรับรู 
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3.1 ประเภทของพฤติกรรมมนุษย 
0นักจิตวิทยาแบงพฤติกรรมมนุษยออกมาหลากหลายแนวคิด โดย สุภัททา ปณฑะแพทย 

(2542, หนา 2-5) ไดสรุปออกเปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ 
3.1.1 พฤติกรรมท่ีปรากฏดวยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ พฤติกรรมท่ี 

ปรากฏเห็นไดอยางชัดเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือพฤติกรรมท่ีไมปรากฏใหสามารถสังเกตเห็น 
ไดอยางชัดเจน 

3.1.2 แบงจากแหลงท่ีเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในรางกาย เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะ 
เปนพฤติกรรมความพรอมท่ีเกิดข้ึนโดยมีธรรมชาติเปนตัวกําหนด โดยมีสิ่งแวดลอมเปนตัวกระตุน เปน
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากประสบการณซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรูข้ึน 

3.1.3 ภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมท่ีกระทําโดยรูตัว (Conscious) เปนพฤติกรรม 
ท่ีอยูในระดับจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีกระทําโดยไมรูตัว (Unconscious) เปนพฤติกรรมท่ีอยูในระดับจิต
ไรสํานึกหรือจิตใตสํานึก หรือเรียกอีกอยางวา “พฤติกรรมท่ีขาดสติสัมปชัญญะ” 

3.1.4 แหลงพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย พฤติกรรมทางกายภาพ (Physiological 
Activities) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยใชอวัยวะของรางกายอยางเปนรูปธรรม เชน การเคลื่อนไหว
รางกายดวยแขนหรือขา การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของรางกาย การพยักหนา การโคลงตัว และพฤติกรรม
ทางจิตใจ (Psychological Activities) เปนพฤติกรรมท่ีอยูในระดับความคิด ความเขาใจ หรือเกิดอารมณ เปนตน 

3.1.5 การทํางานของระบบประสาท พฤติกรรมท่ีควบคุมได (Voluntary) เปนพฤติกรรม
ท่ีอยูในความควบคุม และการสั่งการดวยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามท่ีตองการ และพฤติกรรม
ท่ีควบคุมไมได (Involuntary) เปนพฤติกรรมการทํางานของระบบรางกายท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติ เชน กิริยา 
สะทอน สัญชาตญาณ และการทํางานของระบบอวัยวะภายใน 

0จากขอความขางตน พฤติกรรมของมนุษยจึงแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ พฤติกรรม
ท่ีเกิดจากภาวะทางกายและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะทางจิตใจ มีท้ังประเภทท่ีรูตัวและไมรูตัว  
แบงออกเปนท่ีควบคุมได และแบบท่ีไมสามารถควบคุมได 

3.2 การเกิดของพฤติกรรมมนุษย 
0ไดมีผูวิจัยตาง ๆ มากมายใหความสนใจกับพฤติกรรมของมนุษยเพ่ือความเขาใจในพฤติกรรม 

และเพ่ือนําไปปรับใช ทําใหไดเกิดมีความเชื่อหลักการและทฤษฎีตาง ๆ เกิดข้ึน จากผูรูนักวิจัย และนักการศึกษา
หลายทานท่ีพยายามหาคํามาเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของมนุษย กาญจนา  พูนสินรุงโรจน (2558, หนา 14) 
สามารถรวบรวมทัศนะตาง ๆ เปนหมวดหมูได 3 ประเภท คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายในตัว
ของมนุษย พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลักดันของสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากท้ังแรงผลักดัน
ภายในตัวมนุษย และสิ่งแวดลอม โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงผลักดันตาง ๆ ไดดังนี้ 

3.2.1 พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายในตัวมนุษย ความตองการ คือ แรงผลักดัน
ท่ีทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ซ่ึงความตองการนี้จะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
ความตองการทางรางกายและความตองการทางจิตใจ (กันตยา เพ่ิมผล, 2551, หนา 112) 

3.2.1.๑  ความตองการทางดานรางกาย เปนแรงผลักดันท่ีอยูในระดับพ้ืนฐานและ
มีพลังอํานาจสูงสุด เพราะเปนแรงผลักดันท่ีจะทําใหชีวิตอยูรอด มนุษยจะดิ้นรนทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาเพ่ือ
ความตองการทางรางกาย ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเปนท้ังทางท่ีดีหรือไมดีก็ได 
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3.2.1.2 ความตองการทางจิตใจ เปนแรงผลักดันท่ีอยูในระดับสูงข้ึนกวาความ
ตองการทางรางกาย แตมีพลังอํานาจนอยกวา เพราะความตองการทางจิตใจนี้ ไมใชความตองการท่ีเปน
ความตายไมใชความตองท่ีจะตองดิ้นรนเพ่ือใหอยูรอด   

0นักจิตวิทยาหลายคนไดอธิบายถึงแรงผลักดันภายในรางกาย อันมีผลทําใหมนุษยแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

0ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ไดวิเคราะหจิตมนุษย
ออกเปนองคประกอบ 3 สวนคือ อิด (Id) อีโก (Ego) และซุปเปอรอีโก (Super Ego) สวนท้ังสามนี้
ประกอบเปนโครงสรางทางจิต (ศรีราชา เจริญพานิช, 2526, หนา 13)  

0อิด เปนสัญชาตญาณในตัวมนุษย ซ่ึงอยูในรูปของพลังงานท่ีคอยผลักดันใหแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ พลังงานนี้มีดวยกันสองสวน คือ สวนแรกจะผลักดันใหมีชีวิตอยูรอด เรียกวา สัญญาณชีวิต 
และสวนท่ีสองจะผลักดันใหชีวิตดับ เรียกวา สัญญาณความตาย อิดเปนสวนหนึ่งของจิตท่ีมนุษยเราไมรูสึก 
เปนจิตใตสํานึก แรงผลักดันนี้มีอยูโดยท่ีมนุษยเราไมรูตัว เปนแรงผลักดันไรสํานึก อิดจะผลักดันใหจิตอีก
สวนหนึ่งซ่ึงเปนสวนใหญและสวนท่ีรูตัว ท่ีเรียกวา อีโก ใหกระทําในสิ่งตาง ๆ ตามท่ีอิดตองการ ท้ังสวนท่ี
เปนสัญญาณชีวิต และสวนท่ีเปนสัญญาณความตาย จึงเปนตัวตอบสนองความตองการของอิด สวนของจิต
ท่ีทําหนาท่ีควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้คือ ซุปเปอรอีโก หรือ มโนธรรมท่ีมีอยูในจิตของแตละบุคคล เปน
ความรูสึกรูผิดชอบชั่วดี เปนผลมาจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัวและสังคม ทําใหอิดและอีโก 
มีพฤติกรรมอยูในทางท่ีถูกท่ีควร ทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม   

0แรงผลักดันของอิดจะทําใหเกิดความเครียด อีโกจะตองพยายามตอบสนองความตองการ
ของอิดเพ่ือลดความเครียด แตความตองการของอิดบางอยาง อีโกก็ไมอาจทําตามเพราะไปขัดกับมโนธรรม
ในซุปเปอรอีโก จึงทําใหเกิดความเครียด และความวิตกกังวลใจ ทําใหความวิตกกังวลเปนแรงผลักดัน
พฤติกรรมอีกแรงหนึ่ง เพ่ือปกปูองตนเองใหรอดจากความเครียดความวิตกกังวล อีโกจึงตองพัฒนา
พฤติกรรมปองกันท่ีเรียกวา “กลไกปองกัน” ซ่ึงเปนไปโดยไมรูสึกตัวตัวอยางพฤติกรรมปองกัน ไดแก 

1. การเก็บกด (Repression) คือ อีโกจะพยายามเก็บความรูสึกท่ีเปนความตองการ
ความปรารถนาท่ีสังคมไมยอมรับ เชน ความอิจฉาพ่ีนองของตนเอง กลัวท่ีจะแสดงออกมาอาจถูกถูกตําหนิได 

2. การถอดแบบ (Identification) เปนการยอมรับในสิ่งท่ีอิดเกิดความอิจฉาและ
นําเอาพฤติกรรมของสิ่งนั้นมาเปนแบบแผนแบบอยางในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงทําใหความวิตก
กังวลหมดไปได 

3. การยึดแนน (Fixation) เปนการยึดแนนในพฤติกรรมท่ีตนตองการแตไมไดรับการ
ตอบสนองตั้งแตตอนวัยเด็ก จนเติบโตเปนผูใหญ ก็จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งตอบสนอง
ตอความตองการ 

4. การแสดงพฤติกรรมตรงขาม (Reaction Formation) คือ การแสดงท่ีตรงขามกับ
ความตองการของอิดท่ีไมเปนท่ียอมรับของสังคม เชน เด็กผูหญิงอิจฉาแม แตแสดงพฤติกรรมเปนหวงหรือ
เอาอกเอาใจตลอดเวลา 

5. การตําหนิผูอ่ืน (Projection) เปนการคิดวา ผูอ่ืนมีลักษณะไมดี เพ่ือกลบเกลื่อน
ลักษณะท่ีมีในตนเอง เพ่ือตนเองจะไดเกิดความสบายใจ 

6. การถดถอย (Regression) เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีถดถอยไปสูวัยเด็ก 
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7. พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Sublimation) เปนการแสดงพฤติกรรมอยางอ่ืนเพ่ือทดแทน
พฤติกรรมท่ีตนตองการ แตไมสามารถแสดงออกได เชน ความตองการทางเพศ ความกาวราวก็แสดงออก
ในรูปการเขียนกลอน การรองเพลง การทํางานหนัก เปนตน 

8. การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากับอีกบุคคลหนึ่ง
หรือสิ่งหนึ่งเพ่ือเปนการทดแทน เชน ถูกหัวหนาดุดา ก็ไประบายกับลูกเมียท่ีบาน 

0อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541, หนา 110) เปน
นักจิตวิทยาในกลุมมนุษยนิยม (Humanism) นักจิตวิทยากลุมนี้จะมีความเชื่อวา มนุษยมิใชทาสของ
แรงผลักดันตาง ๆ เชน ความหิวกระหายเทานั้น แตมนุษยยังเกิดมาพรอมศักยภาพของความเปนมนุษยตาง ๆ 
เชน ความอยากรู ความสรางสรรค และความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ โดยมาสโลว
ไดใหความสําคัญถึงความตองการใหแตละคน ในการพัฒนาศักยภาพของตนใหเปนจริงข้ึนมามากเปนพิเศษ 
มนุษยมีความตอง 5 อยาง ซ่ึงเรียงตามลําดับความสําคัญมากนอยกอนหลังได ดังนี้ 

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษยเพ่ือความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การพักผอน 
เปนตน 

2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความม่ันคงในชีวิตและหนาท่ีการงาน 

3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เม่ือมีความปลอดภัยในชีวิตและม่ันคง
ในการงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพ่ือน การมีโอกาสเขา
สมาคมสังสรรคกับผูอ่ืน ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม 

4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน
ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ 
ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self- Actualization) เปนความตองการสูงสุด
ของแตละบุคคล เชน ความตองการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน 

3.2.2 พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลักดันของสิ่งแวดลอม 
0อริสโตเติล (Aristotle) เปนผูท่ีเริ่มกลาวถึงความเชื่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลักดัน

ของสิ่งแวดลอม ตอมาความคิดเชนนี้กลับมามีอิทธิพลอีกในยุคของจอหน ลอคค (John Locke) เบิรคลีย 
(Berkley) และอีกหลายคนซ่ึงเชื่อวาประสบการณของมนุษยเปนสิ่งท่ีทําใหคนเราเกิดการเรียนรูท่ีจะกระทํา
พฤติกรรมเม่ือเกิดมานั้นมนุษยมิไดมีความรูติดตัวมาแตอยางใด ลวนแลวแตตองเรียนรูภายหลัง จากเกิด
มาแลวท้ังสิ้น ตอเม่ือมีประสบการณแลวจึงจะเรียนรู และจดจําประสบการณนั้นเอาไวเพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับการแสดงพฤติกรรมในอนาคตตอไป (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2528, หนา 2) 

0สกินเนอร (Skinner) เปนนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปน
ผูนําแนวคิดนี้ โดยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมมนุษยถูกควบคุมโดยเง่ือนไขแหงการเสริมแรงและเง่ือนไขแหง
การลงโทษ และดวยเหตุนี้เองมนุษยจึงไมมีเสรีภาพแตประการใด และยังกลาววาผลการกระทําของคนเรามี
อยู 2 ประการ คือ ผลการกระทําท่ีทําใหพอใจ ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนแรงเสริมใหแกการกระทํานี้มีตอไป และ
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ผลการกระทําท่ีทําใหไมพอใจ ซ่ึงจะเปนตัวการท่ีทําใหคนเราหยุดพฤติกรรมหรือการกระทําอันจะนํามาซ่ึง
ผลการกระทําเชนนี้ในอนาคต 

0พฤติกรรมท่ียังผลใหเกิดความพอใจ เชน พฤติกรรมท่ีทําแลวไดรับคําชมเชย ไดตําแหนง 
ไดเงิน ไดรับการยกยอง ฯลฯ ก็จะมีโอกาสสูงมากท่ีจะเกิดข้ึนอีกในอนาคตในขณะท่ีพฤติกรรมท่ียังผลให
เกิดความไมพอใจ เชน ทําแลวถูกตําหนิ เสียตําแหนง เสียเงิน ถูกทําราย ถูกดู  หม่ินเหยียดหยาม ฯลฯ  
ก็จะหยุดไป ดังนั้น พฤติกรมของคนเราจึงถูกควบคุมโดยเง่ือนไขของผลการกระทําท้ังสองประการดังกลาว 

3.2.3 พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากท้ังแรงผลักดันภายในตัวของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
0อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) เปนนักจิตวิทยาท่ีมีบทบาทสําคัญ (สมโภชน เอ่ียม

สุภาษิต, 2550) ไดใหความสําคัญแก ลักษณะภายในตัวมนุษยและสิ่งแวดลอมวา เปนตัวกอใหเกิด
พฤติกรรม เขาอธิบายวาพฤติกรรมมนุษย องคประกอบภายในตัวมนุษยและสิ่งแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอ
กันและกัน ในลักษณะท่ีแตละองคประกอบตองสัมพันธกันอยางถอยทีถอยอาศัยกัน โดยท่ีในบางครั้ง
สิ่งแวดลอมอาจจะมีสวนในการทําใหเกิดพฤติกรรมไดมากกวาองคประกอบภายในตัวบุคคล สวนในเวลาอ่ืน
องคประกอบภายในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษยมากกวาสิ่งแวดลอม 
ความสัมพันธแบบนี้คือลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกัน เปนกระบวนการท่ีตางฝายตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน 
และท้ังคูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมมนุษยก็มีอิทธิพลตอท้ังสองสิ่งดวย
เหมือนกัน ซ่ึงแบนดูราไดแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้  

 
 

 
 
0ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล (P) เง่ือนไขเชิงพฤติกรรม (B) และเง่ือนไขเชิง
สภาพแวดลอม (E) 
0ท่ีมา: Bandura, A. Social Foundations of Thought & Action: A Social Cognitive Theory, 1st 
Edition, 1986. 
 
