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Abstract
The purpose of this research were (1) to compare social media using
behavior of students at private universities in Bangkok as classified by sex, age and
study year ; (2) to study the relation of values, friend influence and instruction activity
with social media using behavior of the students; (3) to study the predictive power of
values, friend influence and instruction activity which predicting the social media
using behavior of the students.
The research sample consisted of 400 students at private universities in
Bangkok who were determined based on Yamane’s method, Sample Random
Sampling and proportional stratified random sampling. The instrument used in this
research was a questionnaire of factors that affecting to Social Media Behavior of
students in private Universities with reliability coefficient at .83. Statistics employed
for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
analysis of variance, correlation analysis, and multiple regression analysis.
The research finding showed that (1) students with different personal
factors in age had significantly different in their social media using behavior at the .05
level of statistical significance; (2) values, friend influence and schooling activity
were related to the social media using behavior of the students at the .05 level level of
statistical significance and (3) the three predicting variables values, friend influence
and schooling activity could be combined to predict the social media using behavior
of the students by 53 percent.
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บทที่ 1

บทนํา

1.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สังคมไทยและสังคมโลกในปั จจุบนั เป็ นสังคมที่กาํ ลังเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ น
อย่างมาก มนุษย์ได้เรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาสิ่ งต่างๆ เพื่อให้ชีวิตได้อยู่อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื่ องของชี วิตความเป็ นอยู่ สิ่ งของอุปโภคบริ โภค หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกสบายอื่นๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการสื่ อสารเพื่อให้การติดต่อง่ายดายและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ซึ่งในปั จจุบนั นี้
โลกของเรากําลังอยู่ในยุคดิจิตอล กล่าวคือการสื่ อสารในรู ปของการใช้โทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต
(Internet) กันอย่างแพร่ หลาย โดยโทรศัพท์มือถือ (mobile phone) หรื อสมาร์ ทโฟน (smartphone)
ได้กลายเป็ นสิ่ งสําคัญที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งสําหรับการดําเนิ นชีวิต เรี ยกได้ว่าปั จจัยที่ 5 ของมนุ ษย์ในยุค
ดิจิตอลนี้ เพราะในโทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ ทโฟนนอกจากจะใช้ประโยชน์ดา้ นการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการสื่ อสารกับสังคมได้อีกด้วย
สื่ อสังคม (Social Media) เป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้างและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ซึ่งสื่ อสังคมที่รู้จกั กันแพร่ หลายและ
มีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นชีวิตของคนไทยในปั จจุบนั ได้แก่ เฟซบุก้ (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตา
แกรม (Instagram) กูเกิล (Google) และทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นต้น โดยมีการศึกษาพบว่าคนไทยมี
การใช้สื่อสังคมในปี พ.ศ. 2561 สู งถึง 51 ล้านคน และเป็ นการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อ
สมาร์ทโฟนสู งถึง 46 ล้านคน (Hootsuite, 2018) และสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้สื่อสังคมได้รับความนิ ยม
มากขึ้นเรื่ อยๆ ได้แก่ การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และ
สื่ อที่นาํ มาแบ่งปั นมีลกั ษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่ อสารและ
อินเทอร์ เน็ต ทําให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าสื่ อสังคมจะเป็ นสื่ อหลักของผูค้ นในโลกอนาคต
อย่างแท้จริ ง
