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บทคัดย่อภาษาไทย 

57256307 : จิตวิทยาชุมชน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม, การควบคุมตนเอง, การเลียนแบบเพื่อน, การ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว, การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 

นางสาว จันจิรา แก้วขวัญ: พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย ์ดร. นงนุช โรจนเลิศ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง 

เหมาะสมของนักเรียน การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง 
เหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 3) ศึกษาการควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
ครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด 
สงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 383 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) 

ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One –Way ANOVA) และการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. นักเรียนมีการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก ส่วนการเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตามเพศ ระดับชั้น 
จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตาม 
การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือนพบว่าไม่แตกต่างกัน 

3. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การเลียนแบบเพื่อน การควบคุมตนเอง และ 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ร่วมกันเป็นตัวท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมของนักเรียนได ้ร้อยละ 48.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57256307 : Major (COMMUNITY PSYCHOLOGY) 
Keyword : APPROPRIATE SOCIAL NETWORK BEHAVIOR, SELF-REGULATION, IMITATION BEHAVIOR 
FROM FRIENDS, SOCIAL SUPPORT FROM FAMILY, SOCIAL SUPPORT FROM SCHOOL 

MISS JANJIRA KAEWKHWAN : APPROPRIATE SOCIAL NETWORK BEHAVIOR OF 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MUANG SONGKHLA PROVINCE THESIS ADVISOR :  
NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 

The purposes of this research were 1) to study the level of appropriate Social Network 
behavior, self-regulation, imitation behavior from friends, social support from family and social 
support from school of students 2) to compare appropriate Social network behavior, sex, 
educational level, living condition, the average income of student and number of social network 
user and 3) to study self-regulation, imitation behavior from friends, social support from family and 
social support from school as the affect to appropriate social network behavior. The subjects were 
383 students of secondary school students in Muang district, Songkhla province. Derived by a 
stratified random sampling technique. Instrument used to collect data was questionnaires 
constructed by the researcher. Data was expressed as percentage, mean, and standard deviation. 
The statiscal analysis was performed by t-test, One-Way ANOVA and stepwise multiple regression 
analysis. 

The results of this research were as follows: 

1. Self-regulation was at high level social support from family, social support from 
school and appropriate Social Network behavior were at moderate level. 

2. Appropriate Social Network behavior of students as classified by, sex, educational 
level, number of social network user was different with statistical significance at .05. However, when 
it was classified by living condition, the average income of student was not significantly different. 

3. Social support from school, imitation behavior from friends, self-regulation and 
social support from family, predicted the appropriate Social Network behavior of students at 
percentage of 48.0 with statistical significance of .05. 

 
 

 

 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร. นงนุช                                            
โรจนเลิศ และ อาจารย์ ดร. อุรปรีย์ เกิดในมงคล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ                                    
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย  รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี                               
ประเสริฐสุข ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร. นพมาส เครือสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                
ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจด ารงค์ อาจารย์ ดร. เกศินี บุญช่วย และ                               
อาจารย์ เอกญา แววภักดี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย  ส าหรับ                                  
การท าวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนทุกท่านที่ให้ความรู้  ค าแนะน าและ                             
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่ให้ค าแนะน าและก าลังใจ                                  
ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และโรงเรียน                              
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถ                            
ด าเนินการวิจัย จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ความส าเร็จและคุณประโยชน์ที่เกิดจากการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ขออุทิศแด่ครูบาอาจารย์                                     
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อผู้วิจัย                                     
จนประสบความส าเร็จดังปรารถนาทุกประการ 

  
  

จันจิรา  แก้วขวัญ 
 

 

 



  ช 

สารบญั 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................ ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ญ 

บทที่ 1 บทน า ....................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา .......................................................................................... 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ................................................................................................................. 8 

ปัญหาการวิจัย ................................................................................................................................. 8 

สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................................... 9 

ขอบเขตการวิจัย .............................................................................................................................. 9 

นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................................... 11 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ........................................................................................................ 13 

บทที่ 2 แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................... 14 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ....................................................................... 16 

1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน ์.......................................................................... 16 

1.2 เครือข่ายสังคมออนไลน ์................................................................................................... 17 

1.3 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน ์............................................................................... 19 

1.4 แนวคิดที่เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ..................................... 21 

1.5 ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ........................................ 40 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ............................................................................... 42 

   



  ซ 

2.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง ................................................................................... 42 

2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง ............................................................... 43 

2.3 วิธีการควบคุมตนเอง ....................................................................................................... 46 

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
 ..................................................................................................................................... 48 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ ............................................................................... 49 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเลียนเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ................... 49 

3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ ..................................................................... 50 

3.3 พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์............................. 53 

3.4 แนวทางป้องกันปัญหาพฤติกรรมการเลยีนแบบของวัยรุ่น .............................................. 54 

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเลียนแบบเพื่อนกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ...................................................................................................................... 55 

4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม ....................................................................... 57 

4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม ........................................................................... 57 

4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนนุทางสังคมจากครอบครัว ................................ 58 

4.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน .......................................... 62 

4.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ............................................................................................... 67 

4.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ............................................................................................... 68 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ................................................................................................................ 69 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย ............................................................................................................ 70 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ........................................................................................................ 70 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ........................................................................................................................... 72 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ..................................................................................... 73 

 



  ฌ 

4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ................................................................................................... 78 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................................... 80 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................................... 80 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................... 82 

สัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ..................................................................... 83 

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ................................................ 84 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่งเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง
 ................................................................................................................................................ 85 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียนจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับช้ัน การพักอาศัย คา่ใช้จ่ายท่ีนักเรียน
ได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ ................................................. 87 

ตอนที่ 4 การวเิคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ......................................... 92 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ..................................................................... 95 

สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................................. 96 

อภิปรายผลการวิจัย ....................................................................................................................... 97 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ ...................................................................................................... 105 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป .......................................................................................... 106 

รายการอ้างอิง .................................................................................................................................. 107 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 117 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................. 118 

ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยรายข้อ....................................................... 135 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 146 

 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากร ........................................................................................  70 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน ระดับช้ัน และเพศ ของนักเรียน  71 

ตารางที่  3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
จ าแนกตามเพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับ 
ในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช ้......................................  84 

ตารางที่  4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยรวมและรายด้าน 
ของกลุ่มตัวอย่าง .................................................................................................  85 

ตารางที่  5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการควบคุมตนเอง 
การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนนุทางสังคมจากครอบครัว  
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ..................  86 

ตารางที่  6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียน จ าแนกตามเพศ ..............................................................................  87 

ตารางที ่ 7 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ัน ......................................................................  87 

ตารางที่  8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม 
การพักอาศัย .......................................................................................................  88 

ตารางที่  9 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  
จ าแนกตามการพักอาศัย .....................................................................................  88 

ตารางที่  10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม 
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน ..............................................................  89 



 ฎ 

ตารางที่  11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  
จ าแนกตามค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน ............................................  89 

ตารางที่  12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม 
จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช ้....................................................................  90 

ตารางที่  13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  
จ าแนกตามจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลนท์ี่ใช ้..................................................  90 

ตารางที่  14 แสดงการเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตาม 
จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช ้....................................................................  91 

ตารางที่  15 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเอง 
การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนนุทางสังคมจากครอบครัว  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และพฤติกรรมการใช ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน...........................................  92 

ตารางที่  16 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
อย่างเหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพ่ือน  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ การไดร้ับแรงสนับสนนุ 
ทางสังคมจากโรงเรียน ........................................................................................  93 

 
 



 
 

1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการสื่อสารนับเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์เป็นอย่างมากโดยการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการแสดงทัศนคติออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ 
หรือความต้องการของตนเอง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย  ท าให้สังคมเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตท าให้การสื่อสารในโลก 
ถูกเชื่อมโยงกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกซึ่งปัจจุบัน
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายทั่วโลกจึง
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ให้เหมาะกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้นกลุ่มคนที่ใช้งานการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น นักธุรกิจ คนท างาน 
นักเรียน นักศึกษา หรือคนทั่วไป น ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล การค้นหาข้อมูล ศึกษาหาความรู้ การ
ติดตามข่าวสาร ความบันเทิง เป็นต้น โดยสามารถรับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางทั้งเฟซบุ๊ก 
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), อินสตราแกรม (Instragram) และยูทูบ (Youtube)  
เป็นต้น การสื่อสารที่มีความสะดวก และรวดเร็วย่อมมีผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา  
ผลดี เช่น สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลาย 
ช่องทางมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ผลเสีย เช่น อาจก่อให้เกิดภัยทางสังคม เกิดการล่อลวง การฆ่าข่มขืน  
การช่อโกง การก่ออาชญากรรม การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือรับสื่อที่ไม่เหมาะสมส าหรับเยาวชน  
เป็นต้น  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเว็บที่ให้บุคคลสามารถสร้างเครือข่าย  
การสื่อสารโดยการสร้างบัญชีรายชื่อของตนเองขึ้นมาและสามารถติดต่อกับบัญชีรายชื่อของบุคคล 
อื่น ๆ ได้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลต่าง  ๆ ประสบการณ์  
กิจกรรม หรือความสนใจที่เหมือนกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยการรู้จักกันเป็นทอด ๆ และเชื่อมโยง 
กันโดยผู้ใช้งานเป็นผู้โพสต์เล่าเรื่องราวส่วนตัวของตนเอง เช่น ชีวิตประจ าวัน การเรียน เรื่องราวที่  
สนใจ การท่องเที่ยว กิจกรรมครอบครัว เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 
สังคมออนไลน์รูปแบบที่ตนเองสนใจได้โดยเลือกใช้งานให้เหมาะกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน เช่นโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อลงรูปภาพ วีดีโอ หรือการแชร์ข่าวสารต่าง ๆ  
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หรือกิจกรรมที่ตนเองสนใจให้ผู้อื่นที่อยู่ในสังคมออนไลน์ได้รับรู้ โดยบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  
มักจะประกอบไปด้วยการแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล วีดีโอเพลง อับโหลดรูป บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์ (Twitter),  
อินสตราแกรม (Instagram) เป็นต้น (โธธ โซเชียล, 2560) 

โธธ โซเชียล (Thoth Zocial) ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ได้ท าการศึกษา 
วิจัยข้อมูลสถิติการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ตลอดปี 2016 ถึงเดือนพฤษภาคม 2017  
ในประเทศไทย พบว่า มีจ านวนผู้ใช้งานเฟซบุก๊ (facebook) ถึง 47 ล้านคน เพิ่มขึ้นจ านวนร้อยละ 15  
จ านวนผู้ใช้อินสตราแกรม (Instagram) มีจ านวน 11 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 และจ านวนผู้ใช้ 
ไลน์    (LINE) มีจ านวน 41 ล้านคน ส่วนทวิตเตอร์(Twitter) มีอัตราการเติบโตมากที่สุดในทุกประเภท 
โซเชียลมีเดียในประเทศไทย โดยมีจ านวนผู้ใช้ 9 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ70 (Thoth Zocial, 2560) 

วีอาร์ โซเชียล (We Are Social) ซึ่ ง เป็นบริษัทท าการศึกษาวิจัยด้านโซเชียลมี เดีย  
ได้ท าการศึกษาวิจัยผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเดือนมกราคม ปี  2017 พบว่า ในประเทศไทยมีผู้ใช้ 
โซเชียลมีเดีย มากเป็นอันดับ 7 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 67 โดยคนไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย  
เฉลี่ยวันละ 2.48 ชั่วโมงอยู่ในล าดับที่ 12 ของโลกและมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอันดับ 8 ของโลก   
ด้วยจ านวน 46 ,000,000 คนกลุ่มคนที่เข้าใช้งานส่วนใหญ่มีอายุ 18-34 ปี จากข้อมูลดังกล่าว 
จะเห็นว่ากลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นไปจนถึงคนวัยท างาน และมีจ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม  
ออนไลน์เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มจะมีผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในทุกป ี(We Are Social, 2560) 

สถิติจากการส ารวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติผลการส ารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นรายภาคในปีพ.ศ. 2560 พบว่า  
กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้ร้อยละ 74.5 รองลงมา คือ ภาคกลางร้อยละ 57.9 ภาคใต้ร้อยละ 52.5  
ภาคเหนือร้อยละ 45.5 และต่ าที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 42.5 และในปีพ.ศ. 2561  
พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้ร้อยละ 77.5 รองลงมา คือ ภาคกลางร้อยละ 62.5 ภาคใต้ร้อยละ 56.1  
ภาคเหนือร้อยละ 49.0 และต่ าที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 46.2 จากการเปรียบเทียบ 
ข้อมูลรายภาคพบว่า มีอัตราผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกภาค (ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2561) 

ผลการส ารวจลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ในปีพ.ศ. 2561 เพศชายมีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 57.8 และเพศหญิงมีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ  
55.9 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุในปีพ.ศ. 2557-2561 พบว่ากลุ่มอายุ 15-24 ปีมีการใช้ 
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดร้อยละ 91.4 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25-34 ปีร้อยละ 84.4 กลุ่มอายุ 6-14 ปี  
ร้อยละ 69.6 กลุ่มอายุ 35-49 ปีร้อยละ 62.1 และในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 21.2  
(ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2561)  
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การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นท าให้มีอัตราผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี  
และการพัฒนาโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตรุ่นใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งมีความละเอียดมากขึ้นสามารถรองรับข้อมูลได้ใกล้เคียง 
หรือเสมือนการท างานกับคอมพิวเตอร์และยังสะดวกในการพกพาสามารถท างานได้ทุกทีทุกเวลา  
ผู้ใช้งานจึงหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้งานบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเพราะมีแอปพลิเคชั่นที่ท าให้ 
ใช้งานสะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์งาน รับส่งข้อมูล ส่งงาน ส่งข้อความ หรือ
คลิปเสียง รูปภาพวีดีโอ สามารถตัดต่อและตกแต่งภาพได้ และจากสถิติดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งาน 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก 
และเยาวชนเหล่านี้มีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและ 
ใช้เวลาไปกับการใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเวลานาน โดยนายแพทย์ พนม เกตุมาน  
ได้กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านความสัมพันธ์ของพ่อแม่ 
หรือคนในครอบครัวจะไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่ พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า
จะใช้เวลากับเพื่อนนาน ๆ มีกิจกรรมนอกบ้าน มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสารเจรจามาก
ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นที่ให้  
ความสนใจกับเพื่อนหรือคนในโลกออนไลน์มากกว่าผู้คนที่อยู่ในชีวิตจริงหรืออยู่ด้วยกัน หากขาด 
การควบคุมตนเองและให้ค าแนะน าจากคนในครอบครัวรวมไปถึงโรงเรียนที่ให้ความรู้และส่งเสริม  
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอีกทั้งช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่สนใจเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนมาก  
อาจจะมีพฤติกรรมการชักชวนหรือการเลียนแบบเพื่อน หากใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบไม่ได้
ยับยั้งชั่งใจก็อาจจะส่งผลเสียตามมา เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

จากการส ารวจข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของส านักงานสถิติแห่งชาติในช่วงระยะเวลา 10 ปี 
ระหว่างปี 2550-2559 ในภาคใต้ พบว่า จังหวัดสงขลามีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดและในปี 
2559 มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 778,363 คิดเป็นร้อยละ 55.24 โดยกลุ่มผู้ ใช้ส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี และมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทุกป ี(ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2559) 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการผลักดันและส่งเสริมให้โรงเรียน ครูมีการใช้เทคโนโลยีที่มี อยู ่
ให้เป็นเครื่องมือในการเรียน การสอน โดยสามารถน าเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู  
นักเรียนกับครู เครือข่ายในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ได้แก่ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น ยูทูบ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น ใช้ในด้านการค้นหาข้อมูล และสืบค้นแหล่งความรู้  
ต่าง ๆ หรือการค้นหาข้อมูลเพื่อท าการบ้านส่งครู การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแสดงความคิดเห็น หรือการส่งงาน ติดตามงาน  
เป็นต้น (ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, 2560) 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ 
ไอเดียสุขภาวะ(คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย)เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อรุ่นใหม่ของกลุ่มละครมาหยา  
ศูนย์สื่อสารเด็กไทย เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และ  
การสื่อสารชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการภาคใต้ด้วยพลังของเด็กและเยาวชนกว่า 7 จังหวัด และผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสงขลา ทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้มียุทธศาสตร์ 15 วาระสู่การขับเคลื่อน
สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ที่พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในหลาดสองเล “สงขลา 
มหาสนุก”ซึ่งถือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์  โดยเยาวชนรุ่นใหม่ของภาคใต้ 
ในการคิดสร้างสรรค์สื่อ สร้างคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกับการท าหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ตระหนักรู้  รับรู้  
ที่เรียกว่า 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี (ผู้จัดการออนไลน์, 2560) 

ดังนั้นจะเห็นว่า จังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เล็งเห็นความส าคัญและก าลังขับเคลื่อน 
พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับเยาวชนรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งข้อมูลแห่งการ
เรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ หากเด็กและเยาวชนมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม  
โดยมีการพิจารณาไตร่ตรองรวมถึงตรวจสอบข้อมูลในการรับสื่ออย่างมีสติมีการควบคุมตนเองหรือ  
ยับยั้งชั่งใจ ใช้งานให้เกิดประโยชน์และใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์อย่างเหมาะสมอาจจะไม่เกิดผลเสีย  
หรือเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ (นุชรีรัตน์ ขวัญค า, 2550) กล่าวว่า ลักษณะการใช้
อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และเริ่มมีความรุนแรง  
ก่อให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ที่มีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และ 
จะให้ความสนใจกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมออนไลน์มากกว่าซึ่งมีผลท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคน  
ในครอบครัว ความรักและความผูกพันลดน้อยลง 

การมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนั้นต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายใน 
ตนเอง และปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในตนเองนั้น ได้แก่ การควบคุมตนเอง คือ การที่บุคคล 
เป็นผู้ด าเนินการในการพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมาย หรือ
วิธีการด าเนินการเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนั้น(อนันท์ งามสะอาด, 2554) และ วิธีการที่สามารถ 
ท าให้ตนเองเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมี เป้าหมาย การวางแผนเงื่อนไขเพื่อให้ เกิด  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สุจิตรา โนมะยา, 2555) 

ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การควบคุมตนเองจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถ้าหากนักเรียน 
ได้รับข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นักเรียนควรพิจารณาไตร่ตรองและ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับตนเองและผู้อื่นก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลนั้นให้กับบุคคลอื่น ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
นักเรียนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง หากนักเรียนต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา หรือใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน รวมถึงใช้เพื่อความบันเทิง  
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นักเรียนควรจัดสรรเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและไม่ให้กระทบกับการเรียน 
การด ารงชีวิตของนักเรียน และที่ส าคัญที่สุดนักเรียนควรใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
จากครอบครัวและการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน โดยพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อน  
อัมพร เบญจพลพิทักษ์ กล่าวว่า การเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องมีเงื่อนไข คือ ต้องเลียนแบบ 
ในสิ่งที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ไม่สร้างสรรค์ จะกลายเป็นปัญหาสังคม และอาจมีปัญหาในเรื่องของ 
การคิด ขาดประสบการณ์ชีวิตที่ดีพอ ขาดต้นแบบที่ดี สิ่งเหล่านี้ท าให้ไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสม 
พอมีการชักจูงก็ท าให้หลงเชื่อง่าย แต่การเลียนแบบบางครั้งก็เกิดจากการสะสมเด็กมักดูสื่อทีวี หรือ
อินเทอร์เนต็ที่แฝงความรุนแรงท าให้รู้สึกด้านชา (ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2560) 

พฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่น  
เป็นวัยที่ก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ดังนั้นนักเรียนจะต้อง 
การเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และจะรู้สึกสนิมสนมกับเพื่อนมากที่สุด เพราะมีความรู้สึกเชื่อใจ 
และวางใจ และต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็สามารถท าให้
นักเรียนมคีวามสนิทสนมกบัเพ่ือน รวมถึงสามารถมองเห็นกิจกรรม ความสนใจ หรือความชืน่ชอบของ
เพื่อนที่โพสต์ลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และท าให้นักเรียน 
เกิดความรู้สึกอยากเป็นในแบบที่เพื่อนเป็นหรืออยากได้อยากมีเหมือนเพื่อน ๆ จนเกิดพฤติกรรม 
การเลียนแบบเพื่อน หรือเป็นการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ได้เข้ากลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับพราวนภา  
เวียงค า (2557) กล่าวว่า เพื่อนเป็นบุคคลที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไว้ใจและเชื่อใจ เพื่อนจึงมี
อิทธิพลท าให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามและกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถท าให้นักเรียน  
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยครอบครัวสามารถอบรมสั่งสอน  
นักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงส่งเสริมนักเรียนให้มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม การที่สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลือกันทั้งในด้านการเงิน และจิตใจ  
กล่าวคือ คอยให้ทุนสนับสนุนจุนเจือกัน มีความผูกผันกัน คอยดูแลเอาใจใส่เกื้อกูลกันและกัน  
ให้ค าปรึกษาให้ก าลังใจกัน และให้การยอมรับกันโดยปราศจากเงื่อนไข  (เฮ้าส์, 1985, อ้างถึงใน 
อัครสรา สถาพรวจนา, 2551) ซึ่งในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนั้นต้องอาศัย 
แรงสนับสนุนจากครอบครัวทั้งทางด้านวัตถุ สิ่งของ และเงินส าหรับใช้จ่ายค่าอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ต อีกทั้งการให้ค าแนะน าในการใช้ อบรมสั่งสอน รวมถึงคอยเป็นที่ปรึกษาในเวลา         
ที่นักเรียนต้องการความคิดเห็นจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว เช่น ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
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การใช้งานเพื่อความบันเทิง หรือค าแนะน าในการแสดงพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นต้น และอีกทั้งการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรียน ครู อาจารย์ ในการ 
ใช้เทคโนโลยีหรือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยครอบครัวมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจ 
หรือมีข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันเพื่อก าหนดกติกาการใช้งานและผู้ปกครองควรมีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว (ชลธิชา จุ้ยนาม, 2558) และสอดคล้องกับ
อารีย์กุล (2553, อ้างถึงในจิราภรณ์ ส าเภาทอง , 2561) ที่กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ 
หล่อหลอม ปลูกฝังเจตคติ และฝึกฝนทักษะของชีวิตที่ส าคัญที่จะน าไปใช้เป็นรูปแบบของ 
การด ารงชีวิตจริงในอนาคต ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก  ๆ ด้าน 
โดยมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  
ความรัก ความผูกผันและสัมพันธภาพภายในครอบครัวจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยเป็นเกาะคุ้มครอง 
ป้องกันการคุกคามจากสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก 

อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส าคัญที่หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมถึงมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อหรือในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนั้น คือ
การที่นักเรียนได้รับการปลูกฝังและอบรมสั่งสอนจากครู อาจารย์หรือได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
จากโรงเรียน โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนมีการสอนและให้ความรู้ ค าแนะน า ในเรื่องการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่นโดยนักเรียนสามารถ
น าความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับบุคคลในโลกออนไลน์  
ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักโดยไม่ให้กระทบหรือเดือดร้อนกับตนเองหรือผู้อื่น เช่นไม่ให้กระทบกับการเรียน  
หรืออนาคตของนักเรียน เป็นต้น 

การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน คือ การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
กับแหล่งเอื้ออ านวยทางสังคมของตน เช่น ครูอาจารย์  เพื่อน ได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประกอบด้วย 
การถ่ายทอดข้อมูลสาระส าคัญที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่และมีความรักความหวังดี และรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญและ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ให้แนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิต  
(กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ประกอบกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นต้องค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยครู  
มีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นผู้สอนและให้ค าแนะน าในการใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอน  
ในโรงเรียน(โซเชียลมีเดียสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา , 2560) ดังนั้นสรุปได้ว่า ในการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมในโรงเรียนนั้นต้องอาศัยการให้ข้อมูลความรู้ และให้ค าแนะน า ปรึกษา 
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หรือชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยการสร้างความ
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ 
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
อาจส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับปราณี  
จ้อยรอด (2553) กล่าวว่า การได้รับตัวแบบจากเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนจากครู และการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากสื่อจะสามารถท าให้นักเรียนใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี 
วิจารณญาณ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในตนเอง และปัจจัยภายนอกดังกล่าวข้างต้นอาจจะเป็น 
ตัวแปรที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาตัวแปรการควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นวัยที่เริ่มมีความคิดเห็น 
เป็นของตนเอง มีความต้องการอิสระและมีสังคมมากขึ้น ซึ่งจากสถิติวัยมัธยมศึกษาเป็นกลุ่มที่ 
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงที่สุด โดยนักเรียนในวัยนี้สามารถใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่าย เนื่องจากผู้ปกครองเริ่มให้อิสระมากขึ้น เริ่มมีโทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวและสามารถใช้บริการร้านค้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร ์
และอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้าน 
การติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียน 
มหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาทักษะความรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียน การสอน ตลอดจนมุ่งเน้นให้นักเรียน  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยทั้ง 3 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก 
เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอ าเภอเมืองสงขลา ซึ่งค่อนข้างเป็นแหล่งชุมชนเมือง 
ที่มีความเจริญและสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่าง  
สะดวก สบาย เนื่องจากทางโรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีการเรียนที่ทันสมัย รวมถึงบริเวณใกล้ 
ๆ โรงเรียนมีผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง 
นักเรียนทีอ่าศัยอยู่หอพักก็สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า  มีปัจจัยหลายด้านที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน  
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แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ซึ่งความสัมพันธ์หรือ 
สภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้รับจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

ดังนั้นจากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด 
สงขลา โดยผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม  
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด  โดยผู้วิจัย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยศึกษาปัจจัย 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน จ านวนเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ที่ใช้และศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยา ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางให้แก่ผู้ที่ศึกษา เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ครูน าไปพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การควบคุม
ตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่าย  
ที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 

3. เพื่อศึกษาการควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  
จากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

 
ปัญหาการวิจยั 

1. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การควบคุมตนเอง การเลียนแบบ
เพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
ของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับใด 
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2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ  
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อจ าแนกตาม เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับ   
ในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หรือไม่  
อย่างไร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

2. นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

3. นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีการพักอาศัยต่างกัน มีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

4. นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้นักเรียนได้รับ   
ในแต่ละเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

5. นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่ใช้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

6. การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด 

สงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 9,197 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลุ่มสาระสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) 
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2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม  
และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่มีระดับ 
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนก
ตามโรงเรียน ระดับช้ัน และเพศ 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีดังนี ้
3.1 ตัวแปรต้นได้แก่ 

3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่  
3.1.1.1 เพศ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

3.1.1.1.1 เพศชาย 
3.1.1.1.2 เพศหญิง 

3.1.1.2 ระดับชั้น จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
3.1.1.2.1 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.1.1.2.2 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1.1.3 การพักอาศัยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มได้แก ่
3.1.1.3.1 อาศยัอยู่กับพ่อหรือแม ่
3.1.1.3.2 อาศยัอยู่หอพักกับเพื่อน 
3.1.1.3.3 อาศยัอยู่กับญาติหรือคนรู้จัก 

3.1.1.4 ค่าใช้จา่ยที่นักเรียนไดร้ับในแตล่ะเดือน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่
3.1.1.4.1 ต่ ากว่า 3,000 บาท 
3.1.1.4.2 ตั้งแต่ 3,000 – 5000 บาท 
3.1.1.4.3 มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 

3.1.1.5 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
3.1.1.5.1 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 1 เครือข่าย 
3.1.1.5.2 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 2-3 เครือข่าย 
3.1.1.5.3 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 4-5 เครือข่าย 

3.1.2 การควบคุมตนเอง 
3.1.3 การเลียนแบบเพ่ือน 
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3.1.4 การได้รับแรงสนับสนนุทางสังคมจากครอบครัว 
3.1.5 การได้รับแรงสนับสนนุทางสังคมจากโรงเรียน 

3.2 ตัวแปรตามได้แก ่พฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมหรือการรวมตัวกันสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคน
ในรูปแบบหนึ่ง ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน รวมไปถึงมีการโต้ตอบ แชท ส่งข้อความ วีดีโอ เพลง อับโหลดรูป  
และอื่น ๆ ผ่านการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line),  
ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (Youtube) และอินสตราแกรม (Instragram) 

2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม หมายถึง  การใช้เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร แชท สนทนา ตอบโต้ แสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูล น าเสนอข้อมูล 
หรือแชร์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ วีดีโอ เป็นต้น โดยการพิจารณา
ไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งที่มา  และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย 
หรือเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยเมื่อเผยแพร่ลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แล้วไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน ในงานวิจัยนี้พฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วย 

2.1 ด้านการศึกษา คือ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาความรู้ ได้แก่ การอ่าน 
บทความ การดูคลิปวีดีโอการเรียนการสอนหรือองค์ความรู้ต่าง  ๆ การสืบค้นข้อมูล การโพสต์
บทความหรือข้อมูลข่าวสารด้านการเรียน การรับส่งข้อมูลด้านการเรียน การส่งงานระหว่างเพื่อน  
หรือระหว่างครูผู้สอน ท ารายงานกลุ่มโดยการสร้างกลุ่มส่วนตัวการแบ่งปันข้อมูล (Share) หรือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาหรือวิชาการ 

2.2 ด้านความบันเทิง คือ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการท ากิจกรรมหรือผ่อนคลาย 
ได้แก่ การโพสต์ข้อความ การโพสต์ภาพส่วนตัวหรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ การเล่นเกม การฟังเพลง  
การดูหนัง การโพสต์คลิปวีดีโอ การถ่ายทอดสด (Live) การแบ่งปันคลิปวีดีโอเพลง(share) การรับ 
หรือส่งภาพถ่าย เข้ากลุ่มที่สนใจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ การดาวน์โหลดข้อมูล 