 

0จากแผนภูมิอธิบายไดดังนี้ 
1. ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (P) เง่ือนไขเชิงพฤติกรรม (B) เปนปฏิสัมพันธระหวางตัวบุคคล 

ไดแก ความคิด ความคาดหวัง ความเชื่อ ความรูสึก การรับรูตนเอง เปาหมาย ความตั้งใจกับพฤติกรรม 
ปจจัยดังกลาวกําหนดวาจะแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใด แตในทางเดียวกันนั้นพฤติกรรมก็เปนตัวกําหนด
ปจจัยภายในตัวบุคคลดวยคือ ตอบสนองความรูสึก เชน มีความคิดวาอยากจะดูทีวีรายการเกมโชวใหความ
บันเทิงแกตน ทําใหเกิดความรูสึกอยากดูรายการดังกลาวข้ึนมา จึงเปดทีวีเพ่ือดูรายการเกมโชว เปนการสนอง
อารมณและความรูสึกดวย 



๙ 

2. เง่ือนไขเชิงสภาพแวดลอม (E) ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (P) เปนปฏิสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมและตัวบุคคล สิ่งแวดลอมซ่ึงอาจจะเปนสื่อ ขอความ หรือตัวแบบจะกระตุนความคิด ความ
คาดหวัง ความรูสึก การรับรูตนเองและลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล โดยผานตัวการอบรมสั่งสอนหรือการชัก
จูงทางสังคม ในขณะเดียวกันบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองภายในตอสิ่งแวดลอมดวย เชน รายการ ทีวีจะ
กระตุนใหบุคคลรับรูวามีประโยชนและทําใหเกิดความอยากดูเกิดการวางแผนท่ีจะดูและเลือกรายการทีวี 
แมวารายการ ทีวีตาง ๆ มีใหคนดูเหมือนกันหมดแตบุคคลก็จะเลือกดูทีวีเม่ือไร โปรแกรมไหนก็ได การ
เลือกรายการทีวีก็จะจัดสภาพแวดลอม ใหสอดคลองกับความชอบตน 

3. เง่ือนไขเชิงสภาพแวดลอม (E) เง่ือนไขเชิงพฤติกรรม (B) เปนปฏิสัมพันธระหวาง
พฤติกรรม และสภาพแวดลอม นั่นคือ พฤติกรรมจะมีการเปลี่ยน เ ง่ือนไขสภาพแวดลอมและ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปจะทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปดวย เชน บุคคลจะเปลี่ยนรายการทีวี (สิ่งแวดลอม) 
ตามความชอบ เม่ือสิ่งแวดลอมเปลี่ยนก็จะทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปดวย 

0การอธิบายปจจัย 3 ดาน ซ่ึงเปนตัวกําหนดซ่ึงกันและกันแตละตัวมีอิทธิพลไมเทากัน และ
อาจจะเกิดข้ึนไมพรอมกัน  ซ่ึงท่ีกลาวมานี้สงผลตอพฤติกรรมของมนุษยใหกระทําสิ่งตาง ๆ จากแรงผลักดัน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนทางกาย หรือทางจิตใจ สภาวะแวดลอม สังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามยุคตาม
สมัย เพ่ือใหความกับคนสวนใหญได ซ่ึงเก่ียวของกับสิ่งท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลนของ0นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  0การเปลี่ยนแปลงพัฒนาดานเทคโนโลยี กระแสนิยมของสื่อสังคมออนไลน ทําให
พฤติกรรมการใชงานเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลนมีพฤติกรรมอยางไร 
 
 
0แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน 
 

1.  ความหมายของเครือขายสังคมออนไลน 
0เครือขายสังคมออนไลนมีการใชงานกันอยางแพรหลายในปจจุบัน จึงมีนักวิจัยหลายทานไดให

คํานิยามเก่ียวเครือขายสังคมออนไลน ดังนี้ 
0ภาณุวัฒน กองราช (2554, หนา 7) ไดใหความหมายของเครือขายสังคมออนไลน หมายถึง 

เว็บพ้ืนฐานในการบริการท่ีจะใหแตละบุคคลสามารถสรางเครือขายอยางเปนระบบท้ังระดับ เล็กหรือใหญ
ในสังคม มีการสรางบัญชีรายชื่อผูติดตอท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งท่ีสนใจเหมือนกันไดโดย
ผานการติดตอกันเปนเครือขาย 

Wertime & Fenwick (2008 อางใน สิตา โพธิพิพิธ, 2556, หนา 24) ไดอธิบายคําวา 
เครอืขายสังคมออนไลนเปนเว็บไซดประเภทชุมชนออนไลนท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีชุมนุมของกลุมคนท่ีมีความ
สนใจหรือความตองการคลาย ๆ กัน ผูใชบริการใหขอมูลประวัติสวนตัว (Profile) ของตนเองหรือจะรวมกับ
ผูใชบริการคนอ่ืนสราง “กลุม” ของตนเองได ชุมชนออนไลนลักษณะนี้มีนโยบายความเปนสวนตัวท่ี
เครงครัดท่ีชัดเจน ผูใชบริการสามารถกําหนดไดวาจะใหสมาชิกคนใดเขามาดูประวัติสวนตัวหรือติดตอตนได 

Hoffman (2005 อางใน สิตา โพธิพิพิธ, 2556, หนา 26) ผูกอตั้งลิงคอิน (LinkedIn) กลาววา 
มิตรภาพในเครือขายสังคมออนไลน เปรียบเสมือนตลาดในการแลกเปลี่ยนความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เขากลาววาเขาสามารถสรางโอกาสใหกับใครสักคนเพียงเวลาไมเกิน 30 วินาที และสงการแนะนําตัวไปยัง
เพ่ือนอีกคนหนึ่ง เปนการลงทุนเวลาเพียงเล็กนอยแตมีโอกาสไดผลตอบแทนท่ียิ่งใหญ 



๑๐ 

0เอมิกา เหมมินทร (2556, หนา 4) ไดกลาววา เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง รูปแบบของ
เว็บไซตในการสรางเครือขายสังคมผานทางอินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูสื่อสารเรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอ 
เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน แบงปนใหผูอ่ืนท่ีอยูในเครือตนไดรับรู ในบริการเครือขาย
สังคมออนไลนมักจะประกอบไปดวย การแชท สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก บริการ
เครือขายสังคมออนไลนท่ีเปนท่ีนิยม ไดแก Facebook Line Twitter Instagram Google+ YouTube 
เปนตน 

0ระวิ แกวสุกใส และชัยรัตน จุสาโล (2556) ไดใหความหมายของเครือขายสังคมออนไลน  
หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพ่ือสรางความสัมพันธในรูปของกลุม คนรูปแบบหนึ่ง ท่ีปรากฏเกิดข้ึน
บนอินเทอรเน็ต ท่ีเรียกวาชุมชนออนไลน ทําใหผูคนสามารถทําความรูจัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปน
ประสบการณรวมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผานการติดตอสื่อสาร
อยางเปน เครือขาย เชน เว็บไซต Facebook YouTube Twitter  

0ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2557, หนา 8) ไดใหความหมายของเครือขายสังคมออนไลน 
หมายถึง กลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนสังคมบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผานรูปแบบของเว็บไซตท่ีสามารถแผ
ขยายออกไปเรื่อย ๆ ผานการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดเปนสังคมใหมข้ึนมา 

0นนทรัฐ ไผเจริญ (2557, หนา 14) ไดใหความหมายวา เครือขายสังคมออนไลน คือ เว็บไซต
ในการสรางสังคมบนระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นัดหมาย หรือพบปะสังสรรค 

0น้ําทิพย วิภาวิน (2558) สรุปความหมาย เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking 
Services: SNS) วาเปนแพตฟอรมท่ีใหบริการ ออนไลนท่ีเนนการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนความสนใจ
รวมกันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ เรื่องราว ภาพ เพ่ือสราง เครือขายสังคม (Social Networks) หรือ
ความสัมพันธในสังคม (Social Relation) ระหวางกลุมบุคคล แหลงบริการ เครือขายสังคมออนไลนเปน
บริการสารสนเทศบนเว็บท่ีอนุญาตใหแตละคนสรางโปรไฟลของตนเอง สรางรายชื่อของสมาชิกในกลุมเพ่ือ
สรางชุมชนออนไลนท่ีเชื่อมโยงกันแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันภายในระบบตัวอยางบริการ เครือขายสังคม
ออนไลนผานอินเทอรเน็ตเชน email, Google, Facebook, Web Blog, Twitter, LinkedIn, Instagram 
และอ่ืน ๆ ดังนั้นสังคมปจจุบันจึงมีเครือขายสังคมท่ีเชื่อมโยงขอมูลกันในสังคมเครือขาย โดยมีบริการ 
เครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

0ดังนั้นจึงสรุปไดวา เครือขายสังคมออนไลน คือ เครือขายสังคมออนไลนเปนรูปแบบของ
เว็บไซต ท่ีมีเครือขายความสัมพันธเสมือนท่ีโยงใยใหบุคคลท่ีมีเรื่องท่ีสนใจเหมือนกันมาพูดคุยกันสามารถ
เชื่อมโยงระหวางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งได เปนการสรางเครือขายสังคม สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ต เขียน
และอธิบายความสนใจ กิจกรรมท่ีไดทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน ในบริการ
เครือขายสังคมมักจะประกอบไปดวย การแชท สงขอความ สงอีเมลล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก โดย
แอพพลิเคชั่นท่ีไดรับความนิยมไดแก Facebook, Line, Twitter และInstagram และยังสามารถเชื่อมโยง
การสื่อสารภายในองคกร และภายนอกองคกรเขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองประสบปญหาการ
บิดเบือนขอความและยังรวดเร็ว วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูปบล็อก โดยแอพพลิเคชั่นท่ีไดรับความนิยมไดแก 
Facebook, Line, Twitter และ Instagram 

2.  ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน 
0เครือขายสังคมออนไลนท่ียังไดมีการแบงตามวัตถุประสงคเปูาหมายการใชงาน คุณลักษณะของ

การใหบริการตามเว็บไซต ไดเปน 7 ประเภท (ระวิ แกวสุกใส และชัยรัตน จุสาโล, 2556)  



๑๑ 

0๒.1 สรางและประกาศตัวตน (Identity Network) เปนการท่ีใหผูเขาใชงานไดมีพ้ืนท่ีในการ
สรางตัวตนข้ึนมาบนเว็บไซต เปนการเผยแพรเรื่องราวของผูใชงานผานทางอินเทอรเน็ต โดยลักษณะของ
การเผยแพรมีท้ังรูปภาพ วิดีโอ การเขียนขอความลงในบล็อก และยังสามารถท่ีจะหาเพ่ือนใหม หรือหา
เพ่ือนเกา คนรูจักท่ีหางหายไป มีการเขียนบทความไดอิสระ โดยมี 2 รูปแบบ ไดแก 

0๒.1.1 Blog บล็อก เปนชื่อเรียกสั้น ๆ ของ Weblog ซ่ึงมาจากคําวา “Web” รวมกับคําวา 
“Log” ท่ีเปนเสมือนบันทึกหรือรายละเอียดขอมูลท่ีเก็บไว ดังนั้นบล็อกจึงเปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บท่ี
ใชเก็บบันทึกเรื่องราว หรือเนื้อหาท่ีเขียนไวโดยเจาของเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ โดยท่ัวไปจะมีผูท่ี
ทําหนาท่ีหลักท่ีเรียกวา “Blogger” เขียนบันทึกหรือเลาเหตุการณท่ีอยากใหคนอานไดรับรู หรือเปนการ
เสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใสเขาไปในบล็อกนั้น 

 
 

 
 

0ภาพท่ี 2  ไอคอนเว็บไซต Blogger.com 
0ท่ีมา: Blogger Service 
 

0๒.1.2 ไมโครบล็อก (Micro Blog) มีลักษณะเดนโดยการใหผูใชโพสตขอความจํานวนสั้น ๆ 
ผานเว็บผูใหบริการ และสามารถกําหนดใหสงขอความนั้น ๆ ไปยังโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดเชน Twitter, 
Facebook เปนตน 

 
 

       
 

0ภาพท่ี 3  ไอคอนเว็บไซต Myspace, Facebook, Twitter 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการไมโครบล็อก 
 

2.๒  สรางและประกาศผลงาน (Creative Network) เปนสังคมสําหรับผูใชท่ีตองการ
แสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเองไดจากท่ัวทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซตท่ีใหบริการพ้ืนท่ีเสมือนเปนแกลเลอรี ่
(Gallery) ท่ีใชจัดโชวผลงานของตัวเองไมวาจะเปนวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกท้ังยังมีจุดประสงคหลักเพ่ือแชร
เนื้อหาระหวางผูใชเว็บท่ีใชฝากหรือแบงปน โดยใชวิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แตเว็บนี้เนนเฉพาะไฟลท่ี
เปนมัลติมีเดีย ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน ประเภทนี้ ไดแก YouTube, Flickr, Photobucket 
และ Slideshare เปนตน 
 



๑๒ 

     
 
0ภาพท่ี 4  ไอคอนเว็บไซต YouTube, Flickr, Photobucket 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการ Creative Network 
 

0๒.3  ความสนใจตรงกัน (Passion Network) ทําหนาท่ีเก็บในสิ่งท่ีชอบไวบนเครือขายเปนการ
สรางท่ีค่ันหนังสือออนไลน (Online Bookmarking) มีแนวคิดเพ่ือใหผูใชสามารถเก็บหนาเว็บเพจท่ีค่ันไว
ในเครื่องคนเดียวก็นํามาเก็บไวบนเว็บไซตไดเพ่ือท่ีจะไดเปนการแบงปนใหกับคนท่ีมีความชอบในเรื่อง
เดียวกัน สามารถใชเปนแหลงอางอิงในการเขาไปหาขอมูลได และนอกจากนี้ยังสามารถโหวตเพ่ือใหคะแนน
กับท่ีค่ันหนังสือออนไลนท่ีผูใชคิดวามีประโยชนและเปนท่ีนิยม ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน ไดแก 
Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เปนตน 

 
 

       
 
0ภาพท่ี 5  ไอคอนเว็บไซต del.icio.us, Digg 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการ Passion Network 
 
 

0๒.4  เวทีทํางานรวมกัน (Collaboration Network) เปนท่ีท่ีตองการความคิด ความรูและ 
การตอยอดจากผูใชท่ีมีความรู เพ่ือใหความรูท่ีไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและเกิดการพัฒนาในท่ีสุด  
ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนแลว คนท่ีเขามาในสังคมนี้มักจะเปนคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเผยแพร 
สิ่งท่ีตนเองรู และทําใหเกิดประโยชนตอสังคมเพ่ือรวบรวมขอมูลความรูในเรื่องตาง ๆ ในลักษณะเนื้อหา  
ท้ังวิชาการ ภูมิศาสตรประวัติศาสตร สินคาหรือบริการ โดยสวนใหญมักเปนนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ  
ผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะเวทีทํางานรวมกัน ในลักษณะเวทีทํางานรวมกัน ไดแก 
Wikipedia, Google earth และ Google Maps เปนตน 
 

            
 
0ภาพท่ี 6  ไอคอนเว็บไซต Wikipedia, Google earth, Google Maps 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการ Collaboration Network 

 
 



๑๓ 

0๒.5  ประสบการณเสมือนจริง (Virtual Reality) มีลักษณะเปนเกมออนไลน (Online Games)  
ซ่ึงเปนเว็บท่ีนิยมมากเพราะเปนแหลงรวบรวมเกมไวมากมาย มีลักษณะเปนวิดีโอเกมท่ีผูใชสามารถเลนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต เกมออนไลนนี้มีลักษณะเปนเกม 3 มิติท่ีผูใชนําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผูเลน
สามารถติดตอปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืน ๆ ไดเสมือนอยูในโลกแหงความเปนจริงสรางความรูสึกสนุกเหมือน
ไดมีสังคมของผูเลนท่ีชอบในแบบเดียวกัน อีกท้ังยังมีกราฟกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมตาง ๆ ให 
ผูเลนรูสึกบันเทิง ไดแก Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เปนตน 
 

 
 
0ภาพท่ี 7  ไอคอนเกม Second Life 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการเกม Second Life 
 
 