ปั จจุบนั มีการใช้งานสื่ อสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์หลายประการ ในด้านการศึกษา
นั้นสื่ อสังคมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและ
สนับสนุ นให้นักเรี ยนสามารถสร้ างความรู ้ ใ หม่ ไ ด้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็ นเครื่ องมื อในการเข้าถึ ง
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู ้ และข่าวสารเพิ่มเติม รวมถึงสามารถเผยแพร่
แบ่งปั นสารสนเทศให้กบั ผูอ้ ื่น เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ นการทํางานหรื อเรี ยนรู ้ ร่วมกับผูอ้ ื่น
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เป็ นช่องทางในการสนับสนุนให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้ใหม่ แบ่งปั นความรู ้ไปยังผูอ้ ื่น และเรี ยนรู ้ดว้ ย
การอภิปรายร่ วมกัน (Kivunja, 2015 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และอื่นๆ, 2560)
จากการใช้งานอย่างแพร่ ห ลายของสื่ อสังคมบนโทรศัพท์มือถื อหรื อสมาร์ ทโฟนใน
ปั จจุบนั ทําให้เราได้เห็ นภาพของผูค้ นทุกเพศ-วัยที่เดิ น นั่ง หรื อยืนอยู่ในสถานที่สาธารณะต่างก็
หมกมุ่นอยู่กบั โทรศัพท์มือถือของตนตลอดเวลา โดยไม่สนใจเหตุการณ์และผูค้ นที่อยูร่ อบข้าง จน
เกิ ดคําขนานนามว่า “สังคมก้มหน้า” เพราะทุกคนสนใจอยู่แต่ กบั โทรศัพท์มือถือของตนจน
ก่อให้เกิดปั ญหามากมายตามมา เช่น ปั ญหาการคุกคามผ่านสื่ อสังคม ปั ญหาการโจรกรรมเอกลักษณ์
ของบุคคล ปั ญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวห่ างเหิ น ปั ญหาการใช้สื่อสังคมจนสมาธิ ส้ ัน ปั ญหา
อาชญากรรม และปั ญหาการทําร้ายตัวเองไปจนถึงการฆ่าตัวตาย เป็ นต้น จึงกล่าวได้ว่าสื่ อสังคมเป็ น
สิ่ งที่ก่อให้เกิดทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ โดยเฉพาะกับผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเรี ยนซึ่งยังขาดวุฒิภาวะในการ
เลือกใช้สื่อสังคมดังกล่าว
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึกษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมของ
บุ ค คล โดยเลื อ กศึ ก ษากับ นัก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ นํา ผล
การศึ กษาที่ ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม เพื่อลดหรื อ
ป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งต่อตัวผูใ้ ช้สื่อสังคมเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม ไปจนถึงประเทศชาติต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จาก
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยค่านิ ยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรม
การเรี ยนการสอน กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
2.3 เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณ์ พฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน จากปัจจัยด้านค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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3. กรอบแนวคิดการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
อายุ และระดับการศึกษา
ค่านิยม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

พฤติกรรมการ
ใช้ ส่ ือสังคม
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน

4. สมมุตฐิ านการวิจยั
4.1 นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชนที่ มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ปั จ จัย ด้า นค่ า นิ ย ม อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่ อ น และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4.3 ปั จจัยด้านค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

5. ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่ม
เพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน
5.1 รูปแบบและวิธีการวิจัย เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research)
5.2 ประชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวนประมาณ
200,000 คน (ข้อมูล ณ. พศ. 2558)
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5.3 กลุ่มตัวอย่ าง นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400
คน ซึ่งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความน่าเชื่อถือร้อย
ละ 95 และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเทียบอัตราส่ วน
5.4 ตัวแปรอิสระ ค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5.5 ตัวแปรตาม พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม

6. นิยามศัพท์
6.1 ค่ านิยม หมายถึง ความเชื่ออย่างหนึ่ งของบุคคลที่จะยอมรับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตาม
ความรู ้สึกของตนเอง โดยอาศัยเหตุผลที่จะยอมรับหรื อเชื่ อถือได้ รวมทั้งเป็ นเครื่ องควบคุมความ
ประพฤติและการปฏิบตั ิของบุคคล ซึ่ งจะประพฤติหรื อปฏิบตั ิแบบเดียวกันซํ้าๆ จนกระทังผูอ้ ื่นรู ้ว่า
ตนเองมีความเชื่อ แนวคิด หรื อค่านิยมอย่างไร
6.2 อิทธิพลของกลุ่มเพือ่ น หมายถึง การที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งๆ หรื อกลุ่มหนึ่งๆ
ที่ชอบพอกันรักใคร่ และสนิ ทสนมคุน้ เคยกัน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลอื่นใน
ลักษณะทางเดียว
6.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และ
นักเรี ยน เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด หรื อแนวปฏิบตั ิ จากครู ไปสู่ นกั เรี ยนด้วยวิธีการสอนที่จดั
ขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผน ตามที่ครู ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้น
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
6.4 สื่ อสั งคม หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ร่ วมกันมีสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรู ปแบบต่างๆโดยมีเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่ วมกัน มีการดําเนิ นกิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้อ
อาทรร่ วมกัน แต่สมาชิกของเครื อข่ายยังคงมีความเป็ นเอกเทศไม่ข้ ึนต่อกัน
6.5 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเมื่อถูกกระตุน้ ด้วยสิ่ งเร้า ซึ่ งบาง
พฤติกรรมอาจสังเกตเห็นหรื อสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัสได้ เรี ยกว่า พฤติกรรมภายนอก และบาง
พฤติกรรมไม่อาจสังเกตเห็นหรื อสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัสได้ เรี ยกว่า พฤติกรรมภายใน
6.5 พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ซึ่ งมีการตอบสนองที่สามารถสังเกตเห็ นได้ในการใช้เครื อข่ายสังคม เช่ น ความถี่
ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้
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7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร อัน จะเป็ นแนวทางให้ภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องหาแนวทางในการควบคุมดูแลให้การใช้สื่อสังคมของนักศึกษาเป็ นไปอย่างเกิดประโยชน์
และมีประสิ ทธิภาพแล้ว ยังจะได้ประโยชน์อื่น ๆ อีก ดังนี้
7.1 ได้นวัตกรรมทางการแนะแนว ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
7.2 สามารถนําแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของประชากรในกลุ่มอื่น ๆ
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการควบคุ ม ดู แ ลให้ ก ารใช้สื่ อ สั ง คมเป็ นไปอย่ า งเกิ ด ประโยชน์ แ ละมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ กษาวิจ ัยเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ พฤติ กรรมการใช้สื่อ สัง คมของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชน” ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาวรรณกรรมต่างๆอันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน

1. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรม
1.1 ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม ( Behavior ) หมายถึง การกระทําหรื ออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้ อ
ความคิดของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในจิตใจและภายนอก อาจทําไปโดยรู ้ตวั ไม่รู้ตวั อาจ
เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ผูอ้ ื่นอาจสังเกตการกระทํานั้นได้และสามารถใช้
เครื่ องมือทดสอบได้ (วิธี แจ่มกระทึก, 2541, น. 14 )
บลูม ( Bloom , 1975, น. 65) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมว่าเป็ นกิจกรรมทุกประเภทที่
มนุษย์กระทํา อาจเป็ นสิ่งสังเกตเห็นได้หรื อสังเกตเห็นไม่ได้
เฉลิ มพล ตันสกุล (2541, น. 2) ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึ ง
ปฏิกิริยาและกิจกรรมที่บุคคลแสดงออก ซึ่งสังเกตได้ดว้ ยประสาทสัมผัส วาจา และการกระทํา โดย
สามารถแบ่งพฤติกรรมออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) เป็ นการ
กระทําที่สงั เกตได้ดว้ ยประสาทสัมผัส และพฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior ) เป็ นกระบวนการ