2.3 ด้านการติดต่อสื่อสาร คือ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการพูดคุย ได้แก่ การแชท 
สนทนา (chat) การโต้ตอบ อัพเดทสถานะ (Status) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การส่งข้อความ  
การส่งสติกเกอร์โต้ตอบแทนค าพูด การโทรผ่านเฟซบุ๊ ก (Facebook) หรือโทรผ่านไลน์ (Line)  
การถ่ายทอดสด (Live) การสร้างกลุ่ม (Group) หรือเข้ากลุ่ม (Join Group) เพื่อติดต่อสื่อสารกัน 
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3. จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ หมายถึง จ านวนการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (Youtube) หรืออินสตราแกรม  
(Instragram) 

4. การควบคุมตนเอง หมายถึง การยับยั้งชั่งใจตนเองเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยการควบคุมตนเองให้แสดงออก หรือกระท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เคารพกฎกติกาของสังคม  
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ท าให้ตนเองและ  
ผู้อื่นเดือดร้อน ได้แก่ การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา และสามารถจัดสรรเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เหมาะสม 

5. การเลียนแบบเพื่อน หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้นแบบ 
หรือตัวแบบ และน ามาเปลี่ยนแปลง หรือน ามาดัดแปลงพฤติกรรม โดยเลียนแบบเนื่องจากเห็นว่าจะ
สามารถน าไปสู่ผลในทางบวก แต่หากเป็นผลในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง หรือเกิดความสนใจอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกิดจากการเห็นเพื่อนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักในเครือข่ายสังคมออนไลน์จนเกิดความสนใจ  
อย่างเดียวกันหรือการปฏิบัติตัวตามต้นแบบในเครือสังคมออนไลน์ ได้แก่ การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
การแต่งกายตามกระแสนิยมที่ถูกโพสต์ลงบนเครือข่ายสังคม การอยากได้อยากมีตามต้นแบบ  

6. การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจาก 
ครอบครัว ในด้านการอบรมสั่งสอน ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านข้อมูล ข่าวสาร 
เวลา แรงงาน เงิน วัตถุสิ่งของ หรือการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านจิตใจ ความอบอุ่น  ได้แก่ การซื้อ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือการให้เงินในการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการร้านอินเทอร์เน็ต การเป็นต้นแบบ 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์   
การให้ค าแนะน าในการคัดกรองข่าวสาร การตักเตือนเมื่อโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสม
และการก าหนดระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  

7. การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู  
หรือผู้บริหารของโรงเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะและมีลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
ได้แก่ การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ความรู้ ให้ข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์การอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ค าแนะน าปรึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการส่งเสริม 
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนข์องโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  

8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน  
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
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ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวิจยั 
1. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ พ่อแม่ โรงเรียน หรือครู อาจารย์ ในการส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม หรือจัดอบรมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมแก่นักเรียน  

3. เป็นแนวทางให้แก่โรงเรียน ครู อาจารย์น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการศึกษา หรือ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแก่นักเรียนต่อไป  
เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนและประกอบการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน ์
1.2 เครือข่ายสังคมออนไลน ์
1.3 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน ์
1.4 ชนิดของเครือข่ายสังคมออนไลน ์
1.5 แนวคิดที่เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

1.5.1 ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน ์
1.5.2 ประโยชน์และโทษของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1.5.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิงและด้านการสื่อสาร 
1.5.3.1 เครือขา่ยสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา 
1.5.3.2 เครือขา่ยสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง 
1.5.3.3 เครือขา่ยสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร 
1.5.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนข์องวัยรุ่น 
1.5.3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์

1.5.3.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
เพื่อการศึกษา 

1.5.3.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
เพื่อความบันเทิง 

1.5.3.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
เพื่อการติดต่อสื่อสาร 

1.5.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่ เพศ ระดบัชั้น 
การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช ้

1.6 ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
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2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง 
2.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 
2.3 วิธีการควบคุมตนเอง 
2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการควบคุมตนเอง 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ 
3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเลียนแบบ 
3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ 
3.3 พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
3.4 แนวทางป้องกันปัญหาพฤติกรรมการเลยีนแบบของวัยรุ่น 
3.5 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเลียนแบบเพือ่น 

4. แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนนุทางสังคมจากครอบครัว 

4.2.1 ความหมายของแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
4.2.2 แหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคม 
4.2.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
4.2.4 ประเภทของการสนับสนุนจากครอบครัว 
4.2.5 ลักษณะของแรงสนับสนุนทางสังคม 

4.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนนุทางสังคมจากโรงเรียน 
4.3.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

4.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากครอบครัว 

4.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากโรงเรียน 
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1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1.1 ความหมายของเครือขา่ยสังคมออนไลน ์

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ให้ความหมายว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network Site: SNS) คือ เว็บไซต์ที่ให้ปัจเจกบุคคลได้กระท าสิ่งต่าง ๆ  

ดังนี้  1) สร้างข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะภายในระบบที่มีขอบเขต 
2) เชื่อมต่อรายการต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่ยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่าง ๆ 

ที่ติดต่อสื่อสารกัน 
3) สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเชื่อมของบุคคลอื่นภายในระบบได้ธรรมชาต ิ

และการตั้งชื่อของการเชื่อมต่อเหล่านี้จะมีความหลากหลาย 
ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553)ให้ความหมายของ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social  

Network) หมายถึง สังคมหรือการรวมตัวสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏบน 
อินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual  
Community) สังคมเสมือนนี้เป็นการให้ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปัน  
ประสบการณ์ร่วมกัน และเชื่อมโยงกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการสื่อสาร  
กันอย่างเป็นเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก(Facebook), ยูทูบ(Youtube), ทวิตเตอร์  
(Twitter) เป็นต้น 

อรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์ (2554) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
หมายถึง สังคมที่เน้นการแบ่งปัน การแชร์กัน ของสิ่งที่ตัวเองมี โดยเขียนโพสต์ลงบนบล็อก (Blog) 
หรือ รูปแบบการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่ให้ผู้คนเข้ามามีส่วนรวมจ านวนมาก 

สุธัญรัตน์ ใจขันธ ์(2554) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง 
การที่บุคคลสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูล หรือกิจกรรมต่าง  ๆ รวมไปถึง 
มีการโต้ตอบระหว่างผู้คนโดยในแต่ละเวบ็ไซต์อาจมีการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป 

เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2557:5)ได้ให้ความหมาย เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง  
สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคม   
มีเป้าหมาย และความต้องการบางอย่างร่วมกัน เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคม 
โดยให้บริการผ่านหน้าเว็บและเชื่อมโยงกันกับความสนใจของผู้อ่ืนในรูปบริการเครือข่ายสังคม 

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน(2558:19) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์  
หมายถึง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพูดคุยตอบโต้ 
กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมไปถึงการแบ่งปันสื่อต่าง ๆ  

คันธรส ช านาญกิจ และจาริณี อิ้วชาวนา (2558) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์   
มีโครงสร้างสังคมประกอบด้วยบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ เชื่อมต่อถึงกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนหรือ
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แบ่งปันข้อมูลร่วมกันผ่านสิ่งที่เรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือ
ซอฟต์แวร์ที่ท างานอยู่บนพื้นฐานของระบบเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ 
ทางสังคมที่มีผู้สื่อสารจัดท าขึ้น โดยที่ผู้จัดท าขึ้นเองหรือพบเจอสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่าง ๆ  
เหตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอและเพลง แล้วน ามาแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร 
และประสบการณ์และพูดคุยให้ผู้ใช้ในออนไลน์ในเครือข่ายของตนได้รับรู้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว เสียง กับคนที่อยู่ ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพรวมถึง 
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook),  
ทวิตเตอร์ (twitter), กูเกิล (Google+), อินสตราแกรม (Instragram), ไลน์ (Line) เป็นต้น 

โดยสรุป เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมหรือการรวมตัวกันสร้างความสัมพันธ์ 
ของกลุ่มคนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือนผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยน
ความคิด แบ่งปัน เรื่องราวประสบการณ์หรือกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน รวมไปถึงมีการโต้ตอบ          
ส่งข้อความกันผ่านการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
1.2 เครือข่ายสังคมออนไลน ์

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้รวบรวมเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับ  
ความนิยมไว้ดังนี้ 

1.2.1 อินสตราแกรม (Instagram) คือ การบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งที่จะช่วย
ให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกัน โดยผ่านการท ากิจกรรม คือ การโพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวีดีโอ    
ถามตอบในเรื่องที่สนใจ (ปาจรีย์ เชาวน์ศิร,ิ 2558) 

1.2.2 ไลน์ (Line) หมายถึง แอปพลิเคชั่นส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสาร 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์  และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วย  
การพิมพ์ข้อความ จากอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งไลน์ได้รับการพัฒนา           
ให้มีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลาย ๆ ด้าน จุดเด่นที่ท าให้ไลน์แตกต่าง 
กับแอปพลิเคชั่นส าหรับการสนทนารูปแบบอื่น ๆ คือ รูปแบบของสติกเกอร์ (Sticker) ที่แสดงอารมณ์ 
และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลายลักษณะและบทบาทของไลน์มีลักษณะเฉพาะที่สร้างความแตกต่าง 
อย่างเด่นชัดจากแอปพลิเคชั่นตระกูลสนทนาอื่น ๆ และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคเลือกเป็น
สมาชิก โดยสามารถสรุปลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของไลน์ได้ดังนี ้

1.2.2.1 เป็นการสื่อสาร2 ทาง (Two-way Communication) ไลน์เป็นการสื่อสาร 
โดยตรงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผู้ส่งสารสามารถส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร หรือข้อมูล 
ข่าวสาร ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น 
การสนทนากับเพื่อน การส่งรูปภาพ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของสินค้าเพื่อการตลาด  
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เป็นต้น อีกทั้งผู้รับสารยังสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) โดยตรงได้ทันทีท าให้ผู้ส่งสาร
สามารถวัดผลของการสื่อสารได้ทันที 

1.2.2.2 สามารถสร้างกลุ่มการสื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication)  
เมื่อผู้ใช้ต้องการพื้นที่ส าหรับสมาชิกที่คุ้นเคยกันโดยเฉพาะผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งานของไลน์ 
ด้วยวิธีการสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนา ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคล 
ให้สามารถเชื่อมต่อ และสื่อสารกันภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อนในระดับอุดมศึกษากลุ่มครอบครัว  
กลุ่มเพื่อน  ที่ท างาน เป็นต้น ซึ่งเมื่อสมาชิกภายในกลุ่มคนใดคนหนึ่งส่งสารออกไปจะถึงผู้รับสาร 
ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มได้ทุกคน ซึ่งมักเป็นเรื่องที่สมาชิกภายในกลุ่มล้วนมีประสบการณ์ร่วมกันท า   
ให้สามารถสื่อสารโต้ตอบกันภายใต้หัวข้อที่สมาชิกภายในกลุ่มเข้าใจร่วมกันได้ 

1.2.2.3. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงหลังจากที่ผู้ส่งสาร 
มีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับสาร เป้าหมายหลักและลักษณะของสารที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ  
ผู้ส่งสารสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปยังผู้รับสารได้ตรงใจตามที่ผู้รับสารต้องการ ซึ่งในปัจจุบัน 
มีหลายองค์กรน าคุณสมบัติในการสื่อสารของไลน์มาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารทางการตลาด (ศุภศิลป์  
กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556) 

1.2.3 ยูทูบ (YouTube) ยูทูบเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถอับโหลดและแลกเปลี่ยน 
คลิปวีดีโอผ่านทางเว็บไซต์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย แชด เฮอร์ลี ย์ , สตีฟ เชง  
และ ยาวีด คาริม อดีตพนักงานบริษัทเพย์พาล (PayPal) และมีส านักงานอยู่ที่ซานบรูโนในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทกูเกิล (Google) (จเรวัฒน ์เทวรัตน,์ 2557) 

1.2.4 ทวิตเตอร์ (Twitter) หนึ่งในแอปพลิเคชันประเภทไมโครบล๊อกซึ่งมีคุณสมบัติ 
เฉพาะตัวที่ท าการสื่อสารด้วยข้อความสั้นที่มีความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษรซึ่งสามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 
ทวิต (Tweet) คือ การโพสต์ข้อความรีทวิต (Retweet) คือ การรีโพสข้อความของผู้อื่นที่รู้สึกชอบ 
หรือต้องการแบ่งปันโควททวิต (Quote Tweet) คือ การรีโพสต์ข้อความที่ทวิตนั้น ๆ พร้อมกับคอม
เมนต์ไลก์ (Like) คือ การกดชื่นชอบหรือถูกใจข้อความของผู้อื่นซึ่งทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่แอคเคาท์ของ
ตัวเองเพื่อย้อนกลับมาดูซ้ าในภายหลัง นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดรูปภาพได้ครั้งละ 4 ภาพ  
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มคอนเทนต์ของวิดีโอซึ่งสามารถอัพโหลดวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 140 วินาที  
อีกทั้งสามารถท าการถ่ายทอดสดเหมือนเฟซบุ๊กไลฟ์ได้นอกจากนี้ยังเพิ่มการท าโพลให้คนได้เข้ามา
แสดงความเห็นได้ ซึ่งมีสถานศึกษาในต่างประเทศนิยมประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนเป็นจ านวนมาก  
เพราะทวิตเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วและเรียบง่าย 
โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการติดตามและแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ แบบเรียลไทม์และยังสามารถพูดคุยโต้ตอบ
กันได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มทั้งแบบเป็นส่วนตัวและสาธารณะ ทั้งนี้สามารถกดติดตามแอคเคาท์  
ของผู้อื่นที่น าเสนอเรื่องราวทีเราสนใจหรือเห็นว่ามีประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น @TEDtalks หรือ  
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@ets_kmutt เป็นต้น รวมถึงการค้นหาหัวข้อต่าง ๆ ผ่านการดูแฮชแทก (#) ที่ก าลังเป็นที่นิยม 
ก็จะท าให้ได้รับเนื้อหาสาระที่ทันต่อโลกของการศึกษาในปัจจุบัน อยู่เสมอ 

1.2.5 เฟซบุก๊ (Facebook) คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Soicial Networking) เว็บไซต์
หนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพียงแค่เป็นสมาชิกกับเฟซบุ๊กผู้ใช้จะสามารถแบ่งปัน
ข้อมูล รูปภาพ ความรู้สึกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเฟซบุ๊กได้ และที่ส าคัญมากเป็นจุดประสงค์หลัก
ของเฟซบุ๊ก ก็คือ การหาเพื่อนเก่าผ่านทางเฟซบุ๊กและสามารถหาเพื่อนใหม่ ๆ ได้จากทั่วมุมโลก
เช่นกัน (ไอทีไกด,์ 2560) 

 
1.3 ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ในการสร้าง 
เครือข่ายส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตเขียนและอธิบายความสนใจและกิจการที่ได้ท าและเชื่อมโยง
กับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่นในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วยการแชท  
ส่งข้อความ ส่งอีเมล วีดีโอเพลง อับโหลดรูป บล็อกซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (ณัฐพล  
บัวอุไร, 2554) 

1. Publish การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารหรือบทความ 
2. Share การแบ่งปันข้อมูลรูปภาพหรือความรู ้
3. Discuss สังคมในการระดมความคิด 
4. Commerce เครือข่ายสังคมที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
5. Location การแบ่งปันสถานที่ที่น่าสนใจ 
6. Network เครือข่ายเพื่อนธุรกิจงาน 
7. Game เครือข่ายเกมส์ 
กันยารัตน์ สมเกต ุ(2553) ได้น าเสนอการแบ่งประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ดังนี ้
1. เผยแพร่ตัวตน (Identity Network) ใช้ส าหรับน าเสนอตัวตนและเผยแพร่เรื่องราว

ของตนเองทางอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างอัลบั้มรูปของตนเองสร้างกลุ่มเพื่อนและสร้างเครือข่ายขึ้นมา 
ได้เครือข่ายประเภทนี้ได้แก่ เฟสบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร ์(Twitter) 

2. เผยแพร่ผลงาน  (Creative Network) สามารถน าเสนอผลงานของตนเองได้ 
ในรูปแบบของวิดีโอภาพ หรือเสียงเพลงเครือข่ายประเภทนี้ได้แก่  ยูทูบ (Youtube) มัลติพลาย  
(Multiply) ฟลิค (Flickr) ไอมีม (Imeem) 

3. ความสนใจตรงกัน (Interested Network) เป็นสังคมของกลุ่มคนที่มีความสนใจ 
เหมือน ๆ กัน เช่น Del.icio.us เป็นออนไลน์บุ๊คมาร์คกิ้ง (Online Bookmarking) หรือโซเซียล   
บุ๊คมาร์คกิ้ง (Social Bookmarking) โดยเป็นการบุ๊คมารค์ (Bookmark) เว็บที่เราสนใจไว้บนอินเทอรเ์นต็ 
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สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นดูได้และยังสามารถบอกความนิยมของเว็บไซต์ต่าง  ๆ ได้ โดยดูจากจ านวน 
ตัวเลขที่เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกบุ๊คมาร์ค(Bookmark) เอาไว้จากสมาชิกคนอ่ืน 

4. ร่วมกันท างาน  (Collaboration Network) เป็นการร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์   
(Software) หรือส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาด
ใหญ่ที่รวบรวมความรู้ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้มากมายหรือปัจจุบันเราสามารถใช้กูเกิ้ลแมพ  
(Google Maps) สร้างแผนที่ของตัวเองหรือจะแบ่งปันแผนที่ให้คนอื่นได้ใช้ด้วยจึงท าให้มีสถานที่
ส าคัญหรือสถานที่ต่าง ๆ ถูกปักหมุดเอาไว้พร้อมกับข้อมูลของสถานที่นั้น ๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหา 

5. โลกเสมือน (Gaming/Virtual Reality) ตัวอย่างโลกเสมือนเช่น เกมส์ออนไลน์เซค
คอนด์ไลฟ์ (Secondlife) เป็นโลกเสมือนจริงสามารถสร้างตัวละครโดยสมมติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมา 
ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดินและหารายได้ 
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้

6. Peer to Peer (P2P) เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างไคลเอนต์ (Client) (เครื่องผู้ใช้,  
เครื่องลูกข่าย) กับไคลเอนต ์(Client) โดยตรง โปรแกรมสกายพ ์(Skype) จึงได้น าหลักการน้ีมาใช้เป็น
โปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตและก็มีบิททัวเร้นท์ (BitTorrent) เกิดขึ้นมาเป็นเทคโนโลยี ที่ท าให้
เกิดการแบ่งไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วแต่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 

วัฒณี ภูวทิศ (2557:4-5) กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะจัดประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ให้เกิดความชัดเจน แต่สามารถพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ ดังนี้ 

1. ประเภทแหล่งผลิตสารสนเทศ หรือ แหล่งผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Publishing)  
ซึ่งมีลักษณะเป็นเว็บบล็อก หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “บล็อก” โดยเป็นเว็บไซต์สื่อส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ต 
ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว ที่สามารถแบ่งปัน ให้บุคคลอื่น ๆ  
เข้าไปอ่าน 

2. ประเภทการติดต่อสื่อสาร (Community) ที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล  
กลุ่มบุคคล จนเกิดเป็นกลุ่มสังคม ช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่า และหาเพื่อนใหม่ ซึ่งผู้ใช้สามารถ  
เล่าเรื่องราวส่วนตัว สร้างอัลบั้มรูปภาพ น าเสนอความเป็นส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ หรือเพื่อร่วมกัน
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจระหว่างกันในด้าน ธุรกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม  
การศึกษา เช่น Facebook, Twitter, MySpace เป็นต้น 

3. ประเภทการน าเสนอสื่อประสม (Media) มีลักษณะเป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์       
ที่ผู้ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหา         
ที่น าเสนอไม่ถูกจ ากัดโดย ผังรายการที่แน่นอนและตายตัว สามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง และ 
ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จ านวนมาก เช่น Youtube, Yahoo VDO, 
Google VDO, Multiply เป็นต้น 
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4. ประเภทเกมออนไลน์ (Game) ที่สามารถสร้างตัวแทนในโลกเสมือนจริง (Virtual 
Reality) ใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์เป็นชุมชนเสมือน (Virtual Community) เพื่อติดต่อสื่อสารและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งผู้ใช้อาจเป็นบุคคล องค์การ ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา องค์การสื่อ 

5. ประเภทการจัดการภาพถ่าย (Photo Management) เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการ 
ผ่านรูปภาพออนไลน์ ช่วยจัดการภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล โดยผู้ใช้สามารถอัพโหลดเพื่อน าเสนอ
ผลงานของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถดาวน์โหลด รูปภาพมาใช้ประโยชน์ในการท างานได้         
ที่ส าคัญนอกจากจะเปิดโอกาสการแบ่งปันรูปภาพ รวมทั้งยังสามารถใช้พื้นที่เพื่อเสนอขายภาพ        
ที่ตนเองน าเข้าไปฝากไว้ได้อีกด้วย เช่น Flick, photo bucker, Photoshop, Express เป็นต้น 

6. ประเภทธุรกิจหรือการค้า (Business/Commerce) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์เพื่อซื้อขาย ประมูลสินค้าออนไลน์ เช่น Amazon, EBay, Office live เป็นต้น 

7. ประเภทข้อมูลและความรู้  (Data & Knowledge)  เป็นเว็บไซต์ที่ มีลักษณะ          
เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ เรียกว่า “Wikis” ซึ่งเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่เสมือนคลังความรู้ผู้เขียน  
ทุกมุมโลกทั้งนักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านต่าง  ๆ  
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยสามารถเข้ามาเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น  
Wikipedia, Google Earth, DiggZy Favorites Online, Answers, Zickr, Bit torrent com เป็นต้น 

8. ประเภทการอภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น (Discuss/Review/Opinion)  
เป็นกระดานความคิดเห็นในรูปของเว็บบอร์ดที่กล่าวถึงความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า หรือ  
บริการของบริษัท ร้านค้า ตลอดจนการแสดงทัศนะของบุคคลต่อประเด็นสาธารณะทางสังคม การเมือง  
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เช่น Epinions, Mutshut, Yahool Answer, Pantip, Yelp เป็นต้น 

 
1.4 แนวคิดทีเ่ก่ียวกับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

1.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ (2553: 5) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

หมายถึง ลักษณะการเล่น การใช้งาน และการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักเรียน 
แสดงออก ประกอบไปด้วยการส่งข้อความ ส่งอีเมล วีดีโอเพลง อัพโหลดรูป บล็อก 

สุธัญรัตน์ ใจขันธ์ (2554: 5) กล่าววว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
หมายถึง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการกรอกข้อมูลส่วนตัว ด้านส่วนบุคคล  
ด้านพฤติกรรม การคุยในห้องสนทนา ด้านพฤติกรรมการใช ้

กายกาญจน์ เสนแก้ว (2556: 6) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ก็ตามมีการตอบสนองหรือตอบโต้ที่สามารถสังเกตได้ในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ความถี่ ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์ 
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กันตพล บรรทัดทอง (2557: 8, อ้างถึงในกายกาญจน์ เสนแก้ว, 2556: 5) กล่าวว่า  
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ลักษณะการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สถานที่ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ระยะเวลาในการใช้เครือข่าสังคมออนไลน์ 

พราวนภา เวียงค า (2557: 7) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
หมายถึง การกระท า การปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตในการกรอกข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล 
เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เพื่อนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การค้นหาและติดต่อกับเพื่อน รวมทั้ง   
หาเพื่อนใหม่ทางสื่อสังคมออนไลน์ การพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร ทัศนคติ การใช้จดหมาย  
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียกดูในเว็บไซต์ การเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง รวมไปถึงการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการศึกษา 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การกระท ากิจกรรม 
ใด ๆ ก็ตามบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการโต้ตอบกัน เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พูดคุย  
ติดต่อสื่อสารกัน ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่สนใจ แลกเปลี่ยนข่าวสารหรือทัศนคติ การใช้งานในลักษณะ
การเล่น การส่งข้อความ วีดีโอ อัพโหลดรูปภาพ เป็นต้น 

จากความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า หมายถึง  
การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร แชท สนทนา ตอบโต้ แสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูล  
น าเสนอข้อมูล หรือแชร์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ วีดีโอ เป็นต้น  
โดยการพิจารณาไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งที่มาและเป็นข้อมูล 
ที่ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยเมื่อเผยแพร่ลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แล้วไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน 

1.4.2 ประโยชน์และโทษของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Andy Williamson (2013: 9-10, อ้างถึงใน แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556) กล่าวว่า  

การน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้อาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วการน าสื่อสังคมออนไลน์  
มาใช้นั้น ส่วนใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวความคิด สนับสนุนและขยายวิธีการสื่อสาร และ  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึงมากขึ้น และสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้ใช้มากขึ้น  
แต่การน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี ้  
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ข้อด ี ข้อเสีย 

• สามารถใช้สร้างเป็นพื้นที่การสนทนา/
สื่อสารแก่สาธารณะได้ 

• มารยาท และรูปแบบการใช้งานแตกต่าง
จากสื่อรูปแบบอื่น 

• หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้า
ไปใกล้ชิดกับสาธารณชนมากขึ้น 

• มีความเสี่ยงของความไม่แท้จริง การ
หลอกลวง ความซื่อสัตย์ และความไม่
โปร่งใสในการใช้งาน 

• สามารถสร้างความน่าเช่ือถือและความ
ไว้วางใจ 

• มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและอยู่เหนือการควบคุมของ
เจ้าของ 

• สนับสนุนความโปร่งใสและธรรมาภิบาล • การหาเครือข่ายใหม่ การสร้างเรื่องใหม่ ๆ 
เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้ ว่าจะมีจ านวน
ผู้ใช้เท่าใดและไม่มีการรับรองผลว่าการ
สื่อสารจะเกิดขึ้นและส่งสารไปยังผู้รับสื่อ 

• สร้างโอกาสให้บุคคลหรือกลุม่ที่ 3 ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนนุเผยแพร ่

• สื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่ทางลดัที่มี
ประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องน า
สื่อหลักการสื่อสารที่ดีมาใช้ควบคู่กันไป 

• การส่งต่อข้อมูลในลักษณะท าซ้ าตัวเองเป็น
ทอด ๆ (Viral distribution) ท าให้มีการ
กระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

 

• ลดต้นทุนการด าเนินการ 

• ช่วยให้เข้าใจความคิดเห็นของประชาชน
ได้มากขึ้น 

• สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้
ตลอดเวลา 

• ลดเวลาที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารลง 

• สามารถที่จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ในการสื่อสาร และเป็นสื่อกลางในการ
ขยายการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร แลเผยแพร่
ข่าวสาร 
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สรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีทั้ งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดี  เช่น  
การติดต่อสื่อสาร กับบุคคลอื่น ๆ หน่วยงาน องค์กร หรือคนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับข้อมูล หรือรับส่ง 
ข้อความอย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเคลื่อนไหว ท าได้ตลอดเวลา ลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร 
และข้อเสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ  
อาจจะเกิดการหลอกล่วง ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความน่าเชื่อถือของบุคคลและข้อมูลที่ได้รับ และสามารถ  
เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจน ามาซึ่งความเดือดร้อน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักเรียน ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง 
และด้านการสื่อสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมไว้ดังนี้ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการสื่อสาร  

1.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการสื่อสาร 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยและก้าวหน้ามากขึ้นท าให้มีการประยุกต์ใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการสื่อสารมากขึ้นและ  
มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการสื่อสาร ไว้ดังนี ้

1.4.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการศึกษา 

เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูล และไม่พบผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยจึงขอ 
น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สอดคล้องกับความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการศึกษา โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี ้

ธีระพงษ์ คุ้มราศี (2551: 7) กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 
ข้อมูล เพื่อท ารายงาน หรือการบ้าน การสืบค้นข้อมูลที่สนใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศกึษา 
หรือทางวิชาการ การใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่อทิพย์ ศรีสุคนธรัตน์ (2555: 8) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยมีกลุ่มผู้เรียนที่เรียนร่วมกัน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ในการท าโครงงาน มีการร่วมแสดง
ความคิดเห็นของตนเองร่วมอภิปรายตอบค าถามของผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นกับ
เพื่อนภายในกลุ่มบนกระดานสนทนา หรือแชทและแบ่งปันข้อมูลของตนเองพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน 
ของตนเองไปยังบุคคลอื่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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พราวนภา เวียงค า (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ด้านการศึกษา หมายถึง การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ  
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน และผู้สอน การติดต่อส่งงาน การบ้าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ทางการศึกษาหรือวิชาการ การใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเรียนการสอนผ่านบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ท าให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการกระตุ้นให้เกิด 
การศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ช่วยส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและ 
ความถนัดของนักเรียนแต่ละคน 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา  
หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ การอ่านบทความ 
การดูคลิปวีดีโอการเรียนการสอนหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูล การโพสต์บทความ หรือ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียน การรับส่งข้อมูลด้านการเรียน การส่งงานระหว่างเพื่อน หรือระหว่าง
ครูผู้สอน ท ารายงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนกระดานสนทนาระหว่างเพื่อนและครูผู้สอน   
มีการจัดตั้งกลุ่มส่วนตัวเพื่อแบ่งปันข้อมูล (Share) หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
หรือวิชาการ เป็นต้น   

1.4.3.1.1 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา 
การประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนการสอน 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส านักงานสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน  
ด าเนินการจัดอบรมเพื่อกระตุ้นให้ครูไทยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ Social media  
ในการจัดการเรียนรู้โดยเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถน าเครื่องมือ 
ออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดเป็นเครือข่ายและ  
เกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันโดยไม่มีข้อจ ากัด
เรื่องเวลาและสถานที่ก่อให้เกิด การเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด (ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน,  
2552) โดยเครื่องมือทางส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) แนะน าให้ครูได้น าไปปรับใช้  
ได้แก่ 

1. Facebook คือ เว็บไซต์ส าหรับให้ครูและนักเรียนสามารถ 
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้โดยการตั้งกลุ่มรายวิชา เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน 