0๒.6  เครือขายเพ่ือการประกอบอาชีพ (Professional Network) เพ่ือการงาน โดยจะเปนการ
นําประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนมาใชในการเผยแพรประวัติผลงานของตนเอง และสรางเครือขาย
เขากับผู อ่ืน นอกจากนี้บริษัทท่ีตองการคนมารวมงาน สามารถเขามาหาจากประวัติของผูใชท่ีอยูใน
เครือขายสังคมออนไลนนี้ได ผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลนประเภทนี้ไดแก LinkedIn เปนตน 
 

 
 

0ภาพท่ี 8  ไอคอนเว็บไซต Linked in 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการ Linked in 
 

0๒.7  เครือขายทีเชื่อมตอกันระหวางผูใช (Peer to Peer: P2P) เปนการเชื่อมตอกันระหวางเครื่อง
ผูใชดวยกันโดยตรง จึงทําใหเกิดการสื่อสารหรือแบงปนขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและตรงถึงผูใชทันที 
ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน ประเภทนี้ไดแก Skype และ BitTorrent เปนตน 
 

  
 
0ภาพท่ี 9  ไอคอนเว็บไซต Skype, BitTorrent 
0ท่ีมา:  เว็บไซตของผูประกอบการ Skype และ BitTorrent 



๑๔ 

0อยางไรก็ตาม  การใชงานเครือขายสังคมออนไลนข้ึนอยูกับผูท่ีใชวาใชดวยจุดประสงคใด ท้ัง 7 
ประเภทท่ีกลาวถึงนี้ เปนการแบงตามลักษณะของการใหบริการของเว็บไซตตาง ๆ โดยปจจุบันมีความสะดวก
ในการใชงานท้ังใชงานบนคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โทรศัพทมือถือยางสมารทโฟน มีการสรางเว็บไซตและ
แอพพลิเคชั่นข้ึนมามากมายใหเลือกใชงาน ท้ังการติดตอสื่อสาร การเดินทาง แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว  
ฟงเพลง ดูหนัง แชรขอมูลขาวสาร เปนตน 
 
 
0แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคาดหวังการตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
 

1.  ความหมายของความคาดหวัง 
0ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีนี้ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาความหมายของ การคาดหวัง จึงได

ทําการรวบรวมความหมายท่ีเก่ียงของกับการคาดหวังดังนี้ เนาวรัตน แยมแสงสังข (2542) ใหความหมาย
ไววา ความคาดหวังมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดวาการกระทําอยางหนึ่งจะกอใหเกิด
ผลอยางหนึ่งท่ีบุคคลมุงหวังใหเปนเชนนั้น และความคาดหวังจึงเปนเสมือนสิ่งกระตุนจากภายในท่ีเปนสวน
หนึ่งของความรูสํานึกของแตละคนอันเปนพ้ืนฐานของความเชื่อและคานิยมของตน 

0ทรวงทิพย วงศพันธุ (2541) ใหความหมายไววา ความคาดหวัง เปนความคิด ความรูสึกอยาง
มีวิจารณญาณของบุคคลท่ีคาดการณไวลวงหนาตอบางสิ่งบางอยางวาควรจะมี อาจจะเปนหรือควรวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

0อําไพ จันทรเงิน (2544) ไดใหความหมายของความคาดหวังวา บุคคลมีความตองการและมี
ความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยาง ดังนั้นจึงตองพยายามกระทําการดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความ
ตองการหรือสิ่งท่ีคาดหวังไว ซ่ึงเม่ือไดรับการตอบสนองตามท่ีตั้งความหวังไวนั้น บุคคลก็จะไดรับความพึง
พอใจและขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งท่ีสูงข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ 

0พิชยากร กาศสกุล (2545) ไดใหความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความตองการ
ความรูสึกหรือความคิดอยางมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีคาดการณ ลวงหนาถึงสิ่งท่ีใดวาควรจะมี ควรจะ
เปนหรือควรจะ เกิดข้ึนในสิ่งท่ีดี ท่ีถูกตองหรือไม ข้ึนอยูกับประสบการณ ของแตละบุคคล 

0รัตนา สุขะนินทร (2547) กลาววา ความคาดหวัง (Expectation) ทัศนคติท่ีเก่ียวกับความ
ตองการหรือความปรารถนาท่ีผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับจากการบริการนั้น ๆ 

Oxford Advanced Learner's Dictionary (2000 อางใน อารี ลือกลาง, 2555, หนา 22) 
ไดใหความหมายของความคาดหวังวา เปนความเชื่อเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีคาดการณลวงหนาตอ
บางสิ่งบางอยางวาควรจะเปนหรือควรจะเกิดข้ึน 

0อารี ลือกลาง (2555, หนา 22) ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความรู สึกนึกคิด
หรือความคิดเห็นดวยวิจารณญาณเก่ียวกับความคาดคะเน หรือการคาดการณลวงหนาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา
ควรจะมี ควรจะเปน ควรจะเกิดข้ึน หรือวาควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนท่ีมีตอการรับบริการ 

2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการคาดหวัง 
0ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory) เปนทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากแนวทฤษฎี

พฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action/Motivation Perspective) โดยไดอธิบายพฤติกรรมผูรับสารดวย
หลักการเดียวกัน คือ เนนการใชสื่อวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยางมีเปูาหมายและมีเหตุผล ตามหลักการ



๑๕ 

ท่ีวาพฤติกรรมของมนุษยลวนแลวแตเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจท่ีมนุษยจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตอง
วาดภาพไวในใจกอนแลววานี่คือสิ่งท่ีตนเองตองการจะทํา 

0ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534, หนา 92) จึงไดนําแนวทฤษฎีนี้มาใชกับพฤติกรรมการเปดรับสาร
ของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณท่ีการใชสื่อมีลักษณะการเกิดข้ึนอยางมีเปาหมาย และผูรับสาร
สามารถอธิบายทางเลือกของเขาได 

0ธิติมา อุนเมตตาจิต (2541 อางใน วฤนลักษณ นพประเสริฐ, 2550) ทฤษฎีความคาดหวัง 
คือ การแยกความคาดหวัง (Gratification Sought) และความพึงพอใจท่ีไดรับ (Gratification Obtained) 
ออกจากกันนั้น 

0กาญจนา แกวเทพ (2543, หนา 314-315) ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อเปนทฤษฎีท่ีมุง
ความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลในการใชสื่อ ซ่ึงแรงจูงใจในการเลือกใชสื่อนั้นเกิด
มาจากการคาดการณเอาไวลวงหนากอนแลววา สื่อแตละประเภทจะใหรางวัลหรือผลทางบวกแกผูรับสาร
ในลักษณะใดบาง รางวัลท่ีเกิดมาจากการเปดรับสื่อนั้น จะมีลักษณะเปนผลทางจิตใจท่ีทําใหบุคคลกําหนด
คุณคา (Value หรือเรียกงาย ๆ วา ความชอบเปนสวนตัว) แกผลลัพธรางวัลแบบตาง ๆ 

0ทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจมีพ้ืนฐานหลักอยู 3 ประการ คือ 
1. พฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนอิสระ ไมเพียงแตอิสระท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมตาง ๆได

เทานั้น หากแตยังมีอิสระท่ีจะใหความหมายสวนตัวกับพฤติกรรมและประสบการณตาง ๆ ไดกลาวคือ
จําเปนตองมีความคิดเห็นเหมือนกับคนอ่ืน ๆ 

2. แมวาจะมีแรงจูงใจบางอยางอยูภายใน แตควรเลือกศึกษาเฉพาะพฤติกรรมท่ีผูรับสาร
สามารถอธิบายวัตถุประสงคท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา 

3. สิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับแนวทฤษฎีนี้ คือ อนาคตท่ีผูรับสารสามารถมองเห็น นั่นคือ
ผูรับสารสามารถคาดการณไดวาพฤติกรรมเชนนี้เกิดข้ึน จะมีสิ่งใดเกิดข้ึนตามมาดวยเหตุนี้คําวา ทฤษฎี
ความคาดหวังจากสื่อจึงนํามาใชกับทฤษฎีนี้ เม่ือไดนํามาใชศึกษาเก่ียวกับผูรับสาร 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988 อางใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552) ความคาดหวัง
ยังหมายถึง ทัศนคติเก่ียวกับความตองการ ความปรารถนาของผูบริโภคท่ีพวกเขาคาดหมายวาจะเกิดข้ึนใน
บริการนั้น ๆ ลูกคาซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือตอบสนองความตองการเฉพาะเจาะจงและลูกคาจะประเมินผล
ของการซ้ือ โดยมีพ้ืนฐานจากสิ่งท่ีคาดหวังวาจะไดรับความตองการคือ สิ่งท่ีถูกฝงลึกอยูในจิตใตสํานึกของมนุษย 
เปนผลสืบเนื่องมาจากชีวิตความเปนอยู และสถานภาพของแตละบุคคล เม่ือรูสึกวามีความตองการ  
พวกเขาจะมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหความตองการไดรับการตอบสนอง 

0สิตา โพธิพิพิธ (2557, หนา 37) กลาววา การใชประโยชนและความพึงพอใจ เริ่มตนจาก
สภาวะทางจิตใจและสังคมท่ีมาจากความตองการ กอใหเกิดเปนความคาดหวัง และกลายเปนแรงจูงใจ
ผลักดันใหบุคคลเขาหาสื่อท่ีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับตนเองได โดยเปนการเขาหาอยางมีเปาหมายชัดเจน 

0ทฤษฏีความคาดหวังของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory) (Vroom อางใน จุฬากรนิยมธรรม, 
2547) อาจารยจากโรงเรียนบริหารจัดการ เยล (Yale School of Management) ไดคนควาหา
ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและผลตอบแทนท่ีไดรับ และพบวา มนุษยตัดสินใจทําสิ่งใด 
ก็เปนเพราะความคาดหวังถึงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน องคประกอบของแรงจูงใจในทฤษฎีของวรูม มีดังนี้ 
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0แรงจูงใจ = ความคาดหวัง x เครื่องมือสหสัมพันธ x คุณคา 
 

0ความพยายาม ----------------- 0การกระทํา ----------------- 0ผลท่ีไดรับ +- 

  

 

    

 0ความคาดหวัง 

Expectancy 

 0เครื่องมือสหสัมพันธ 

Instrumentality 

 0คุณคา 

Valance 

 
0ภาพท่ี 10  พ้ืนฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง 
0ท่ีมา:  จุฬากร นิยมธรรม. (2547) บทบาทและความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการใชอินเตอรเน็ตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
 

0จากภาพท่ี 10  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
Expectancy: Effort → Performance (E→P) 
0การคาดหวังวาหากพยายามถึงความเปนไปไดของการไดซ่ึงรางวัลท่ีตองการผลลัพธเปนท่ีนาพึง

พอใจ เม่ือแสดงพฤติกรรมหรือความพยายามในการกระทํานั้น ๆ 

Instrumentality: Performance → Outcome (P→O) 
0เปนเครื่องมือของผลลัพธ ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ท่ีเชื่อวาหากทําสิ่ง

หนึ่งไดสําเร็จแลวจะไดรับผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ หรือรางวัลระดับท่ี 1 ท่ีจะนําไปสูผลลัพธท่ี 2 หรือรางวัล
อีกอยางหนึ่ง คือเปนการรับรูในความสัมพันธของผลลัพธท่ีได 

Valance- V(R) 
0ระดับความรุนแรงของความตองการหรือความพอใจในผลลัพธของแตละคนซ่ึงตางกัน รางวัลคือ

คุณคาของความสําเร็จในกระทําใหบรรลเุปาหมายของรางวัลนั้น ๆ 
0ดังนั้นจึงสรุปความคาดหวังไดวา คือ การคาดคะเนคาดการณ หรือประมาณการไวลวงหนากอน 

การคาดหวังตอการพยายามตอผลลัพธ ตอคุณคาของผลลัพธ ผูวิจัยจึงนํามาเปนสวนประกอบสําคัญในวิจัย 
เปนการคาดหวังจากสื่อสังคมออนไลน และการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
 
 
0แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู เรียนรู และยอมรับ ตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
 

0ปจจุบันการใชงานเครือขายสังคมออนไลนเปนสิ่งท่ีสะดวก จําเปน มีผลตอการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน 
เราจึงตองมีความเขาใจ รับรู เรียนรู และยอมรับมัน ตามเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปทางผูวิจัยจึงไดศึกษา
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ การรับรู เรียนรู และยอมรับ ตอการใชงาน 0สื่อสังคมออนไลนของนายทหาร
นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
0ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายเก่ียวกับการรับรู กระบวนการรับรู และการรับรูความเสี่ยงท่ีจะมี

ผลตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79  
1.1 ความหมายของการรับรู  

0นักวิจัยหลายทานไดใหความหมาย คําจํากัดความของการรับรูดังนี้ 
0จําเนียร ชวงโชติ (2515, หนา 1-3) การรับรูคือ การสัมผัสท่ีมีความหมาย(Sensation) 

การรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสท่ีไดรับ ออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีรูจัก
เขาใจ ซ่ึงในการแปลหรือตีความนี้จําเปนตองใชประสบการณเดิม หรือความรูเดิม หรือความชัดเจนท่ีเคยมี
มาแตหนหลัง ถาไมมีความรู เดิมหรือลืมเรื่องนั้น ๆแลว ก็จะไมมีการรับรูกับสิ่งเรานั้น ๆ จะมีก็แตเพียงการ
สัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น 

0โยธิน ศันสนยุทธ (2531, หนา 41-45) กลาวไววา การรับรูคือ การตีความหมายการ
รับสัมผัสออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย ซ่ึงการตีความหมายนั้นจะตองอาศัยประสบการณหรือ 
การเรียนรู ถาปราศจากการเรียนรูหรือประสบการณจะไมมีการรับรูแตมีพียงการรับสัมผัสเทานั้น  และ 
การรับรูเปนสิ่งเลือกคือ บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งเราบางอยางท่ีสนใจ ไมไดรับรูไปหมดทุกอยาง 

0นันทสารี สุขโข (2548, หนา 66) กลาววา การรับรู (Perception) หมายถึงการเปดรับ
หรือกระบวนการของความเขาใจท่ีบุคคลตองมีการจัดและรวบรวมสิ่งตาง ๆ ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 
ไดแก การมองเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดรสชาติ และไดสัมผัส ออกมาเปนผลรวมท่ีมีความหมาย การรับรูของ
แตละบุคคลจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับความรูและประสบการณในอดีตเกศวิทู ทิพยศ (2557, หนา 7) 
ไดสรุปความหมาย การรับรู หมายถึง การแปลความหมายท่ีเกิดจากการรับสัมผัสผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 
ของแตละบุคคลไดแกการมองเห็นการไดยินการไดกลิ่น การไดรสชาติ และการไดสัมผัส โดยการรับรูของ
แตละบุคคลจะข้ึนอยูกับประสบการณและความรูเดิมของผูท่ีรับสัมผัส 

1.2 กระบวนการรับรู 
McBurner & Collings (1984, p. 366 อางใน เกศวิทู ทิพยศ, 2557, หนา 7) 