ที่บุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตได้
อัครฤทธิ์ หอมประเสริ ฐ (2543, น. 10) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็ นการกระทําที่สังเกต
ได้เช่น การพูด การเดิน และการกระทําที่สังเกตไม่ได้ เช่น การรู ้สึก การจํา โดยพฤติกรรมเป็ นการ
กระทําเพือ่ ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งสัมพันธ์กบั สิ่งกระตุน้ ภายในและภายนอก
ลัก ขณา สริ ว ฒ
ั น์ (2544, น. 17) พฤติ ก รรม หมายถึ ง การกระทํา ซึ่ งเป็ นการ
แสดงออกถึงความรู ้สึกนึ กคิด ความต้องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ซึ่ งอาจสังเกตเห็นได้
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2555, น.5) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออก
ของ มนุ ษย์ ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่ งเร้าที่อยูร่ อบตัว โดยจากการสังเกตหรื อการใช้เครื่ องมือช่วยวัด
พฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางร่ างกาย
ชเนตตี สยนานนท์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการหลังกําเนิด อัน
เกิ ดจากการร่ วมสังสรรค์กบั สังคม โดยบุคคลจะปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของสังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู่
สุ มิตร สุ วรรณ (2556) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ที่
มนุษย์แสดง หรื อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเจอกับสิ่งเร้า สามารถจําแนกพฤติกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นอาการสะดุง้ และพฤติกรรมที่สามารถ
ควบคุมและจัดระเบียบได้
สรุ ปความได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเมื่อถูกกระตุน้ ด้วย
สิ่ งเร้า ซึ่ งบางพฤติกรรมอาจสังเกตเห็ นหรื อสัม ผัสได้ดว้ ยประสาทสัม ผัสได้ เรี ยกว่า พฤติกรรม
ภายนอก และบางพฤติ ก รรมไม่ อ าจสัง เกตเห็ น หรื อ สัม ผัส ได้ด้ว ยประสาทสัม ผัส ได้ เรี ย กว่ า
พฤติกรรมภายใน
1.2 ประเภทของพฤติกรรม
สุ ภทั ทา ปิ ณฑะแพทย์ (2542, น. 2-5) ได้แบ่งพฤติกรรมของมนุ ษย์ออกเป็ น 5
ประเภทด้วยกัน คือ
1) พฤติกรรมที่ปรากฏด้วยการสังเกต ได้แก่ พฤติกรรมภายนอก (Overt)
เป็ นพฤติกรรมที่ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมที่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ได้แก่
พฤติกรรมภายใน (Covert)
2) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในร่ างกายเมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะ เป็ นพฤติกรรม
ความพร้ อ มที่เ กิ ด ขึ้น โดยมี ตวั กําหนดคือ ธรรมชาติ และมี สิ่ง แวดล้อ มเป็ นตัว คอยกระตุน้ เป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
3) พฤติกรรมที่กระทําโดยรู ้ตวั (Conscious) เป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับ
จิตสํานึ ก และพฤติกรรมที่กระทําโดยไม่ รู้ตวั (Unconscious) เป็ นพฤติกรรมที่อ ยู่ในระดับจิตไร้
สํานึก หรื อจิตใต้สาํ นึก หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าพฤติกรรมที่ขาดสติสมั ปชัญญะ
4) พฤติกรรมทางกายภาพ (Physiological Activities) เป็ นพฤติกรรมที่
แสดงออกโดยใช้อวัยวะของร่ างกายอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การเคลื่อนไหวร่ างกายด้วยแขนหรื อขา
การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของร่ างกาย การพยักหน้า การโคลงตัว เป็ นต้น และพฤติกรรมทางจิตใจ
(Psychological Activities) เป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับความคิด ความเข้าใจ หรื ออารมณ์ เป็ นต้น
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5) พฤติ ก รรมที่ ค วบคุ ม ได้ (Voluntary) เป็ นพฤติก รรมที่ อ ยู่ใ นความ
ควบคุ มและการสัง่ การด้วยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามที่ตอ้ งการ และพฤติกรรมที่
ควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็ นพฤติกรรมการทํางานของระบบร่ างกายที่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ เช่น
กิริยาสะท้อน สัญชาตญาณ และการทํางานของระบบอวัยวะภายใน เป็ นต้น
กาญจนา พูนสิ นรุ่ งโรจน์ (2558, น. 14) ได้แบ่งพฤติกรรมของมนุ ษย์ออกเป็ น3
ประเภท ดังนี้
1) พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ นจากแรงผลั ก ดั น ภายในตัว ของมนุ ษย์ เป็ น
แรงผลักดันที่ทาํ ให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ซึ่ งความต้องการนี้ จะแบ่งออกเป็ นความ