2. Wordpress คือ เว็บไซต์ส าเร็จรูปหรือบล็อกที่นักเรียน 
และครูสามารถใช้สร้างบล็อกส่วนตัวหรือในแต่ละรายวิชาส าหรับเผยแพร่บทเรียนในแต่ละรายวิชา
หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได ้
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3. Youtube คือ เว็บไซต์ที่ ใช้ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ  
ครูสามารถอัพโหลดและเผยแพร่ วีดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์ยูทูบ( Youtube) ใช้วิดีโอที่มีอยู่บน 
เว็บไซต์เป็นสื่อการเรียน การสอน และนักเรียน สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เพื่อน ๆ และ 
ครูได้แสดงความคิดเห็น 

4. Twitter ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้น ๆ โต้ตอบกันได้อย่าง 
รวดเร็ว 

5. Slideshare ใช้ในการแบ่งปันเอกสาร 
1.4.3.1.2 การใช้ทวิตเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  

กานดารุณ นะพงศา สายแก้ว , วิทย์ ครุฑค า และอนัตต์  
เจ่าสกุล กล่าวว่าจากการจัดอันดับของเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
พบว่า ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในปีพ.ศ. 2552 (Centre for Learning & Performance 
Technologies, 2009) ด้วยเหตุผลดังนี ้

1. ทวิตเตอร์สามารถท าให้ข่าวสารและข้อมูลแพร่กระจาย 
ไปสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนในวิชาที่มีคน
ลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก 

2. ทวิตเตอร์ช่วยท าให้ได้รับความรู้ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้ง 
ความสามารถแลกเปลี่ยนสนทนาความคิดกับผู้อื่นที่มีความสนใจร่วมกันได้ด ี

3. ข้อความในทวิตเตอร์สั้นท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกิน 
ความจ าเป็น 

4. มีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยท าให้การเข้าถึงทวิตเตอร์และ 
การเผยแพร่ข้อมูลที่ทวิตเตอร์ได้ง่าย 

ศักยภาพในการใช้ทวิตเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียน
การสอน 

ไ ด้ มี บทความ เกี่ ย วกั บ เ รื่ อ ง  “Can we use twitter for  
educational activities.?” (Gabriela GROSSECK and Carman HOLOTESCU,2008) ได้ท าการ 
ส ารวจและรวบรวมถึงศักยภาพในการใช้ทวิตเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน  
ทั้งในมุมที่เป็นจุดแข็งและจุดด้อย สรุปได้ดังนี้ (กานดารุณ นะพงศา สายแก้ว, วิทย์ ครุฑค า และอนัตต์  
เจ่าสกุล, 2557) 

ศักยภาพ/ข้อดีของทวิตเตอร์ 
1. สามารถใช้ได้ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อ 

การสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการระดมความคิดเห็นและ 
การสื่อสารด้วยข้อจ ากัดเพียง 140 อักขระจึงเป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารที่กระชับตรงประเด็น 

3. สามารถเป็นช่องทางส าหรับการรับฟังความคิดเห็นโดย 
นักเรียนนักศกึษาสามารถส่งค าถามความคิดเห็นหรือข้อสงัเกตเข้าไปในเครือข่ายเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันได ้

4. สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการท างานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนมหาวิทยาลัยประเทศที่ห่างกันไป 

5. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประชุมสัมมนา 
การน าเสนอความคิดจากคนหมู่มากที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

6. สามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนส าหรับการอภิปราย
แสดงออกทางความคิด 

7. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการค้นพบแหล่งความรู้ใหม่ 

8. สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่มี
ความสนใจร่วมกัน 

9. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้เรียนและผู้สอน 

10. สามารถให้ผลลัพธ์ทางด้านการอัปเดตข่าวสารได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเอสเอสฟีด(RSSfeed) (Davis,2008) ง่ายต่อการรับรู้และการส่งข้อมูลเพราะมี
ช่องทางในการใช้บริการที่หลากหลาย 

ข้อด้อย/อุปสรรคของทวิตเตอร์ 
1. เป็นแอปพลิเคชันที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่าน

ข่าวสารในกรณีที่มีผู้อยู่ในเครือข่ายมาก 
2. ข้อมูลที่ปรากฏในระบบจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่อย่าง

รวดเร็วและคงอยู่ในระบบในระยะเวลาจ ากัดประมาณ 15 วัน 
3. ผู้เรียนอาจไม่สนใจในเนื้อหาที่ผู้สอนมอบให้โดยการใช้ทวิต

เตอร์เพื่อการแชทระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน 
4. หากไม่จัดสรรเวลาผู้เรียนอาจมีอาการเสพติดเทคโนโลยีได้ 
5. ผู้เรียนอาจไม่เข้าไปก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของผู้สอนได้โดย

การโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบ 
6. อาจถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างข่าวลือ 
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7. บางครั้งข้อจ ากัด 140 อักขระน าไปสู่การสื่อสารด้านการ
เขียนที่ผิดไวยกรณ์ 

8. ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ข้อมูลอาจถูกโพสต์ลงในพื้นที่สาธารณะผู้สอนและผู้เรียนควรท าความตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นกติกาใน
การใช้ทวิตเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในกลุ่ม 

9. ปัญหาเกี่ยวกับสแปม(Spam) โดยผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 

10. อาจเป็นแหล่งที่มาของการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อ
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสาร และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

สรุปได้ว่า ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่ได้รับความนิยมและถูกน าไปใช้ในการรับข่าวสารต่าง ๆ และยังใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียน 
การสอน ซึ่งในการใช้นั้นผู้ใช้ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ทวิตเตอร์โดยผู้เรียนและผู้สอน 
ควรท าความเข้าใจและตกลงกันถึงกติกาและความเหมาะสมของภาษาและข้อมูลที่จะโพสต์เข้าไปใน
ระบบอันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทวิตเตอร์ในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในกิจกรรมการสอน เป็นต้น 

1.4.3.1.3 การใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน 
Munos and Towner (2009) กล่าวว่า เฟซบุก๊ (Facebook) 

สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นได้ เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง  
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวีดีโอ แชทพูดคุ ย การเล่นเกม 
ที่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น ในมุมมองด้านการศึกษาแล้วนั้นสามารถสร้างโอกาสให้นักเรียน
สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียนและ
นักเรียนกับนักเรยีนอีกด้วย 

ระบบจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ (Learning Management System)  
ที่เฟซบุ๊ก (Facebook) สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  
ยกตัวอย่างเช่น การอัพโหลดเพื่อแจ้งหลักสูตร การประกาศงานต่าง ๆ การโพสต์เพื่อเตือนเรื่องงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย การสร้างลิงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเพื่อให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ได้ เช่น วิดีโอ คลิป  
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการโต้ตอบกันบนหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น (คณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)  
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ประโยชน์และข้อจ ากัดการใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

ประโยชน์ของการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือการเรียนการสอน 
1. สื่อสารถึงนักศึกษาได้อย่างรวดรวดกว่าการใช้อีเมล์หรือ 

อีเลิร์นนิ่ง 
2. ส่งเสริมการกระตุ้นให้นักศึกษาได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
3. นักศึกษามีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อจ ากัดของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน 
1. อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้
2. อาจารย์หรือนักศึกษาไม่เป็นส่วนตัวในการลงข้อความหรือ

รูปภาพต่าง ๆ 
1.4.3.1.4 การใช้ยูทูบ (YouTube) เพื่อการเรียนการสอน 

ยูทูบ(YouTube) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ 
ระหว่างผู้ใช้ที่มีการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นข้อดีของเว็บไซต์ ท าให้มีผู้ใช้บริการจ านวน  
มากไม่ว่าจะใช้เพื่อความบันเทิง และยังรวมถึงใช้ในการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้  
การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

1. ด้านผู้สอน การน า Youtube มาใช้เป็นสื่อทางการเรียน
การสอน หรือมีการอัดวิดีโอการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ในการเรียนการสอนเมื่อครูน าเทคโนโลยี
ใหม่เข้ามาจะท าให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากย่ิงขึ้น  

2. ด้านผู้ เรียน สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ตลอดเวลา  
อาจมีการแลกเปลี่ยนวิดีโอหรืองานต่าง ๆ ที่จัดท าในรูปแบบวิดีโอระหว่างเพื่อนด้วยกัน YouTube  
จึงนับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาครูและนักเรียน ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ ในยุคปฏิรูปการศึกษาและก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรธที่ 21 (คณะเทคโนโลยี
สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

ประโยชน์ของยูทูบ (YouTube) ส าหรับโรงเรียน 
1. กว้างขวางครอบคลุม YouTube ส าหรับโรงเรียนเปิดโอกาส 

ให้โรงเรียนต่าง ๆ เข้าถึงวีดีโอเพื่อการศึกษาฟรีนับแสนรายการจาก YouTube EDU วีดีเหล่านี้มาจาก
องค์กรที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เช่น Stanford.PBS และ TED รวมทั้งจากพันธมิตรที่ก าลังได้รับความนิยม
ของ YouTube ซึ่งมียอดผู้ชมนับล้าน ๆ คน เช่น khan Academy, Steve Spangler Science และ  
Numberphile 



 30 

2. ปรับแก้ได้สามารถก าหนดค่าเนื้อหาที่ดูได้ในโรงเรียนของ 
คุณ โรงเรียนทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาYouTube EDU ทั้งหมด แต่ครูและผู้ดูแลระบบ 
อาจสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่ได้ดูได้เฉพาะเครือข่ายของโรงเรียนเท่านั้นได้เช่นกัน 

3. เหมาะสมส าหรับโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถ
ลงชื่อเข้าใช้และดูวิดีโอใด ๆ ก็ได้ แต่นักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้และจะดูได้เฉพาะวีดีโอ 
YouTube EDU และวิดีโอที่โรงเรียนได้เพิ่มเข้าไปเท่านั้น ความคิดเห็นและวิดีโอที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
จะถูกปิดใช้งานและการค้นหาจะจ ากัดเฉพาะวิดีโอ YouTube EDU เท่านั้น 

4. เป็นมิตรกับครู Youtube.com/Teachers มีเพลย์ลิสต์ 
วิดีโอนับร้อยรายการที่ได้มาตรฐานการศึกษาทั่วไป และจัดระเบียบตามหัวเรื่องและระดับชั้น  
เพลย์ลิสต์เหล่านี้สร้างขึ้นโดยครูเพื่อนครูด้วยกัน ดังนั้นคุณจึงมีเวลาในการสอนมากขึ้นและใช้เวลา  
ในการค้นหาน้อยลง 

ข้อจ ากัดการใช้ยูทูบYouTubeเพื่อการเรียนการสอน 
1. อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
2. อาจมีการกระท าที่ไม่ด ี
สรุปได้ว่า โรงเรียนและครูมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีการสื่อสารของนักเรียนโดยการสนับสนุนให้ความรู้และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้  
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน เช่น การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์  
(Twitter) และยูทูบ (Youtube) ในการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียน 

1.4.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อความบันเทิง 

เนื่องจากไม่มีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อความบันเทิงไว้โดยตรง ผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความหมายของพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ความบันเทิง ดังนี ้

วรวรรณ บุญเดช (2553: 5) กล่าวว่า การเล่นเกมส์ที่มี เครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นเกมส์ที่มีประโยชน์ สร้างความบันเทิง บรรเทา 
ความเครียด ในการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เล่น การเล่นเกมสท์ี่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ 

วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง (2553: 11) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ 
เพื่อการบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด ได้แก่ การดูหนัง ฟังเพลง การเล่นเกมส์ และอื่น ๆ 

นุชทิมา โสภาวาง (2558: 8) กล่าวว่า การใช้เพ่ือความบันเทิงเป็นการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการฟังเพลง ดูคลิป เล่นเกมส์ เพื่อความบันเทิง สนุกสนานและผ่อนคลาย  
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สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านความบันเทิง 
หมายถึง การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความบันเทิง สร้างความสนุกสนาน บรรเทาหรือผ่อนคลาย
ความเครียด ได้แก่ การดูหนงั การฟังเพลง และการเล่นเกมส์ และอื่น ๆ เป็นต้น 

1.4.3.2.1 การใช้งานและประโยชน์ของอนิสตราแกรมเพื่อความบันเทิง 
อินสตราแกรม (Instagram) คือ แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพและ

แต่งภาพบนสมารท์โฟนที่มาพร้อมกับลูกเล่นการแต่งเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วย  Filters (ฟิลเตอร์)  
ต่าง ๆ ที่ให้เราสามารถเลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงาม แนวอารต์  ๆ ได้ตามใจชอบ 
ทั้งในเรื่องของสี แสง และสามารถแชร์รูปภาพสวย ๆ ที่อยู่ในสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น ทวิตเตอร์,  
เฟซบุ๊ก เป็นต้น และในตัวอินสตราแกรมเองก็เป็นสังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo  
Sharing) เพราะอินสตราแกรม มีระบบ Followers และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตาม 
ชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อน ๆ ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นหากถูกใจ สามารถกด Like 
รวมไปถึง Comment รูปภาพนั้นได้  

1.4.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร 

เนื่องจากไม่มีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารไว้โดยตรง ผู้วิจัยจึงน าเสนองานวิจัยที่ใกล้เคียงกับความหมายของ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ดังนี ้

วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง (2553: 11) กล่าวว่า หมายถึง การใช้ประโยชน ์
ของอินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล และความคิดเห็น โดยการส่งผ่านทาง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และการสนทนาแบบ 
ออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถโต้ตอบผ่านหน้าจอเสมือนการคุยโทรศัพท์กันอยู่ โดยการพิมพ์ข้อความ
สนทนา ใช้เสียงพูดคุยโต้ตอบและสามารถเห็นใบหน้า ท่าทางของคู่สนทนา 

อริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล (2554: 38) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารด้วย
การสนทนาออนไลน์ช่วยนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และเสนอ  
ความคิดเห็นกลุ่มสนทนา โดยสื่อสารด้วยการพิมพ์ตัวอักษรโต้ตอบกันแบบทันทีทันใดระหว่างคู่
สนทนาที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากการส่งข้อความแล้วสามารถส่งสัญลักษณ์ รูปภาพ  
ไฟล์ข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง และไมโครโฟน เพื่อประชุมทางไกลในกลุ่มสนทนาได้ 

นุชทิมา โสภาวาง (2558: 8) กล่าวว่า การใช้เพื่อการสื่อสารเป็นการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ สนทนาออนไลน์ การตั้งกระทู้ และ  
ตอบค าถามในเรื่องที่สนใจ 
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สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านการสื่อสาร หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสนทนา ได้แก่ การตั้งกระทู้และ 
ตอบค าถามในเรื่องที่สนใจ การโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การแชทสนทนา(chat) การส่งข้อความ  
การส่งสติกเกอร์โต้ตอบแทนค าพูด การโทรผ่านเฟซบุ๊ก(Facebook) หรือโทรผ่านไลน์ (Line) เป็นต้น 

1.4.3.3.1 การใช้ประโยชน์ของเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสาร 
ประโยชน์ของเฟซบุ๊ก 
1. ใช้สื่อสารด้วยข้อความกับเพื่อน ๆ ใช้สื่อสารโดยการโพสต์  

หรือส่งข้อความทาง Messenger  
2. การจัดกลุ่มช่วยให้สื่อสารได้ดีขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนสนิท  

กลุ่มคนรู้จัก และกลุ่มอื่น ๆ  
3. การสร้างกลุ่ม หมายถึง การสร้างกลุ่มและเชิญเพื่อน ๆ  

ให้เป็นสมาชิกของกลุ่มเช่น กลุ่มคนรักปลาสวยงาม เป็นต้น การสร้างกลุ่ม คือ การรวมตัวกันของ  
คนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน  

1.4.3.3.2 การใช้งานและประโยชน์ของไลน์ 
ประโยชน์ของไลน์ 
1. ใช้ส าหรับโทร สามารถโทรได้ด้วยเสียงหรือโทรวีดีโอ 
2. สื่อสารผ่านทางข้อความ สามารถสนทนาเป็นรายบุคคล 

หรือ กลุ่มบุคคล สามารถส่งรูปภาพ ส่งสติ๊กเกอร์ หรือไฟล์งาน 
3. การโพสต์ข้อความบนไทม์ไลน์ เป็นการแสดงความรู้สึก 

หรือแบ่งปันรูปภาพ กิจกรรมต่าง ๆ หรือ เรื่องราวดี ๆ ให้กับเพื่อน ๆ แบบไม่เฉพาะเจาะจง 
1.4.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น 

จากการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของวัยรุ่นมีดังนี้ ได้แก่ 

นุชทิมา โสภาวาง (2558) ศึกษาการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ านวน 515 คน ผลการวิจัยพบว่า  
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารมากที่สุด รองลงมา เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล และความบันเทิง 

ชลธิชา จุ้ยนาม (2558: 84) ศึกษาพฤติกรรมและผลจากการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
370 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่บ้านตนเอง 
เรียนรู้จากเพื่อน โดยใช้ในการในการศึกษาหาความรู้ และใช้พูดคุยกับเพื่อน ผลกระทบจากการใช้ 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับน้อย นักเรียนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านครอบครัว การเรียน 
สุขภาพ และสังคมแตกต่างกันจะมีผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างจ านวน 504 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาศัยอยู่กับบิดามารดา  
ได้รับรายได้จากผู้ปกครองเฉลี่ยเดือนละ 2,001-3,000 บาท ส่วนใหญ่มีเพื่อนแนะน าให้ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ และนิยมใช้เฟซบุ๊ก มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นจริงบางส่วนในเครือข่ายสังคม  
ออนไลน์ที่เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้เห็น ส่วนใหญ่ไม่นัดเจอเพื่อนที่พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยดูแลและให้ความรู้  ในการใช ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ ส่วนเพื่อนมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
โดยมีแนะน าให้ไปปฏิบัติเองและช่วยเหลือหากมีปัญหา 

สุธิดา ปรีชานนท์ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ของเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน  
270 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้านพักอาศัย มีวัตถุประสงค์ของ  
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ อ่านข่าวสาร รองลงมาคือ เล่นเกมส์ มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการค้นหาความรู้ การพูดคุย ใช้เพื่อความบันเทิง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม  
ออนไลน์ในด้านการค้นหาความรู้ รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางการพูดคุย 
รองลงมาคือด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง 

กมลลักษณ์ อินทร์เอก (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย 
ของนักเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 121 คน  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ ค้นหาข้อมูล
ทางโซเชียลมีเดียแทนการเข้าห้องสมุด ด้านพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการบันเทิงส่วนใหญ่  
ได้แก่ สนทนากับเพื่อนและบุคคลอื่น ๆ และด้านพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและบุคคลอื่น ๆ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น 
มีรูปแบบการใช้งานในด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตราแกรม ยูทูบ เป็นต้น โดยมี 
พฤติกรรมการใช้งานลักษณะการ พูดคุยสนทนา แชท แสดงความคิดเห็น ลงรูปภาพ แบ่งปันวีดีโอ 
การศึกษาหาข้อมูล การฟังเพลง การดูหนัง และเล่นเกม โดยมีการแนะน าจากเพื่อนให้ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ และมีครอบครัวคอยให้การสนับสนุนและค าแนะน าตลอดจนให้การช่วยเหลือด้าน 
ต่าง ๆ เป็นต้น 
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1.4.3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อ
การศึกษาเพื่อความบันเทิง และเพื่อการสื่อสาร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถแบง่พฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ดังนี้ 

1.4.3.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อการศึกษา 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาโดยตรง  ดังนั้นผู้วิจัยขอน าเสนองานวิจัยที่ใกล้เคียงกับงานวิจัย 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา ไว้ดังนี้ 

สมสรรค์ กันยาหลง (2555) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 357 คน ผลการวิจัยพบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
เพื่อการเรียนรู้สามารถช่วยในเรื่องการท ารายงาน ท าการบ้าน ค้นคว้า สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง เป็นต้น 

พราวนภา เวียงค า (2557) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างจ านวน  
373 คน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 

1.4.3.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ความบันเทิง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อความบันเทิง มีดังน้ี 

ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ส ารวจพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 
ของวัยรุ่นไทยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-24 ปี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นไทยมีอัตราการใช้เฟซบุ๊ก1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ในการใช้แต่ละครั้งจะใช้เวลา  
1-3 ชั่วโมง บริการที่ใช้ได้แก่ การโต้ตอบกระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่มต่าง  ๆ การเล่นเกม  
การท าแบบทดสอบ (Quiz) ต่าง ๆ การแบ่งปันรูปภาพหรือวีดีโอ การค้นหาเพื่อนเก่า การส่งข้อความ 
การเขียนข้อความแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น (Comment) และการกดแสดงความชอบ  
(Click Like)  

อาสภา รัตนมุ่งเมฆา (2559) ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม 
การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
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ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง รับชมที่บ้านหรือหอพัก รับชม 2-3 ครั้ง  
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ไม่นิยมกดแชร์ (Share), คอมเม้นท์ (Comment) และไลก์ (Like) หรืออันไลก์  
(Unlike) 

ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญและสมชาย ไชยโคต (2560) ศึกษา 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ และใช้เพื่อเล่มเกมส์ อัพเดต 
สถานะข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ เป็นตน้ 

1.4.3.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อการสื่อสาร 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร มีดังนี้ 

ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนเก่า กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะได้รับข่าวสารใหม่ ๆ สะดวก รวดเร็ว และช่วยผ่อนคลายความเครียด 

ศรัณยา หวังเจริญตระกูล (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
แรงจูงใจ และการรับรู้ปัญหาจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสาร 

วิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง  
(2554) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการศึกษา  
พบว่า การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก  
กับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุก๊ (Facebook) 

 
ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์ จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้มีลักษณะการใช้งานด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการ
สื่อสาร โดยใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูลความรู้ การแบ่งปันข้อมูลความรู้ การดูหนัง  
ฟังเพลง การเล่นเกม การโพสต์รูปภาพ กิจกรรมต่าง ๆ และการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เป็นต้น  
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1.4.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียน
ได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้  

โดยผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการสื่อสาร 

1.4.5.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมกับเพศ 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้และ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชาชน 
ที่มีอายุ ระหว่าง 15-44 ปี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับเพศอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ.05 

พรรณิการ์ พุ่มจันทร์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2และ3 จ านวน 280 คน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านความบันเทิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

เสาวภาค แหลมเพ็ชร (2559) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบ 
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 620 คนผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันได้รับผลกระทบจาก  
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวอาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปสู่
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนที่มีเพศต่างกันอาจจะมี
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่า
นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันอาจจะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

1.4.5.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมกับระดับชั้น 

อรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
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กลุ่มตัวอย่างจ านวน 382 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้และ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชาชน 
ที่มีอายุ ระหว่าง 15-44 ปี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน  
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ทิพย์วรรณ รัตนธ ารงพรรณ (2558) ศึกษาพฤติกรรมและ 
ผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม  
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

พรรณิการ์ พุ่มจันทร์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ3 จ านวน 280 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีชั้นปีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ (2560) พฤติกรรมการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ชั้นปีต่างกันมีการใช้เพ่ือการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ทิวา โฆษิตธีรชาติ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 306 คน ผลการวิจัย
พบว่า ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคมออนไลน์เป็นสังคมเสมือนจริง  
สัมพันธภาพทางสังคมที่มากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าระดับชั้นการศึกษาและระยะเวลาในการเข้าร่วมเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ยาวนาน ก็จะส่งผลท าให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความสัมพันธภาพ ความสนิทสนมและ 
การรับรู้ถึงความปลอดภัยในเครือข่ายสังคมออนไลน์จะส่งผลให้เข้ามามีส่วนรวมในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มากขึ้นตามระดับชั้นการศึกษา ดังนั้นอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่านักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 
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1.4.5.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมกับการพักอาศัย  

ชลธิชา จุ้ยนาม (2558) ศึกษาพฤติกรรมและผลจากการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 370 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีมี่ทีพั่กอาศัยต่างกันมผีลกระทบต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ที่
บ้านของตนเอง 

บุญญรัตน์ นทีสถิตธาร (2559)  ศึกษาพฤติกรรมและ 
ผลกระทบในการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียนของโรงเรียนสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน  
3,028 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ทั้งนี้นักเรียนที่มีการพักอาศัยต่างกันอาจจะมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะที่แตกต่างกันจึงท าให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
อาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่านักเรียนที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

1.4.5.6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน  

พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า รายได้ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้และ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชาชน 
ที่มีอายุ ระหว่าง 15-44 ป ี

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ.05 

สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับรายได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 

ธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2557: 63) ศึกษาการเปิดรับสื่อพฤติกรรม 
และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรม 
การเปิดรับสื่อเกมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการเล่นเกมออนไลน์ 
ส่งผลกระทบด้านการเงิน ด้านการศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับครอบและเพื่อนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมซึ่งศึกษาตัวแปรในลักษณะเดียวกัน  
ดังนั้นอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่า นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือนต่างกันมีพฤติกรรม           
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

สรุปได้ว่า ทั้งนี้นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละ
เดือนต่างกันอาจจะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นอาจจะ
ตั้งสมมติฐานได้ว่านักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน 

1.4.5.6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมกับจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้  

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับจ านวนเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ที่ใช้ผู้วิจัยค้นคว้าและศึกษาข้อมูล พบว่า ไม่มีผู้วิจัยศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์กับจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเสนองานวิจัยที่ใกล้เคียง   
กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และประเภทของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีงานวิจัยดังนี ้

เฟื่องฟ้า หิรัญกาญจน์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพม 11 เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนผลการวิจัยพบว่า นักเรียนใช้สื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และ 
ทวิตเตอร์ (Twitter) มากที่สุด รองลงมา คือ ยูทูบ (Youtube), ไลน์ (Line) และอินสตราแกรม  
(Instragram) ตามล าดับ 

สินี กิตติชนม์วรกุล (2558) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน 
จากการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ในจังหวัดสงขลา ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1-6 ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า  
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก รองลงมา คือ ไลน์  ยูทูบ  
อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ ตามล าดับ 

ทัศนีย์  ประธาน (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชน 6 จังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,263 คน ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม  
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ อินสตราแกรม และไลน์ ตามล าดับ 
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สรุปได้ว่า นักเรียนนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่  
เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ ดังนั้นอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่านักเรียนที่มีจ านวน 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างกันอาจจะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
แตกต่างกัน เพราะอาจคาดคะเนได้ว่านักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการใช้หลายช่องทาง 
ในการเล่น การติดต่อสื่อสาร ย่อมมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลมากกว่าที่มีช่องทางการเล่นหรือติดต่อสื่อสาร
น้อยกว่าดังนั้น นักเรียนที่มีจ านวนการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างกันอาจจะมีพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันได ้

จากการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตัวแปรเพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่
ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 

 
1.5 ข้อมูลโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ข้อมูลโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีดังนี้ 
1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มุ่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชั้นน าของประเทศไทย    

และอาเซียนภายในปี 2559 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ์
2. ส่งเสริมการน าสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมเครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันวิทยาการสู่สากล 
เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 

2. โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพื้นฐานความ

ร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้มีความพร้อมทั้งการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
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3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 
วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มุ่งมั่นจัดการศึกษา ให้นักเรียน 

มีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  

เทคโนโลยี และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ให้สอดคล้องกับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
นักเรียนมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จากการศึกษาข้อมูลโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม  
และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ โดยโรงเรียนดังกล่าวได้มีการส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่ ทันสมัย 
และหลากหลาย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
และเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีครูคอยอบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่องของคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และรวมถึงการส่งเสริมในด้านการใช้เทคโนโลยี การใช้งาน  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้หรือประกอบการเรียน การสอน 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบริบทของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของทั้ง 3  
พบว่า นักเรียนมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนตัวต่าง ๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กส่วนตัว  
โดยน ามาใช้ท างานหรือเล่นตอนเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน โดยมีการเข้ากลุ่ม
ชวนกันเล่น เช่น เล่นเฟซบุ๊ก ดูยูทูบ ฟังเพลง เล่นเกมส์ออนไลน์ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ประกอบกบั 
บริเวณสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในอ าเภอเมืองมีความเจริญท าให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและ  
มีนักเรียนจากต่างอ าเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงมาศึกษาเล่าเรียน ท าให้ต้องพักอาศัยกับญาติหรือเช่า
หอพักอาศัยอยู่กับเพื่อน อีกทั้งภายในหอพักหรือใกล้ ๆ บริเวณหอพักมีร้านอินเตอร์เน็ตเป็นจ านวน
มาก โดยนักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งท ารายงาน เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง หรือคุยแชทสนทนา 
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ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร์ ไลน์ และอื่น ๆ  
เป็นต้น ซึ่งการอาศัยอยู่หอพักกับเพื่อนก็ท าให้นักเรียนสนิทสนมกับเพื่อนหลากหลายกลุ่มหรือ  
เพื่อนต่างโรงเรียนมากขึ้น ท าให้มีโอกาส ในการติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น  
หรือมีการชักชวนกันท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้ากลุ่มเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือท ากิจกรรมอื่น  ๆ  
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเมื่อถูกชักชวนนักเรียนกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรม  
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพื่อน หากต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะน าพาไปสู่พฤติกรรมที่ดี  
และในทางกลับกันหากต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็จะเกิดผลกระทบกับนักเรียนและผู้อื่นได้  ดังนั้น 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนต้องมีผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือ ครู อาจารย์ คอยตักเตือน
หรือให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด โดยจ ากัดขอบเขตหรือก าหนดเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
เป็นต้น ประกอบกับพ่อแม่เป็นแหล่งสนับสนุนด้านวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ ทั้งเงินทอง ให้แก่นักเรียน 
และเมื่อนักเรียนต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตนักเรียนย่อมเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
บนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว หรือหากใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตก็ย่อมต้องมีค่า ใช้จ่ายหรือค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต โดยนักเรียนมีพ่อแม่เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านปัจจัยเงินทุน เพราะนักเรียนยังอยู่ใน 
ความดูแลของพ่อแม่ประกอบกับนักเรียนยังไม่มีรายได้ เป็นต้น 

ซึ่งปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้อาจส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง 

2.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
การควบคุมตนเองเป็นกระบวนการภายในที่จะท าให้บุคคลสามารถยับยั้งหรือไม่แสดง 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา ซึ่งนักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของการควบคุม
ตนเองไว้ดังนี้ 

พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล (2553: 20) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธี  
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยตนเอง  
เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายวิธีการและปฏิบัติด้วยตนเองรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นการมี
ความสามารถรอคอยเพ่ือให้ได้รับผลที่ดีกว่าภายหน้า 

อนันท์ งามสะอาด (2554) การควบคุมตนเอง หมายถึง การที่บุคคลเป็นผู้ด าเนินการ    
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมายหรือวิธีการด าเนินการ
เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
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สุจิตรา โนมะยา (2555) ได้ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง คือ วิธีการที่สามารถ  
ท าให้ตนเองเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมีเป้าหมาย การวางแผนเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 

โดยสรุป การควบคุมตนเอง หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะพัฒนาหรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ตามที่ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายไว้โดยการควบคุมพฤติกรรมทางลบและเพิ่มพฤติกรรมทางบวก  
ซึ่งอาจจะอาศัยการเสริมแรงทางบวกเพื่อช่วยให้ควบคุมตนเองจากปัจจัยภายนอกและสามารถกระท า 
ให้สมบูรณ์ด้วยการควบคุมจากบุคคลอื่นหรือมีเครื่องมือที่จะควบคุมได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 

2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Albert Bandura  
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้พัฒนามาจากแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายคน  

โดยเฉพาะที่ส าคัญ คือ แบนดูรา (Bandura, 1969, อ้างถึงในนวรัตน์ รังษิยาภา, 2550: 16) ซึ่งอธิบาย 
แนวคิดที่ส าคัญในการเรียนรู้ทางสังคมไว้ดังนี ้

1. พฤติกรรมทั้งลายทั้งสิ้นของมนุษย์นอกจากปฏิกิริยาสะท้อน ล้วนเป็น 
ผลที่ได้รับจากการเรียนรู ้

2. สิ่งที่มนุษย์เรียน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ โดยเรียนรู้จากผลที่จะ 
เกิดตามมา กล่าวคือ เรียนรู้ว่าเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ใดเกิดตามมา หรือเมื่อกระท า
พฤติกรรมใดแล้วผลที่ได้รับตามมาจากการกระท านั้นจะเป็นเช่นไร อย่างแรกจัดความสัมพันธ์ระหว่าง 
เหตุการณ์กับเหตุการณ์ อย่างที่สองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลที่เกิดจากพฤติกรรม 
ความรู้ที่มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายมาเป็นความเชื่อที่มีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม 
ของบุคคล 

3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และ 
การเรียนรู้จากการสังเกต 

4. ผลจากการเรียนรู้ของมนุษย์จะกลายมาเป็นความเชื่อ ซึ่งเป็นตัวก าหนด 
พฤติกรรมส าคญั และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเชื่อด้วย 

5. การควบคุมพฤติกรรมด้วยการรู้คิด การรู้คิดของบุคคลในเชิงประเมินค่าที่วาง
อยู่บนข้อสมมติฐานความเชื่ออันเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นจะน าให้เขาตัดสินใจที่จะกระท า
หรือไม่กระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งได้ และจะน าไปสู่การควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตาม
หน้าที่ตนได้ต้ังใจไว ้
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6. หลังจากการเรียนรู้แล้ว มนุษย์จะเลือกเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่ตนเห็น 
คุณค่ามากกว่าพฤติกรรมที่ถูกลงโทษหรือไม่ได้รับรางวัลหรือแรงเสริม การเห็นผลจากการกระท า  
ในเชิงบวกย่อมเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรมนั้นอีก ตลอดจนเกิดความคาดหวังแต่แรงเสริม  
ที่จะได้รับการคาดหวังนี้จะท าให้บุคคลตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม เพื่อให้ผลบังเกิดขึ้น
ตามความต้องการ คือ ต้องการมีการควบคุมตนเองและประเมินตนเอง 

7. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาจากการประเมิน 
ตนเองซึ่งจะมีทั้งทางดีและไม่ดี ท าให้เกิดการรับรู้ตนเองในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป การประเมิน 
ตนเองนี้จะท าให้บุคคลสามารถควบคุมตนเองให้กระท าพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ 

8. พฤติกรรมหรือการกระท าที่บุคคลท าต่อตนเองเนื่องมาจาการประเมินตนเอง 
ก็ดีและจากปฏิกิริยาต่อตนเองทั้ งทางบวกและทางลบ ล้วนเป็นผลมาจากการการเรียนรู้   
จากประสบการณ์ตรงและการมีต้นแบบหรือแบบอย่าง การให้แรงเสริมต่อตนเองเป็นเรื่องส าคัญ 
เพราะจะมีผลต่อความพยายามของบุคคลที่จะกระท าให้ถึงมาตรฐานที่คนตั้งไว้และท าให้สามารถ
พัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง สามารถปรับปรุงและคงรักษาพฤติกรรมนั้นต่อไปไว้ได้ 

สรุปได้ว่า แบนดูรา (Bandura) ได้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจาก 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง หรือจากการเลียนแบบต้นแบบ และมีการประเมินพฤติกรรม 
ของตนเอง โดยมีแรงเสริมที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น รางวัล หรือ  
สิ่งตอบแทน และจะเกิดเป็นพฤติกรรมที่พัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง  ดังนั้นตัวแปร 
การเลียนแบบเพื่อน อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้นักเรียนมีการควบคุมตนเองตามลักษณะต้นแบบหรือเพื่อน  
จะเห็นได้ว่า ตัวแปรทั้งสองอาจจะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมได้โดยตัวแปรการเลียนแบบเพื่อนอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ในด้านการการใช้งาน การใช้ภาษา การลอกเลียนแบบพฤติกรรม  
หรือค่านิยมที่ทันสมัย เช่น วัตถุสิ่งของ ภาษา วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการเลียนแบบพฤติกรรม  
ของเพื่อนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เดียวกัน และหากนักเรียนมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลในด้านที่ดี เช่น  
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ติดตามงาน และ ส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

2.2.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytiv Theory) ซึ่งฟรอยด์ (Freud) จิตแพทย์ 

ชาวออสเตรียเป็นผู้สร้างขึ้นนั้น มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองของบุคคลก็คือ ฟรอยด์ 

(Freud) (Freud, อ้างถึงในอัครเดช หอเจริญ, 2553) 
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ฟรอยด์ (Freud) อธิบายว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงกระตุ้นหรือแรงขับ 

ตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถท าลายบุคคลและสังคมได้ หากไม่มีการควบคุมที่ดี ก็จะน าไปสู่พฤติกรรม 

เบี่ยงเบนออกนอกกรอบปทัสถานของสังคมฟรอยด์ (Freud) ได้แบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น  

3 ส่วน ได้แก่ 

1. จิตไร้ส านึก (Id หรือ Libido) 
2. ตัวเราที่อยู่ในจิตส านึก (Ego) 
3. หรือ Self และมโนธรรม (Superego) 
ในส่วนที่ เป็นจิตไร้ส านึกฟรอยด์ (Freud) อธิบายว่า คนเกิดมาพร้อมด้วย 

จิตไร้ส านึกที่เต็มไปด้วยกิเลสหรือความปรารถนา ซึ่งจัดว่าเป็นแรงผลักดันภายในตัวส าคัญที่ชี้น า
บุคคลกระท าสิ่งที่ตนปรารถนา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและสังคมได้ ถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้น  
ไม่ได้อยู่ในท านองคลองธรรม ส าหรับส่วนที่เป็นตัวเราที่ได้รับจากการขัดเกลาให้พ้นจากสภาพที่อยู่ใน 
จิตไร้ส านึกนั้น จัดเป็นส่วนที่ผ่านการอบรมขัดเกลา เพื่อให้เป็นเหมือนคนอื่น  ๆ แม้ว่าบุคคลผู้ถูก 
ขัดเกลาอาจต้องฝืนใจประพฤติให้อยู่ในกรอบของบุคคลนั้นให้ได้ ส่วนที่เป็นมโนธรรมนั้น ถือว่าเป็น  
ส่วนที่ส าคัญยิ่ง คือเป็นตัวแทนของกฎบังคับต่าง ๆ ทางศีลธรรมทั้งหมด การสร้างให้เกิดมโนธรรม 
ในจิตใจ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากในกระบานการฝึกอบรม เพราะท าให้เกิดความส านึกในภาวะ 
ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ คือ การเรียนรู้ศีลธรรม ค่านิยม ตลอดจนเรียนรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก 
อะไรควรท าไม่ควรท า ผู้ที่ได้รับการอบรมขัดเกลามาอย่างดีจนเข้าใจเป้าหมายของปทัสถานทางสังคม 
ย่อมจะไม่กระท าผิดหรือออกนอกลู่นอกทาง ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองได้ให้สาระส าคัญที่ว่า 
บุคคลทั่วไปจะมีแรงขับที่อยู่ภายในตนเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นจิตไร้ส านึก ซึ่งพร้อมจะแสดงออกมาตาม 
ความต้องการเสมอ ถ้าขาดการควบคุมยับยั้งเมื่อใด ก็อาจจะท าให้เกิดผลเสียหายขึ้น มนุษย์จึงจ าเป็นต้อง 
ได้รับการอบรมบ่มนิสัย เพื่อจะท าให้เกิดการควบคุมตนเองได้ในระดับทั่วไป ซึ่งเป็นตัวเราที่ขัดเกลา
เพื่อที่จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่การพัฒนาตัวเราให้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง  
เมื่อเข้าสู่ภาวะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นั้น จ าเป็นที่จะต้องพัฒนามโนธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ 
เพื่อควบคุมจิตไร้ส านึกบุคคลนั้นจึงจะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณภาพทางจิตใจสูงได ้

สรุปได้ว่า การควบคุมตนเอง เป็นการแสดงพฤติกรรมความต้องการที่อยู่ภายใน 
จิตใจของตนเองออกมาแสดงให้บุคคลอื่นได้รับรู้   โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมและต้อง
อาศัยการอบรมและขัดเกลาจากบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว โรงเรียนและสังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  
การควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนั้นต้องอาศัยปัจจัยภายในตนเอง 
และปัจจัยภายนอก โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้ วิจัยศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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อย่างเหมาะสม โดยมีตัวแปรที่ศึกษา ทั้งตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายในตนเอง คือ การควบคุมตนเอง และ
ปัจจัยภายนอก คือ การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม 

2.2.3 การควบคุมตนเองตามทฤษฏีของไนย์ (Nye, 1958, อ้างถึงในสุจิตรา โนมะยา,  
2555: 22) สังคมเป็นองค์กรส าคัญในการควบคุมและสร้างความส านึกความผูกพันให้เกิดแก่สมาชิก
ของสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 อย่าง คือ 

1. การควบคุมภายในสังคมโดยผ่านสถาบันต่าง  ๆ อบรมบ่มนิสัยสมาชิก 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว พ่อแม่อบรมบ่มนิสัยลูกให้เกิดความส านึกยึดมั่นอยู่ในค่านิยมและ
ปทัสถานของสังคมจนท าให้ค่านิยมและปทัสถานของสังคมฝังลึกเข้าไปอยู่ในจิตส านึกของลูกและ
จิตส านึกน้ีเองที่เป็นพลังภายในที่ควบคุมบุคคลไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

2. การควบคุมตนเองโดยตรง พ่อแม่เป็นตัวแทนสถาบันครอบครัว ต ารวจ  
เป็นตัวแทนสถาบันปกครองเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มปฐมภูมิเป็นผู้ห้ามปรามไม่ให้บุคคลกระท าพฤติกรรม
เบี่ยงเบนออกนอกกรอบถือว่าเป็นการควบคุมโดยตรงจากบุคคลภายนอก 

3. การควบคุมโดยอ้อม การที่คนเราอยู่สถาบันครอบครัวมานานท าให้เกิด 
ความผูกพันความรักตอบสนองพ่อแม่ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบัน ช่วยให้บุคคลไม่ท าอะไรนอกลู่นอกทาง 
ด้วยกลัวพ่อแม่จะเสียใจ นอกจากนั้นก็ยังมีความรักความผูกพันต่อบุคคลภายนอกเป็นพลังยับยั้ง  
พฤติกรรมนอกรูปแบบของคนเราได้อีกด้วย 

4. ความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจที่ชอบธรรมในสังคมคนเราต้องการ 
ด าเนินชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนา เช่น ความรัก การยอมรับนับถือและ 
ความมั่นคงในชีวิตความต้องการดังกล่าวจะเป็นพลังควบคุมป้องกันไม่ให้คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

 
2.3 วิธีการควบคุมตนเอง 

Thoresen and Mahoney (1974, อ้างถึงใน พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล , 2553:  
20 - 21) ได้ให้รายละเอียดของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการควบคุมตนเองไว้ดังนี ้

ขั้นที่ 1 การตั้งเป้า (Goal Setting) คือ การก าหนดเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมใด 
พฤติกรรมหนึ่งด้วยตนเองเป็นเป้าหมายที่เป็นจริง ชัดเจน สามารถท าได้ 

ขั้นที่ 2 การสังเกตตนเอง (Self-Monitoring) เป็นกระบวนการที่บุคคลพิจารณาว่า 
ตนเองได้กระท าพฤติกรรมตามเป้าหมายแล้วหรือยัง จะท าควบคู่ไปกับการบันทึกพฤติกรรม  
ซึ่งมีขั้นตอนในการสังเกต คือ  
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1. จ าแนกพฤติกรรมเป้าหมายว่าพฤติกรรมอะไรที่ต้องการสังเกต 
2. ก าหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกการสังเกต 
3. ก าหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก 
4. สังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
5. ท าแผนภาพและกราฟแสดงการบันทึก 
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม 
ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินพฤติกรรม 

ของตนเอง โดยการประเมินคุณค่าของพฤติกรรมจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกด้วยตนเอง ซึ่งท าให้เรา
ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมที่ก าลังท าอยู่อย่างถี่ถ้วน 

ขั้นที่ 4 การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) การจัดผลกรรมที่เป็นแรงเสริม
ให้แก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยตนเอง เพื่อท าให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นโดยมีการก าหนดเกณฑ์          
การเสริมแรงด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 5 นักเรียนให้การเสริมแรงตามเง่ือนไข 
จากนิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การควบคุมตนเองเป็นการใช้กระบวนการหรือขั้นตอน 

ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จนน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์
ที่วางไว ้

วิธีการควบคุมตนเองสกินเนอร์ (Skinner, 1953, อ้างถึงในสุจิตรา โนมะยา, 2555)  
ได้กล่าวถึงวิธีการควบคุมตนเองไว้ดังนี ้

1. ใช้วิธีการขยับร่างกาย เช่น การกัดริมฝีปากตนเองเพื่อไม่ให้หัวเราะ เป็นต้น  
การกระท าดังกล่าวสามารถท าให้บุคคลนั้นหลีกเหลี่ยงการท าพฤติกรรมที่ไม่พอใจได ้

2. เปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งเร้าหรือสัญญาณต่าง ๆ ที่ควบคุมพฤติกรรมที่ต้องการหลีกหนี เช่น  
การเลือกสถานที่ตากอากาศ เพื่อหลีกหนีสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน จดรายการนัดหรือ
วันที่ส าคัญลงในปฏิทิน จะเป็นสิ่งเร้าให้แสดงพฤติกรรมต่อมา เป็นผลท าให้เกิดสามารถหลักหนีจาก  
สภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการลืมที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างนั้น ในเวลา 
ดังกล่าวจากสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจอาจเกิดจากการลืมแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา ดังนั้น  
การเปลี่ยนเงื่อนไขหรือสัญญาณต่าง ๆ จะช่วยให้เราแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

3. ยุติการกระท าบางอย่าง เช่น การที่คนเราจะรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อที่จะได้
รับประทานอาหารเย็นที่แสนอร่อยมากขึ้น หรืองดอาหารก่อนลงการแข่งขันกีฬา 

4. เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์ บางครั้งเราอาจ พบว่าการแสดงพฤติกรรม 
ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นอาจน าไปสู่ผลที่ไม่พึงพอใจ จึงต้อการเปลี่ยนการสนองตอบอารมณ์
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ใหม่ โดยการแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมที่เคยแสดงออกเมื่อมีอารมณ์ดังกล่าว เช่น หากเห็น 
หัวหน้างานของตนเองตกบันได แล้วรู้สึกขบขันจนหัวเราะออกมา แต่ก็รู้ว่าถ้าหัวเราะออกมาอาจถูก  
หัวหน้าลงโทษได้ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนการตอบสนองใหม่โดยการเอาฟันกัดลิ้นตนเอง หรือหยิกขา
ตนเอง เป็นต้น 

5. ใช้เหตุการณ์ที่ไม่พอใจในสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เช่น  
การตั้งนาฬิกาปลุก โดยที่เสียงนาฬิกาปลุกจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อที่จะท าให้สามารถ  
ไปท างานได้โดยตรงเวลา 

6. ใช้ยาแอลกอฮอล์ หรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง เช่น 
การดื่มสุรา เพื่อที่จะให้ลืมความทุกข์ หรือดื่มกาแฟ เพื่อที่จะไม่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่อ่านหนังสือ 
หรือขับรถ เป็นต้น 

7. การให้แรงเสริมหรือการลงโทษตนเอง บุคคลอาจสัญญากับตนเองว่า ถ้าอ่านหนังสือ 
จิตวิทยาจบแล้วจะไปดูโทรทัศน์ 

8. ท าสิ่งอื่นแทนสิ่งที่ก าลังท าอยู่ โดยที่บุคคลเปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมอื่นแทนที่จะน า 
ตนเองไปสู่การได้รับผลที่พึงพอใจ เช่น การเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเพื่อที่ว่าจะได้หลีกเลี่ยงการโต้เถียง  
เป็นต้น 

สรุปได้ว่า วิธีการควบคุมตนเอง สามารถท าได้โดยการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด้านของ 
การควบคุมด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการควบคุมด้านพฤติกรรม โดยอาศัยรูปแบบหรือวิธีการ 
ต่าง ๆ เช่น ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถจ ากัดเวลาในการเล่นหรือใช้งานการจัดสรรเวลา 
อย่างถูกต้องเหมาะสม การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประโยชน์  ทั้งในด้านการศึกษา  
ความบันเทิง และการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสม 
อัครเดช หอเจริญ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม  
การเล่นเกมออนไลน์กับการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาจาก  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เล่นเกมออนไลน์ จ านวน 909 คน ส าหรับ 
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งที่ติด
เกม เสี่ยงที่จะติดเกม และไม่ติดเกมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

นุชทิมา โสภาวาง (2558) ศึกษาการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนจ านวน 515 คน ผลการวิจัย พบว่า การควบคุมตนเอง 
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ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร  
เพื่อความบันเทิง และสามารถเป็นตัวท านายการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร  
เพื่อความบันเทิงได้ โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และ 
ด้านการติดต่อสื่อสารและมีตัวแปรอิสระ คือ การควบคุมตนเอง ดังนั้นการควบคุมตนเองอาจจะเป็น  
ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

ทัศนีย์ ประธาน (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชน 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างขนาด  
2,263 คน จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคสื่อและความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม  
ออนไลน์ในสื่อแต่ละประเภท ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อเพื่อติดต่อสื่อสาร  
เพื่อหาข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการควบคุมตนเองและตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์
ในระดับมาก 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์กับการควบคุมตนเอง นั้นสามารถอธิบายได้ว่า การควบคุมตนเองนั้นเป็นการแสดงพฤติกรรม
ความต้องการในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมและต้อง
อาศัยการอบรมและขัดเกลาจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ครู  
อาจารย์ เพื่อน และสังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์   
อย่างเหมาะสมนั้นต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในตนเองที่ต้องควบคุมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของตนเองให้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ค านึงถึงความปลอดภัยและเหมาะสม และปัจจัยภายนอก 
อื่น ๆ ที่จะมาชักจูงหรือชี้น าให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งที่เหมาะสมและ 
ไม่เหมาะสม ดังนั้น การควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนั้น นักเรียน  
ควรมีสติ ยับยั้งชั่งใจตนเองในการพิจารณาไตร่ตรองถึงผลดีที่จะเกิดประโยชน์กับตนเองหรือ 
เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วย และพิจารณาถึงผลเสียที่จะเกิดกับตนเองและผู้อื่นเช่นกัน 

 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเลียนเพื่อนในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
นุชทิมา โสภาวาง (2558:9) กล่าวว่า ตัวแบบจากเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยมีความเหมาะสมทั้งวิธีการใช้และคุณภาพของเนื้อหาที่เลือก 

ณรัญชญา ภูมิคอนสาร (2555) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการเลียนแบบ คือ การแสดงออก 
หรือการกระท าต่าง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกโดยเอาแบบอย่างจากผู้อื่น หรือคล้อยตามสิ่งอื่น โดยเกิดจาก 
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การรับข้อมูลทางสังคมทั้งทางตรง ทางอ้อม จากตัวแบบที่มีอยู่จริงและตัวแบบสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
นักเรียนยอมรับ ชื่นชอบ เพื่อเป็นการปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เพื่อนหรือสังคมรอบตัวของ
นักเรียน หรือ เพ่ือนให้เกิดความรูสึ้กอุ่นใจ และม่ันใจในตนเองมากข้ึน โดยแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ 
ได้แก่ การแต่งกาย กริยาท่าทาง และภาษาที่ใช้ 

ในที่นี้สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลียนเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ  
การแสดงออกหรือการกระท าต่าง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกมา โดยเลียนแบบอย่างจากผู้อื่นที่เกิดจาก 
การเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบในโลกออนไลน์ จากตัวแบบที่มีอยู่จริงและตัวแบบสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที ่
นักเรียนยอมรับหรือชื่นชอบ และนักเรียนมีการปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือสังคมรอบตัว  
โดยนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่พบเห็นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์และถูกแสดงออกมา
ในลักษณะการแต่งกาย กริยาท่าทาง และภาษาที่ใชบ้นเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 

3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ 
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ดังนี ้
ทฤษฎีการเลียนแบบ (imitation theory) ของอัลเบิร์ต (Albert) 
Albert (1986, อ้างถึงในธนวุฒิ เศขรฤทธิ์, 2554: 25-26) พบว่า พฤติกรรมแปลก ๆ  

ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในบุคคล ซึ่งไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้นมาก่อนเลย บางครั้งเราไม่สามารถอธิบายได้โดย  
ทฤษฎีการเรียนรู้ แต่สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจาก  
การได้เห็นเป็นแบบอย่าง หรือสังเกตจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และสื่อมวลชนก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ 
ส าคัญยิ่งในการให้แบบอย่างการเรียนรู้อย่างนับไม่ถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคที่ว่า การเป็นแบบที่  
เป็นเทคนิคที่ส าคัญในการสร้างพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลดังน้ี 

กระบวนการเรียนรู้จากตัวแบบ 
Albert (1986, อ้างถึงในธนวุฒิ เศขรฤทธิ์, 2554: 25-26) กล่าวว่า การเรียนรู้ในลักษณะ 

ของการเลียนแบบเท่านั้นที่จะน าไปสู่การสร้างค่านิยมทางศีลธรรมของเด็กและรูปแบบทางสังคม 
(Social model) แม่แบบอิทธิพลการเรียนรู้มากเมื่อบุคคลได้เห็นแม่แบบก็สามารถรับรู้สัญลักษณ์ 
ของการกระท าและสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นได้เหมาะสม กระบวนการเรียนรู้จากแม่แบบนี้ อาจกล่าว 
ได้ว่า เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation Learning) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 

1. กระบวนการให้ความสนใจ (Attention Process)  ลักษณะของแม่แบบและ 
การแสดงออกของแม่แบบที่จะช่วยให้บุคคลเกิดความสนใจ คือ มีความคล้ายคลึงกับผู้สังเกต  
ในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ทัศนคติ ชื่อเสียง ความสารถ 

2. กระบวนการจ า (Retention Process) การจ ารายละเอียดต่าง ๆ ของพฤติกรรม 
ของแม่แบบได้ก็จะสามารถลอกเลียนแบบได้ ดังนั้น การเสนอแม่แบบโดยการให้มีการใช้ค าพูดและ  
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การเสนอแม่แบบให้เป็นเรื่องราว จะเป็นตัวชี้แนะให้ผู้สังเกตระลึกถึงพฤติกรรมของแม่แบบได้ง่ายขึ้น
เมื่อได้รับสิ่งเร้าที่เหมือนหรือคล้ายกับแม่แบบกระตุ้น 

3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) เป็นการถ่ายโยงจาก
ความสนใจ และการจ าแม่แบบ มาเป็นการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
แม่แบบหรือไม่นั้น เกิดจากการเรียนรู้ จากการสังเกตแม่แบบ ถ้าพฤติกรรมของแม่แบบได้รับผลกรรม
ที่พึงพอใจหรือสามารถหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ แนวโน้มที่บุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมของตัว
แบบก็จะสูง เพราะคาดหวังว่าจะได้รับผลกรรม ดังเช่นเดียวกับที่ตัวแบบได้รับ 

จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2553: 122, อ้างถึงในภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์, 18) ได้กล่าวว่า  
อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) นักจิตวิทยาชาวแคนาดา ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่ 
ของคนเกิดจากการสังเกตตัวแบบ (model) หรือการเลียนแบบ (imitation) จากตัวแบบซึ่งแตกต่าง
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ต้องอาศัยการลองผิดลองถูก เพราะเสียเวลาและอาจประสบ
อันตรายได้ การเรียนรู้แบบนี้พบว่า ตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถที่จะถ่ายทอดทั้งความคิดและ  
การแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน และการเรียนรู้ทางสังคมจากประสบการณ์ของผู้อื่นสามารถเรียนรู้ 
ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งจากการสังเกตท าให้เรียนรู้ได้ว่าพฤติกรรมนั้นได้รับผลกรรม 
อย่างไร ถ้าเห็นว่าผลกรรมที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้สังเกตก็มีแนวโน้มที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรม
นั้น โดยจากการวิจัยของแบนดูรา พบว่า การให้รางวัลแก่ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมีผลท าให้ 
เด็กเลียนแบบพฤติกรรมการร้าวมากขึ้น โดยได้แบ่งประเภทของตัวแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง ๆ (Live model) คือ ตัวแบบที่บุคคลได้มีโอกาสสังเกตและ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง 

2. ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic model) คือ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  
วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน หรือหนังสือนวนิยาย เช่น ดารานักแสดงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์
คนรุ่นใหม่ที่เล่นกีฬาและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือในทางตรงข้าม เด็กอาจเลียนแบบพฤติกรรม
ยุวอาชญากรที่ลงข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ เนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างที่ไม่เคย 
ได้รับมาก่อนเมื่อท าตัวเรียบร้อย เพราะสังคมมักสนใจเด็กดี เด็กเก่ง และเด็กเกเร เมื่อไม่สามารถ  
เป็นที่หนึ่งทางบวกได้ก็เลือกแสดงออกตามตัวแบบด้านลบซึ่งได้รับความสนใจเช่นกัน 

สิริอร วิชชาวุธ (2554 : 93, อ้างถึงในภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ , 19-20 ) ได้กล่าวว่า  
การเรียนรู้จากการสังเกตมีกระบวนการทางปัญญา 4 ขั้น คือ 

1. ช่วงความต้ังใจ (Attention Span) ความต้ังใจจะเป็นตัวก าหนดในการเลือกรับรู้สิ่งเร้า  
ถ้าผู้เรียนตั้งใจที่จะรับรู้สิ่งเร้าหนึ่ง ผู้เรียนจะรู้ว่ามีสิ่งเร้านั้นปรากฏ ถ้าผู้เรียนไม่ตั้งใจรับรู้สิ่งเร้าผู้เรียน
จะไม่รู้ว่ามีสิ่งเร้านั้นปรากฏอยู่ในขณะนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลท าให้ผู้เรียนเกิดการตั้งใจรับรู้เพื่อการเลียนแบบ 
มีดังน้ี 
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1.1 ตัวแบบ (Model) ตัวแบบจะเป็นบุคคลตัวอย่างหรือสิ่งที่เป็นตัวอย่าง ตัวแบบ  
ที่สามารถดึงดูดให้ผู้ เรียนตั้งใจรับรู้จะต้องมีบุคลิกลักษณะที่น่าประใจ ผู้มีอ านาจในต าแหน่ง       
มีความน่าสนใจและความชื่นชอบของตัวแบบ เป็นผู้มีความสามารถ เป็นผู้ เชี่ยวชาญและ  
ประสบความส าเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง มีความสอดคล้องกับค่านิยมของผู้สังเกต มีความน่าเชื่อถือ   
มีบุคลิกลักษณะคล้ายกับผู้สังเกต และมีความอบอุ่นเป็นกันเอง 

1.2 บุคลิกลักษณะของผู้สังเกต (Observer’s Characteristics) บุคลิกลักษณะของ   
ผู้สังเกตมีอิทธิพลต่อการสังเกตตัวอย่างหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการตีความเหตุการณ์หรือสภาพ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนี ้

1.2.1 ความสามารถที่จะรับรู้สึกได้ ตัวแบบที่อยู่ในบริเวณหรือของเขต 
ที่ผู้สังเกตจะสามารถรู้สึกได้จะท าให้ผู้สังเกตสามารถรับรู้ตัวแบบได้ 

1.2.2 ระดับความไวในการถูกกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจในตัวแบบของผู้เรียน 
1.2.3 การรับรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าผู้เรียนเคยรับรู้สิ่งเร้ามาก่อนแล้ว จะมีการรับ

รู้สึกสิ่งเร้านั้นเร็วกว่าสิ่งเร้าที่ตนไม่เคยรับรู้มาก่อน 
1.2.4 ประวัติการได้รับแรงเสริม หากเคยได้รับการเสริมแรงทางบวกจากการ

ท าตามตัวแบบก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้สนใจและท าตามตัวแบบได้มากกว่าการที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน 

2. การเก็บข้อมูลไว้เป็นความจ า (Retention) เมื่อผู้เรียนรับรู้เหตุการณ์ว่าสถานการณ์ 
ใดใคร ท าอะไร ได้อะไร ผู้เรียนจะเก็บสิ่งที่ตนรับรู้ไว้เป็นความทรงจ า ซึ่งผู้เรียนจะต้องจ าได้ว่าสิ่งที่ตน
ตั้งใจดูคืออะไร จากนั้นมีการจัดระเบียบประเภทของการคิดตามรูปแบบจินตนาการและภาษา       
ที่ใช้สร้างเป็นสัญลักษณ์เก็บไว้ในความจ าระยะยาว (Long Term Memory: LTM) และมีการทบทวน 
สิ่งที่ตนจ าได ้