กระบวนการรับรูคือกระบวนการท่ีอวัยวะรับความรูสึกแลวตอบสนองตอสิ่งแวดลอม กระบวนการรับรู
เริ่มตนท่ีการกระตุนอวัยวะรับความรูสึกโดยท่ีอวัยวะแตละชนิดจะสามารถรับพลังงานไดเฉพาะอยาง เชน 
หูรับไดเฉพาะพลังงานเสียง ตารับไดเฉพาะพลังงานแสง จมูกรับไดเฉพาะกลิ่น และพลังงานแตละชนิดยังมี
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดการรูสึกท่ีแตกตางกันเปนตนวา การเห็นแสงสีตาง ๆ การไดยินเสียงสูงเสียงต่ํา
เสียงดังหรือเสียงคอย เปนตน ดังนั้น การท่ีอวัยวะรับสัมผัสไดรับการกระตุนจึงเปนข้ันตอนแรกของ
กระบวนการรับรู จากนั้นเม่ืออวัยวะถูกกระตุนจะมีการสงกระแสประสาทข้ึนสูสมองสมองจะทําใหเกิดการ
รูสึกท่ีมีความแตกตางจากการรับรู เนื่องจากการรูสึกไมไดผานกระบวนการแปลความหมาย เชน รูสึกเพียง
แควาไดยินเสียงดังข้ึนเรื่อย ๆ แตการรับรูจะสามารถบอกไดวาเสียงนั้นเปนเสียงอะไร โดยอาศัย
ประสบการณท่ีมีมาในอดีต  

0สถิต วงศสวรรค (2525, หนา 77) ไดกลาวถึง การรับรู จะเกิดข้ึนไดตองเปนไปตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สิ่งเรามากระทบสัมผัสของอินทรีย 
2. กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลางซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีสมอง 



๑๘ 

3. สมองแปลความหมายออกมาเปนความรูความเขาใจโดยอาศัยความรูเดิม ประสบการณ
เดิม ความจํา เจตคติ ความตองการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวนปญญา 

0ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544, หนา 39-40) กลาววา กระบวนการรับรูคือ กระบวนการท่ี
ผูบริโภคเลือกรับขาวสารจากการมองเห็น การไดยินเสียง การใชประสาทสัมผัสและประสบการณโดยตรง
ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู รวมถึงการจัดเก็บขาวสารจัดกลุมและดึงออกมาใชจากหนวยความจําใน
สมองของผูบริโภค 

1.3 การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) 
0เปนการกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการรับรู ในอีกดานหนึ่ง คือ การรับรูถึงความเสี่ยง โดยมี

นักวิจัยหลายทานไดกลาวไวดังนี้ 
Bauer (1960 อางใน สัญชัย อุปะเดีย, 2553) เปนผูนําเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการ

รับรูความเสี่ยง ซ่ึงไดอธิบายวาความเสี่ยงท่ีมีอยูในความไมแนนอน และมีความสําคัญท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
ของลูกคา โดยนักวิจัยมากมายนําการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) ไปใชในการศึกษาในเวลาตอมา 

Cunningham (1967 อางใน สัญชัย อุปะเดีย, 2553) ไดอธิบายวาการรับรูความเสี่ยง
คือ การรับรูความไมแนนอนของลูกคา ซ่ึงเก่ียวของในทิศทางลบกับการสั่งซ้ือสินคาหรือใชบริการดังนั้นรับรู
ความเสี่ยงจะสูงข้ึน จึงเกิดข้ึนจากความไมแนนอนดานลบเปนสวนสําคัญ ในสภาพแวดลอมออนไลน ความเสี่ยง
มีผลตอการประเมินเลือกสินคาหรือบริการ ระบบรักษาความปลอดภัย และการรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 
ซ่ึงไปอาจจะสงผลกระทบตอการซ้ือสินคาของลูกคา ขณะท่ีขอมูลการนําเสนอขององคกร หรือเว็บไซตของ
รานคามีผลตอลูกคาเชนกัน หากรานคาหรือองคกรมีการนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน ครบถวน อาจทําใหเกิด
การรับรูความเสี่ยงในระดับท่ีต่ํา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ความเสี่ยงนั้นข้ึนอยูกับระบบรักษาความปลอดภัย และ
การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา รวมถึงนําเสนอขอมูลของสินคาบริการท่ีครบถวน 

0เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2557, หนา 17) ไดกลาววา การรับรูความเสี่ยง หมายถึง  
ผลจากการเสี่ยงท่ีอาจไดรับรูขอมูลท่ีผิดพลาด หรือขอมูลท่ีไมชัดเจน ซ่ึงจะแสดงผลในรูปความปลอดภัย
การใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา รวมถึงนําเสนอขอมูลของสินคาบริการท่ีครบถวน 
ซ่ึงอาจนําไปสูความไมพอใจ ความไมวางใจความไมเชื่อม่ัน 

Martin & Camarero (2008 อางใน จิรภา รุงเรืองศักดิ์, 2558) ไดอธิบายวาการรับรู
ความเสี่ยงท่ีใชสําหรับการซ้ือสินคาหรือใชบริการออนไลนของลูกคานั้นข้ึนอยูกับการรักษาความปลอดภัย
ของระบบ และมีการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาท่ีเหมาะสมหากมีการนําเสนอขอมูลขององคกรและไดมี
การอธิบายขอมูลสินคาหรือบริการครบถวนจะทําใหเกิดการรับรูความเสี่ยงในระดับต่ํา 

Zhou (2013 อางใน จิรภา รุงเรืองศักดิ์, 2558) อธิบายวา การรับรูความเสี่ยงมีผลตอ
ความตั้งใจใชบริการระบุตําแหนงในทางลบ โดยเฉพาะในเรื่องของความเปนสวนตัวของผูใชบริการท่ีมีกังวล
เก่ียวกับการเปดเผยขอมูล และการควบคุมระบบฐานขอมูลท่ีดี ซ่ึงการรับรูความเสี่ยงจะลดนอยลงเม่ือมี
การใชโครงสรางทางกฎหมายและไดรับรองมาตรฐานหรือจากบุคคลท่ีสามท่ีนาเชื่อถือหรืออางอิงไดจาก
ขอมูลท้ังความหมาย คําจํากัดความของการรับรู และการรับรูความเสี่ยง จึงสรุปไดวา การรับรู หมายถึง 
การรับรูผานการมองเห็น ไดยินเสียง การไดกลิ่น รสชาติ การสัมผัส ตอการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
โดยการรับรูของแตละบุคคลจะข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรูเดิม โดยรับรูไดถึงดานบวกและลบ ความเสี่ยงท่ีใช
เครือขายสังคมออนไลน 
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2.  การเรียนการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
0โดยปจจุบันเครือขายสังคมออนไลนเปนท่ีใชกันแพรหลายใชกันหลายชวงอายุ การมีความรู

ความเขาใจกับการใชสื่อสังคมออนไลนก็เชนกัน จําเปนตองมีการเรียนรูใหทันยุคสมัยพัฒนาการตาง ๆ  
ท่ีเปลี่ยนไปผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู 
0ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike Connected Theory)  
0ปรียาพรวงศ อนุตรโรจน (2534) ไดนําทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike 

Connected Theory) นักจิตวิทยาชาวอเมริกา เปนผูนําทฤษฎีหลักการเรียนรูของทฤษฎีนี้ กลาวถึง  
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) โดยมีหลักเบื้องตนวาการเรียนรู
เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและตอบสนองโดยแสดงในรูปแบบตาง ๆ จนกวาจะเปนท่ีพอใจท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเรียกวาการลองผิดลองถูก (Trial and Error) 

0ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534 อางใน เกศวิทู ทิพยศ, 2557, หนา 9) กลาววา กฎ
การเรียนรูตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบ ดวยกฎ 3 ขอ ดังนี้ 

1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กฎนี้ กลาวถึง สภาพความพรอมของ
ผูเรียนท้ังทางรางกายและจิตใจ ความพรอมทางรางกาย คือ ความพรอมทางวุฒิภาวะและอวัยวะตาง ๆ 
ของรางกาย ทางดานจิตใจ คือ ความพรอมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเปนสําคัญ ถาเกิดความพึงพอใจยอม
นําไปสูการเรียนรู ถาเกิดความไมพึงพอใจจะทําใหไมเกิดการเรียนรูหรือทําใหการเรียนรูหยุดชะงักไป 

2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กฎนี้กลาวถึง การสรางความม่ันคงของการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีถูกตองโดยการฝกหัดกระทําซํ้าบอย ๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรู
ไดนานและคงทนถาวร จากกฎขอนี้แบงออกเปนกฎยอย ๆ อีก 2 ขอ คือ 

2.1 กฎแหงการใช (Law of Used) เม่ือเกิดความเขาใจหรือการเรียนรูแลวมีการ
กระทําหรือนําสิ่งท่ีเรียนรูนั้นไปใชบอย ๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร 

2.2 กฎแหงการไมใช (Law of Disused) เม่ือเกิดความเขาใจหรือการเรียนรูแลวไมมี
การกระทําซํ้าบอย ๆ หรือไมไดนําไปใชจะทําใหการเรียนรูนั้นไมคงทนถาวรหรือในท่ีสุดเกิดการลืมจนไม
สามารถเรียนรูไดอีกเลย 

3. กฎแหงผลท่ีไดรับ (Law of Effect) กฎนี้กลาวถึงผลท่ีไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูแลววา ถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ ผูเรียนยอมอยากจะเรียนรูอีกตอไป แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจ ผูเรียน
ยอมไมอยากเรียนรู หรือเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนรู ดังนั้น ถาจะทําใหการเชื่อมโยง ระหวางสิ่งเรา
กับการตอบสนอง ความม่ันคงถาวร ตองใหผูเรียนไดรับผลท่ีพึงพอใจ ซ่ึงข้ึนอยูกับความพึงพอใจของแตละ
บุคคลทฤษฎีการเรียนรูของ Luker (อนัตต ลัคนหทัย, ม.ป.ป.) ลูเคอรเปนอาจารยหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
แหง University of Northern Colorado มลรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูท่ีมีความคิดเห็นอยู
ในนักจิตวิทยาสกุล Phenomenology ซ่ึงเนนในความเชื่อเก่ียวกับพฤติกรรมของคนวาเกิดจากตัวบุคคล 
สิ่งแวดลอมและภาวะปจจุบันมากกวา คือ ในระหวางท่ีมีพฤติกรรมในแนวใดแนวหนึ่ง สาเหตุจะ
เนื่องมาจากวาในขณะท่ีบุคคลมีการรับรูความคิด ความรูสึกทัศนคติ คานิยม และแรงขับจากสิ่งแวดลอมท่ี
เกิดข้ึนในภาวะหนึ่งๆ เปนอยางนั้นแลวปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรม 

0ข้ันการเรียนรู (Level of Learning) มีอยู 5 ข้ันตอนคือ 
1. ข้ันของคําพูดในระดับนี้เราสามารถทองจําบทเรียนไดแตโดยท่ียังไมมีความเขาใจในสิ่ง

ท่ีตัวพูดหรือทองบนออกมาเชนการท่ีครูสอนใหเด็กเล็กทองอาขยานหรือสูตรคูณ 
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2. ข้ันของคําพูดและความเขาใจผูเรียนสามารถอธิบายใหตนเองหรือผูอ่ืนเขาใจไดดวย
การใชภาษางายๆ ของตัวเอง สามารถใชคําพูดงายๆ อธิบายสิ่งท่ีเปนหลักวิชาได 

3. ข้ันท่ีสามารถนําไปประยุกตไดผูเรียนสามารถจะนําสิ่งท่ีตนเรียนรูไปประยุกตใน
ชีวิตประจําวันได แตไมสามารถจะอธิบายออกมาใหคนอ่ืนเขาใจได เชน ชางเครื่องยนตบางคนท่ีสามารถจะ
แกเครื่องยนตท่ีเสียจนใชการได แตเขาไมสามารถสอนใหผูอ่ืนใหทํา หรือใหเขาใจในวิธีการของเขาได 

4. ข้ันท่ีสามารถนําไปประยุกตไดและดวยความเขาใจอยางถองแท ในข้ันนี้ผูเรียนเขาใจ
ในบทเรียนมากถึง ขนาดท่ีสามารถนําไปประยุกต และพรอมท่ีจะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางดีดวยเชน 
เขาสามารถใสถานวิทยุไดอยางถูกตอง และเขาใจในหลักวิชาท่ีวาจะตองเอาข้ัวไฟฟาบวกตอกับข้ัวไฟฟาลบ
วงจรไฟฟาจึงจะเปดและเกิดการไหลของไฟฟาได เปนตน 

5. ข้ันท่ีสามารถนําไปประยุกตไดดวยความเขาใจอยางถองแทและเหมาะสม ในข้ันนี้ 
นอกจากความเขาใจอยาง ลึกซ้ึงในบทเรียนแลว ผูเรียนมีความโนมเอียงท่ีจะทํากิจกรรมตามท่ีตนเขาใจ
และเชื่อม่ันนั้น และสามารถจะนําไปปฏิบัติในสภาพการณอ่ืนท่ีเหมาะสมและสมควรตอไป 

Kalish (1981 อางใน ประทีป จินง่ี, 2540, หนา 9-10) โดยมีความเชื่อท่ีวาความรูสึก 
(Feeling) ความรูคิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) มีผลซ่ึงกันและกัน ดังนั้นหากสามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมไดก็สามารถท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีพฤติกรรมโดยตรงแตหากไมสามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมได จะตองกระทําโดยการเปลี่ยนท่ีความรูสึก (Feeling) หรือการรูคิด (Cognitive) 
ซ่ึงสามารถสงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนไดในท่ีสุด 

0สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2550, หนา 3) การปรับพฤติกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลใหมีความเหมาะสม โดยการนําเอาแนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู การวางเง่ือนไขและแนวคิดทาง
จิตวิทยาตาง ๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษยเขามาประยุกตใช การปรับพฤติกรรมจึงเปนการนําเอา
หลักการแหงพฤติกรรม (Behavior Principles) มาประยุกตใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบ 
ซ่ึงหลักการแหงพฤติกรรมนั้น เปนหลักการท่ีครอบคลุม ท้ังแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู การวางเง่ือนไข 
และแนวคิดทางจิตวิทยาตาง ๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย เขามาประยุกตใชไดจากแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับ การเรียนรู สามารถสรุปไดดังนี้ การเรียนรู คือ การเตรียมความพรอมท้ังกายและใจสําหรับ
การเรียนรู การฝกทําซํ้า ๆ การลองผิดลองถูก ในการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 

3.  การยอมรับการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
0ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของการยอมรับ และการยอมรับเทคโนโลยีไวดังนี้ 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับ 

Foster (1973, pp.146-147) ใหความหมายการยอมรับวา ประชาชนไดเรียนรูโดยผาน
การศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานข้ันการเรียนรู การยอมรับจะเกิดข้ึนไดหากมีเรียนรูดวยตนเอง และ
การเรียนรู จะไดผลดีก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติเม่ือแนใจวาสิ่งประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชน
อยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนซ้ือสิ่งประดิษฐนั้น 

Rogers & Shoemaker (1971) ใหความหมายของการยอมรับวา เปนกระบวนการทาง
จิตใจของบุคคลแตละคนท่ีเริ่มตนตั้งแตการรับรูขาวเก่ียวกับนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีหนึ่ง ๆ ไปจนถึงการ
ยอมรับเอาเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปใชอยางเปดเผย 

0พรรณทิพา แอดา (2549, หนา 51 อางใน หทัยกาญจน วรรธนสิทธิโชค, 2551) 
กลาวถึงแนวคิด เก่ียวกับการยอมรับสิ่งใหมวา เปนกระบวนการอยางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาคุณสมบัติของบุคคล 
เชน ความรู คานิยม ทัศนคติ ทําใหสมาชิกของสังคมไดรับรูการเปลี่ยนแปลง มีความรูความเขาใจในสิ่ง
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ใหมๆ ไดงาย นอกจากนี้การติดตอสัมพันธ กับบุคคลตาง ๆ อยูเสมอ ความสนใจรับรูขาวสารแขนงใหมๆ 
จากสื่อสารมวลชนมีบทบาทสําคัญ ยิ่งตอการกอใหเกิด การรับรู ความสนใจและพยายามนําไปปฏิบัติในท่ีสุด 