ต้องการทางร่ างกาย และความต้องการทางจิตใจ
2) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของสิ่ งแวดล้อม เป็ นพฤติกรรมที่
ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่ งการเสริ มแรง และเงื่อนไขแห่ งการลงโทษ โดยผลจากการกระทําของ
คนเรามีอ ยู่ 2 ประการ คือ ผลการกระทําที่ทาํ ให้พอใจจะทําหน้าที่เป็ นแรงเสริ มให้การกระทํานี้ มี
ต่อไป (เงื่อนไขแห่ งการเสริ มแรง) และผลการกระทําที่ทาํ ให้ไม่พอใจจะเป็ นตัวการที่ทาํ ให้คนเรา
หยุดพฤติกรรม (เงื่อนไขแห่งการลงโทษ)
3) พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ นจากทั้ง แรงผลัก ดัน ภายในตัว ของมนุ ษ ย์แ ละ
สิ่ งแวดล้อ ม โดยลักษณะภายในตัวมนุ ษ ย์และสิ่ งแวดล้อ มว่าเป็ นตัวก่ อ ให้เ กิ ดพฤติ กรรม ทั้ง นี้
องค์ประกอบภายในตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน และทั้งคู่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ (2560) ได้จาํ แนกพฤติกรรมออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1. พฤติ ก รรมที่ มี ม าแต่ ก ํา เนิ ด (Innate behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่
แสดงออกเพือ่ ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็ นพฤติกรรมที่ได้มาจากกรรมพันธุ์ สัตว์สามารถแสดงออกได้
โดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้มาก่อน มีแบบแผนเดียวกัน (Stereotyped) ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนโดยการเรี ยนรู ้
พฤติกรรมประเภทนี้จะมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละสปี ชีส์ (Species-specific)
2. พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ (Learning behavior)สามารถปรับเปลี่ยนได้อ ัน
เป็ นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ จําแนกเป็ น 6 ประเภทดังนี้
2.1) พฤติกรรมความเคยชิน (Habituation)
2.2) พฤติกรรมการฝังใจ (Imprinting)
2.3) การเรี ยนรู ้แบบมีเงื่อนไข (Classical conditioning)
2.4) การลองผิด ลองถู ก (Operant conditioning หรื อ Trial
and error)
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2.5) การลอกเลียนแบบ (Observational learning)
2.6) การรู ้จกั ใช้เหตุผล (Insight learning หรื อ reasoning)
2.7) การใช้ความคิดประมวลข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ (Cognition)
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556, น. 2-3) แบ่งพฤติกรรมออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคล จะโดยรู ้สึกตัวหรื อไม่รู้สึกตัวก็ตาม เป็ นกระบวนการที่ไม่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถ
ใช้เครื่ อ งมื อ วัดได้โดยตรง หากเจ้าของพฤติกรรมไม่บอก (บอกกล่าว เขียน หรื อ แสดงท่าทาง)
ได้แก่ ความคิด อารมณ์ความรู ้สึก ความจํา การรับรู ้ ความฝัน รวมถึง การรับสัมผัสต่างๆ เช่น การ
ได้ยนิ การได้กลิ่น ความรู ้สึกทางผิวหนัง เป็ นต้น ทั้งนี้ พฤติกรรมภายในจําเป็ นต้องอนุมานหรื อคาด
เดาผ่านพฤติกรรมภายนอก โดยพฤติกรรมภายในสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรู ้สึกตัว (Conscious process)
เป็ นพฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมรู ้สึกตัวว่ากําลังเกิดพฤติกรรมนั้นๆ หากไม่บอก ไม่แสดงอาการ
หรื อท่าทางใดๆ ก็ไม่มีผใู ้ ดรับรู ้ได้วา่ เกิดพฤติกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น อารมณ์ความรู ้สึก ความคิด
ความฝัน จินตนาการ เป็ นต้น
1.2 พฤติ ก รรมภายในที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ รู้ สึ ก ตัว (Unconscious
process) เป็ นพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นโดยที่เจ้าของพฤติกรรมไม่ รู้สึกตัว หากแต่มีผลต่อ พฤติกรรม
ภายนอก ยกตัวอย่างเช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง ความวิตกกังวล เป็ นต้น
2. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทําหรื อปฏิกิริยาทาง
ร่ างกาย ที่ท้ งั เจ้าตัวและบุคคลอื่นสามารถสังเกตผ่านอวัยวะรับสัมผัสหรื อประสาทสัมผัส (ตา หู
จมูก ลิ้น หรื อ ผิวหนัง) หรื อใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยสังเกต ทั้งนี้ สามารถแบ่งพฤติกรรม
ภายนอกออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 พฤติ กรรมภายนอกชนิ ด โมลาร์ (Molar Behavior) เป็ น
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยใช้อวัยวะรับสัมผัส ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือช่วย เช่น การเดิน การวิ่ง