3. การท าพฤติกรรม(Motor Reprodution หรือ Behavioral Product) ผู้เรียนจะมี 
ค าจ ากัดความส าคัญของสัญลักษณ์ที่แปลจากสิ่งที่ตนสังเกตแล้วน ามาสร้างรูปแบบในการกระท า    
ที่เหมาะสม การจะเกิดพฤติกรรมได้นั้นผู้เรียนจะจับคู่เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ตนประสบในขณะนั้น 
กับภาพเหตุการณ์หรือมโนทัศน์ที่อยู่ในความจ าเดิมและผู้เรียนจะปรับพฤติกรรมของตนตามมโนทัศน์
ที่มีอยู่ในความจ า ผู้เรียนจะท าพฤติกรรมเลียนแบบที่ตนจ าได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกาย  
ที่จะท าได้ เมื่อท าพฤติกรรมเลียนแบบแล้วจะตรวจสอบดูว่าพฤติกรรมที่ตนท าไปนั้นท าได้ ถูกต้อง
หรือไม่จากการสังเกตและการรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ 

4. แรงจูงใจในการท าพฤติกรรม (Motivation) ความปรารถนาในการท าพฤติกรรมของ 
ผู้เรียนจะท าให้เขาท าพฤติกรรมที่ได้สังเกตเห็นไว้ ผู้เรียนจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ตนสังเกตเห็นจาก
ตัวแบบหมดทุกพฤติกรรม ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมของตัวแบบหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 
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สิ่งจูงใจ 3 แบบ คือสิ่งจูงใจโดยตรง สิ่งจูงใจจากการสังเกต และสิ่งจูงใจที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นเอง  
ถ้าตัวแบบท าพฤติกรรมแล้วได้รับรางวัลจากการท าพฤติกรรมนั้น ผู้ เรียนจะมีแรงจูงใจใน     
การเลียนแบบพฤติกรรมนั้นด้วย ถ้าตัวแบบท าพฤติกรรมแล้วได้รับการลงโทษ ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจ  
ที่จะไม่เลียนแบบพฤติกรรม 

Fischer & Gochros (1975, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2539: 51) ได้กล่าวถึง 
หน้าที่ของตัวแบบไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. สร้างพฤติกรรมใหม่เป็นการสร้างให้เกิดพฤติกรรมใหม่ส าหรับผู้สังเกตที่ยังไม่เคย  
มีพฤติกรรมนั้นมาก่อน 

2. เสริมพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นตัวแบบจะเป็นแรงจูงใจส่งเสริมให้ผู้สังเกตพัฒนา
ทักษะของตนเองให้ดีขึ้น 

3. ยับยั้งการเกิดพฤติกรรมตัวแบบจะช่วยให้พฤติกรรมลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย 
สรุปไดว้่าการเลียนแบบเพื่อน หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 

ต้นแบบหรือตัวแบบและน ามาเปลี่ยนแปลงหรือน ามาดัดแปลงพฤติกรรม โดยตัวแบบเพียงคนเดียว
สามารถที่จะถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน และการเรียนรู้ทางสังคมจาก 
ประสบการณ์ของผู้อื่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสื่อต่าง ๆ โดยการเลียนแบบเพราะเห็น
ว่าจะสามารถน าไปสู่ผลในทางบวก แต่หากเป็นผลในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ  
การแสดงออกของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน เพราะมีบุคคล
ต้นแบบทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก จึงต้องมีการพิจารณาและเลือกต้นแบบที่จะน าพาไปสู่การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 

3.3 พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุน่กับการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน ์
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันในยุคที่โซเชียลมีเดีย (Social Media)  

มีการสื่อสารรวดเร็วเป็นวงกว้างแต่ไม่มีมาตรฐานจริยธรรมก ากับเหมือนสื่อหลัก เข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวัน ท าให้บุคคลทั่วไปเป็น "ไอดอล" หรือ “Net idol” ได้ง่ายหากบุคคลต้นแบบ         
มีพฤติกรรมดี มีจริยธรรมอยู่ในกฎระเบียบของสังคมไม่เป็นอันธพาล ไม่ท าร้ายผู้อื่น ย่อมเป็นผลดีต่อ 
สังคม แต่หากยอมรับต้นแบบที่ไม่ดีมาก ๆ คนในสังคมก็จะชินชาเห็นเป็นเรื่องปกติจนเกิดเป็นบรรทัด
ฐานที่ไม่ดีของสังคม ที่จะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ขาดระเบียบ มีแต่การเบียดเบียน ท าร้ายกัน ไม่ว่า  
จะด้วยค าพูด ความคิด หรือพฤติกรรม ดังนั้น จึงต้องมีสติให้มาก คิดไตร่ตรอง ให้ความชื่นชมยกย่อง 
เลือกรับหรือเลือกเลียนแบบบุคคลต้นแบบที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี ร่วมกันเปลี่ยนบรรทัดฐาน สร้างสังคม 
ที่ดีให้เกิดขึ้นจะดีกว่า 
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อัมพร เบญจพลพิทักษ์ กล่าวว่า การเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องมีเงื่อนไข คือ  
ต้องเลียนแบบในสิ่งที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ไม่สร้างสรรค์ จะกลายเป็นปัญหาสังคม และอาจมีปัญหา
ในเรื่องของการคิด ขาดประสบการณ์ชีวิตที่ดีพอ ขาดต้นแบบที่ดี สิ่งเหล่านี้ท าให้ไม่สามารถปรับตัว 
ให้เหมาะสม พอมีการชักจูงก็ท าให้หลงเชื่อง่าย แต่การเลียนแบบบางครั้งก็เกิดจากการสะสม เด็กมักดู 
สื่อทีวี หรืออินเทอร์เน็ตที่แฝงความรุนแรงท าให้รู้สึกด้านชา 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นในปัจจุบันเกิดจากการปฏิบัติตนตามบุคคล
ต้นแบบที่พบเห็นบนสื่อออนไลน์ หากมีการเลือกปฏิบัติตนตามต้นแบบหรือไอดอลต้องค านึงถึงผล  
ที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งผลดี และผลเสีย โดยมีการพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิด  
ผลกระทบกับตนเองและสังคม 
 

3.4 แนวทางป้องกันปัญหาพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น   
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แนะแนวทางป้องกันปัญหา ดังนี ้
1. ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก 
2. ครอบครัวต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งทางกาย วาจา 
3. ไม่ใช้ความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขปัญหา 
4. ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะท าให้เด็กและเยาวชนรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ 

และสบายใจ 
5. มีการชื่นชมกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมด้านจิตสาธารณะ 
6. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
7. หลีกเลี่ยงการรับสื่อที่เกี่ยวกับความรุนแรง 
8. โรงเรียนที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ หรือ 

การต าหนิ การแสดงความเห็นถึงขอ้เสียของเด็กในที่สาธารณะ 
9. ควรเสริมบทเรียนด้านการวิเคราะห์แยกแยะ การรู้เท่าทันสื่อและการรับรู้ข่าวสาร

ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเด็ก 
10. มีมาตรการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนที่เหมาะสม 
11. สนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

(กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 
สรุปได้ว่า การเลียนแบบพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นเป็นการปฏิบัติตนตามต้นแบบที่ตนเอง

ชื่นชอบ ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังค้นหาตัวตนของตนเอง โดยเริ่มมีการแสวงหาบุคคลต้นแบบ และ
ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม หากบุคคลต้นแบบมีพฤติกรรมดี มีจริยธรรมอยู่ในกฎระเบียบ 
ของสังคมย่อมเป็นผลดีต่อสังคม แต่หากสังคมมีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีและยอมรับต้นแบบ 
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ที่ไม่ดีมาก ๆ คนในสังคมก็จะเกินความชินชาและเห็นเป็นเรื่องปกติในสังคม จนเกิดเป็นบรรทัดฐาน 
ที่ไม่ดีของสังคมโดยแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ ครอบครัว โรงเรียน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เด็ก ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งทางกายหรือวาจา ไม่ใช้ความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นหรือ
แก้ไขปัญหา ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลียนแบบเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบเพื่อนกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสม  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเลียนแบบเพื่อน ผู้วิจัย  

ได้ค้นคว้าข้อมูล และไม่พบผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ  
การเลียนแบบเพื่อนโดยตรง ผู้วิจัยจึงขอน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ กรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีงานวิจัยดังนี้ 

ปราณี จ้อยรอด (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต  
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่4 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างขนาด 314 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับตัวแบบจากเพื่อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การได้รับตัวแบบจากเพื่อนอาจจะส่งผลต่อ  
การเลียนแบบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของเพื่อนได ้

พราวนภา เวียงค า (2557) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียล  
แห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างขนาด 373 คน ผลการวิจัย พบว่า 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน คือ ตัวแปรด้านครอบครัว  
ตัวแปรด้านเพื่อนและตัวแปรด้านสื่อ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน 
ครอบครัว ด้านเพื่อน และด้านสื่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรด้านเพื่อน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
รองลงมาจาก ด้านครอบครัว จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันนั้นเพื่อนมีบทบทส าคัญอย่างมาก         
ต่อการแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของนักเรียนโดยพฤติกรรมของเพื่อนอาจจะก่อให้เกิด 
ความคล้อยตาม และเกิดการยอมรับค่านิยม ความเชื่อและความสนใจ อีกทั้งนักเรียนยังมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับกลุ่มเพื่อนอย่างสม่ าเสมอและเมื่อมีเวลาว่าง ดังนั้น  
เพื่อนจึงมีผลที่จะน าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม  
หากตัวแบบนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีและคอยแนะน าไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมท าให้นักเรียน     
มีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
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นุชทิมา โสภาวาง (2557: 128) ศึกษาการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน 
มัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างขนาด 432 คน ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบจากเพื่อน  
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์และเป็นตัวท านายการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
การสืบค้นข้อมูล เพื่อการติดต่อสื่อสาร และเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เพื่อนสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ในหลายด้าน เช่น เพื่อนมีอิทธิพลทั้งในการให้ข้อมูล และอิทธิพลประเภท 
การเป็นแบบอย่าง เมื่อสนิทสนมใกล้ชิดเป็นเวลานานจะเกิดความคล้อยตาม เพื่อนจึงมีอิทธิพล  
ทั้งทางบวกและทางลบ สอดคล้องกับงานวิจัยพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
โดยจากที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อนมีอิทธิพลที่จะท าให้นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนั่นจะต้องมีตัวแบบที่ดีที่สามารถท าให้นักเรียนใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

จิราภรณ์ ส าเภาทอง (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและ 
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างขนาด 400 คน ผลการวิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพกับเพื่อน พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  เนื่องจากเพื่อนเป็นบุคคลที่สนิทและมีความใกล้ชิด  
มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และเพื่อนยังมีอิทธิพลในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยนักเรียนสามารถ
คล้อยตามพฤติกรรมของเพื่อนทั้งการร่วมกลุ่มท ากิจกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  
การเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ท ารายงานต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อนของนักเรียนสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ  
ร่วมถึงสามารถชักชวนให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ า วันได้ทั้งการใช้เพื่อ 
การศึกษา ใช้เพ่ือความบันเทิง ใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารกัน หรือนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อน 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะเกิดจากการพบเจอสถานการณ์ในลักษณะนี้บ่อย ๆ จนเกิด 
ความรู้สึกอยากลองใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จากการได้พบเจอหรือจากการได้รับฟังเพื่อนเล่า 
ประสบการณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และหากนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีตามมาแต่หากใช้ในทางที่ไม่ดีอาจจะส่งผล
เสียตามมาเช่นกัน ดังนั้นตัวแปรการเลียนแบบเพื่อนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  
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4. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กี่ยวกับแรงสนบัสนุนทางสังคม 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ทราบว่าแรงสนับสนุน 

ทางสังคมเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม และจากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี ้

 
4.1 ความหมายของแรงสนบัสนนุทางสังคม 

เพนเดอร์ (Pender, 1987: 396, อ้างถึงในจิราวรรณ นิรมิตภาษ , 2551) กล่าวว่า 
แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การได้รับการยอมรับ ได้รับ  
ความรักและเป็นที่ต้องการของบุคคลอื่นรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจ อารมณ์ วัสดุ  อุปกรณ์ 
ข่าวสาร และค าแนะน าซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

แค็บเพลน (Caplan, อ้างถึงในธิดารัตน์ ผลเต็ม, 2553) ให้ความหมายว่า หมายถึง 
สิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอาจเป็นด้านข่าวสาร เงิน ก าลังงาน หรือ  
ด้านอารมณ ์ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ผู้รับต้องการ 

นอร์เบค (Norbeck, 1982: 22-29, อ้างถึงในนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556: 40) กล่าวว่า 
แรงสนับสนุนทางสังคมช่วยให้บุคคลมีความเครียดลดลงจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เรียนรู้
วิธีการเผชิญกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพท าให้บุคคลมีการรับรู้ความรุนแรงของสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิด
ความเครียดลดลงสามารถป้องกันการเกิดโรคและคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี แรงสนับสนุนทางสังคมจึงมี
ความจ าเป็นต่อสุขภาพของบุคคล 

ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2555, อ้างถึงในวีณา สุวรรณนาบูรณ์, 2558: 14-15) อธิบาย  
การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของบุคคลและ          
มีบทบาทต่อพฤติกรรมของบุคคลไปจนชั่วชีวิต ทั้งนี้เพราะการด ารงชีวิตในสังคมมีลักษณะเป็น  
เครือข่ายที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แสดงถึง
ความผูกพันรักใคร่ การดูแล การยอมรับนับถือ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอารมณ์ สิ่งของ  
และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลเผชิญกับความเครียดหรือภาวะวิกฤติ 

อธิ ธนธรรมคุณ และงามลมัย ผิวเหลือง (2556: 162) ให้ความหมายของ การสนับสนุน 
ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รับความรัก การยกย่อง การดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งการช่วยเหลือจาก
บุคคลรอบข้างหรือสังคม ท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและได้รับการยอมรับ  
จากผู้อื่น 

สรุปได้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่ง 
หรือคนใกล้ชิด และได้รับความรัก ความห่วงใย มีความไว้วางใจหรือเชื่อใจกัน เกิดเป็นการยอมรับใน
ตัวตนและเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย และให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งด้านข้อมูล  
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ข่าวสาร แรง วัตถุสิ่งของ งบประมาณต่าง ๆ ซึ่งแรงสนับสนุนดังกล่าวว่าช่วยให้บุคคลมีความมั่นใจ 
มีก าลังใจ มีวิธีการที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 

 
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงสนบัสนนุทางสังคมจากครอบครัว 

4.2.1 ความหมายของแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
เฮ้าส์ (House, 1985: 202, อ้างถึงในนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556: 41) ได้จ าแนกบุคคล 

ที่เป็นแหล่งแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายในครอบครัว คือ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
ทางการ หมายถึง บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น โดยมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ 
ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทการท างาน หรือวิชาชีพ ได้แก่ คู่สมรส เครือญาติ หรือเพ่ือนฝูง 

เพนเดอร์ (Pender, 1996: 257-259, อ้างถึงในนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม , 2556: 42)  
กล่าวถึง แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายในครอบครัว คือ เป็นความผูกผันและรักใคร่สนิทสนม 
เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความใกล้ชิด ซึ่งท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นที่รักและได้รับ  
ความเอาใจใส่ดูแล เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งมักจะได้รับจากบุคคลใกล้ชิด เช่น  คู่สมรส  
ญาติพี่น้อง สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้าบุคคลขาดแรงสนับสนุนชนิดนี้จะรู้สึกเดียวดาย 

คิม และ คิม (Kim & Kim, 2003 , อ้างถึงในณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ , 2557)      
ได้ให้ค าจ ากัดความของการสนับสนุนทางครอบครัวไว้ว่า การสนับสนุนของครอบครัว หมายถึง  
การที่หัวหน้าครอบครัวหรือพ่อแม่ได้ดูแลและเกื้อกูลบุตร 

อัครสรา สถาพรวจนา (2551) ได้สรุปนิยามของ  การสนับสนุนจากครอบครัว     
จากแนวคิดเฮ้าส์ (House, 1985) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางสังคมที่เป็นแหล่งสนับสนุน 
ปฐมภูมิอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของชีวิต เพราะครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ   
มีความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิต
ร่วมกัน เป็นแหล่งให้ค าปรึกษา รวมทั้งมีการพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติหน้าที่ และ 
มีลักษณะไม่เป็นทางการ ท าให้บุคคลมีความใกล้ชิดสนิทสนม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีคนคอยรับ
ฟัง ให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลือกันและกัน การสนับสนุนจากครอบครัวจึงเป็นแหล่งสนับสนุน  
ทางสงัคมแห่งแรกที่บุคคลได้รับความเต็มใจโดยไม่มีข้อต่อรอง 

กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง ความผูกผันและรักใคร่สนิทสนม  
เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความใกล้ชิด ซึ่งท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นที่รักและได้รับ  
ความเอาใจใส่ดูแล เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ การที่สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลือกัน       
ทั้งในด้านการเงิน และจิตใจ กล่าวคือ คอยให้ทุนสนับสนุนจุนเจือ มีความผูกผัน คอยดูแลเอาใจใส่  
เกื้อกูลกันและกัน ให้ค าปรึกษาให้ก าลังใจ และให้การยอมรับกันโดยปราศจากเง่ือนไข 
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สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางครอบครัว หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทอง  
วัตถุและสิ่งของ รวมถึงให้ก าลังใจ ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้ค าแนะน าปรึกษา เป็นต้น  
ซึ่งในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นครอบครัวมีส่วนสนับสนุนนักเรียนทั้งในด้านเงินทอง วัตถุ  
สิ่งของ ได้แก่ การซื้ออุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใช้งานเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อีกทั้งยังให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแก่นักเรียนอีกด้วย  

4.2.2 แหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคม 
เดเนียลแซน (Danielsan, 2009: 303, อ้างถึงใน ไพศาล แย้มวงษ์, 2555)  

ได้กล่าวว่า อาจารย์ ครอบครัว และเพื่อน มีลักษณะเป็นแหล่งที่ให้สิ่งเอื้ออ านวยทางสังคมกับ 
นักศึกษาท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและใช้ชีวิตความเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการกับปัญหาของนักศึกษาดังนั้นการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษา จึงควรเกิดขึ้นจาก  
3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. อาจารย์ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้ท าหน้าที่สอน ผู้ดูแลในศูนย์เยาวชน 
2. ครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้อง 
3. เพื่อน ได้แก่ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนที่ร่วมท ากิจกรรม 
เฮ้าส์ (House, 1981, อ้างถึงใน วรวุธ มัสพันธ์, 2556) แบ่งแหล่งของการสนับสนุน 

ทางสังคมออกเป็น 2 ด้าน 
1. การสนับสนุนที่ไม่เป็นทางการ(Informal source) ได้แก่ คู่สมรส ญาติ เพื่อน  

เพื่อนบ้าน และบุคคลที่คุ้นเคยกัน เป็นต้น 
2. การสนับสนุนที่เป็นทางการ(Formal source) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ 

หรือวิชาชีพและกลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ไม่เป็นทางการโดยให้เหตุผล
ว่าแหล่งดังกล่าวเป็นแหล่งที่บุคคลทั่วไปนิยมระบุว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใ  
นปัจจุบันและเป็นแหล่งที่ช่วยป้องกันบุคคลที่ดีที่สุด ซึ่งถ้าแหล่งดังกล่ าวมีประสิทธิภาพ บุคคล 
จะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากแหล่งที่เป็นทางการ และแหล่งสนับสนุนที่ไม่เป็นทางการจะมี  
ประสิทธิภาพมาก ในการลดภาวะเครียด ส่งเสริมภาวะสุขภาพและดูดซับผลกระทบของภาวะเครียด 
ทางสุขภาพ 

สรุปได้ว่า แหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคม เกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนของ 
ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน หรือคนที่สนิทใกล้ชิด ซึ่งในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน
นั้นต้องอาศัยแหล่งสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน การสนับสนุนในด้านสื่ออุปกรณ์  
ต่าง ๆ ค าแนะน าปรึกษาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมจากครอบครัว ครู อาจารย์  
หรือเพ่ือนที่สนิทใกล้ชิด เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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4.2.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม  
คาห์น (kahn, 1979, อ้างถึงใน ธิดารัตน์ ผลเต็ม, 2553) แบ่งประเภทของ 

แรงสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ความผูกพันทางด้านอารมณ์และความคิด (Affection) เป็นการแสดงออกถึง

อารมณ์ของบุคคลหนึ่งที่มีต่อบุคคลหนึ่งในทางบวก ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความผูกพัน  
การยอมรับ เคารพ ความรัก 

2. การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เป็นการ 
แสดงออกถึงการเห็นด้วย การยอมรับในความถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านการกระท าและความคิด 

3. การให้ความช่วยเหลือ (Aid) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่นโดยการให้สิ่งของ
หรือการช่วยเหลืออาจเป็นวัสดุ เงินทอง ข่าวสารหรือเวลา 

 
คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้แบ่งสถานการณ์การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น  

3 ประเภท คือ 
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ ได้แก่ ข้อมูลที่ท าให้บุคคลรับรู้ความรักและการดแูล

เอาใจใส่ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
2. การสนับสนุนความภาคภูมิใจซึ่งกันและกัน ได้แก่ ข้อมูลที่ท าให้บุคคลรู้สึกว่า

ตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในสังคม 
3. การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ข้อมูลที่ท าให้บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

เครือข่ายสังคม มีความผูกพันและมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สิ่งของและบริการตามโอกาสที่
ต้องการ การรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับชีวิตและวิธีการต่าง ๆ ในการต่อสู้ร่วมกัน 
(อ้างถึงในปรีชา อุปโยคิน และคณะ, 2556) 

สรุปได้ว่า ประเภทแรงสนับสนุนทางสังคม มี 3 ประเภทได้แก่ ด้านอารมณ์  
ด้านความภาคภูมิใจ และด้านการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 

4.2.4 ประเภทของการสนับสนุนจากครอบครัว 
คิง และคณะ( King et al. 1996, อ้างถึงในณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ , 2557)  

ได้เสนอประเภทของการสนับสนุนของครอบครัวว่าประกอบด้วยการสนับสนุน 2 ด้าน ได้แก ่
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional sustenance) คือ การที่สมาชิก 

ในครอบครัวมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้นและส่งเสริม เข้าใจ เอาใจใส่ ให้ก าลังใจกัน  
เต็มใจที่จะรับฟัง สนทนาให้ค าแนะน า และมีทัศนคติทางบวก รวมถึงดูแลห่วงใยให้ความสนใจในสิ่งที่
สมาชิกท าอยู่ 
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2. การสนับสนุนด้านทรัพยากร (Instrumental support) คือ การที่สมาชิก 
ในครอบครัว แสดงทัศนคติ และพฤติกรรมในการช่วยเหลือครอบครัวด้านสิ่งของ เงินทอง หรือ
แรงงาน รวมถึง มีความเต็มใจที่จะแบ่งบาภาระในบ้าน 

แคปแลน คาสเซล และกอร์  (Kaplan, Cassel & Gore, 1977, อ้างถึ ง ใน 
ณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ, 2557) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นความต้องการพื้นฐานที่
ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 

1. การสนับสนุนด้านความรู้สึกทางสังคม (Socio emotional aid) ได้แก่   
การได้รับความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ การยอมรับและเห็นค่าจากบุคคลที่ตนให้ความส าคัญ 

2. การสนับสนุนด้านทรัพยากร (Instrumental aid) ได้แก่ การได้ข้อมูลข่าวสาร 
การได้รับค าปรึกษา การแบ่งเบาความรับผิดชอบ หรือการช่วยเหลือด้านทรัพย์สินเงินทอง 

สรุปได้ว่า แรงสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่  
และการให้ความช่วยเหลือในด้านของทรัพย์สิน เงินทอง หรือวัตถุสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร การให้  
ก าลังใจ ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างเหมาะสมต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากครอบครัวทั้งทางด้านวัตถุ สิ่งของและเงินใช้จ่าย อีกทั้ง 
การให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน 

4.2.5 ลักษณะของแรงสนับสนุนทางสังคม 
แคปแพลน (Caplan, 1974, อ้างถึงในอภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ , 2553: 311)  

กล่าวว่าธรรมชาติของการปฏิบัติกันระหว่างบุคคลต้องมีการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้าน  
อารมณ์ ให้ก าลังใจ แบ่งปันสิ่งของ ชี้แนะให้ค าแนะน า หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจน  
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงและปลอดภัย 

เฮ้าส์ (House, 1981, อ้างถึงในพรทิพย์ มาลาธรรม และคณะ , 2552: 434)  
อธิบายว่าแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ  
4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านอารมณ ์(emotional concern) เช่น การให้ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ 
และความห่วงใย 

2. ด้านสิ่งของ (instrumental aid) เช่น การช่วยเหลือด้านสิ่งของ เงิน 
3. ด้านข้อมูลข่าวสาร(information) 
4. การประเมิน สะท้อนคิด(appraisal) 
ทอยส์ (Thoits, 1982, อ้างถึงในจิราวรรณ นิรมิตภาษ, 2551) ได้แบ่งลักษณะ 

การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน คือ 
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1. การสนับสนุนด้านทรัพยากร ( instrumental aid) หมายถึง การได้รับ 
ความช่วยเหลือด้านแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ เงินทอง ซึ่งช่วยให้บุคคลที่ได้รับสามารถด ารง
บทบาทหรือหน้าที่ได้ตามปกต ิ

2. การสนับสนุนด้านข่าวสาร (information aid) หมายถึง การได้รับข้อมูล
ข่าวสารรวมทัง้ค าแนะน าและการป้อนกลับ 

3. การสนับสนุนด้านอารมณ์ และสังคม (socioemotional aid) หมายถึง การ
ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ การได้รับการยอมรับเห็นคุณค่าและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

เพนเดอร์ (Pender, 1996, อ้างถึงในจิราวรรณ นิรมิตภาษ, 2551) แบ่งลักษณะ
การสนับสนุนทางสังคม ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (emotional support) เป็นการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมซึ่งอาจเป็นการช่วยในสภาวะซึมเศร้า 

2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (information support) เป็นการช่วยเหลือ
บุคคลให้เกิดความเข้าใจว่าควรท าอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

3. การสนับสนุนด้านทรัพยากร (instrumental aid) เป็นการให้ความช่วยเหลือ  
ในเรื่องงาน เช่น ช่วยเตรียมอาหาร หรือช่วยดูแลบุตร เพื่อให้มารดาได้มีเวลาในการท ากิจกรรมเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ 

4. การยอมรับ (affirmation) การยอมรับช่วยให้บุคคลแต่ละคนเข้าใจภาวะและ
ศักยภาพที่เป็นจริงของตน 

 
4.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงสนับสนนุทางสังคมจากโรงเรียน 

4.3.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน พบว่า  

ไม่พบผู้ให้นิยามความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเสนอ
ข้อมูลความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม โดยมีผู้ให้ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม  
ไว้ดังนี ้

พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552: 37, อ้างถึงในไพศาล แย้มวงษ์, 2555: 10) เสนอว่า  
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ผู้ให้การสนับสนุนจะแสดงออก
ถึงความความสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร  
หรืออารมณ์ โดยที่มีลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยการถ่ายทอดข้อมูลสาระส าคัญ 
ที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่และมีความรักความหวังดี และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ  
ในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคม 
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นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม (2556:58) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากแหล่ง  
ทุติยภูมิถือว่าเป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่น ๆ เช่น  
ครู อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีความส าคัญในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานด้านต่าง ๆ 

จากการที่มีผู้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมข้างต้น ผู้วิจัยสามารถ 
สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน หมายถึง การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ กับแหล่งเอื้ออ านวยทางสังคมของตน เช่น ครูอาจารย์  เพื่อน ได้รับความช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ประกอบด้วยการถ่ายทอดข้อมูลสาระส าคัญที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่และมีความรักความหวังดี 
และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นประโยชน์  
แก่สังคม 

การสนับสนุนของโรงเรียนในด้านสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษาและบทบาท
ของสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา 

การสนับสนุนของโรงเรียนในด้านสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษาและบทบาทของ
สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา ได้มีผู้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ (ธนะวัฒน์ วรรณประภา, 2560) 

จาการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
โรงเรียนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ผู้วิจัย 
ได้ค้นคว้าข้อมูล และไม่พบผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนโดยตรง ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือสนับสนุนนักเรียนทางด้านสมรรถนะที่ส าคัญและลักษณะ  
อันพึงประสงค์ที่นักเรียนต้องพึงมีโดยมีงานวิจัยดังนี ้

เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาของไทยส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะหรือทักษะ 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมไปถึงการใช้  
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
เหมาะสม โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้กล่าวถึงสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ไว้ดังนี ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้
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1. มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา 
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. มีความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง 
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา และ 
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและการใช้
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก ดังน้ี 

1. รักชาติศาสน์ กษัตริย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
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6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม 

ให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ ,หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ให้แนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิต ผู้วิจัย 
จึงสนใจศึกษาตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ในโรงเรียนนั้นต้องค านึงถึงผลดี   
และผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยครูมีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นผู้สอน และให้ค าแนะน าใน
การใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนี ้

1. การน าโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน ครูควรค านึงถึงผลกระทบ 
ทางด้านลบที่จะตามมา 

2. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง 
3. ครูสร้างความรู้ให้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน 
4. ครูพัฒนาความคิดของนักเรียนในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักเรียนน าโซเชียลมีเดียมาพัฒนาความรู้ทักษะอย่างถูกวิธี และส่งเสริม 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต (โซเชียลมีเดียสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา, 2560) 