0เกศวิทู ทิพยศ (2557: 11) สรุปการยอมรับ คือกระบวนการทางความคิดของผูบริโภค
ในการแสดงพฤติกรรมของผูบริโภค นับตั้งแตจากการรับรูนวัตกรรมใหมครั้งแรกไปจนถึงการยอมรับ
นวัตกรรมใหม โดยท่ีกระบวนการตัดสินใจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบและตองอาศัยเวลา 

3.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
0ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี มีดังนี้ 
0เอกลักษณ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดใหคํานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวา เปนการนํา

เทคโนโลยีนั้นมาใชใหเปนไปได โดยสิ่งท่ีตามมา คือ กอใหเกิดการลงทุนกับการยอมรับ 
0สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดใหคํานิยามของการยอมรับเทคโนโลยี

วาเปนองคประกอบท่ีทําใหบุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใน 3 ดาน คือ (1) 
พฤติกรรม (2) ทัศนคติท่ีมีตอเทคโนโลยีและ (3) การใชงานเทคโนโลยีท่ีงายข้ึน 

0ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ไดใหคํานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวาเปนปจจัยสําคัญ
ในการใชงานและอยูรวมกับเทคโนโลยีจากการท่ีไดใชเทคโนโลยีทําใหเกิดประสบการณความรูทักษะและ
ความตองการใชงานเทคโนโลยี 

0เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2557, หนา 15) สรุปไดวา การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง 
เปนการนําเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใชงานซ่ึงกอใหเกิดประโยชนแกตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมทัศนคติ และการใชงานเทคโนโลยีท่ีงายข้ึน นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีมาใชงานทําให
แตละบุคคลมีประสบการณ ความรู และทักษะในการใชงานเพ่ิมเติม 

3.3 ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี 
Rogers (1983 อางใน อรทัย เลื่อนวัน, 2555) และ ภานุพงศ เสกทวีลาภ (2557) ได

อธิบายเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีวาเปนข้ันตอน (Process) ท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากได
ยินในเรื่องวิทยาการนั้น ๆจนยอมรับนําไปใชในท่ีสุดซ่ึงกระบวนนี้มีลักษณะคลายกับกระบวนการเรียนรู
และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยไดแบงกระบวนการยอมรบัออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

1. ข้ันรับรูหรือตื่นตน (Awareness Stage) เปนข้ันเริ่มแรกท่ีนําไปสูการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหมหรือวิธีการใหมข้ันนี้เปนข้ันท่ีไดรับรูเก่ียวกับสิ่งใหมๆ (นวัตกรรม) ท่ีเก่ียวของกับการประกอบ
อาชีพหรือกิจกรรมของเขาแตยังไดรับขาวสารไมครบถวนซึงการรับรูสวนใหญเปนการรับรูโดยบังเอิญจะทํา
ใหเกิดความอยากรูและแกปญหาท่ีตนเองมีอยู 

2. ข้ันสนใจ (Interest Stage) เริ่มใหความสนใจรายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ
เปนพฤติกรรมท่ีมีลักษณะตั้งใจและในข้ันนี้ไดรบความรูเก่ียวกับวิธีการใหมมากข้ึนและใชวิธีการคิดมากกวา 
ข้ันแรกบุคลิกภาพและคานิยมมีผลตอการติดตามขาวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหมหรือวิทยาการใหมดวย 

3. ข้ันประเมินคา (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตรตรองหาวิธีลองใชวิธีการใหมๆ โดยมี
การเปรียบเทียบระหวางขอดีและขอเสียหากวามีขอดีมากกวาจะตัดสินใจใชโดยท่ัวไปมักจะคิดวาวิธีการนี้
เปนวิธีท่ีเสี่ยงไมทราบถึงผลลัพธตามมาจึงตองมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพ่ือใหเกิดความแนใจ 
โดยอาจมีคําแนะนําเพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจ 

4. ข้ันทดลอง (Trial Stage) เปนข้ันตอนท่ีเริ่มทดลองกับคนสวนนอยเพ่ือตรวจสอบ
ผลลัพธดูกอนโดยทดลองใชวิธีการใหมๆใหเขากับสถานการณของตนในข้ันนี้จะสรรหาหาขาวสารท่ีมีความ
เฉพาะเก่ียวกับวิทยาการใหมหรือนวัตกรรมนั้น 
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5. ข้ันตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เปนข้ันท่ีปฏิบัตินําไปใชจริงซ่ึงบุคคลยอมรับ
วิทยาการใหมๆ วา เปนประโยชนในสิ่งนั้นแลว 

0จากความหมายเก่ียวกับการยอมรับ จึงสรุปไดวา การยอมรับ หมายถึง การนําเทคโนโลย ี
ท่ียอมรับมาใชงานกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดประโยชนตาง ๆ เก่ียวของกับพฤติกรรม ทัศนคติการ
ใชงานเทคโนโลยีท่ีงายข้ึน ทําใหมีประสบการณ ทักษะ ความรูการใชงานเพ่ิมข้ึน 
 
 
0แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติตอการใชเครือขายสังคมออนไลน 
 

1.  ความหมายของทัศนคต ิ
0ทัศนคติ (Attitude) เปนแนวความคิดท่ีมีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการ

สื่อสาร และมีการใชคํานี้กันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคตินั้น ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ใหความหมายไวดังนี้ 

Anatasi (1976, p.453 อางใน เอมิกา เหมมินทร, 2556, หนา 29) ไดกลาวถึงทัศนคติวา
เปนดัชนีชี้วาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ 
โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึง เปนเพียงความ
พรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่งๆ 
ซ่ึงถือเปนการสื่อสารภายในบุคคลท่ีเปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

0จิระวัฒน วงสสวัสดิวัฒน (2542 , หนา 33) กลาววา ทัศนคติ หมายถึงเครื่องมือกําหนด
ทิศทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงความรูสึกนั้นเปนไปในทางท่ีพอใจหรือไมพอใจก็ได  
สภาวะความพรอมทางจิตใจหรือประสาท ซ่ึงเกิดจากการไดรับประสบการณ สภาวะความพรอมนี้เปนแรง
ท่ีกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลหรือสถานการณท่ีเก่ียวของกับบุคคลนั้น ทัศนคติ เปนเรื่องของ
ความไมชอบ ความลําเอียง ความรูสึกและความเชื่อม่ันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตสามารถวัดไดในรูปความคิดเห็น
หรือจากการแสดงออกทางภาษา 

0สุรางค โควตระกูล (2537, หนา 58) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติเปนการจูงใจ
ตอแนวโนมในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน ทัศนคติหมายถึง สภาวะความพรอมของ
บุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ หรือ
แนวความคิด 

0กนกรัตน สุขวัฒนะ (2534, หนา 19) ไดกลาวถึงทัศนคติ วาเปนกลุมขององคประกอบท่ีมี
การผสมผสานกันอยางตอเนื่องตอวัตถุทางสังคม องคประกอบนี้รวมท้ังความเชื่อและการประเมินคา
(องคประกอบทางความคิด) ความรูสึกและอารมณ และความเตรียมพรอมทางพฤติกรรม 

0ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530, หนา 5) กลาวถึง ทัศนคติท่ีเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลวาทัศนคติ หมายถึง  

1. ความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะสรางความพรอมท่ีจะ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณของบุคคลนั้นท่ีไดรับมา 

2. ความโนมเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือตอตานสิ่งแวดลอมท่ีจะมาถึง
ทางหนึ่งทางใด 
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3. ในดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมท่ีจะตอบสนองจากคําจํากัดความตาง ๆ 
เหลานี้ จะเห็นไดวามีประเด็นรวมท่ีสําคัญ คือ ความรูสึกภายในความพรอมหรือแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรม
ในทางใดทางหนึ่ง 

0เอมิกา เหมมินทร (2556, หนา 30) ไดกลาววา ทัศนคติ เปนความสัมพันธท่ีคาบเก่ียวกัน
ระหวางความรูสึก และความเชื่อหรือการรูของบุคคล กับแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหนึ่ง
ตอเปาหมายของทัศนคตินั้น ทัศนคติเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของ
บุคคลท่ีมีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ รายการของสถานการณท่ีไดรับมา 
ซ่ึงเปนไดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติมีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวาทัศนคติ 
ประกอบดวยความคิดท่ีมีผลตออารมณและแสดงความรูสึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 

2.  ทัศนคติท่ีมีตอส่ือออนไลน (Online Attitudes) 
Mitchell & Olson (1981 อางใน เกวรินทร ละเอียดดีนันท, 2557, หนา 21) กลาววา 

ทัศนคติเปนการประเมินผลจากภายในของรูปธรรม เชน โฆษณา หรือเว็บไซตซ่ึงอาจจะเปนไดท้ังทัศนคติ
ดานบวกหรือลบ 

Bruner & Kumar (2000) และ Hwang, McMillan & Lee (2003 อางใน เกวรินทร 
ละเอียดดีนันท, 2557, หนา 21) กลาววา ถึงแมวาการโฆษณาออนไลนและการโฆษณาแบบดั้งเดิมจะมี
ความแตกตางกัน นักวิจัยยอมรับวา รูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมมีการนํามาใชกับเว็บไซต เพราะมีการ
ทํางานท่ีคลายคลึงกับโฆษณาท่ีมีการวางแผนโดยทางบริษัท 

Rodgers & Thorson (2002 อางใน เกวรินทร ละเอียดดีนันท, 2557, หนา 21) มีความ
คิดเห็นท่ีตางออกไปกลาววา กระบวนการทํางานของเว็บไซตมีความซับซอนมากกวาการโฆษณาออนไลน
เว็บไซตมีความแตกตางจากสื่อดั้งเดิม โดยเว็บไซตยอมใหผูบริโภคเปนผูควบคุมการนําเสนอขอมูลลําดับ
ข้ันตอนของการนําเสนอ และระยะเวลาของการจัดหา รวมท้ังการเขาถึงขอมูล 

Ariely (2000 อางใน เกวรินทร ละเอียดดีนันท, 2557, หนา 21) กลาววา ทัศนคติออนไลน
มีความคลายคลึงกับทัศนคติตอสื่อโฆษณาในรูปแบบดั้งเดิม เพราะเว็บไซตเปนท่ีกระจายขาวสาร ขอมูล
และทัศนคติตอแบรนดอาจจะเทากับเปนสิ่งท่ีสะทอนความเปนตัวสินคาของเว็บไซตซ่ึงจะสามารถสราง
ทัศนคติท่ีดีของบริษัทได 

3.  ประเภททัศนคต ิ
0เอมิกา เหมมินทร (2557, หนา 32) ไดแบงทัศนคติเปน 3 ประเภทดังนี้ 
0๓.1 ทัศนคติทางเชิงบวก เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรืออารมณจาก

สภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืนหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมท้ังหนวยงาน องคกร สถาบัน และ
การดําเนินกิจการขององคการอ่ืน ๆ เชน กลุมชาวเกษตรกรยอมมีทัศนคติทางบวก หรือมีความรูสึกท่ีดีตอ
สหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวยการเขาเปนสมาชิก และรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ 
เปนตน 

0๓.2 ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสียไมไดรับความ
เชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว
หรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือหนวยงาน องคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการ และอ่ืน ๆ 
เชน พนักงานเจาหนาท่ีบางคน อาจมีทัศนคติเชิงลบตอบริษัท กอใหเกิดอคติข้ึนในจิตใจจนพยายาม
ประพฤติและปฏิบัติตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ 
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3.๓ ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือตอบุคคล
หนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง เชน นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคตินิ่งเฉยอยางไมมี
ความคิดเห็นตอปญหา โตเถียงเรื่องกฎระเบียบวาดวยเครื่องแบบของนักศึกษาทัศนคติ ท้ัง 3 ประการนี้ 
บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ข้ึนอยูกับความม่ันคงในความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ 
หรือคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรือสถานการณ หนาท่ีหรือกลไกของทัศนคติ 

4.  องคประกอบของทัศนคต ิ
Triandis (1971, pp. 8-12 อางใน อธิภัทร สายนาค, 2543, หนา 24-25) กลาวถึง 

องคประกอบของทัศนคติไววา มีองคประกอบ 3 ดาน คือ 
0๔.1 ดานความรู (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความเชื่อ และความคิด

ของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
0๔.2 ดานความรูสึก (The Effective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ 

ความรูสึกทางบวกหรือทางลบตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
0๔.3 ดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม หรือความพรอมท่ี

บุคคลจะตอบรับหรือปฏิเสธ เพ่ือใหมองเห็นภาพองคประกอบของทัศนคติอยางชัดเจนข้ึน 
0ดังนั้น ทัศนคติมีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก องคประกอบดานความรู เปนความเชื่อถือของ

บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เม่ือมีความรูวาสิ่งใดดีหรือความเชื่อตอสิ่งนั้น ๆ วาดี ก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งนั้น  
องคประกอบท่ีมีสองดานความรูสึก เปนปฏิกิริยาการตอบสนอง ทางดานความรูสึกหรืออารมณท่ีมีตอวัตถุ
หรือบุคคลหรือสิ่งใด ก็จะทําใหมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอสิ่งนั้น ๆ และองคประกอบสุดทายดานพฤติกรรม
หรือการกระทํา คือ บุคคลจะประพฤติหรือปฏิบัติ อยางไรตอกลุมบุคคลหรือสิ่งใด  องคประกอบแตละดาน
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

5.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับทัศนคต ิ
0นักจิตวิทยาหลายทาน ไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติไวหลายทฤษฎี จึงไดรวบรวมมาดังนี้ 
5.1 ทฤษฎีเสริมกําลัง (Reinforcement Theory) Hovland, Janis & Kelly (1953, pp. 