สรุปได้ว่า ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมในโรงเรียนนั้นต้อง
อาศัยการให้ข้อมูลความรู้และให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยการสร้างความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ ในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม การสอนหรือการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้นักเรียนนั้นเป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น ใช้ในเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไรให้
เหมาะสม หากมีความรู้หรือถูกปลูกฝังแนวความคิดที่ดีนักเรียนย่อมมีจิตส านึกที่ดีในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ไม่ให้กระทบกับตนเองและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือนร้อน เป็นต้น  
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บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา 
บทบาททางการสอน 
สื่อสังคมออนไลน์มิได้ถูกสร้างและพัฒนามาเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู 

ฉะนั้นครูจะต้องน าเอาคุณสมบัติต่าง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 
ด้วยตนเอง เช่น 

1. ครูใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการกระตุ้นสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เรียน 
ในขั้น การน าเข้าสู่บทเรียน โดยการเปิดวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคาบนั้น ๆ จาก YouTube 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการติดตามความก้าวหน้าก้าวหลังจากมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ท า 

2. ครูสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนได้อย่างทันทีเมื่อมีการซักถามเข้ามา 
ในสื่อสังคมออนไลน ์

3. สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียนจะได้มี 
ความใกล้ชิดกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นดีขึ้น ผู้เรียนไม่ได้ตกอยู่
ในสถานการณ์ของความตึงเครียด 

4. ครูสามารถติดตามงานที่ได้มอบหมายให้กับผู้เรียนและโต้ตอบได้อย่างทันถ่วงที 
5. ครูสามารถตอบข้อค าถามจากผู้เรียนได้ทุกที ทุกเวลา 
6. ครูสามารถสร้างสื่อง่าย ๆ ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอการสอน แล้วน ามาโพสต์ 

ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ อีกทั้งสามารถน าข้อมูลความรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ในรูปของไฟล์  Word หรือ 
ไฟล์ PDF โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ให้ผู้เรียนได้อ่านมาล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน 

บทบาททางการเรียน 
ผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย นอกจากเพื่อเป็นการพักผ่อนสร้างความบันเทิงให้กับ
ผู้เรียนเองยังสามารถน ามาใช้ในการเรียนได้ เช่น 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน 
กับผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งสามารถท าการบ้านไปพร้อมกันได้ด้วยเทคโนโลยีเรียวไทม์ โดยการใช้คุณสมบัติ 
ของโปรแกรม Google doc ที่สามารถพิมพ์ข้อความในเอกสารออนไลน์และสามารถตอบโต้ท างาน
ร่วมกันได้ในเอกสารเดียวกัน 

2. สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เช่น เมื่อครู 
ได้ก าหนดประเด็นให้อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะมีเวลาสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อร่วมกัน  
เขียนอภิปรายในหน้าจอหลักของสื่อสังคมออนไลน์นั่น ๆ อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์สามารถตอบสนอง
กับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ที่หลากหลายได ้
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3. หากผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาระหว่างการท าการบ้าน หรือการค้นคว้า
เพื่อรายงาน ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้ตลอดเวลาท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าท างานได้อย่าง 
ต่อเนื่องไม่ขาดช่วง 

4. สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
ด้วยตนเอง 

สรุปได้ว่า บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา เป็นบทบาทของผู้สอน  
และบทบาทของผู้เรียน โดยครูและนักเรียนน าเอาสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งครูและนักเรียน  
โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้นพร้อมมีภาพประกอบที่เห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู หรือระหว่างเพื่อนกับเพื่อนสามารถเข้าถึงกัน
ได้มากขึ้น ในการติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของการเรียน โดยน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เป็นต้น 

 
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนนุทางสังคมจากครอบครัวกับการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์อย่างเหมาะสม  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก  

ครอบครัว ผู้วิจัยค้นคว้าและศึกษาข้อมูล พบว่าไม่มีผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเสนองานวิจัย  
ที่ใกล้เคียงกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนก์ับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีงานวิจัยดังนี ้

พราวนภา เวียงค า (2557:5) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 373 คน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ของนักเรียน คือ ด้านครอบครัว สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ของนักเรียนได้ร้อยละ 45.7 

ชลธิชา จุ้ยนาม (2558) ศึกษาพฤติกรรมและผลจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 370 คน ผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนที่มีปัจจัยด้านครอบครัว และสังคมแตกต่างกันมีผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จิราภรณ์ ส าเภาทอง (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและ 
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
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ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพ  
ในครอบครัว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มตัวอย่าง        
ที่มีระดับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงมีแนวโน้มที่จะมีสัมพันธภาพในครอบครัว  
สูงด้วย ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึ กษาตัวแปร       
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ได้ว่า ครอบครัวมีบทบาท  
ส าคัญในการสนับสนุนนักเรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสามารถสนับสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมกับนักเรียนได ้

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับงานวิจัยการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของครอบครัว และ  
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เช่น การให้ค าแนะน า การให้ข้อมูลความรู้ และการดูแลเอาใจใส่  
เป็นการแสดงความห่วงใยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ดังนั้นแรงสนับสนุนทาง  
สังคมจากครอบครัวอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างเหมาะสม 

 
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนกับการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างเหมาะสม 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก  

โรงเรียน ผู้วิจัยค้นคว้าและศึกษาข้อมูล พบว่าไม่มีผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเสนองานวิจัย        
ที่ใกล้เคียงกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนก์ับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน มีงานวิจัยดังนี้  

ปราณี จ้อยรอด (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่าง  
มีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 314 คน  
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู เป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการรับสื่ออย่างมวีิจารณญาณ  

นุชทิมา โสภาวาง (2558: 127) ศึกษาการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน 
มัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 432 คน ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากครู
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

สรุปได้ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนทั้งการสนับสนุนเทคโนโลยีและ 
สื่ออุปกรณ์การเรียนแล้วนั้นยังมีครูที่ท าหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม 
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จริยธรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนั้นตัวแปรการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  
จากโรงเรียนก็อาจจะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ 

 
โดยสรุปในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม พบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย  
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ และตัวแปรทางจิตวิทยา 
ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล 
- เพศ 
- ระดับชั้น 
- การพักอาศัย 
- ค่าใช้จ่ายที่นกัเรียนได้รับในแต่ละเดือน 
- จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช ้

- การควบคุมตนเอง 
- การเลียนแบบเพื่อน 
- การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
- การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) การด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวมรวบข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด 

สงขลาปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 9,197คน (ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลุ่มสาระสนเทศ สนผ.ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากร 

โรงเรียน 

ประชากร (คน) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. มหาวชิราวุธ 296 284 259 292 280 341 242 375 271 346 244 345 3,575 

2. วรนารีเฉลิม 170 384 186 371 187 342 133 441 132 391 115 456 3,308 

3. นวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ 

246 266 219 258 231 250 128 171 96 173 107 169 2,314 

รวมทั้งสิ้น 712 934 664 921 698 933 503 987 499 910 466 970 9,197 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 383 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่  
(Yamane) ที่มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane 
 

n =
N

1+N(𝑒)2 

 
N แทน  ขนาดของประชากร 
n แทน  ขนาดของตัวอย่าง 
e  แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได ้(ในที่นี้ e เท่ากบั 0.05) 

 
การค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้ดังนี้ 
 

แทนค่าใช้สูตร n =  
=  383.32 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน 
ขั้นที่  2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน

ประชากรจ าแนกตามโรงเรียน ระดับชั้น และเพศ มีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน ระดับช้ัน และเพศ ของนักเรียน 

 กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวมทั้งสิ้น 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. มหาวชิราวุธ 12 12 11 12 12 14 10 16 11 14 10 14 148 

2. วรนารีเฉลิม 7 16 8 16 8 14 6 18 6 16 5 19 139 

3. นวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ 

10 11 9 11 10 10 5 7 4 7 5 7 96 

รวมทั้งสิ้น 29 39 28 39 30 38 21 41 21 37 20 40 383 
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2. ตัวแปรที่ศกึษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ 
2.1.1.1 เพศ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1.1.1.1 เพศชาย 
2.1.1.1.2 เพศหญิง 

2.1.1.2 ระดับชั้น จ าแนกออกเป็น2 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1.1.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.1.1.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1.1.3 การพักอาศัยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
2.1.1.3.1 อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 
2.1.1.3.2 อาศัยอยู่หอพักกับเพ่ือน 
2.1.1.3.3 อาศัยอยู่กับญาติหรือคนรู้จัก 

2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
2.1.1.4.1 ต่ ากว่า 3,000บาท 
2.1.1.4.2 ตั้งแต่ 3,000 – 5000 บาท 
2.1.1.4.3 มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 

2.1.1.5 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
2.1.1.5.1 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 1 เครือข่าย 
2.1.1.5.2 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 2-3 เครือข่าย 
2.1.1.5.3 จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 4-5 เครือข่าย 

2.1.1.6 การควบคุมตนเอง 
2.1.1.7 การเลียนแบบเพื่อน 
2.1.1.8 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
2.1.1.9 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสม  
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3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่าย 
ที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ ลักษณะค าถามเป็นแบบ  
ปลายปิดแบบตรวจสอบ(Check lists) จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมของนักเรียน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ข้อค าถาม จ านวน 15 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

น้อยที่สุด หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับน้อยที่สุด 
น้อย หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับน้อย 
ปานกลาง  หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับมาก 
มากที่สุด  หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนข้อความ 

ที่แสดงถึงการแสดงออกในการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม  
จะได้คะแนน1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อความตรงกันข้าม  
(ข้อ 1, 5, 7, 8, 10) จะได้คะแนนกลับกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงถึงว่ามีลักษณะ 
การแสดงออกในการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย 

เกณฑ์ในการประเมินระดับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมของนักเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์  
(Best, 1981, อ้างถึงในเรวดี นามทองดี, 2554: 86) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นักเรียนมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1-50 - 2.49 หมายถึง นักเรียนมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง นักเรียนมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง นักเรียนมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จ านวน 15 ข้อ 
ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

น้อยที่สุด  หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับน้อยที่สุด 
น้อย หมายถึง  นักเรียนมีการปฏิบัติตามข้อความในระดับน้อย 
ปานกลาง  หมายถึง  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  นักเรียนมีการปฏิบัติตามข้อความในระดับมาก 
มากที่สุด   หมายถึง  นักเรียนมีการปฏิบัติตามข้อความในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนข้อความ 

ที่แสดงถึงการปฏิบัติในการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมจะได้ 
คะแนน1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อความตรงกันข้าม (ข้อ 8, 9,  
10) จะได้คะแนนกลับกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงถึงว่ามีลักษณะการปฏิบัติ 
ในการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์   
(Best, 1981, อ้างถึงในเรวดี นามทองดี, 2554: 86) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนมีการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1-50 - 2.49  หมายถึง  นักเรียนมีการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  นักเรียนมีการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่าย
สังคม ออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  นักเรียนมีการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  นักเรียนมีการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย จ านวน 16 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

น้อยที่สุด  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
น้อย หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับน้อย 
ปานกลาง  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับมาก 
มากที่สุด   หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนข้อความ 

ที่แสดงถึงการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง 
เหมาะสมจะได้คะแนน1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ได้คะแนนมากแสดงถึงว่ามีลักษณะการปฏิบัติในการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครอบครัว 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล 
ความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, อ้างถึงในเรวดี นามทองดี, 2554: 86) ดังนี ้

 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสั งคมจาก

ครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1-50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสั งคมจาก
ครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสั งคมจาก
ครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสั งคมจาก
ครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสั งคมจาก
ครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย จ านวน 18 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

น้อยที่สุด  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
น้อย หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับน้อย 
ปานกลาง  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดับมาก 
มากที่สุด   หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับข้อความอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนข้อความ 

ที่แสดงถึงการปฏิบัติในการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมจะได้คะแนน1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ได้คะแนนมากแสดงถึงว่ามีลักษณะการปฏิบัติในการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, อ้างถึงในเรวดี นามทองดี, 2554: 86) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1-50 - 2.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ 
นักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการติดต่อสื่อสาร 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถามด้านการศึกษา จ านวน  
15 ข้อ ด้านความบันเทิง จ านวน 14 ข้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร จ านวน 16 ข้อ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

น้อยที่สุด  หมายถึง  นักเรียนมีการแสดงออกตามข้อความในระดับน้อยที่สุด 
น้อย  หมายถึง  นักเรียนมีการแสดงออกตามข้อความในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  นักเรียนมีการแสดงออกตามข้อความในระดับปานกลาง 
มาก  หมายถึง  นักเรียนมีการแสดงออกตามข้อความในระดับมาก 
มากที่สุด  หมายถึง  นักเรียนมีการแสดงออกตามข้อความในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนข้อความที่มี 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมจะได้คะแนน1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุด 
จนถึงมากที่สุดตามล าดับผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงถึงว่ามีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981,  
อ้างถึงในเรวดี นามทองดี, 2554: 86) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1-50 - 2.49  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือขึ้น 

เอง โดยมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือดังนี้ 
1. ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ต ารา เอกสาร  และงานวิจัยต่าง ๆ  

ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม  การควบคุมตนเอง  
การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศัพท ์

2. สร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์ของการวิ จัย  
มีทั้งหมด 6 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลสอบถามนักเรียน มี 5 ข้อ   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ของนักเรียน มี 15 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน มี 15 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุน 
ทางสังคมจากครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมี 16 ข้อ  
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน มี 18 ข้อ และตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน 45 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3ด้าน ได้แก่  
ด้านการศึกษา จ านวน 15 ข้อ ด้านความบันเทิง จ านวน 14 ข้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร จ านวน  
16 ข้อ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามที่ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) แล้วน าตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดย 
ใช้สูตรค านวณ จากนั้นผู้วิจัยท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
เพื่อน าไปทดลองใช้ต่อไป โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน  15 ข้อ หาค่า IOC แล้วเหลือข้อค าถาม 15 ข้อ  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียน จ านวน 15 ข้อหาค่า IOC แล้วเหลือข้อค าถาม 15 ข้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับ 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
จ านวน 16 ข้อ หาค่า IOC แล้วเหลือข้อค าถาม 16 ข้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน 18 ข้อ  
หาค่า IOC แล้วเหลือข้อค าถาม 17 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนจ านวน 45 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา จ านวน  
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15 ข้อ หาค่า IOC แล้วเหลือข้อค าถาม 15 ข้อ ด้านความบันเทิง จ านวน 14 ข้อ หาค่า IOC แล้วเหลือ 
ข้อค าถาม 14 ข้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร จ านวน 16 ข้อ หาค่า IOC แล้วเหลือข้อค าถาม 16 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)  
กับนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษา แต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน 

5. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยวิเคราะห์แบบสอบถามการควบคุม 
ตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากโรงเรียน และพฤติกรรม การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยท าการ 
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยหาค่า Item-Total Correlation และเลือกข้อที่มีความสัมพันธ ์
ตั้งแต่ .2 ขึ้นไปไว้ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน 15 ข้อ เหลือข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน  
15 ข้อ เหลือข้อค าถาม จ านวน 12 ข้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก  
ครอบครัวในการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน 16 ข้อ  
เหลือข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน 14 ข้อ และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ านวน 45 ข้อ  
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา จ านวน 15 ข้อ เหลือข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ ด้านความ 
บันเทิง จ านวน 14 ข้อ เหลือข้อค าถาม จ านวน 11 ข้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร จ านวน 16 ข้อ  
เหลือข้อค าถาม จ านวน 13 ข้อ รวมข้อค าถามทั้ง 3 ด้าน เหลือข้อค าถาม จ านวน 38 ข้อ โดยได้ค่า 
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดังนี ้

แบบสอบถามการควบคุมตนเอง จ านวน 14 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .782 
แบบสอบถามการเลียนแบบเพื่อน จ านวน 12 ข้อ ค่าความเช่ือ เท่ากับ .836 
แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จ านวน14 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น  

เท่ากับ .901 
แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน จ านวน14 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น  

เท่ากับ .878 
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม จ านวน 38 ข้อ  

ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .903 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้านการศึกษา จ านวน 14 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น  
เท่ากับ .895 ด้านความบันเทิง จ านวน 11 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.814 และด้านการติดต่อสื่อสาร  
จ านวน 13 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น .813 
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6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจริงเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. ผู้วิจัยด าเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ศิลปากรก าหนดไว้ 
2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้  

ไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท าการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 โรงเรียน ตามจ านวนที่เทียบสัดส่วนไว้รวมทั้งสิ้น 383 คน 

4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ จ านวน  
383 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 

5. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูลและลงรหัสในคู่มือลงรหัส 
6. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และใช้สถิติในการวิจัยดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียน

ได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และ  
ร้อยละ (%) 

2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การควบคุม 
ตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ  

นักเรียน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม ศึกษาเขต 16 ในอ าเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 ได้แก่  
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เพศและระดับชั้น (t-test) ส่วนการพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) และ 
หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffé 

4. การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม   
จากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression  
Analysis) 
 



 
 

82 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย เรื่อง “ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ” โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ านวน 383 คนคิดเป็นร้อยละ 100  
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่าย  
ที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี 
และร้อยละ (%) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม      
การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และ       

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม

ของนักเรียน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม ศึกษาเขต 16 ในอ าเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ เพศ  
และระดับชั้น (t-test) ส่วนการพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) และ 
หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffé 

ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์  
ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)  
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สัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

x̅        หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.           หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n         หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
F หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
t         หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 
SS        หมายถึง ผลรวมของค่าก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
MS       หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนก าลังสอง (Mean of Square) 
df        หมายถึง องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
*     หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
**           หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
R           หมายถึง ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหคุูณ (Multiple R) 
R2             หมายถึง ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
Adj R2         หมายถึง ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted Square) 
R2 Change    หมายถึง ประสิทธิภาพในการท านายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้า

สมการถดถอย 
B            หมายถึง ค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta         หมายถึง ค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอยมาตรฐาน  

(Standardized Regression Coefficients) 
S.E.          หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย  

(Standard Error of the Estimate) 
Constant      หมายถึง ค่าคงที ่
x1            หมายถึง  การควบคุมตนเอง 
x2            หมายถึง การเลียนแบบเพื่อน 
x3     หมายถึง  การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
x4            หมายถึง การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
Y             หมายถึง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลนอ์ย่างเหมาะสม 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 383 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ ระดับชั้น 
การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ใช้ 
ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน (n) ร้อยละ 

เพศ 
         เพศชาย 
         เพศหญิง 

 
120 
263 

 
31.3 
68.7 

รวม 383 100 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
165 
218 

 

 
43.1 
56.9 

              รวม 383 100 
การพักอาศัย 
        อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 
        อาศัยอยู่หอพักกับเพ่ือน 
        อาศัยอยู่กับญาติหรือคนรู้จัก 

 
285 
65 
33 
 

 
74.4 
17.0 
8.6 

รวม 383 100 
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนไดร้ับในแต่ละเดือน 
        ต่ ากว่า 3,000 บาท 
        ตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท 
        มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 

 
138 
216 
29 

 
36.0 
56.4 
7.6 

รวม 383 100 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ ระดับชั้น 
การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ใช้ (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน (n) ร้อยละ 
จ านวนเครือขา่ยสังคมออนไลน์ทีใ่ช้ 

1 เครือข่าย 
2-3 เครือข่าย 
4-5 เครือข่าย 

 
52 
106 
225 

 
13.6 
27.7 
58.7 

รวม 383 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน  
คิดเป็นร้อยละ 68.7 ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 การพักอาศัยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ จ านวน 
285 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
ได้รับค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 จ านวนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4-5 เครือข่าย จ านวน  
225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมการใช้เครือขา่ย 

สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย  

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าระดับ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ด้านความบันเทิง 
ด้านการศึกษา 

3.546 
3.446 
3.440 

.695 

.707 

.655 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.940 .512 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.940) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสาร 

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.546) ส่วนด้านความบันเทิง และด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  

(x̅ = 3.446, 3.440 ตามล าดับ) 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการควบคุมตนเองการเลียนแบบ
เพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ 

การควบคุมตนเอง 3.713 .558 มาก 
การเลียนแบบเพื่อน 3.281 .417 ปานกลาง 
การได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว 

3.301 .651 ปานกลาง 

การได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน 

3.396 .652 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.713) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การได้รับ 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการเลียนแบบเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.396,  
3.301 และ 3.281 ตามล าดับ) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียนจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่
นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 
 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียน จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (n) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าระดับ t 

ชาย 
หญิง 

120 
263 

.510 

.504 
2.816 
2.992 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

-3.167* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนหญิงมีพฤติกรรม  

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนชาย (x̅ = 2.992 และ 2.816 ตามล าดับ) 
 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียน จ าแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น จ านวน 
(n) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าระดับ t 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

165 
218 

.538 

.486 
2.868 
2.989 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

-2.318* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น (x̅ = 2.989 และ 2.868 ตามล าดับ)  
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการพักอาศัย 

การพักอาศัย จ านวน 
(n) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าระดับ 

อาศัยอยู่กับพ่อแม ่
อาศัยอยู่หอพักกับเพ่ือน 
อาศัยอยู่กับญาติหรือคนรู้จัก 

285 
65 
33 

.526 

.432 

.511 

2.927 
3.040 
2.820 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีที่พักอาศัยทั้ง 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนที่อาศัยอยู่หอพักกับเพื่อนมีค่าเฉลี่ย  

ของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากที่สุด (x̅ = 3.040) รองลงมา คือ นักเรียนที่อาศัย

อยู่กับพ่อแม่ (x̅ = 2.927) และอาศัยอยู่กับญาติหรือคนรู้จัก (x̅ = 2.820) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตามการพักอาศัย 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
380 

1.174 
98.790 

.587 

.260 
2.258 

รวม 382 99.964   
 
จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนที่มีที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละ
เดือน 

ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนไดร้ับ 
ในแต่ละเดือน 

จ านวน (n) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าระดับ 

ต่ ากว่า 3,000 บาท 
ตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท 
มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 

138 
216 
29 

.529 

.511 

.432 

2.925 
2.933 
3.022 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุ่มโดยนักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือนมากกว่า 5 ,000 บาท

ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากที่สุด ( x̅ = 3.022)  

รองลงมา คือ นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือนตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท (x̅ = 2.933) และ 

นักเรียนทีมี่คา่ใช้จ่ายท่ีได้รับในแต่ละเดือนต่ ากว่า 3,000 บาท (x̅ = 2.925) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตามค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับ
ในแต่ละเดือน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
380 

.229 
99.735 

.115 

.262 
.437 

รวม 382 99.964   
 
จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 

จ าแนกตามจ านวนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ใช ้

จ านวน (n) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าระดับ 

1     เครือข่าย 
2-3  เครือข่าย 
4-5  เครือข่าย 

52 
106 
225 

.638 

.467 

.486 

2.787 
2.850 
3.013 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุ่มโดยนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4-5 เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยของ 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (x̅ = 3.013) รองลงมา คือ นักเรียนที่ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2-3 เครือข่าย (x̅ = 2.850) และนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

1 เครือข่าย (x̅ = 2.787) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตามจ านวนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ใช้ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
380 

3.277 
96.687 

1.638 
.254 

6.439* 

รวม 382 99.964   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
จากตารางที่  13 พบว่า นักเรียนที่มีจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้แตกต่างกัน          

มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ.05 จึงได้ด าเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 12  
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกตามจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 

จ านวนเครือขา่ย
สังคมออนไลน์ที่ใช ้

1 เครือข่าย 

(x̅ = 2.787) 

2-3 เครือข่าย 

(x̅ = 2.850) 

4-5 เครือข่าย 

(x̅ = 3.013) 
1 เครือข่าย 

(x̅ = 2.787) 

- 
 

  

2-3 เครือข่าย 

(x̅ = 2.850) 

.063 -  

4-5 เครือข่าย 

(x̅ = 3.013) 

.226* .163* - 

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า นักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 4 -5 เครือข่าย 
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างจากนักเรียนที่ใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์จ านวน 1 เครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่ใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์จ านวน 4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่า

นักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 1 เครือข่าย ( x̅ = 3.013, 2.787) และนักเรียนที่ใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 2-3 เครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนที่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน  

2-3 เครือข่าย (x̅ = 3.013, 2.850) 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  
ผลการวิเคราะห์ตัวแปร การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย  
พหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
มีรายละเอียดดังตารางที่13 
 
ตารางที่ 15 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองการเลียนแบบ

เพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียน และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (𝐱𝟏) (𝐱𝟐) (𝐱𝟑) (𝐱𝟒) (Y) 

การควบคุมตนเอง (𝐱𝟏) 1     
การเลียนแบบเพื่อน(𝐱𝟐) .510** 1    
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว(𝐱𝟑) 

.338** .403** 1   

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
(𝐱𝟒) 

.417** .459** .551** 1  

พฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม(Y) 

.450** .495** .467** .637** 1 

** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.01 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า  
การควบคุมตนเอง (x1) การเลียนแบบเพื่อน (x2) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
(x3) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (x4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r =.450, .495, .467  
และ .637 ตามล าดับ) โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (x4) มีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (Y) มากที่สุด (r =.637) รองลงมา คือ  
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การเลียนแบบเพื่อน (x2) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (x3) และการควบคุม
ตนเอง (x1) (r =.495, .467 และ .450 ตามล าดับ) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ พบว่า ควบคุมตนเอง (x1)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเลียนแบบเพื่อน (x2) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
(x3) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (x4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r =.510, .338 และ .417 ตามล าดับ) การเลียนแบบเพื่อน (x2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (x3) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (x4)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.403 และ .459 ตามล าดับ) และการได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว (x3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  
(x4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.551) โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว (x3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (x4)  
มากที่สุด (r =.551) และควบคุมตนเอง (x1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการได้รับแรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากครอบครัว (x3) น้อยที่สุด (r =.338) 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครวัและ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

ล าดับที่ของตวัแปรที่เข้า
สมการ 

R 𝐑𝟐 Adj 
𝐑𝟐 

𝐑𝟐chang
e 

B Beta t 

1. การได้รับแรงสนับสนนุ
ทางสงัคมจากโรงเรียน
 (𝐱𝟒) 

.637 .406 .404 .406 .344 .438 9.201* 

2. การเลียนแบบเพื่อน (𝐱𝟐) .676 .458 .455 .052 .221 .180 3.904* 
3. การควบคมุตนเอง (𝐱𝟏) .688 .473 .469 .015 .128 .140 3.150* 
4. การได้รับแรงสนับสนนุ

ทางสงัคมจากครอบครัว
(𝐱𝟑) 

.693 .480 .475 .007 .083 .106 2.329* 

Constant = .295                     S.E. = .164                  Foverall = 87.297* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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จากตารางที่ 14 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  (x4)  
การเลียนแบบเพื่อน  (x2) การควบคุมตนเอง  (x1) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว(x3) โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  (x4) เป็นตัวแปรที่ ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 1 สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างเหมาะสมของนักเรียนได้ร้อยละ40.6 

การเลียนแบบเพื่อน (x2) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 2 และ 
สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.2 โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  (x4)และการเลียนแบบเพื่อน (x2) สามารถ 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนได้ร้อยละ 45.8 

การควบคุมตนเอง (x1) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่  3 สามารถ 
ท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  1.5  
โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  (x4) การเลียนแบบเพื่อน (x2) และการควบคุม 
ตนเอง (x1) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ของนักเรียนได้ร้อยละ47.3 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (x3) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า 
สมการเป็นล าดับที่ 4 สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  (x4) การเลียนแบบ
เพื่อน (x2) การควบคุมตนเอง  (x1) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (x3)  
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนได้ร้อยละ
48.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ .404, .455, .469 และ .475  
ตามล าดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ  
.164 

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี ้

 
ในรูปคะแนนดิบ 

Y = .295 + .344x4+ .221x2+ .128x1 + .083x3 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = .438x4 + .180x2 + .140x1 + .106x3 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
มัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่าย 
ที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ อีกทั้งยังศึกษาตัวแปรที่ส่งผล 
ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด 
สงขลา ปีการศึกษา 2560 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่(Yamane) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน โดยการ 
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตาม
โรงเรียน ระดับชั้น และเพศ เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 383 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 6 ตอน ได้แก่  
ตอนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุน ทางสังคมจาก
ครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับ  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และตอนที่ 6  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน จ าแนกออกเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านการติดต่อสื่อสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
กลุ่มโดยใช้การทดสอบค่า (t-test) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  
โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
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การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 ระดับชั้นส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 การพักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ 
กับพ่อแม่ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน พบว่า  
ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 จ านวน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 -5 เครือข่าย จ านวน  
225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7  

2. ผลการวิเคราะห์ระดับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง มีการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก ส่วนการเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุน  
ทางสังคมจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียน จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้น การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือน และจ านวน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ พบว่า 

3.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์สูงกว่านักเรียนชาย 

3.2 นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์   
อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนมัธยมปลายมีพฤติกรรม  
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนมัธยมต้น 

3.3 นักเรียนที่มีที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์   
อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน 

3.4 นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน 

3.5 นักเรียนที่มีจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน 
ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 1 เครือข่าย (x̅ = 3.013, 2.787)  
และนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรม การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน  
2-3 เครือข่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน  
4-5 เครือข่าย มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนที่ใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์จ านวน 2-3 เครือข่าย (x̅ = 3.013, 2.850) 
4. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรการควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุน  

ทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  
การเลียนแบบเพื่อน การควบคุมตนเอง และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ร่วมกัน
เป็นตัวท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนได้ ร้อยละ 48.0  
สมการได้รับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  
การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการได้รับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม พบว่า  

นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.940)  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับพรรณิการ์ พุ่มจันทร์ (2558) พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( x̅ =3.546)  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนมีการพิจารณาบุคคลที่ยอมรับเป็นเพื่อน ใช้ติดต่อสื่อสาร และสร้างกลุ่ม 
พูดคุย เป็นต้น และสอดคล้องกับพราวนภา เวียงค า (2557) พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความบันเทิง ( x̅ = 3.446) อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนใช้เพื่อดูหนัง ฟังเพลง ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว เป็นต้น  