6-10) กลาววา ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปเม่ือบุคคลเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion) เม่ือมีความ
คิดเห็นใหมเกิดจากการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูเกิดจากการเสริมกําลัง นอกจากนี้ยัง ข้ึนอยูกับความสนใจ 
ความเขาใจและการยอมรับ ซ่ึงข้ึนอยูกับสิ่งลอใจ (Incentive) เพ่ือใหบุคคลนั้นจะมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งนั้น 

5.2 ทฤษฎีความขัดแยง (Theory of Cognitive Dissonance) (Traindis, 1971, p. 3) เปน
ทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก ความไมสอดคลอง (Dissonance) ข้ึนในตัวบุคคล ความไมสอดคลองดังกลาว
เกิดข้ึนเนื่องจาก 

1) รับรูเหตุการณหรือขอมูลใหมท่ีขัดแยงกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน 
2) ไดรับขอมูลใหมท่ีคาดไมถึง เม่ือเกิดความไมสอดคลองกันก็พยายามปรับใหเกิด ความ

สอดคลอง (Consistency) เพ่ือใหมีความคิดสัมพันธกับพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดใหสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม 

5.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) พฤติกรรมของบุคคลจะ 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือไมนั้น จะเกิดข้ึนจากการเรียนรูท่ีเขาไดรับจากสังคมแวดลอม สังคมจะเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ มีปฏิกิริยาซ่ึงกันและกันเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเสมอๆ ระหวาง 
พฤติกรรมของบุคคล และสิ่งท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลนั้น เกิดจากความคิด อารมณ ความคาดหวัง ฯลฯ ได



๒๕ 

เกิดข้ึนหลังจากบุคคลไดกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกตอไปใหเห็นข้ึนกับการ
ประเมินผลยอนกลับของพฤติกรรมท่ีไดแสดงออกไปแลว (พิชิตวรรณราช, 2549, หนา 8) 

5.4 ทฤษฎีการมีสวนรวม (Active Participatory Theory) นักจิตวิทยาสังคมไดเสนอวา การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทําใหเกิดข้ึนไดโดยการสรางสถานการณใหเกิดการมี
สวนรวมในกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ โดยกลุมท่ีบุคคลมีสวนรวม และกลุมท่ีตองการเขารวมดวยนั้น 
มีผลตอทัศนคติของบุคคลเปนอยางมาก การมีสวนรวมในการอภิปราย และการตัดสินใจของกลุมจะชวยให
เกิดการแกไขการตอตานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม แตถากลุมนั้นไดมีการตัดสินใจท่ีจะยอมรับทัศนคติ
ใหม สมาชิกในกลุมก็จะยอมรับทัศนคตินั้น ๆ ดวย ในทางกลับกัน  ถาบุคคลเปลี่ยนกลุมอางอิงทัศนคติของ
บุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามกลุมไปดวย (พิชิต วรรณราช, 2549, หนา 8) 

0จากขอมูลท่ีไดรวบรวมมาท่ีเก่ียวกับทัศนคติ สรุปไดดังนี้ ทัศนคติตอการใชเครือขายสังคม
ออนไลน คือ ความคิดท่ีมีผลตออารมณและแสดงความรูสึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม เปนการ
ประเมินผลจากภายในของรูปธรรม เชน โฆษณา หรือเว็บไซตซ่ึงอาจเปนได ท้ังดานบวกหรือลบ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมได 
 
 
0ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

0เอมิกา เหมมินท (2556) วิทยานิพนธ เรื่อง พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร 

0สรุปผลการวิจัย ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีประสบการณในการใชเครือขายสังคม
ออนไลน 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุด ประชาชนใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook บอยท่ีสุด ชองทางท่ี
ประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดคือ Smartphone ประชาชนสวนใหญเปดบริการเครือขาย
สังคมออนไลนไวตลอดท้ังวัน ชวงเวลาท่ีประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุดคือ 1800-0600 น. 
ประชาชนมีการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-3 ชั่วโมงตอวันมากท่ีสุดสวนใหญใชเพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนมากท่ีสุด 
และคุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว  โดยเว็บไซตเปนแหลงหรือสื่อท่ีทําใหสนใจใช
มากท่ีสุด พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

0การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลนท้ัง 6 ดาน คือ ดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานเวลา ดานผลกระทบตอ
สังคม ดานบันเทิง และดานธุรกิจ พบวา โดยรวมท้ัง 6 ดาน มีคาเฉลี่ย 3.92 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการสื่อสารมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.52 รองลงมาคือ ดานบันเทิง มีคาเฉลี่ย 4.29 และดานเวลา  
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 3.44 นอกจากนี้ยังพบวา อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพสมรส และรายได
เฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

0กันตพล บรรทัดทอง (2557) เรื่อง พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและความพึงพอใจ
ของกลุมคนผูสูงอายุในเขต 7 สรุปผลการวิจัย พบวา 1) สูงอายุใชเครือขายสังคมออนไลนมีความพึงพอใจ
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โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก 2) ผูสูงอายุใชเครือขายสังคมออนไลนมีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับ
แรงจูงใจมากผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้เปนดังนี้ 

1. ผูสูงอายุท่ีมีอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชเครือขายสังคม
ออนไลนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ผูสูงอายุท่ีมีวัตถุประสงคในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ชองทางการใชเครือขาย
สังคมออนไลน สถานท่ีท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน ความบอยในการใชเครือขายสังคมออนไลนระยะเวลา
ในการใชเครือขายสังคมออนไลน และชวงเวลาในการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน มีความพึง
พอใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน 

3. ผูสูงอายุท่ีมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใช Facebook, Twitter และ Line แตกตางกัน
มีความพึงพอใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน 

4. แรงจูงใจในการใชเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใช
เครือขายสังคมออนไลนของผูสูงอายุ 

0นนทรัฐ ไผเจริญ (2557) เรื่อง การศึกษาการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือ
งานขาว: กรณีศึกษาแผนกขาวภาษาลาว สานักขาววิทยุเอเชียเสรี สํานักงานประเทศไทย สรุปผลวิจัย
พบวา การทํางานของสํานักขาววิทยุเอเชียเสรีนั้นมีปญหาและอุปสรรคในการทํางานคือ มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นซ่ึงกันและกันนอย และขาดความเปนระเบียบในการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงปญหาเหลานี้
สงผลกระทบตอคุณภาพขาว และความรวดเร็วในการทําขาว 

0ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันออกแบบรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 
Network) เพ่ืองานขาวท่ีไดปรับปรุงจนเหมาะสม ซ่ึงมี 6 ข้ันตอนอันประกอบดวย การประชุมประเด็นขาว 
(News Topics Discussion) การสัมภาษณ (Interviewing) การประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล (News 
Information Exchange) การเขียนขาว (News Writing) การประชุมสรุปขาว (News Summary) และ
การจัดเก็บขอมูลสูระบบ (Information Storing) ซ่ึงเม่ือนํามาใชงานจริงแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยพบวา
การทํางานไดรับผลดีจากรูปแบบนี้  และหลังจากนําขอมูลท่ีไดระหวางและหลังจากการใชรูปแบบการใช
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ืองานขาว พบวารูปแบบดังกลาวสามารถแกปญหาของ
แผนกภาษาลาวไดจริง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นมากข้ึน รวมท้ังยังสามารถชวยให
การสืบคนขอมูลยอนหลังทําไดงายข้ึน สงผลใหนักขาวสามารถเขียนขาวท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และรวดเร็ว
มากข้ึน 

0สิรัมชญา ศิวาบุตร และ สุพาดา สิริกุตตา (2557) เรื่อง ความคาดหวังประโยชน การใช และ
ความพึงพอใจท่ีมีตอ “ไลนกลุม” (Group Line) ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก   

0ผลวิจัยพบวา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 22 – 25 ป  
มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 
– 15,000 บาท มีความถ่ีในการชมเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งตอป มีคาใชจายในการซ้ือบัตรเฉลี่ยประมาณ 
3,126.49 บาทตอครั้ง มีเหตุผลในการเลือกชมเพราะชื่นชอบในตัวศิลปน/ แนวเพลง/ผลงาน คนหา
ขอมูลขาวสารจากอินเทอรเน็ต มักจะไปชมคอนเสิรตในวันเสารถึงวันอาทิตย/ วันหยุดนักขัตฤกษ ชวงเวลา
หลัง18.00 น. เปนตนไป ชอบชมคอนเสิรตทีจดข้ึนท่ีอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี นิยมซ้ือบัตรจากจุด
จําหนายไทยทิคเก็ตเมเจอร (Thai Ticket Major) และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกชมคอนเสิรต
ตางประเทศมากท่ีสุดคือตัวผูชมเองโดยผูบริโภคมีแรงจูงใจดานอารมณ และดานเหตุผลอยูในระดับมาก  
มีความคาดหวังดานศิลปนและบริการอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานราคา ดานสถานท่ีและชองทางการจัด
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จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากมีการรับรูดานศิลปนและบริการ ดานราคา  
ดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก นอกจากนี ้
ยังพบวา เพศ สถานภาพ และอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการชมคอนเสิรตแตกตางกัน อีกท้ังแรงจูงใจ
ดานอารมณ และดานเหตุผล รวมถึงการรับรูดานศิลปนและบริการ และดานราคามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการชมคอนเสิรตตางประเทศ ในสวนของความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดแตกตาง
จากการรับรูตอสวนประสมทางการตลาดทุกดาน 

0สุดใจ สาวทรัพย และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2557) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยเว็บบล็อกของขาราชการ สังกัด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาพบการ
วิจัยพบวา 

1. ระดับความรูการใชงานเว็บบล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของขาราชการ สังกัด สถาบัน
พัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนอยูท่ีรอยละ72.65 

2. พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของขาราชการ สังกัด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 2.21, S.D. = 0.63) 

3. ขาราชการสังกัด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยเว็บล็อกในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.17, S.D. = 0.36) 

0ณมน จีรังสุวรรณ และ อนุชิต อนุพันธ (2558) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
เรียนรูกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

0สรุปผลวิจัยวา านักศึกษาสวนใหญรอยละ 39.10 ใชอินเทอรเน็ตในการเรียนตามความสนใจ
รองลงมาคือ ใชในการเรียนตามท่ีอาจารยกําหนด คิดเปนรอยละ 34.80 และผลการวิจัยขอ (3) การ
วิเคราะหความสัมพันธของรูปแบบการเรียนรูกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พบวา นักศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรูตางกันจะมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 

0สิตา โพธิพิพิธ (2557) เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความคาดหวังและความพึงพอใจตอปจจัย
ดานความไดเปรียบเชิงการแขงขันท่ีมีตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูใชบริการเฟซบุก 
แฟนเพจธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

0สรุปผลงานวิจัยมีดังนี้ 
1. พฤติกรรมการเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังตอปจจัยดาน

ความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานสินคาและผลิตภัณฑ ดานบริการ และดานภาพลักษณ กอนเปดรับสื่อ 
เฟซบุกแฟนเพจของผูใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงาน แตมีความสัมพันธกับความ
คาดหวังตอปจจัยดานความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานบุคลากรกอนเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจของ
ผูใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยทุกกลุม
พฤติกรรม มีความคาดหวังมากท่ีสุดในดานบุคลากร 

2. ความคาดหวังตอปจจัยดานความไดเปรียบเชิงการแขงขันกอนเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจ
ของผูใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ความไดเปรียบเชิงการแขงขันหลังเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจของผูใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัด
งานแตงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และเม่ือจําแนกตามปจจัยและระดับความสัมพันธ พบวา 
ความคาดหวังในดานสินคาและผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในระดับต่ํามาก แตความ
คาดหวังในดานบริการ ดานบุคลากร และดานภาพลักษณ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในระดับต่ํา 
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3. พฤติกรรมการเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงาน 

4. ความคาดหวังและความพึงพอใจตอปจจัยดานความไดเปรียบเชิงการแขงขันกอนและ 
หลังการเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจของผูใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงานสามารถ
พยากรณพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแตงงานอยางมี
นัยสําคัญ โดยข้ึนอยูกับตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ซ่ึงคนพบวา ความคาดหวังและความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานบริการสามารถพยากรณพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการอยางมีนัยสําคัญ 

0นุชนาถ ฮัดเจสสัน และไกรชิต สุตะเมือง (2556) เรื่อง การรับรูโฆษณาแฝงบนสื่อสังคมออนไลน 
เฟซบุค (Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายไดเฉลี่ย 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือมีรายได
เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท สวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทสมมติฐานขอท่ี1 ปจจัยสวนบุคคล  
ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีการรับรูท่ีไมแตกตางกน จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีต้ังไว ยกเวน 
รายไดท่ีแตกตางมี การรับรูท่ีแตกตางกันจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานชองทางโฆษณาแฝง ท่ีประกอบดวย บนกระดานขาว (Wall) โฆษณาแฝงบน
พ้ืนท่ีเฟซบุค จากการกดถูกใจในลิงคโปรด มีความสัมพันธ การรับรูโฆษณาแฝงของคนวัยทํางานในเขต
กรุงเทพฯและปริ มณฑล จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สมมติฐานขอท่ี 3 
ปจจัยดานทัศนคติ ท่ีประกอบดวย ดานความไววางใจ ดานความเปนสวนตัว มีความสัมพันธการ รับรู
โฆษณาแฝงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงยอมรับ สมมุติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ยกเวน ดานความปลอดภัย 

0เกวรินทร ละเอียด (2558) เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบริโภคทางออนไลนท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

0ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท  
ใชเวลาในการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ชั่วโมง สวนใหญเคยตัดสินใจซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเนื้อหาประเภทหนังสือนวนิยาย และเคยตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสผาน
Mebmarket.com สื่อออนไลนท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ Dek-d.com โดยราคา
เฉลี่ยของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีเลือกซ้ือในแตละครั้งราคา 100 – 300 บาท สถานท่ีท่ีผูบริโภคใชงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสมากท่ีสด คือ บาน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การยอมรับเทคโนโลยี ดาน
การนํามาใชงานจริงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ดานทัศนคติท่ีมีตอสื่อออนไลน การยอมรับเทคโนโลยี ดาน
ความงายในการใชงาน พฤติกรรมผูบริโภคออนไลนดานความบันเทิงทางออนไลน ดานการรับรูทาง
ออนไลน และการยอมรับเทคโนโลยี ดานความตั้งใจท่ีจะใชตามลําดับ โดยรวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 47.10 ในขณะท่ีการยอมรับ
เทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนดานการรับรูถึงความเสี่ยง และดานทัศนคติท่ีมีตอการใช และ
พฤติกรรมผูบริโภคออนไลนดานอารมณทางออนไลน และดานความตอเนื่องไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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0อัครเดช ปนสุข (2557) เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส และสวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาท่ีสงผลตอความพึงพอใจ (Esatisfaction)  
ในการจองตั๋วภาพยนตรออนไลนผานระบบแอพพลิเคชั่นของผูใชบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

0ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 20 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการจองต๋ัวภาพยนตรออนไลนผานระบบ
แอพพลิเคชั่นของผูใชบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  
1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการรับรูถึงความงายตอการใชงาน และดานการรับรูประโยชน  
2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ดานความนาเชื่อถือ และดานความเปนสวนตัว และ 3) สวนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกคา ดานความตองการเฉพาะของลูกคา และดานความสะดวกในการใชงาน  
โดยรวมกันพยากรณความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตรออนไลนผานระบบแอพพลิเคชั่นของผูใชบริการ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 56 ในขณะท่ีคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ดานการตอบสนอง
ความตองการ และดานการเขาถึงการใหบริการ สวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาดานการจัด
องคประกอบ และดานชองทางในการสื่อสาร ไมสงผลตอความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตรออนไลน
ผานระบบแอพพลิเคชั่นของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร 

0วีรวรรณ แซจาว (2557) เรื่อง อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานสื่ออินเทอรเน็ตท่ีมีตอพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการทองเท่ียว 

0ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 282 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง 
ชวงอายุระหวาง 24-29 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนัก งานบริษัทเอกชน 
และรายไดตั้งแต 10,001-20,000 บาท จากการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ทัศนคติตอแหลงขอมูล
ของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธท้ัง 3 แหลงขอ มูล อันไดแก การประชาสัมพันธผานคนดังขามคืน  
การประชาสัมพันธผานภาพเสมือน และการประชาสัมพันธ ผานบุคคลท่ีมีอิทธิพลดานการทองเท่ียว  
มีความสัมพันธเชิง บวกกับ พฤติกรรมการเปดรับรูสื่อขาวสารโฆษณาประชาสัมพันธผานทางสื่อสังคม
ออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ Roger (1978, pp.208–209 อางใน ศิวัชจันทนา สุภาภรณ, 
2554, หนา 11) 2) ทัศนคติตอแหลงขอมูลในลักษณะตาง ๆ ของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธมีอิทธิพลกับ 
พฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพันธ ทนันไชย (2554) 
โดยการประชาสัมพันธผานภาพเสมือนนั้นมี คาอิทธิพลพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทองเท่ียวมาก
ท่ีสุด รองลงมือคือ การประชาสัมพันธ ผานบุคคลท่ีมีอิทธิพลดานการทองเท่ียว และการประชาสัมพันธ 
ผานคนดังขามคืน โดยลาดับ 3) ความรูสึกพึงพอใจจากการเปด การรับรูสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานทาง
สื่อสังคมออนไลน มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทองเท่ียว โดยตัวแปรดาน รูปแบบความ
นาสนใจมีคาขนาดอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวแปร
ดานการเขาถึงขอมูล และความถูกตองของเนื้อหา โดยลําดับ 

0การศึกษาวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธให
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว และเปนแนวทางการวางแผนกลยุทธ ทางการตลาดดานการ
โฆษณาและประชาสัมพันธทางการทองเท่ียวผานสื่ออินเทอรเน็ต เพ่ือสามารถออกแบบเครื่องมือการ
สื่อสารทางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ผูท่ีสนใจทาวิจัยในหัวขอนี้ควรศึกษาการศึกษาคนควางานวิจัย
ในเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณควบคูกันไปดวย เพ่ือใหไดทราบถึงขอมูลในสวนลึก และทัศนคติของผูรับสาร
อยางแทจริง 



๓๐ 

0พัชรภรณ ไกรชุมพล (2555) เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 
ในการสรางชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ (Youtube) 

0ผลการวิจัยพบวาผูใหสัมภาษณมีทัศนคติเชิงบวกตอยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผาน
เครือขาย สังคมออนไลนโดยเฉพาะยูทูบอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากทัศนคติท่ีมีตอยูทูบวาสามารถตอบสนอง
ความตองการของตนไดและเนื่องจากอัตราการเติบโตของจํานวนผูใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสาร
ท้ังในสังคมไทยและตางประเทศสูงข้ึนทําใหกลุมผูใหสัมภาษณมีพฤติกรรมการปรับตัวใหทดเทียมตาม
สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจัดทําคลิปวีดีโอท่ีกลุม
ผูใหสัมภาษณ จัดทําข้ึนมาเปนประเภทเพ่ือความบันเทิงโดยแนวโนมในอนาคตพบวาผูคนในสังคมจะให
ความสําคัญตอการสื่อสารผานยูทูบเพ่ิมสูงข้ึน และมีแนวโนมพฤติกรรมการใชยูทูบเปนเครื่องมือในการ
สรางความสําเร็จท้ังในดานชื่อเสียง รายไดหรือทําการประชาสัมพันธทางการตลาดของกลุมธุรกิจ 
 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
 
กลาวนํา 

 
เนื้อหาของบทเปนการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงใชการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลผลขอมูล 
และวิธีการทางสถิติสําหรับใชในการวิเคราะห 

 
 

ประชากร 
 
ประชากรท่ีใชศึกษา คือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุนท่ี 79  

 
 
กลุมตัวอยาง 

 
กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาคือ เลือกจากนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุนท่ี 79 

จํานวน 124 คน และใชจํานวนไมต่ํากวา 94 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใช
สูตรของอาจารย Yamane (1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ
รอยละ ±5 ซ่ึงตัวอยางท่ีไดนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม0แบบตามสะดวก 
 
 
0ประเภทของขอมูล 

 
ขอมูลท่ีใชในกระบวนการศึกษาไดแก การจัดทําขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

การแปลความและการสรุปผล ประกอบดวย 
1.  ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง โดยอาศัยเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมสําหรับ

การเก็บรวบรวมซ่ึงในท่ีนี้ คือ การแจกแบบสอบถามกับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 
รุนท่ี 79 จํานวน 102 คน  

2.  ขอมูลทุติยภูมิ เนนขอมูลท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหลงท่ีสามารถอางอิงไดและมีความ
นาเชื่อถือไดแก  

๒.๑ ตํารา หนังสือ  
๒.2 เอกสารเก่ียวกับงานวิจัยท่ีผานมาแตมีความเก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งนี้  
๒.3 วารสารและสิ่งพิมพทางวิชาการท้ังท่ีใชระบบเอกสารและระบบออนไลน 

 



๓๒ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
   

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม
ประกอบไปดวยขอมูล 3 สวน  มีรายละเอียดดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
ประกอบดวย ประเภทของนายทหารนักเรียนและประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา จะมีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 2 ขอ 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อ
สังคมออนไลน จะมีลักษณะของแบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน  เปนการประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อ
สังคมออนไลน ไดใชวิธีวัดแบบลิเคิรท (Likert) มีการกําหนดชวงความพึงพอใจ 5 ระดับ จะมีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ 

ในการสรางเครื่องมือการวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  
1. การทบทวนวรรณกรรม สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน แนวคิดพฤติกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมากําหนดกรอบแนวคิดและ 
สรางเปนแบบสอบถาม  

2. นําวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหาร
นักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
มาเปนแนวคําถามและสรางเปนแบบสอบถาม  

3. เก็บตัวอยางจากนายทหารนักเรียน จํานวน 102 คน 
สวนการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลโดยสถิติ ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับกลุมตัวอยาง ในเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร
ของกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย  

การแปลผลคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชเปรียบเทียบ
ตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best & kahn, 1993) ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  

คาคะแนนเฉลี่ย 5.00 – 4.51 หมายถึง มากท่ีสุด  
คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 3.51 หมายถึง มาก  
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 2.51 หมายถึง ปานกลาง  
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 1.51 หมายถึง นอย  
คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 1.00 หมายถึง นอยท่ีสุด  

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 
กลาวนํา 
  

0บทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการอธิบายขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวนท้ังสิ้น 102 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 เปนขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน   
สวนท่ี 3 เปนขอมูลความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน  

 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประเภทของนายทหารนักเรียน และ ประเภทของงาน
กอนเขารับการศึกษา โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังตอไปนี้ 
 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละผลของประเภทของนายทหารนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของนายทหารนักเรียน จํานวน รอยละ 
ขาราชการนอก ทร. 12 11.8 
ขาราชการ ทร. 90 88.2 
นายทหารมิตรประเทศ 0 0.0 

รวม 102 100.0 

 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา นายทหารนักเรียนท่ีเปนขาราชการ ทร. จํานวน 90 คน คิดเปน
รอยละ 88.2 และเปนนายทหารนักเรียนท่ีเปนขาราชการนอก ทร.  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 11.8  
 
 
  



๓๔ 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา 
 

ประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา จํานวน รอยละ 
สวนกําลังรบ 60 59.0 
สวนบัญชาการ 26 25.0 
สวนยุทธบริการ 9 9.0 
สวนศึกษาและวิจัย 3 3.0 
อ่ืน ๆ 4 4.0 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา สวนใหญทํางานในสวนกําลังรบ 
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือ สวนบัญชาการ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25  
สวนยุทธบริการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 สวนศึกษาและวิจัย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 และ
สวนอ่ืน ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4  
 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน 
 ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 
จะมีลักษณะของแบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ 
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของสื่อสังคมออนไลนท่ีใช 
 

ส่ือสังคมออนไลนท่ีใช จํานวน รอยละ 
Line 102 100.0 
Facebook 97 95.1 
YouTube 92 90.2 
Instagram 36 35.3 
Wikipedia 34 33.3 
Twitter 12 11.8 

รวม 102 - 

 
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา สื่อสังคมออนไลนท่ีนายทหารนักเรียนเลือกใชมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก คือ สื่อสังคมออนไลน Line จํานวน 102 คน  คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือ  Facebook 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 95.1 และ YouTube จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 90.2  



๓๕ 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของชวงเวลาท่ีใชสื่อสังคมออนไลน 
 

ชวงเวลาท่ีใชส่ือสังคมออนไลน จํานวน รอยละ 
18.00 - 22.00 82 80.4 
06.00 - 10.00 8 7.8 
10.00 - 14.00 7 6.9 
22.00 - 02.00 3 2.9 
14.00 - 18.00 2 2.0 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา  ชวงเวลาท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด  
3 อันดับแรก คือ ชวงเวลา 1800 - 2200 น. จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 80.4 รองลงมาคือ
ชวงเวลา 0600 - 1000 น. จํานวน 8 คน คิดเปน รอยละ 7.8 และชวงเวลา 1000 - 1400 น. 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.9 
 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนตอวัน 
 

จํานวนครั้งท่ีใชส่ือสังคมออนไลนตอวัน จํานวน รอยละ 
มากกวา 10 ครั้งตอวัน 44 43.1 
4 – 6 ครั้งตอวัน 25 24.5 
7 – 10 ครั้งตอวัน 18 17.6 
1 – 3 ครั้งตอวัน 15 14.7 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา จํานวนครั้งท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด คือ 
มากกวา 10 ครั้งตอวัน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 43.1  รองลงมาคือ 4 - 6 ครั้งตอวันจํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 24.5 และ 7 - 10 ครั้งตอวัน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.6 
 
 
 
  
  



๓๖ 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนครั้งท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนตอวัน 
 

จํานวนครั้งท่ีใชส่ือสังคมออนไลนตอวัน จํานวน รอยละ 
มากกวา 10 ครั้งตอวัน 44 43.1 
4 – 6 ครั้งตอวัน 25 24.5 
7 – 10 ครั้งตอวัน 18 17.6 
1 – 3 ครั้งตอวัน 15 14.7 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี ๖ แสดงใหเห็นวา จํานวนครั้งท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด คือ 
มากกวา 10 ครั้งตอวัน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 43.1  รองลงมาคือ 4 - 6 ครั้งตอวันจํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 24.5 และ 7 - 10 ครั้งตอวัน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.6 
 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนในแตละครั้ง 
 

ระยะเวลาท่ีส่ือสังคมออนไลนในแตละครั้ง จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 83 81.4 
1 – 3 ชั่วโมงตอครั้ง 18 17.6 
มากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง 1 1.0 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวา ระยะเวลาท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนในแตละครั้ง
มากท่ีสุด คือ นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 81.4  รองลงมาคือ 1 - 3 ชั่วโมง
ตอครั้ง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และมากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
 
 
  



๓๗ 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด 
 

สถานท่ีท่ีใชส่ือสังคมออนไลนบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 
บาน 50 49.0 
BOQ 22 21.6 
โรงเรียน 21 20.6 
รานกาแฟ 6 5.9 
อ่ืน ๆ 3 2.9 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวา  สถานท่ีท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด 3 
อันดับแรก บาน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมาคือ BOQ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
21.6 และโรงเรียน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 20.6 
 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของเครื่องมือท่ีนายทหารนักเรียนใชในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลน
บอยท่ีสุด 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเขาถึงส่ือสังคมออนไลนบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 
โทรศัพทมือถือ/Smart Phone 90 88.2 
แท็บเล็ต/iPad 5 4.9 
คอมพิวเตอรแบบพกพา /Notebook 4 3.9 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ / PC 3 2.9 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวา เครื่องมือท่ีนายทหารนักเรียนใชเขาถึงสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด 
คือ โทรศัพทมือถือ/Smart Phone  จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 88.2  รองลงมาคือ แท็บเล็ต/iPad 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.9 และคอมพิวเตอรแบบพกพา /Notebook จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.9 
 
 
 
  



๓๘ 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของกิจกรรมท่ีนายทหารนักเรียนทําในสื่อสังคมออนไลน 
 

กิจกรรมทําในส่ือสังคมออนไลน จํานวน รอยละ 
หาขอมูลความรู / แลกเปลี่ยนขอมูลความรู 90 88.2 
สนทนากับเพ่ือน / แชท 81 79.4 
ติดตามขาวสารของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง / บุคคลท่ีเปนท่ีสนใจ 36 35.3 
ติดตามขาวสารของสินคา / ผลิตภัณฑ / บริการตาง ๆ 34 33.3 
สั่งซ้ือสินคา / ผลิตภัณฑ / บริการตาง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน 19 18.6 
อัปโหลด / แชร / ชมคลิปวีดโีอ หรือภาพยนตร 19 18.6 
อัพเดทสถานะ / ขอมูลสวนตัว / รูปภาพ 15 14.7 
เลนเกม 11 10.8 
เชิญชวนใหบุคคลมาเปนสมาชิกภายในกลุม 5 4.9 
อ่ืน ๆ 2 2.0 
เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือสิเชิญชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือสินคา  0 0.0 

รวม 102 100.0 

 
 
 จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวา  กิจกรรมท่ีนายทหารนักเรียนทําในสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด 
คือ หาขอมูลความรู / แลกเปลี่ยนขอมูลความรู จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 88.2 รองลงมาคือ 
สนทนากับเพ่ือน / แชท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 79.4 และติดตามขาวสารของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง / 
บุคคลท่ีเปนท่ีสนใจในขณะนั้น จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 35.3 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลความพึงพอใจในการใชส่ือสังคมออนไลน 

0ในการประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน ไดใชวิธีวัดแบบลิเคิรท (Likert) โดยมีการ
กําหนดชวงความพึงพอใจ 5 ระดับ และมีการแปลความคะแนนความพึงพอใจตามท่ี บุญชม ศรีสะอาด 
(2539) ไดกําหนดเกณฑการแปลผลโดยใชคาเฉลี่ย ดังตอไปนี้ 

0คะแนนมากกวา 4.20 ข้ึนไป  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด0 
0คะแนน 3.41 - 4.20   หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก0 
0คะแนน 2.61 - 3.40   หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง0 
0คะแนน 1.81 - 2.60   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย0 
0คะแนนนอยกวา 1.81   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 
  



๓๙ 

ตารางท่ี 11 แสดงผลคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของคะแนน จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน 
 

หัวขอความพ ึงพอใจ N Mean S.D. การแปลความ 
1. ไดรับความรู ขอมูลตางๆไดงายและสะดวกรวดเร็ว 102 4.61 0.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ขอมูลท่ีไดมีประโยชน มีความทันสมัย 102 4.54 0.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นของตนเองได 102 3.93 0.79 พึงพอใจมาก 
4. สรางสรรคความเปนตัวเองได 102 3.75 0.97 พึงพอใจมาก 
5. สามารถติดตอสื่อสารกับสมาชิกภายในกลุมได 102 4.37 0.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6. สามารถสรางความสัมพันธกับสมาชิกในกลุมได 102 4.07 0.94 พึงพอใจมาก 
7. เปนกิจกรรมยามวาง 102 4.23 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 
8. ไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 102 4.21 0.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 
9. ประหยัดคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการ

 
102 4.45 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 102 4.24 0.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 
แผนภูมิท่ี 1  ระดับความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน 
 

 
 

จากตารางท่ี 11 และแผนภูมิท่ี 1  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 
102 คน นายทหารนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลนในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.24 (S.D.=0.76) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  นายทหารนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในดานการไดรับความรูขอมูลตาง ๆ ไดงายและสะดวกรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.61 (S.D.=0.57) ไดรับขอมูลท่ีไดมีประโยชน มีความทันสมัย 4.54 (S.D.=0.59) ประหยัด
คาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายในการเดินทาง 4.45 (S.D.=0.61) สามารถติดตอสื่อสารกับสมาชิกภายใน
กลุมได 4.37 (S.D.=0.78) เปนกิจกรรมยามวาง 4.23 (S.D.=0.74) ไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
4.21 (S.D.=0.86) และนายทหารนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากในดานการสามารถสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกในกลุมได 4.07 (S.D.=0.94)  สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นของตนเองได 
3.93 (S.D.=0.79) และสรางสรรคความเปนตัวเองได 3.75 (S.D.=0.97)  
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สรางสรรคความเปนตัวเองได

สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นของตนเองได

สามารถสรางความสัมพันธกับสมาชิกในกลุมได

เปนกิจกรรมยามวาง

ไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน

ประหยัดคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการเดินทาง

สามารถติดตอสื่อสารกับสมาชิกในกลุมได

ขอมูลท่ีไดมีประโยชน มีความทันสมัย

ไดรับความรู ขอมูลตางๆไดงาย และสะดวกรวดเร็ว

มากท่ีสุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 นอย 2 นอยท่ีสุด 1



บทท่ี 5 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
 
 
กลาวนํา 
 

บทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลของการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผูวิจัยไดทําการสืบคนและนําเสนอไวในบทท่ี 2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติ
และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน
ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ รุนท่ี 79 
   2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ รุนท่ี 79 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุนท่ี 79 
จํานวน 102 คน  ดวยวิธีการสํารวจ (Survey Research Method) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด 
ในเรื่องการกําหนดกลุมตัวอยางประชากร การสุมตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําและการ
วิเคราะหขอมูล จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจัยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม  
โดยการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามประกอบไปดวยขอมูล 3 สวน   
มีรายละเอียดดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
ประกอบดวย ประเภทของนายทหารนักเรียนและประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา จะมีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 2 ขอ 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อ
สังคมออนไลน จะมีลักษณะของแบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน  เปนการประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อ
สังคมออนไลน ไดใชวิธีวัดแบบลิเคิรท (Likert) มีการกําหนดชวงความพึงพอใจ 5 ระดับ จะมีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนการเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ 
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สรุปผลท่ีไดการวิจัย 
 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ

ทหารเรือ รุนท่ี 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้  
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใชสื่อสังคม

ออนไลนเปนนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 สวนใหญเปนขาราชการ ทร. และ
ทํางานในสวนกําลังรบกอนเขารับการศึกษา   สวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน ใชงานบอยท่ีสุดประเภท คือ 
Line เปนลําดับท่ี 1 เลือก  Facebook เปนลําดับท่ี 2 และเลือก YouTube เปนลําดับท่ี 3  

โปรแกรมไลนมีลักษณะเฉพาะท่ีสรางความแตกตางอยางชัดเจนจากรูปแบบการสื่อสารแบบอ่ืน 
และยังเปนชองทางการติดตอสื่อสารท่ีนายทหารนักเรียนสามารถเลือกใชไดโดยสะดวก ซ่ึงไลนมีคุณสมบัติ
ท่ีสําคัญ คือ  

1. เปนการติดตอสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ไลนเปนการสื่อสารโดยตรงจาก
ผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยผูสงสารสามารถสงขอความ 
รูปภาพ เอกสาร หรือขอมูลขาวสารตามวัตถุประสงคของผูสงสารเพ่ือกอใหเกิดการรับรู และพฤติกรรมท่ีผู
สงสารตองการ เชน การสนทนากับเพ่ือนนายทหารนักเรียน การสงภาพถาย การสงรูปภาพ การสงขอมูล
ตาง ๆ  อีกท้ังผูรับสารยังสามารถแสดงปฏิกิริยาขอมูลยอนกลับ (Feedback) โดยตรงไดทันที ทําใหผูสง
สารสามารถทราบความสําเร็จของการติดตอ สื่อสารไดอยางรวดเร็ว   

2. สามารถติดตอสื่อสารไดเฉพาะกลุม (Group Communication) เม่ือนายทหารนักเรียน
ตองการพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับการติดตอสื่อสาร สามารถตั้งคาการใชงานของไลนดวยวิธีการสรางกลุมเฉพาะ
ในแวดวงสนทนาท่ีมีความเก่ียวของกันระหวางบุคคลหลายบุคคลใหสามารถเชื่อมตอและสื่อสารกันภายใน
กลุม เชน กลุมงานดานการวางแผน กลุมงานดานวิชาการ กลุมงานดานการจัดกิจกรรม ซ่ึงเม่ือสมาชิก
ภายในกลุมคนใดคนหนึ่งสงสารออกไป จะถึงผูรับสารท่ีเปนสมาชิกในกลุมไดทุกคน ซ่ึงมักเปนเรื่องท่ีสมาชิก
ภายในกลุมลวนมีประสบการณรวมกัน ทําใหสามารถสื่อสารโตตอบกันภายใตหัวขอท่ีสมาชิกภายในกลุม
เขาใจรวมกันได 

3. สามารถสื่อสารไดตลอดเวลา (Anytime) ผูสงสารสามารถสื่อสารไปยังผูรับสารไดตลอดเวลา 
โดยไมจํากัดชวงเวลาและระยะเวลาในการสื่อสาร โดยสามารถสงสารรูปแบบตางๆ เชน ขอความ ภาพ 
คลิปวิดีโอ และสติ๊กเกอร ไปยังผูรับสารไดหากยังมีการเชื่อมตอเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต และคู
สื่อสารยังคงมีสถานะเปนเพ่ือนกัน เชน เลขานุการสามารถแจงการประชุมดวนตอสมาชิกกลุมไดตลอดเวลา 
หรือเม่ือมีขอมูลขาวสารผูสงสารสามารถแจงขอความผานไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน 

4. สามารถสงรูปแบบขาวสารไดหลากหลาย (Multi-media) ลักษณะเฉพาะของไลนสามารถสง
ขาวสารท่ีมีรูปแบบหลากหลายแตกตางกัน โดยผูสงสารสามารถเลือกสงขาวสารใหเหมาะสมกับรูปแบบ 
และกลุมเปาหมายในการสื่อสาร เชน ขอความ รูปภาพ โปสเตอร การสงลิงคเพ่ือเชื่อมตอเว็บไซตจาก
ภายนอก การสงภาพถาย คลิปวิดีโอ สติ๊กเกอร ตราสินคา และขอความเสียง ซ่ึงการรูปแบบการสื่อสารท่ี
หลากหลายจะทําใหกิจกรรมการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. สามารถเลือกปดก้ันการสนทนาได (Block) เม่ือผูรับสารไมมีความประสงคท่ีจะรับสารนั้นอีก
ตอไปหรือขอความท่ีสงมานั้นรบกวนผูรับสาร ผูรับสารสามารถเลือกปดการสนทนากับผูสงสารรายนั้นได
อยางเฉพาะเจาะจง 



๔๒ 

6. สามารถสนทนาดวยเสียงผานไลน (Voice Call) ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งท่ีเพ่ิมความโดดเดน
ของไลน คือ ความสามารถในการสนทนาผานไลนเสมือนการพูดคุยทางโทรศัพทไปยังสมาชิกบนเครือขายไลน
โดยไมเสียคาบริการขณะสนทนา ถึงแมวาปลายทางของคูสนทนานั้นจะอยูไกลถึงตางประเทศ โดยผูใชไลน
สามารถสนทนาดวยเสียงผาน Voice Call จากสมารทโฟนไปยังสมารทโฟน สมารทโฟนไปยังคอมพิวเตอร 
หรือคอมพิวเตอรไปยังคอมพิวเตอรได โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติมนอกจากคาบริการอินเทอรเน็ต  
ทําใหลดชองวางของการสื่อสาร ถึงแมวาจะอยูหางไกลกันคนละจังหวัดหรือคนละประเทศ โปรแกรมไลน 
ยังสามารถเชื่อมตอกันไดอยางท่ัวถึง 

7. สามารถสรางไทมไลนได เชนเดียวกับสังคมออนไลนอ่ืน ๆ อยางเฟซบุก (Facebook) และทวิตเตอร 
(Twitter) ผูใชสามารถโพสตขอความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอบนหนาไทมไลนของตนเองไดตามความ
ตองการเพ่ือเปนการสื่อสารแรงบันดาลใจ แนวคิด หรือความรูสึกไปยังสมาชิกท่ีเก่ียวของ เชน ผูบริหารอาจ
นําวิสัยทัศนขององคการมาตั้งสถานะบนไทมไลนของตนเอง เพ่ือใหสมาชิกท่ีเปนบุคลากรใชเปนแรงบันดาล
ใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 

8. รองรับไฟลขอมูลไดหลากหลาย (Files Support) ในกลองสนทนาของไลนนอกจากการสง
ขอความสนทนาเปนตัวอักษร ภาพ หรือสติ๊กเกอรแลว ผูใชยังสามารถสงแฟมงานเอกสารในรูปแบบของ
นามสกุลไฟลตางๆ ไดมีลักษณะคลายกับการรับ-สงอีเมล (E-Mail) จากผูสงไปยังผูรับโดยตรง ซ่ึงไฟลท่ี
สามารถใชงานรวมกับไลนนั้น ไดแก .pdf .ppt .doc .jpeg ฯลฯ การสงเอกสารตาง ๆ ผานไลนจะทําให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทําใหระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา ชวงเวลาสวนใหญท่ีนายทหารนักเรียนใชสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด คือ
ชวงเวลาเย็น (18.00 - 22.00 น.) โดยในแตละวันใชสื่อสังคมออนไลนมากกวา 10 ครั้ง โดยแตละครั้งใช
นอยกวา 1 ชั่วโมง และสวนมากจะใชสื่อสังคมออนไลนจากบาน ซ่ึงแสดงวา นายทหารนักเรียนสวนมาก 
จะใชเวลาอยูกับครอบครัวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเรียนการสอนในแตละวัน หลังจากนั้นจึงจะใชสื่อ
สังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารและทํางานกลุมกับเพ่ือนสมาชิกในรุน อยางไรก็ตาม ในระหวางวัน
นายทหารนักเรียนมีการใชสื่อสังคมออนไลนไมต่ํากวา 10 ครั้ง โดยในแตละครั้งใชในระยะเวลาสั้น ๆ  
ซ่ึงเปนการติดตอสื่อสารงานยอย ๆ หรือติดตอกับสังคมภายนอกโรงเรียนเปนหวง ๆ มากกวาการใชสื่อ
สังคมออนไลนเปนระยะเวลายาวนานในแตละครั้ง อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบอีกวา เหตุผลท่ี
นายทหารนักเรียนเลือกสื่อสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลนั้น เนื่องจาก  
นายทหารนักเรียนไดรับความรู ขอมูลตาง ๆ ไดงายและสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังขอมูลท่ีไดยังเปนขอมูลท่ีได
มีประโยชนและมีความทันสมัย  
 
 
ขอเสนอแนะ  
 

1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช  
 จากผลการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตร

เสนาธิการทหารเรือ ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
พบวา พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียน พบวา 3 ลําดับแรก คือ Line Facebook 
และ YouTube ตามลําดับ  ดังนั้นโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ/ฝายวิชาการควรมีชองทางการติดตอสื่อสาร
กับนายทหารนักเรียนใหหลากหลายโดยใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหนึ่งในการ ประชาสัมพันธ การจัด
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กิจกรรม การนําเสนอ รวมท้ังการเรียนการสอนดวย เพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีมี ประสิทธิภาพผลมากยิ่งข้ึน 
สามารถทําใหเกิดแรงกระตุนไดงายและสิ่งท่ีนาสนใจคือ การบอกปากตอ ปาก หรือกดแชรแบงปนขอมูล
กันนั้นเอง ซ่ึงคนท่ีอยูในกลุมเดียวกัน มักจะเชื่อคําพูดของบุคคลในกลุม ตนเองมากกวาการจะไปเชื่อ
โฆษณาโดยตรงนั่นเอง จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ/ฝายวิชาการ ควรจะหันมาให
ความสําคัญในการสรางชองทางประชาสัมพันธ ผานชองทางนี้เพ่ิมมากข้ึน ควรมีการศึกษารูปแบบการ
นําเสนอ ใหดึงดูดกับกลุมเปาหมาย รวมไปถึงการจัดกิจกรรม ผานหนาเว็บแฟนเพจของตนเพ่ือเปนการ
สรางปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย และยังเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกลับกลุมเปาหมายไดโดยตรง  
อีกท้ังยังสามารถใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธหรือแจงขาวสารของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ/
ฝายวิชาการ ใหแกนายทหารนักเรียนไดรับทราบ  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  
2.1 ควรทําการศึกษาปญหาและผลกระทบของสื่อสังคมออนไลนท่ีมีผลตอสังคม เพ่ือมาขยาย

ผลงานวิจัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
2.2 ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนแบบเชิงลึก เพ่ือไดผลการวิจัยท่ี

เฉพาะเจาะจงกับประเด็นของนายทหารนักเรียนตอการสอนรูปแบบใหม  
 

 



ผนวก 
แบบสอบถามในการวิจัย 

 

 
 

แบบสอบถามสําหรับงานวิจัย 
เรื่อง "พฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79" 

ผูวิจัย : น.ท.ปญญสิริ มีสมโสต ร.น. 
 
คําช้ีแจง : 

แบบสอบถามชุดนี้ ใชเพ่ือดําเนินการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนายทหาร
นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี 79 โดยคําตอบและขอมูลของทานจะใชประโยชนเพ่ืองานวิจัย
เทานั้น ผูวิจัยขอขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือและเสียสละในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 
แบบสอบถามประกอบไปดวยขอมูล 3 สวนคือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชสื่อสังคมออนไลน 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  โดยเลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากท่ีสุด 
1. ประเภทของนายทหารนักเรียน 
 ขาราชการ ทร. 
 ขาราชการนอก ทร. 
 นายทหารมิตรประเทศ 
 

2. ประเภทของงานกอนเขารับการศึกษา 
  สวนบัญชาการ    สวนกําลังรบ 
  สวนยุทธบริการ    สวนศึกษาและวิจัย 
  อ่ืน ๆ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  โดยเลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากท่ีสุด 
 
1. ทานใชสื่อสังคมออนไลนชนิดใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  Facebook     YouTube 
  Twitter     Line 
  Instagram     Wikipedia 
  Myspace     Camfrog 
  Webboard     Option 10    อ่ืน ๆ 

 
2. ทานใชสื่อสังคมออนไลน ในชวงเวลาใด บอยท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  06.00 - 10.00    10.00 - 14.00 
  14.00 - 18.00    18.00 - 22.00 
  22.00 - 02.00    02.00 – 06.00 

 
3. ทานใชสื่อสังคมออนไลนก่ีครั้งตอวัน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  1 – 3 ครั้งตอวัน    4 – 6 ครั้งตอวัน 
  7 – 10ครั้งตอวัน    มากกวา 10 ครั้งตอวัน 

 
4. ระยะเวลาท่ีทานใชกับสื่อสังคมออนไลนในแตละครั้ง (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง   1 – 3 ชั่วโมงตอครั้ง 
  3 – 4 ชั่วโมงตอครั้ง    มากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง 

 
5. สถานท่ีท่ีทานใชสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  บาน      BOQ 
  โรงเรียน     รานอินเทอรเนต 
  รานกาแฟ     อ่ืน ๆ 

 
6. เครื่องมือท่ีทานใชในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ / PC    คอมพิวเตอรแบบพกพา /Notebook 
  โทรศัพทมือถือ/Smart Phone    แท็บเล็ต/iPad 
  อ่ืน ๆ 

 
7. กิจกรรมท่ีทานทําในสื่อสังคมออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  สนทนากับเพ่ือน / แชท 
  อัพเดทสถานะ / ขอมูลสวนตัว / รูปภาพ 
  หาขอมูลความรู / แลกเปลี่ยนขอมูลความรู 
  ติดตามขาวสารของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง / บุคคลท่ีเปนท่ีสนใจในขณะนั้น 
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  ติดตามขาวสารของสินคา / ผลิตภัณฑ / บริการตางๆ 
  ดําเนินการเก่ียวกับกลุม / เชิญชวนใหบุคคลมาเปนสมาชิกภายในกลุม 
  เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือสินคา / ผลิตภัณฑ / บริการตาง ๆ 
  สั่งซ้ือสินคา / ผลิตภัณฑ / บริการตาง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน 
  อัพโหลด / แชร / ชมคลปิวีดีโอ หรือภาพยนตร 
  เลนเกม 
  อ่ืน ๆ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
สวนท่ี 3 ความพ ึงพอใจในการใชสื่อสงัคมออนไลน 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  โดยเลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจในการใชส่ือสังคมออนไลน 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. ไดรับความรู ขอมูลตาง ๆ ไดงาย และสะดวก รวดเร็ว      
2. ขอมูลท่ีไดมีประโยชน มีความทันสมัย      
3. สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นของตนเองได      
4. สรางสรรคความเปนตัวเองได      
5. สามารถติดตอสื่อสารกับสมาชิกในกลุมได      
6. สามารถสรางความสัมพันธกับสมาชิกในกลุมได      
7. เปนกิจกรรมยามวาง      
8. ไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน      
9. ประหยัดคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายในการเดินทาง      
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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