และด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.440) ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล 
ท าการบ้าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เป็นต้น 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการควบคุมตนเอง พบว่า นักเรียนมกีารควบคุมตนเองในการใช้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับมาก (x̅ = 3.713) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน มีการพิจารณาไตร่ตรอง
ถึงความเหมาะสม ได้แก่ พิจารณาบุคคลที่จะยอมรับเป็นเพื่อน โพสต์หรือแสดงความคิดเห็น  
อย่างเหมาะสม ค้นหาข้อมูลท ารายงาน เป็นต้น อีกทั้งอาจเนื่องมาจากการปลูกฝังพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ในทางจิตวิทยานั้นอาจจะกระท าได้หลายวิธี ส าหรับวิธีที่เป็นระบบและสามารถน าไปใช้ 
ในการเสริมสร้างพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปรับพฤติกรรม โดยวิธีการควบคุมตนเอง 
(Self-control) (Cormier & Cormier, 1979, อ้างถึงในรจนา กาแก้ว, 2541: 3) โดยเทคนิคการควบคุม 
ตนเอง (Self-Control) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาตนอย่างหนึ่ง โดยโรเซนบัม (Rosenbaum, 1990,  
อ้างถึงใน จีรวรรณ มาทว,ี 2548: 35) กล่าวว่า พฤติกรรมการควบคุมตนเอง คือ การเรียนรู้ความสามารถ 
ในการรับมือกับสถานการณ์ได้ดี ซึ่งรวมเป็นองค์ประกอบของบุคลิกลักษณะที่เป็นทักษะของบุคคล 
การเรียนรู้ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพฤติกรรม 
การควบคุมตนเองสามารถฝึกและพัฒนาโดยสามารถน ามาใช้ในการจัดเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การควบคุมตนเองที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้มีทักษะในการรับมือและการแก้ปัญหา 
ได้ดี (ธันยวนันฐ์ เลียนอย่างและพัชราภา อินทพรต , 2558) โดยนักเรียนอาจจะได้รับการขัดเกลา  
อบรมจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนซึ่งมีส่วนในการที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการควบคุมตนเองที่ดีในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับ ไนย์  
(Nye, 1958, อ้างถึงในสุจิตรา โนมะยา, 2555: 22) กล่าวว่า สังคมเป็นองค์กรส าคัญในการควบคุม 
ตนเองและสร้างความส านึก ความผูกพันให้เกิดในสังคมโดยผ่านสถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะครอบครัว 
พ่อแม่ อบรมบ่มนิสัยลูกให้เกิดมีจิตส านึกที่ดี ดังนั้นจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

1.3 ผลการวิเคราะห์การเลียนแบบเพื่อน พบว่า  นักเรียนมีการเลียนแบบเพื่อน 

ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ =3.281) โดยนักเรียน  
มีการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้แก่ เลียนแบบเพื่อน  
ที่โพสต์ภาพความส าเร็จโดยน ามาเป็นแบบอย่างหรือไอดอล เข้ากลุ่มกิจกรรมตามเพื่อนใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์สืบค้นข้อมูลในการเรียน หรือท ารายงานตามเพื่อน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเพื่อน 
มีอิทธิพลให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง 
กับ (Steinberg, อ้างถึงในนุชทิมา โสภาวาง, 2558: 15) กล่าวว่า วัยรุ่นจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน 
เป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยสนับสนุนและตอบสนองความต้องการในหลาย ๆ ด้านที่ต้องการได้
โดยเพื่อนมีอิทธิพลจากการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กลุ่มเพื่อนจึงท าหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งความรู้ 
ให้แนวทางการปฏิบัติตน ค่านิยม เจตคติ กับสมาชิกในกลุ่ม และเพื่อนมีอิทธิพลให้เอาเป็นแบบอย่าง  
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โดยจะกดดันให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกลุ่ม นอกจากนี้วัยรุ่นมักใช้พฤติกรรมของ  
กลุ่มเพื่อนใช้กระบวนการ 2 อย่างที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ การเปรียบเทียบทางสังคมและการคล้อยตาม
กัน คือ วัยรุ่นยอมรับพฤติกรรมของกลุ่มและเอามาปฏิบัติตาม อันเน่ืองมาจากการกดดันของกลุ่มและ
เมื่อคบกับเพื่อนเป็นระยะเวลานานมากขึ้นลักษณะการคล้อยตามก็จะมากขึ้นด้วย  

1.4 ผลการวิเคราะห์การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พบว่า นักเรียนได้รับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง (x̅ = 3.301) ได้แก่ พ่อแม่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการจัดสรรเวลา การรับข่าวสาร ภาษาและ 
มารยาทในการใช้ เป็นต้น (Steinberg, อ้างถึงในนุชทิมา โสภาวาง, 2558: 15) กล่าวว่า ครอบครัว 
เป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความส าคัญกับมนุษย์เป็นเหมือนเบ้าหลอมให้คนมีพื้นฐานของการเป็นคนที่ดี 
ไม่แตกต่างกันไป โดยครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ทั้งในด้านบรรยากาศภายใน  
ครอบครัว พ่อแม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะท าให้ลูกกล้าแสดงความคิดเห็น แนวโน้มพฤติกรรม 
จึงเป็นไปในทางที่ดี ด้านการอบรมเลี้ยงดู พ่อแม่ที่คอยเอาใจใส่ให้ก าลังใจลูก ลูกก็จะแสดงพฤติกรรม 
ไปในทางที่ดี แต่ถ้าทางบ้านขาดความอบอุ่นลูกก็จะหาเพื่อนนอกบ้าน และด้านต้นแบบของพ่อแม่ 
วัยรุ่นเป็นวัยที่แสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง จึงพยายามหาต้นแบบที่ตนเองเห็นว่าดีเหมาะสม 
ตามความรู้สึก ดังนั้นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกจึงมีโอกาสที่วัยรุ่นจะเลียนแบบพฤติกรรมได้เป็นอย่างมาก  
ในสังคมปัจจุบันพ่อแม่ควรมีบทบาทในการแสวงหาสื่อการเรียนในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ของเด็ก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักวิธีใช้
และเข้าถึงสื่อเหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อที่จะน ามาใช้กับเด็กและเยาวชนและควบคุมไม่ให้ใช้  
สื่อเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด 

1.5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน พบว่า นักเรียนได้รับแรงสนับสนุน 

ทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมในระดับปานกลาง (x̅ = 3.396)  
โดยนักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
ได้แก่ ครูให้นักเรียนอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลที่สืบค้น ครูย้ าเรื่องความปลอดภัยในการใช้เพื่อไม่ให้ 
ถูกหลอกลวง เป็นต้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น  
ต้องอาศัยการให้ข้อมูลความรู้และให้ค าแนะน า ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยการ  
สร้างความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น สอดคล้องกับคอบบ์ (Cobb, 1976, อ้างถึงในปรีชา  
อุปโยคิน, 2556 ) การสนับสนุนทางสังคมนั้นเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ร่วมกันถึงอันตราย  
ที่จะเกิดขึ้นและวิธีการต่าง ๆ ในการต่อสู้ร่วมกัน  
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2. ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้ 
2.1 จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน  
จากการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่1 ที่ว่านักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีเพศต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน โดยนักเรียนผู้หญิงมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนผู้ชาย อาจเนื่องจากลักษณะนิสัยของ
นักเรียนผู้หญิงจะมีลักษณะอ่อนน้อมอยู่ในโอวาทและเชื่อฟังค าสั่งสอนได้ง่ายกว่าและโดยพื้นฐาน
นักเรียนหญิงจะสนใจหรือชื่นชอบการเข้าสังคม การรวมกลุ่มเพื่อสนทนาหรือพูดคุยในเรื่องที่สนใจ 
รวมถึงเข้ากลุ่มค้นคว้าข้อมูลในการเรียน และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่องความสนใจอื่น  ๆ  
ซึ่งตรงกันข้ามกับนักเรียนผู้ชายที่อาจมีลักษณะกล้าหาญ ท้าทาย หรือดื้อรั้น และชอบท ากิจกรรม 
ที่มีความสนุกสนาน หรือให้ความบันเทิงมากกว่า การเข้าไปศึกษาหาข้อมูลความรู้หรือ ค้นคว้าข้อมูล 
ในการเรียน เช่น ใช้ในการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับเอมิกา เหมมินทร์ (2556)  
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ.05  

2.2 จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ที่มีระดับช้ันต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน  

จากการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการศึกษาสอดคล้องกับ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่2 ที่ว่านักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่มีระดับชั้น 
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน โดยนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษา  
ตอนต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ การได้รับการอบรมสั่งสอน หรือการมีสติพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ และมีวิจารณญาณในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นตามวัย หรือเชื่อฟัง 
ตามค าแนะน าของพ่อแม่ หรือ ครูอาจารย์ เป็นต้น โดยมีการใช้ใหเ้หมาะกับวัตถุประสงค์และสถานการณ ์
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงการใช้งานที่มีประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทิพย์วรรณ รัตนธ ารงพรรณ (2558) พบว่า นักเรียนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับทิวา โฆษิตธีรชาติ  
(2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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2.3 จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน  

จากการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย       
ข้อที่ 3 ที่ว่านักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยี 
เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่  ๆ สามารถติดต่อสื่อสารกัน 
ได้ทั่วโลกซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งในยุคโลกาภิวัฒน์  
เป็นยุคที่เทคโนโลยีถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย (ภานุวัฒน์ กองราช, 2554: 1) และความก้าวหน้าของ
ระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโต 
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท (วิยะดา  
ฐิติมัชฌิมา, 2553: 151, อ้างถึงใน สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์, 2556: 2) และท าให้เกิดช่องทางการสื่อสาร
ที่มากเพิ่มขึ้น ร่วมถึงผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลความรู้ในเรื่องของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อตนเองและผู้อื่นได้ และความทันสมัยสะดวกรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่จ ากัดขอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะพักอาศัยอยู่ที่ใด  
ก็สามารถเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เพียงแค่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร และ 
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น  
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะส่งผลให้นักเรียนที่มีการพักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน 

2.4 จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ที่มีค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน  

จากการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือนต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่4 ที่ว่านักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีค่าใช้จ่าย   
ที่นักเรียนได้รับในแต่ละเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า อาจจะเนื่องมาจากนโยบายการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่ให้สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยโรงเรียนได้มีการ  
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออ านวย 
ความสะดวกให้นักเรียนเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา สืบค้นข้อมูลเพื่อท า  
รายงาน หาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น และมีครูคอยให้ความรู้หรือค าแนะน าเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
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ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
แก่นักเรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและสามารถเข้าใช้  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกในโรงเรียน หรือเพราะพ่อแม่อาจก าหนดขอบเขตค่ าใช้จ่าย
ของค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายวันหรือรายเดือน และปัจจุบันหากนักเรียนจะใช้บริการเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ที่มีค่าใช้จ่าย เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต หรือแบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น สมัครใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตรายวันหรือรายเดือนในโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้อย่างสะดวก และบางสถานที่มีบริการ wifi ฟรี ก็สามารถเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้   
ซึ่งสอดคล้องกับสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์ (2556) พบว่าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับรายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.5 จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ที่มีจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมแตกต่างกัน 

จากการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ใช้ต่ างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ที่ว่านักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มีจ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักเรียนที่มีจ านวนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ใช้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ด าเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่าโดยสามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จ านวน 4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 1-3 เครือข่าย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักเรียนสามารถเข้าใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น นักเรียนย่อมสามารถหาข้อมูลความรู้ต่าง  ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ หรือใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการได้มากยิ่งขึ้นและสามารถ
เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้หลายประเภทมากขึ้นไม่เพียงแต่ใช้เพื่อความสนุกสนาน หรือ  
ความบันเทิงเท่านั้น ยังสามารถใช้เพื่อการสื่อสาร หรือใช้เพื่อการศึกษาหาข้อมูลความรู้  ท ารายงาน  
ส่งงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสินี กิตติชนม์วรกุล (2558) พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก รองลงมา คือ ไลน์ ยูทูบ อินสตราแกรม และทวิต
เตอร์ ตามล าดับ และทัศนีย์ ประธาน (2560) พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม  
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ อินสตราแกรม และไลน์ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนนิยมใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จ านวน 4-5 เครือข่าย อาจจะเนื่องมากจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภท 
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มีคุณสมบัติของการใช้งานที่แตกต่างกัน ท าให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์หลายประเภท เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการใช้งานที่ตรงกับลักษณะงานหรือความต้องการส่วนตัว เป็นต้น  

2.6 จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 ที่ว่า การควบคุมตนเอง การเลียนแบบเพื่อน การได้รับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ  
พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การเลียนแบบเพื่อน  การควบคุมตนเอง และ 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 48.0 จากผลการวิจัยสามารถอภิปราย 
ผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี ้

1) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก 
เข้าสมการเป็นอันดับที่ 1 สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม   
ได้ร้อยละ 40.6 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .637) สามารถอธิบายได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีครูผู้สอนให้ข้อมูล
ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ โดยสมรรถนะที่มีความสอดคล้องกับ 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
ใช้ทักษะชีวิต และให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและ 
การใช้ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
โดยโรงเรียนและบุคลากรครูเป็นผู้ส่งเสริมและเป็นครูผู้สอนพร้อมกับให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นร่วมถึงให้ข้อมูลความรู้ในการใช้งาน 
เทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ กับตนเองและผู้อื่นหากน าไปใช้โดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรอง
ถึงความถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าทักษะความรู้ต่าง ๆ ไปด ารงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปราณี จ้อยรอด (2553) พบว่า ตัวแปรภายนอก ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทาง  
สังคมจากครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ และนุชทิมา โสภาวาง (2558 : 127)  
พบว่า การสนับสนุนจากครูในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล และเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
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2) การเลียนแบบเพื่อน เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 2  
สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ  5.2  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า การเลียนแบบเพื่อนและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ( r = .495) สามารถ 
อธิบายได้ว่า การที่นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมตามเพื่อนทั้งที่รู้จักกัน สนิทสนม   
มีความใกล้ชิด เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคลที่รู้จักกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์          
หากนักเรียนเลือกเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนที่ เป็นแบบอย่างที่ดีก็จะน า พาให้นักเรียน   
ประสบความส าเร็จ เช่น เห็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จในเรื่องการเรียน โพสต์รูปผลการเรียน  
เกรดเฉลี่ย 4.00 และหันมาตั้ งใจเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความส าเร็จตามเพื่อน เป็นต้น             
การเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในยุคที่มีการสื่อสารเข้ามามีบทบาท  
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้บุคคลทั่วไปกลายเป็นบุคคลต้นแบบหรือที่เรียกว่า ไอดอล ได้ง่ายหากบุคคล
ต้นแบบมีพฤติกรรมดี มีจริยธรรม อยู่ในกฎระเบียบของสังคมไม่เป็นอัทธพาล ไม่ท าร้ายผู้อื่นย่อมเป็น 
ผลดีต่อสังคม แต่ถ้าหากบุคคลในสังคมยอมรับต้นแบบที่ไม่ดีมาก ๆ สังคมก็จะเกิดความชินชา 
เห็นเป็นเรื่องปกติจนเกิดบรรทัดฐานที่ไม่ดีในสังคมและจะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ขาดระเบียบวินัย 
ท าร้ายกันด้วยค าพูด ความคิด หรือพฤติกรรม ดังนั้นคนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องมีสติให้มาก  
คิดไตร่ตรอง ให้ความชื่นชมยกย่อง เลือกรับหรือเลียนแบบบุคคลต้นแบบที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนบรรทัดฐาน สร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้น (บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์) ดังนั้น  การที่นักเรียน 
เลือกรับหรือเลียนแบบบุคคลต้นแบบที่ดี อยู่ในกฎระเบียบของสังคมก็จะส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพราวนภา เวียงค า (2557) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน คือ ตัวแปรด้านเพื่อน 

3) การควบคุมตนเอง เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 3  
สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ  1.5  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า การควบคุมตนเองและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .450) สามารถ 
อธิบายได้ว่าการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถท าให้นักเรียนใช้เครือข่าย  
สังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีสังคมเป็นองค์กรส าคัญในการควบคุมและสร้างความส านึก  
ความผูกผันให้เกิดแก่คนในสังคม ซึ่งการควบคุมภายในสังคมโดยผ่านสถาบันต่าง ๆ การอบรมบ่มนิสัย 
โดยเฉพาะคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่อบรมบ่มนิสัยให้ลูกเกิดความส านึกยึดมั่นอยู่ในค่านิยม 
และปทัสถานของสังคม จนท าให้เกิดการปลูกฝังเข้าไปอยู่ในจิตส านึกของลูกและจะเป็นพลังภายใน 
ที่ควบคุมบุคคลไม่ให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน (ไนย์, 1958, อ้างถึงในสุจิตรา โนมะยา, 2555: 22) และ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชทิมา โสภาวาง (2558) พบว่า การควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร เพื่อความบันเทิง  
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4) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  
สมการเป็นล าดับที่ 4 สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 โดยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การเลียนแบบเพื่อน การควบคุม 
ตนเอง และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.0 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาครอบครัวและพฤติกรรม การใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สามารถอธิบาย
ได้ว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางสังคมที่เป็น  
แหล่งสนับสนุนปฐมภูมิอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของชีวิต เพราะครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันกัน  
มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตร่วมกัน เป็นแหล่งให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งมีการพึ่งพาอาศัยกันในทางเศรษฐกิจและสังคม บุคคลมีความใกล้ชิดสนิทสนม มีความสัมพันธ์ 
ที่ดีต่อกัน มีคนคอยรับฟังให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลือกันและกัน (อัครสรา สถาพรวจนา , 2551)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พราวนภา เวียงค า (2557:5) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน คือ ด้านครอบครัว และชลธิชา จุ้ยนาม (2558) พบว่า นักเรียน 
ที่มีปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมแตกต่างกันมีผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
เช่น อบรมให้ความรู้ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โรงเรียนและครอบครัวควรใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่และครูเพื่อปรึกษาปัญหาของนักเรียน 
หรือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมเข้ากลุ่มออนไลน์ต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้าน 
อื่น ๆ เช่น กลุ่มดนตรี กลุ่มศิลปะ เป็นต้น 

2. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนชาย ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนชาย เช่น จัดอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมจัดกิจกรรม  
บูรณาการความรู้เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคม  
ออนไลน์ในการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นต้น 

3. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมัธยมปลายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
สูงกว่านักเรียนมัธยมต้น ดังนั้น โรงเรียนควรเน้นย้ าและส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
แก่นักเรียนมัธยมต้นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น  การพิจารณาไตร่ตรอง
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ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การคัดกรองข่าวสาร การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ 
และอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากใช้ไม่เหมาะสม เป็นต้น   

4. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์4-5 เครือข่ายมีพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนที่ ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2-3 เครือข่าย ดังนั้น โรงเรียนควรมีการแนะน าหรืออบรมให้ความรู้เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น ด้านการศึกษา หรือด้านอื่น  ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านอ่ืน ๆ ให้แก่นักเรียนมากขึ้น 

5. จากผลการวิจัย พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นตัวแปร          
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนควร 
ส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้หรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมให้มากขึ้น เช่น จัดอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของเครือข่ายสังคมออนไลน์จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้เรื่องการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านการศึกษาหรือการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เป็นต้น 

6. จากผลการวิจัย พบว่า การเลียนแบบเพื่อนเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ดังนั้น นักเรียนควรเลอืกปฏิบัติตนตามแบบอย่างท่ีดี ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น บุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านการเรียน การท างานหรือการใช้ชีวิต เป็นต้น 

7. จากผลการวิจัย พบว่า การควบคุมตนเองเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนและครอบครัวควรส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการควบคุมตนเอง มีการพิจารณาข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้อง ค านึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น รวมถึงอบรม สั่งสอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น  

8. จากผลการวิจัย พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ดังนั้น ครอบครัวควรสร้างความสนิทสนม
ไว้วางใจ รวมถึงส่งเสริมและอบรมสั่งสอน ให้ค าแนะน าปรึกษานักเรียนในการใช้เครือข่ายสังคม  
ออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น ท าตารางจัดสรรเวลาหรือก าหนดเวลาในการใช้งานของนักเรียน  
คัดกรองสื่อที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มอื่น ๆ เช่น นักศึกษา คนท างาน 
หรือ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิธีการในการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
……………………………………………………………………………………………………… 

ค าอธิบาย 
1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อย่างเหมาะสมของนักเรียนอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิพนธ์ 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  ถือเป็นความลับ นักเรียนไม่ต้องลงชื่อ นามสกุล  
ลงในแบบสอบถาม ดังนั้นขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบทุกข้อซึ่งค าตอบที่ได้จะไม่มีผล
ต่อนักเรียนแต่อย่างใด 

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคม 

ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคม 

ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ 

นักเรียนจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
6.1 ด้านการศึกษา 
6.2 ด้านความบันเทิง 
6.3 ด้านการติดต่อสื่อสาร 

ผู้วิจัยขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  
และผู้วิจัยขอเป็นก าลังใจให้นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิต 
 
 

(นางสาว จันจิรา แก้วขวัญ) 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 

ภาคจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน                           

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของนักเรียน (โปรดท าเครื่องหมาย  หนา้ข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับ 
นักเรียนเพียงข้อเดียว) 

1. เพศ     
 ชาย   หญิง 

2. ระดับชั้น 
 ชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

3. การพักอาศัย  
 อาศัยอยู่กบัพ่อหรือแม่   อาศัยอยู่หอพักกับเพ่ือน  
 อาศัยอยู่กบัญาติหรือคนรู้จัก 

4. ค่าใช้จ่ายทีน่ักเรียนได้รับในแต่ละเดือน  
 ต่ ากว่า 3,000 บาท    ตั้งแต่ 3,000 – 5000 บาท   
 มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป  

5. จ านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ (นักเรียนเคยเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ได้แก่  
เฟซบุก๊, ไลน,์ ทวิตเตอร,์ ยูทูบ หรือ อินสตราแกรม เป็นจ านวนกี่เครือข่าย) 
 จ านวนเครอืข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช ้1 เครือข่าย  
 จ านวนเครอืข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 2-3 เครือข่าย 
 จ านวนเครอืข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ 4-5 เครือข่าย 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียน  
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจแล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนท า

เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 
ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. นักเรียนมกัใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

จนดึกจนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทันเวลา  
     

2. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการ
ค้นหาข้อมูลในการท ารายงานหรืองานที่ครู
มอบหมายให้ โดยการจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม 

     

3. นักเรียนมกีารพิจารณาบุคคลในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การเพ่ิม
เพื่อน หรือ ยอมรับเป็นเพื่อน  

     

4. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมโดยไม่ให้กระทบต่อการเรียน 

     

5. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ติดต่อ
หรือนัดพบกับคนที่เพิ่งรู้จักกัน  

     

6. นักเรียนพิจารณาข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อนที่จะท าการ
กดไลค์ กดแชร์ข้อมูล 

     

7. นักเรียนหลงเช่ือหรือคล้อยตาม ค าพูด 
หรือค าโฆษณา จากภาพ หรือคนใน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

8. นักเรียนมกัจะใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในเวลาเรียน หรือในขณะที่ครู
ก าลังสอน 
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ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. เมื่อนักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น
นักเรียนจะค านึงถึงสิง่ท่ีถูกต้องเหมาะสม
และไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

     

10. นักเรียนให้ข้อมูลสว่นตัวกับคนท่ีเพ่ิงรู้จัก
กันบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

11. นักเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลความรู้ 
ต่าง ๆ ที่ได้จากการค้นหาบนเครือข่าย
สังคมออนไลน ์โดยการสืบค้นแหล่งที่มา
ของข้อมูล 

     

12. นักเรียนพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลขา่วสาร
ที่จะส่งต่อผู้อื่น เพราะค านึงถึงความ
เสียหายหรือผลกระทบที่จะตามมาหาก
ข้อมูลนั้นไม่เปน็ความจริง 

     

13. นักเรียนเลือกรับข่าวสารหรือติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตนเอง
มากกว่าข่าวสารที่มีเนื้อหารุนแรง หรือไม่
เหมาะสม  

     

14. นักเรียนปฏิเสธส่ือท่ีไม่เหมาะสมทีส่่อไป
ในที่อันตรายกับตนเอง หรือผิดกฎหมาย
ที่มีอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
การไม่ติดตามข่าวสาร สืบคน้หรือค้นหา
ข้อมูลเหล่านั้น 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพื่อนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ของนักเรียน  
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจแล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนท า

เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 
ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. นักเรียนเร่ิมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จากการ

เห็นเพ่ือนใช้หรือเล่น โดยมีการค านึงถึงความ
เหมาะสมในการใช้ เช่น ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ในการเรียน การท าการบ้าน เป็นต้น 

     

2. นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมตามเพ่ือนโดย
เป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์ เช่น กลุ่มคนชอบดนตรี 
กลุ่มรักสัตว์ กลุ่มกีฬา กลุ่มรกัศิลปะ เป็นต้น 
จากการติดตาม หรือเป็นเพื่อนกันบน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

3. นักเรียนท าตามหรือเลียนแบบพฤติกรรมที่
เหมาะสม (เชน่ การแต่งกาย, การใช้ภาษาที่
สุภาพ เป็นต้น) ตามข่าวสารที่ถูกกดไลค์ และ
กดแชร์ต่อ ๆ กันมาจากเพื่อนบนเครือข่าย
สังคมออนไลนเ์ดียวกัน 

     

4. นักเรียนหลกีเล่ียงทีจ่ะกระท าตามบุคคลท่ีเห็น
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่มีการกดไลค์ (Like) หรือถูกแชร์
(Share) ต่อ ๆ กันมาจากเพื่อน เช่น ภาพการ
แต่งชุดนักเรียนที่สั้นโป ๊การโอ้อวดเครื่องใช้
ใหม่ หรืออื่น ๆ  

     

5. นักเรียนมกัจะท าตามบุคคลท่ีโด่งดังในโลก
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อหวังให้มีคนเข้ามา
ติดตามเยอะ ๆ โดยท าอย่างเหมาะสม (เช่น 
เต้น Cover, ร้องเพลง Cover, ร่วมกลุ่มกันท า
คลิปลงเฟซบุ๊ก ยูทูบ เป็นต้น) 
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ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6. เมื่อนักเรียนเห็นเพ่ือนโพสต์ภาพความส าเร็จ
ต่าง ๆ เช่น เรียนจบ ได้รับรางวัลหรือถูกชื่น
ชม นักเรียนเกิดความรู้สึกอยากเป็นหรือ
พยายามแบบนั้นบ้าง 

     

7. นักเรียนมกัจะน าบุคคลทีป่ระสบความส าเร็จ
ในชีวิตที่เป็นเพ่ือนกันบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาเป็นแบบอย่าง หรือ ไอดอล  
ในการใช้ชีวิต 

     

8. นักเรียนอยากได้ส่ิงของตามเพ่ือนหรือไอดอล
ที่เป็นของฟุ่มเฟือย (เช่น โทรศัพท์รุ่นใหม่ 
หรือสิ่งของราคาแพง เป็นต้น) 

     

9. นักเรียนพยายามเลียนแบบตัวตนของบุคคลที่
เป็นไอดอลที่พบเห็นบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

     

10. นักเรียนแต่งกายตามแฟช่ันตามบ้างบุคคลที่
นักเรียนติดตามอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แม้บ้างครั้งอาจล่อแหลมหรือโป๊บ้าง 

     

11. นักเรียนเลือกท่ีจะแต่งกายตามบุคคลท่ี
ติดตามบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แต่งกาย
เหมาะสม สวย หล่อ และไม่โป๊หรือล่อแหลม 

     

12. นักเรียนเลียนแบบเพ่ือนหรือบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (เชน่ 
ถ่ายทอดสด ลงคลิปเต้น ลงคลิปร้องเพลง ใช้
ภาษาที่ฮิตกันสั้น ๆ แต่สุภาพ เป็นต้น) ตาม
กระแสนิยม 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจแล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนท า

เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 
ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. นักเรียนได้รับค าแนะน าในการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลนจ์ากพ่อแม่หรือคนในครอบครวั 
     

2. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัซื้อคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือให้แก่นักเรียน
เพื่อใช้งาน  

     

3. นักเรียนได้รับเงินจากพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัวเพื่อใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ส าหรับใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

4. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัให้ค าแนะน าแก่
นักเรียนเมือ่นักเรียนเข้าใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีเนือ้หาไม่เหมาะสม หรือมีความ
รุนแรง  

     

5. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัให้ค าปรึกษาใน
เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไรให้
เหมาะสม เช่น การจัดสรรเวลา การเลือกรบั
ข่าวสารที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 

     

6. นักเรียนได้รับการอบรมส่ังสอนในเร่ืองการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์จากพ่อแม่ หรือคนใน
ครอบครัว 

     

7. นักเรียนได้รับการตักเตือนจากครอบครัว  
หากนักเรียนใช้ค าพูดไม่เหมาะสม ก้าวร้าว 
หรือวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอให้บุคคลอื่นเสียหาย
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
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ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

8. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัให้ค าปรึกษาใน
เรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มารยาททาง
สังคมในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับ
บุคคลอื่น ๆ อย่างเหมาะสม 

     

9. นักเรียนได้รับการตักเตือนจากพ่อแม่หรือคน
ในครอบครัวหากมีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง 
ใช้ค าพูดที่หยาบคาย ถ่ายทอดสด ไม่เหมาะสม 
ลงคลิปที่เนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น 

     

10. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวก าหนดระยะเวลา
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละวนั  

     

11. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวจะคอยตักเตือน
หากนักเรียนเล่นหรือใช้เครอืข่ายสังคม
ออนไลน์เกินระยะเวลาที่ตกลงกันไว้  

     

12. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวให้ค าแนะน าและ
คัดกรองเนื้อหา หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่นักเรยีน
ติดตามหรือสนใจ 

     

13. พ่อแม่คอยติดตามและสังเกตพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด 

     

14. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจแล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้  โดยให้นักเรียนท า

เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 
ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. นักเรียนได้รับการอบรมส่ังสอนจากครูด้าน

คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนร์่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ  

     

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น การอบรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
อย่างปลอดภัยจากครู  

     

3. ครูให้ค าแนะน าในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสมแก่นักเรยีน เช่น  
การพิจารณาข้อมูลขา่วสาร คัดกรองข้อมูล 
การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
แสดงออกผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 

     

4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ (เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร,์ 
ไลน,์ ยูทูบ และอินสตราแกรม) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและใหรู้้จกัใช้อย่าง
เหมาะสม 

     

5. ครูสั่งงานและให้นักเรียนส่งงานหรือ
สอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
รูปแบบต่าง ๆ  

     

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ 
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์
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7. ครูอบรมและให้ค าแนะน าในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนอ์ย่างเหมาะสม เช่น การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อน เป็นต้น 

     

8. ครูให้ค าปรกึษาและให้ก าลังใจเมื่อนักเรยีน
เกิดปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมห้องบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จนไม่อยาก
เผชิญหน้ากันและไม่อยากมาโรงเรียน 

     

9. โรงเรียนสนบัสนุนให้นักเรยีนใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนน์อกเวลาเรียน เช่น  
การค้นหาความรู้นอกต าราเรียนจากแหล่ง
ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

     

10. หากนักเรยีนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
ในเวลาเรียน นักเรียนมักจะได้รับ 
การตักเตือนจากครูอยู่เสมอ 

     

11. ครมูักจะให้นักเรียนอ้างแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อมาสนับสนุนความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

     

12. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนอ์ย่างเหมาะสม เช่น มีการ
จัดสรรเวลาใช้งานที่เหมาะสม และไม่เกิดผล
กระทบด้านการเรียน เช่น มาสาย ขาดเรียน 
เป็นต้น  

     

13. ครนู าข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จาก
แหล่งความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มา
สอนหรือมาเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยและทนัเหตุการณ์
ปัจจุบัน  
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14. ครแูนะน าให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีสติ และค านึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่
ท าให้ตนเองเกิดอันตราย เป็นต้น 

     

15. ครยู้ าเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้นักเรียน
ถูกหลอกลวงจากคนในโลกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

     

16. ครสูนับสนุนให้นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนใน
โลกออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น แบ่งเวลา
ไม่ให้กระทบกบัการเรียนหรือหน้าที่
รับผิดชอบอ่ืน ๆ เป็นต้น 

     

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 

ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจแล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนท า
เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 

ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6.1 ด้านการศกึษา  
1. นักเรียนใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน

การศึกษาหาความรู้หรือสืบค้นข้อมูลส่งคร ู
     

2. นักเรียนใช้การสืบค้นขอ้มูลความรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการ
เข้าห้องสมุดหรือการอ่านจากต าราเรียน  

     

4. นักเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น การสร้างเพจ หรือการสร้าง
กลุ่มเพื่อความสะดวกในการท ารายงานหรือ
ท างานร่วมกับเพื่อน เชน่ ในการแชร์ข้อมูล
ความรู้กันภายในกลุ่ม 
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6.1 ด้านการศกึษา (ต่อ)  
5. นักเรียนศึกษาวิดีโอด้านการศึกษาท่ีเผยแพร่

บนเครือข่ายสังคมออนไลน ์
     

6. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็น
ช่องทางในการส่งไฟล์งาน ส่งรายงานกลุ่ม
ระหว่างเพ่ือน 

     

7. นักเรียนมกัจะเข้าไปสอบถามข้อสงสัยกับครู 
หากครูเปิดโอกาสให้เข้าไปสอบถามปัญหา 
หรือข้อสงสัยผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

8. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการท า
รายงานหรือท าการบ้านร่วมกับเพ่ือนเสมอ 

     

9. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ หรือแบ่งปัน
ข้อมูลด้านการศึกษา กับเพ่ือน 

     

10. นักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนการสอนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

11. นักเรียนเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
แหล่งเรียนรู้แทนการเรียนพิเศษนอกโรงเรียน 

     

12. นักเรียนสร้างกลุ่มในการท ารายงานบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์แทนการนัดมาท า
รายงานในวันหยุด เพื่อใช้เวลาในวันหยุดกับ
ครอบครัว 

     

13. สิ่งที่นักเรยีนปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ จะมุง่เน้นประโยชน์เพื่อการศึกษา
หาความรู้เป็นหลัก เช่น การเข้ากลุ่มวิชาการ
ต่าง ๆ การจัดต้ังกลุ่ม การสบืค้นข้อมูลจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน ์
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น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6.1 ด้านการศกึษา (ต่อ)  
14. นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

โดยการเพ่ิมเพื่อน ติดตาม กดไลค์ และกด
แบ่งปัน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์

     

6.2 ด้านความบันเทิง  
1. นักเรียนเลน่เกมส์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เพื่อเป็นการผ่อนคลาย 
     

2. นักเรียนฟังเพลง ดูหนัง หรือละครผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการผ่อน
คลายความเครยีดจากการเรียน 

     

3. นักเรียนโพสต์ภาพส่วนตัวหรือภาพกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ไลน,์ ทวิตเตอร ์และ 
อินสตราแกรม เพื่อแบ่งปันเรื่องราวในชีวิต 

     

4. นักเรียนแบ่งปันคลิปวีดีโอเพลงหรือ คลปิเต้น 
คลิปตลก ลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ความบันเทิง ผ่อนคลาย  

     

5. นักเรียนอ่านข่าวสารหรือดูข่าวบันเทิงผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

6. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือความ
บันเทิงอย่างเหมาะสม โดยไมท่ าให้ตนเองและ
ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น ลงคลิปวดีีโอที่เหมาะสม 
ลงภาพที่ไม่ล่อแหลม เป็นต้น 

     

7. นักเรียนติดตามข่าวสารความบันเทิง ผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน ์เพื่อความผ่อนคลาย 

     

8. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น ดูหนัง 
ฟังเพลง ร่วมกับพ่อแม่และคนในครอบครัว 
เมื่อมีกิจกรรมหรือผ่อนคลายร่วมกัน 
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6.2 ด้านความบันเทงิ (ต่อ)  
9. นักเรียนมกีารรับส่งภาพถ่ายเพ่ือแลกเปลีย่น

กันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปัน
และชื่นชมภาพถ่าย 

     

10. นักเรียนมีการเข้าร่วมกลุม่ทีนั่กเรียนสนใจ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

     

11. นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง 
ได้แก่ การโหลดเพลง โหลดหนัง เพื่อเก็บไว้ฟัง
หรือดูเพื่อความผ่อนคลาย เป็นต้น 

     

6.3 ด้านการตดิต่อสื่อสาร   
1. นักเรียนใช้เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ และ 

อินสตราแกรมในการแชทสนทนาอย่าง
เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาสุภาพ มีมารยาทใน
การถามหรือตอบ เป็นต้น 

     

2. นักเรียนเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นท่ี
เหมาะสมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
การใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นต้น 

     

3. นักเรียนอัพเดทสถานะส่วนตัว รูปภาพบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อยา่งเหมาะสมโดยไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ท าให้ตนเองเกิด
อันตรายหรือเดือดร้อน 

     

4. นักเรียนใช้วิธีการสนทนากับเพ่ือนและบุคคล
อื่น ๆ โดยการวิดีโอคอลผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก 
อย่างเหมาะสม เช่น พูดคุยขณะแต่งกายในชุด
ที่มิดชิด ใช้ภาษาสุภาพ เป็นต้น  
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6.3 ด้านการตดิต่อสื่อสาร (ต่อ)  
5. นักเรียนติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เป็นประจ าทุกวันโดยการจัดสรรเวลา
ที่เหมาะสมไมใ่ห้กระทบกับการเรียน 

     

6. นักเรียนมกีารแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ
สื่อสารกับเพ่ือนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และแสดงความคิดเห็น
อย่างถนอมน้ าใจซึ่งกันและกนั 

     

7. นักเรียนมกีารส่งสติกเกอร์โต้ตอบแทนการ
พิมพ์ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
ไลน,์ เฟซบุ๊ก และมีการเลือกสติกเกอร์ที่
เหมาะสมกับผูร้ับ เช่น เป็นเด็ก หรือเป็น
ผู้ใหญ่ และเลอืกใช้ข้อความที่เหมาะสม 

     

8. หากมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนในโลก
ออนไลน์ นักเรียนจะใช้เวลาในการพูดคุย
ไม่ให้กระทบกบัการเรียนและหน้าที่
รับผิดชอบอ่ืน ๆ  

     

9. นักเรียนมกีารใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ใน
การติดต่อสื่อสารกับ เพื่อน ครู พ่อแม่ และ
คนในครอบครวัเมื่ออยู่ห่างกัน 

     

10. เมื่อมีคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักมากอ่นส่ง
ข้อความหรือแชทมาพูดคุย นักเรียนจะ
พยายามหลีกเลี่ยง และไม่เปดิเผยข้อมูล
ส่วนตัว 

     

11. นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ใหม่ผ่านการแชทสนทนา วิดีโอคอล 
บนเฟซบุ๊ก ไลน ์         
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น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6.3 ด้านการตดิต่อสื่อสาร (ต่อ)  
12. นักเรียนสร้างกลุ่มส่วนตัวเพ่ือติดต่อ สือ่สาร

กับเพ่ือน คนในครอบครัว บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น ไลน์, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ 

     

13. นักเรียนปฏิเสธการเข้าร่วมกลุม่เมือ่มีค าเชิญ
จากเพ่ือนให้เข้าร่วมกลุ่มที่ส่อไปในทางที่จะ
ชักชวนไปในทางที่ไม่ดี เป็นต้น 

     

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยรายข้อ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรียน  

ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
1. นักเรียนมกัใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จนดึกจนไม่สามารถ

มาโรงเรียนได้ทันเวลา  
1.81 

 
1.021 

 
น้อย 

2. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลในการท า
รายงานหรืองานที่ครูมอบหมายให้ โดยการจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม 

3.63 
 

.962 
 

มาก 

3. นักเรียนมกีารพิจารณาบุคคลในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น การเพิ่มเพ่ือน หรือ ยอมรับเป็นเพ่ือน  

3.73 1.065 มาก 

4. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยไม่ให้
กระทบต่อการเรียน 

3.38 
 

.985 
 

ปานกลาง 

5. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ติดต่อหรือนัดพบกับคนท่ีเพ่ิง
รู้จักกัน  

2.09 
 

1.227 
 

น้อย 

6. นักเรียนพิจารณาข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่บนเครอืข่ายสังคมออนไลน์
ก่อนที่จะท าการกดไลค์ กดแชร์ข้อมูล 

3.61 
 

1.025 
 

มาก 

7. นักเรียนหลงเช่ือหรือคล้อยตาม ค าพูด หรอืค าโฆษณา จากภาพ 
หรือคนในเครอืข่ายสังคมออนไลน ์

2.17 
 

1.028 
 

น้อย 

8. นักเรียนมกัจะใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเวลาเรียน หรือ
ในขณะที่ครูก าลังสอน 

2.14 1.022 น้อย 

9. เมื่อนักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นนักเรียนจะค านึงถึงสิ่ง
ที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

3.76 1.061 มาก 

10. นักเรียนให้ข้อมูลสว่นตัวกับคนท่ีเพ่ิงรู้จักกนับนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

1.85 1.035 น้อย 

11. นักเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ค้นหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการสบืค้นแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

3.31 .972 ปานกลาง 

12. นักเรียนพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลขา่วสารท่ีจะสง่ต่อผู้อ่ืน 
เพราะค านึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะตามมาหาก
ข้อมูลนั้นไม่เปน็ความจริง 

3.62 1.071 มาก 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
13. นักเรียนเลือกรับข่าวสารหรือติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์กับตนเองมากกว่าข่าวสารที่มีเนื้อหารุนแรง หรือ 
ไม่เหมาะสม  

3.48 1.053 ปานกลาง 

14. นักเรียนปฏิเสธส่ือท่ีไม่เหมาะสมทีส่่อไปในทีอั่นตรายกับตนเอง 
หรือผิดกฎหมายที่มีอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการ 
ไม่ติดตามข่าวสาร สืบค้นหรือค้นหาข้อมูลเหล่านั้น 

3.52 1.221 มาก 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบเพ่ือนในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ

นักเรียน  
ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 

1. นักเรียนเร่ิมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จากการเห็นเพ่ือนใช้หรอื
เล่น โดยมีการค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ เช่น ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลในการเรียนการท าการบ้าน เป็นต้น 

3.31 1.049 ปานกลาง 

2. นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมตามเพ่ือนโดยเป็นกลุ่มที่
สร้างสรรค์ เชน่ กลุ่มคนชอบดนตรี กลุ่มรักสัตว์ กลุ่มกีฬา  
กลุ่มรักศิลปะ เป็นต้น จากการติดตาม หรือเป็นเพื่อนกันบน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

3.32 
 

1.014 
 

ปานกลาง 

3. นักเรียนท าตามหรือเลียนแบบพฤติกรรมทีเ่หมาะสม (เช่น  
การแต่งกาย, การใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นต้น) ตามข่าวสารที ่
ถูกกดไลค์ และกดแชร์ต่อ ๆ กันมาจากเพื่อนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เดียวกัน 

2.95 1.135 ปานกลาง 

4. นักเรียนหลกีเลี่ยงที่จะกระท าตามบุคคลที่เห็นในเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ หรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการกดไลค์ (Like) หรอื 
ถูกแชร์(Share) ต่อ ๆ กันมาจากเพ่ือน เช่น ภาพการแต่งชุด
นักเรียนทีสั่น้โป๊การโอ้อวดเคร่ืองใช้ใหม่ หรืออ่ืน ๆ  

3.24 1.341 ปานกลาง 

5. นักเรียนมกัจะท าตามบุคคลท่ีโด่งดังในโลกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อหวังให้มีคนเข้ามาติดตามเยอะ ๆ โดยท าอย่าง
เหมาะสม (เชน่ เต้นCover, ร้องเพลง Cover, ร่วมกลุม่กนัท า
คลิปลงเฟซบุ๊ก ยูทูบ เป็นต้น) 

2.28 1.103 น้อย 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
6. เมื่อนักเรียนเห็นเพ่ือนโพสต์ภาพความส าเร็จต่าง ๆ เช่น  

เรียนจบ ได้รับรางวัลหรือถูกช่ืนชม นักเรียนเกิดความรู้สึกอยาก
เป็นหรือพยายามแบบนั้นบ้าง 

3.73 1.041 มาก 

7. นักเรียนมกัจะน าบุคคลทีป่ระสบความส าเร็จในชีวิตท่ีเป็นเพ่ือน
กันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นแบบอย่าง หรือ ไอดอล 
ในการใช้ชีวิต 

3.48 1.058 ปานกลาง 

8. นักเรียนอยากได้ส่ิงของตามเพ่ือนหรือไอดอลท่ีเป็นของฟุ่มเฟือย 
(เช่น โทรศัพทร์ุ่นใหม่ หรือสิ่งของราคาแพง เป็นต้น) 

2.20 1.005 น้อย 

9. นักเรียนพยายามเลียนแบบตัวตนของบุคคลทีเ่ป็นไอดอลท่ีพบ
เห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

2.13 1.036 น้อย 

10. นักเรียนแต่งกายตามแฟช่ันตามบ้างบุคคลทีนั่กเรียนติดตาม
อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์แม้บ้างครั้งอาจล่อแหลมหรอื 
โป๊บ้าง 

2.13 
 

1.069 น้อย 

11. นักเรียนเลือกท่ีจะแต่งกายตามบุคคลท่ีติดตามบนเครือข่าย
สังคมออนไลนท์ี่แต่งกายเหมาะสม สวย หล่อ และไม่โป๊หรอื
ล่อแหลม 

3.10 1.237 ปานกลาง 

12. นักเรียนเลียนแบบเพ่ือนหรือบุคคลบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม (เช่น ถ่ายทอดสดลงคลิปเต้น ลงคลิปร้องเพลง  
ใช้ภาษาทีฮ่ิตกันสั้น ๆ แต่สุภาพ เป็นต้น) ตามกระแสนิยม 

2.44 1.167 น้อย 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 
ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จาก
พ่อแม่ หรือคนในครอบครัว 

3.22 
 

1.171 
 

ปานกลาง 

2. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือให้แก่นักเรียนเพื่อใช้งาน  

3.48 
 

1.048 
 

ปานกลาง 

3. นักเรียนได้รับเงินจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเพ่ือใช้จ่าย
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน ์

2.90 
 

1.161 ปานกลาง 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
4. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเมือ่นักเรียน

เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาไมเ่หมาะสม หรือมี
ความรุนแรง  

3.28 
 

1.161 
 

ปานกลาง 

5. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัให้ค าปรึกษาในเรื่อง การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนอ์ย่างไรให้เหมาะสม เช่น การจัดสรรเวลา  
การเลือกรับข่าวสารที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 

3.62 
 

1.054 
 

มาก 

6. นักเรียนได้รับการอบรมส่ังสอนในเร่ืองการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว 

3.57 1.125 มาก 

7. นักเรียนได้รับการตักเตือนจากครอบครัวหากนักเรียนใช้ค าพูด
ไม่เหมาะสม กา้วร้าว หรือวิพากษ์วิจารณ์ ด่าทอให้บุคคลอืน่
เสียหายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

3.57 1.176 มาก 

8. พ่อแม่หรือคนในครอบครวัให้ค าปรึกษาในเรื่องของภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร มารยาททางสังคมในการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม 

3.54 1.096 มาก 

9. นักเรียนได้รับการตักเตือนจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหากมี
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาที่ไม่
ถูกต้อง ใช้ค าพูดที่หยาบคาย ถ่ายทอดสด ไม่เหมาะสม ลงคลิป
ที่เนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น 

3.45 1.205 ปานกลาง 

10. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวก าหนดระยะเวลาในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน  

2.79 
 

1.114 
 

ปานกลาง 

11. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวจะคอยตักเตือนหากนักเรียนเล่น
หรือใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เกินระยะเวลาที่ตกลงกันไว ้ 

3.18 1.211 ปานกลาง 

12. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวให้ค าแนะน าและคัดกรองเนื้อหา 
หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่นักเรียนติดตามหรือสนใจ 

3.15 1.091 ปานกลาง 

13. พ่อแม่คอยติดตามและสังเกตพฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสังคม
ออนไลน์อย่างใกล้ชิด 

3.03 1.093 ปานกลาง 

14. พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

3.44 1.098 ปานกลาง 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน  

ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
1. นักเรียนได้รับการอบรมส่ังสอนจากครูด้านคุณธรรม และ

จริยธรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ  
3.44 1.064 ปานกลาง 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เช่น การอบรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยจากครู  

3.31 
 

1.020 
 

ปานกลาง 

3. ครูให้ค าแนะน าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมแก่
นักเรียน เช่น การพิจารณาข้อมูลข่าวสาร คัดกรองข้อมูล  
การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

3.46 1.045 ปานกลาง 

4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบ 
ต่าง ๆ (เฟซบุก๊, ทวิตเตอร,์ ไลน,์ ยูทูบ และอินสตราแกรม) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและให้รูจ้ักใช้อย่างเหมาะสม 

3.37 1.096 
 

ปานกลาง 

5. ครูสั่งงานและให้นักเรียนส่งงานหรือสอบถามผ่านเครอืข่าย
สังคมออนไลนร์ูปแบบต่าง ๆ  

3.56 
 

1.016 
 

มาก 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
เรียนหรือปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์

3.07 1.031 ปานกลาง 

7. ครูอบรมและให้ค าแนะน าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม เช่น การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ใหต้นเอง
และผู้อื่นเดือดร้อน เป็นต้น 

3.32 .956 
 

ปานกลาง 

8. ครูให้ค าปรกึษาและให้ก าลังใจเมื่อนักเรยีนเกิดปัญหาทะเลาะ
กับเพ่ือนร่วมห้องบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จนไม่อยาก
เผชิญหน้ากันและไม่อยาก มาโรงเรียน 

3.14 
 

1.025 
 

ปานกลาง 

9. โรงเรียนสนบัสนุนให้นักเรยีนใช้เครือข่ายสังคมออนไลนน์อก
เวลาเรียน เช่น การค้นหาความรู้นอกต าราเรียนจากแหล่ง
ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

3.42 1.052 ปานกลาง 

10. หากนักเรยีนใช้เครือข่ายสังคมออนไลนใ์นเวลาเรียน นักเรียน
มักจะได้รับการตักเตือนจากครูอยู่เสมอ 

3.43 
 

1.139 
 

ปานกลาง 



 141 

 

ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
11. ครมูักจะให้นักเรียนอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลที่สืบค้นจาก

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อมาสนับสนุนความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 

3.65 1.055 มาก 

12. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม เช่น มีการจัดสรรเวลาใช้งานที่เหมาะสม และไม่
เกิดผลกระทบด้านการเรียน เช่น มาสาย ขาดเรียน เป็นต้น  

3.35 
 

1.084 
 

ปานกลาง 

13. ครนู าข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งความรู้บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มาสอนหรือมาเล่า          ให้นักเรียน
ฟังเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์
ปัจจุบัน  

3.42 .996 ปานกลาง 

14. ครแูนะน าให้นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีสติ 
และค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่
ท าให้ตนเองเกิดอันตราย เป็นต้น 

3.58 .961 มาก 

15. ครยู้ าเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้นักเรียนถูกหลอกลวงจาก
คนในโลกเครือข่ายสังคมออนไลน ์

3.60 1.039 มาก 

16. ครสูนับสนุนให้นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนในโลกออนไลน์อย่าง
เหมาะสม เช่น แบ่งเวลาไม่ให้กระทบกับการเรียน หรือหน้าที่
รับผิดชอบอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3.23 1.103 ปานกลาง 

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน 

ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
6.1 ด้านการศกึษา  
1. นักเรียนใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการศึกษาหา

ความรู้หรือสืบค้นข้อมูลส่งคร ู
3.68 1.058 มาก 

2. นักเรียนใช้การสืบค้นขอ้มูลความรู้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์
นอกเหนือจากการเข้าห้องสมุดหรือการอ่านจากต าราเรียน  

3.63 1.017 มาก 

3. นักเรียนโพสต์บทความหรือความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนหรือคนที่ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ร่วมกัน 

3.15 
 

1.048 
 

ปานกลาง 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
6.1 ด้านการศกึษา (ต่อ)  
4. นักเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  

การสร้างเพจ หรือการสร้างกลุ่มเพื่อความสะดวกในการท า
รายงานหรือท างานร่วมกับเพื่อน เช่น ในการแชร์ข้อมูลความรู้
กันภายในกลุ่ม 

3.03 1.183 
 

ปานกลาง 

5. นักเรียนศึกษาวิดีโอด้านการศึกษาท่ีเผยแพร่บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3.38 
 

1.137 
 

ปานกลาง 

6. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสง่ไฟล์
งาน ส่งรายงานกลุ่มระหว่างเพ่ือน 

3.68 
 

1.004 
 

มาก 

7. นักเรียนมกัจะเข้าไปสอบถามข้อสงสัยกับครู หากครูเปิดโอกาส
ให้เข้าไปสอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3.25 
 
 

1.054 
 
 

ปานกลาง 

8. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการท ารายงานหรือท า
การบ้านร่วมกับเพื่อนเสมอ 

3.65 
 

.988 
 

มาก 

9. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ หรือแบ่งปันข้อมูลด้านการศึกษา กับเพ่ือน 

3.65 1.045 มาก 

10. นักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนการสอนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3.37 1.002 ปานกลาง 
11. นักเรียนเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้ 

แทนการเรียนพิเศษนอกโรงเรียน 
3.34 

 
1.110 

 
ปานกลาง 

12. นักเรียนสร้างกลุ่มในการท ารายงานบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์แทนการนัดมาท ารายงานในวันหยุด เพื่อใช้เวลา 
ในวันหยุดกับครอบครัว 

3.45 
 
 

1.045 
 
 

ปานกลาง 

13. สิ่งที่นักเรยีนปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะมุ่งเน้น
ประโยชน์เพื่อการศึกษาหาความรู้เป็นหลัก เช่น การเข้ากลุ่ม
วิชาการต่าง ๆ การจัดต้ังกลุ่มการสืบค้นข้อมูลจากเครือขา่ย
สังคมออนไลน ์

3.44 
 

.955 
 

ปานกลาง 

6.2 ด้านความบันเทิง  
1. นักเรียนเลน่เกมส์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นการ 

ผ่อนคลาย 
3.33 

 
1.191 

 
ปานกลาง 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
6.2 ด้านความบันเทิง (ต่อ)  
2. นักเรียนฟังเพลง ดูหนัง หรอืละครผา่นทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน 
3.86 

 
1.041 มาก 

3. นักเรียนโพสต์ภาพส่วนตัวหรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ไลน,์ ทวิตเตอร ์และ 
อินสตราแกรม เพื่อแบ่งปันเรื่องราวในชีวิต 

3.33 
 

1.125 ปานกลาง 

4. นักเรียนแบ่งปันคลิปวีดีโอเพลงหรือ คลปิเต้น คลิปตลก ลงบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลาย  

3.02 1.199 ปานกลาง 

5. นักเรียนอ่านข่าวสารหรือดูข่าวบันเทิงผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3.50 .973 มาก 

6. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือความบันเทิงอย่าง
เหมาะสม โดยไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน เช่น  
ลงคลิปวีดีโอที่เหมาะสม ลงภาพที่ไม่ล่อแหลม เป็นต้น 

3.60 1.102 
 

มาก 

7. นักเรียนติดตามข่าวสารความบันเทิง ผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อความผ่อนคลาย 

3.59 
 

1.086 
 

มาก 

8. นักเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ร่วมกับ
พ่อแม่และคนในครอบครัวเมื่อมีกิจกรรมหรือผ่อนคลายร่วมกัน 

3.60 1.086 มาก 

9. นักเรียนมกีารรับส่งภาพถ่ายเพ่ือแลกเปลีย่นกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลนเ์พื่อแบ่งปันและชื่นชมภาพถ่าย 

3.35 1.138 ปานกลาง 

10. นักเรียนมีการเข้าร่วมกลุม่ทีนั่กเรียนสนใจ บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3.47 1.077 ปานกลาง 

11. นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการดาวน์โหลดข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง ได้แก่ การโหลดเพลง โหลดหนัง  
เพื่อเก็บไว้ฟังหรือดูเพื่อความผ่อนคลาย เปน็ต้น 

3.26 1.083 ปานกลาง 

6.3 ด้านการตดิต่อสื่อสาร   
1. นักเรียนใช้เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรมในการ

แชทสนทนาอย่างเหมาะสม เช่น ใช้ภาษาสุภาพ มีมารยาท 
ในการถามหรอืตอบ เป็นต้น 

 

3.54 
 

1.009 
 

มาก 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
6.3 ด้านการตดิต่อสื่อสาร (ต่อ)  
2. นักเรียนเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นต้น 
3.55 .980 มาก 

3. นักเรียนอัพเดทสถานะส่วนตัว รูปภาพบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสมโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ท าให้
ตนเองเกิดอันตรายหรือเดือดร้อน 

3.41 1.209 ปานกลาง 

4. นักเรียนใช้วิธีการสนทนากับเพ่ือนและบุคคลอ่ืน ๆ โดยการ
วิดีโอคอลผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก อย่างเหมาะสม เช่น พูดคุยขณะ
แต่งกายในชุดที่มิดชิด ใช้ภาษาสุภาพ เป็นต้น  

3.45 1.059 ปานกลาง 

5. นักเรียนติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ า
ทุกวันโดยการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมไม่ใหก้ระทบกับการเรียน 

3.53 1.007 มาก 

6. นักเรียนมกีารแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือส่ือสารกับเพ่ือนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยภาษาที่เหมาะสม และแสดงความ
คิดเห็นอย่างถนอมน้ าใจซึ่งกนัและกัน 

3.54 
 

.975 
 

มาก 

7. นักเรียนมกีารส่งสติกเกอร์โต้ตอบแทนการพิมพ์ข้อความบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน,์ เฟซบุก๊ และมีการเลอืกสติก
เกอร์ที่เหมาะสมกับผู้รับ เช่น เป็นเด็ก หรือเป็นผู้ใหญ่ และ
เลือกใช้ข้อความที่เหมาะสม 

3.45 
 

1.087 ปานกลาง 

8. หากมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนในโลกออนไลน์ นกัเรียนจะ
ใช้เวลาในการพูดคุยไม่ให้กระทบกับการเรียนและหน้าที่
รับผิดชอบอ่ืน ๆ  

3.54 1.017 มาก 

9. นักเรียนมกีารใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารกับ 
เพื่อน ครู พ่อแม่ และคนในครอบครัวเมื่ออยู่ห่างกัน 

3.68 1.046 มาก 

10. เมื่อมีคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักมากอ่นส่งข้อความหรือแชท
มาพูดคุย นักเรียนจะพยายามหลีกเลี่ยง และไม่เปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว 

3.76 1.164 มาก 

11. นักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพูดคุยติดต่อส่ือสาร
กับเพ่ือนใหม่ผ่านการแชทสนทนา วิดีโอคอลบนเฟซบุ๊ก ไลน์
อย่างเหมาะสม  

3.41 
 

1.110 
 

ปานกลาง 
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ข้อค าถาม x̅ S.D ค่าระดับ 
6.3 ด้านการตดิต่อสื่อสาร (ต่อ)  
12. นักเรียนสร้างกลุ่มส่วนตัวเพ่ือติดต่อ สือ่สารกับเพ่ือน  

คนในครอบครวั บนเครือข่ายสังคมออนไลน ์เช่น ไลน,์ 
เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร ์

3.67 
 
 

1.078 
 
 

มาก 

13. นักเรียนปฏิเสธการเข้าร่วมกลุม่เมือ่มีค าเชิญจากเพ่ือนให้เขา้
ร่วมกลุ่มที่ส่อไปในทางที่จะชักชวนไปในทางที่ไม่ดี เป็นต้น 

3.57 
 

1.302 
 

มาก 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
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สถานทีเ่กิด สงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557     ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   

    สาขาสถิต ิมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2561     ส าเร็จปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย   
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 2  ม.9  ต.ท่าประดู่  อ.นาทว ี จ. สงขลา  90160   
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