การจาม เป็ นต้น
2.2 พฤติกรรมภายนอกชนิ ดโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็ น
พฤติกรรม ที่สามารถสังเกตได้หรื อวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือทางการแพทย์หรื อเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์
เช่น การทํางานของต่อมต่างๆ ในร่ างกาย การทํางานของอวัยวะภายใน หรื อการทํางานของระบบ
ประสาท เป็ นต้น
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1.3 องค์ประกอบของพฤติกรรม
ปรเมศร์ กลิ่ นหอม (2552) อธิบายว่า การเกิดพฤติกรรมของมนุ ษย์น้ นั เป็ นผลมา
จากการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ ในตัวมนุ ษย์ แล้วจึงถูกกล่อมเกลาด้วยสิ่ งแวดล้อม โดย
องค์ประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่
1) การรับรู ้ เป็ นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่ มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่งประสาทไปยังสมองเพือ่ การแปลความ
2) สติปัญญา เป็ นความสามารถภายในตัวบุคคลที่จะทราบได้จากพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออก ระดับของสติปัญญาสังเกตได้จากการแสดงออกที่มี ความคล่ องแคล่ว รวดเร็ ว
ความถูกต้อง ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการปรับตัว
3) การคิด เป็ นกระบวนการทํางานของสมองในการสร้างสัญลักษณ์ หรื อภาพให้
ปรากฏในสมอง ความสามารถในการคิดนั้นมีความสัมพันธ์กบั ระดับสติปัญญา
4) เจตคติ เป็ นสภาพความพร้อมของความคิด ความรู ้สึก และแนวโน้มพฤติกรรม
ของบุคคลอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ เจตคติน้ ี เป็ นแรงที่จะกําหนดทิศทางของพฤติกรรมของ
บุคคล ต่อเหตุการณ์ สิ่งของ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5) อารมณ์ เป็ นสภาวะทางจิตใจที่มีผลมาจากตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ทั้งที่มาจาก
ภายใน ได้แก่ความไม่สบาย ความเจ็บปวด และอาจมาจากสิ่ งเร้าภายนอก เช่น บุคคล อุณหภูมิ ดิน
ฟ้ าอากาศ ทั้งนี้อารมณ์อาจมีความหมายได้หลายแง่ ทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี
ครอนบัค (L.J. Cronbach. 1963) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์มีอ งค์ประกอบ
7 ประการ คือ
1) เป้ าหมายหรื อ ความมุ่ งหมาย คือ วัตถุ ประสงค์ หรื อ ความต้องการซึ่ ง
ก่อให้เกิดพฤติกรรม เช่น ความต้องการมีหน้ามีตาในสังคม
2) ความพร้อม หมายถึง ระดับวุฒิภาวะและความสามารถที่จาํ เป็ นในการ
ทํากิจกรรมเพือ่ สนองความต้องการ
3) สถานการณ์ หมายถึง ลู่ทางหรื อโอกาสให้เลือกทํากิจกรรมเพื่อสนอง
ความต้องการ
4) การแปลความหมาย เป็ นการพิจารณาลู่ทาง หรื อสถานการณ์เพื่อเลือก
หาวิธีที่คิดว่าจะสนองความต้องการเป็ นที่พอใจมากที่สุด
5) การตอบสนอง คือ การดําเนินทํากิจกรรมตามที่ตดั สินใจเลือกสรรแล้ว
6) ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลที่เกิดขึ้นการกระทํากิจกรรมนั้นซึ่ งอาจได้ผล
ตรงข้ามที่คาดไว้ หรื อตรงข้ามกับที่คาดหวังไว้ก็ได้
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7) ปฏิ กิ ริย าต่อ ความผิด หวัง เป็ นปฏิกิ ริ ยาที่ เกิ ด ขึ้น เมื่ อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้น ไม่
สามารถตอบสนองตามความต้อ งการ จึงต้อ งกลับไปแปลความหมายใหม่ เพื่อ เลื อ กหาวิธีที่จ ะ
ตอบสนองความต้องการได้ ถ้าเห็นว่าเป้ าประสงค์น้ ันมันเกินความสามารถ ก็ตอ้ งยอมละเลิกความ
ต้องการนั้นเสีย
สุ ธาสิ นี ศรี วิชัย (2552) กล่ าวว่า องค์ป ระกอบสําคัญที่ท าํ ให้เกิ ดพฤติก รรมมี 2
ประการ ได้แก่
1) สิ่ งเร้าภายใน ได้แก่ สิ่ งเร้าที่เกิ ดจากความต้อ งการทางกายภาพ เช่ น ความหิ ว
ความกระหาย สิ่งเร้าภายในนี้จะมีอิทธิพลสู งสุ ดในการกระตุน้ ให้เด็กแสดงพฤติกรรม และเมื่อเด็ก
เหล่านี้โตขึ้นในสังคม สิ่งเร้าใจภายในจะลดความสําคัญลง สิ่งเร้าภายนอกทางสังคมที่เด็กได้รับรู ้ใน
สังคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการกําหนดว่าบุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดต่อผูอ้ ื่น
2) สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ต่าง ๆ สิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่สามารถสัมผัส
ได้ด้วยประสาททั้ง ๕ คือ หู ตา คอ จมู ก การสัม ผัส สิ่ งเร้าที่มี อิ ทธิ พลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม ได้แก่ สิ่ งเร้าที่ทาํ ให้บุคคล เกิดความพึงพอใจที่เรี ยกว่า การเสริ มแรง (Reinforcement)
ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น ๒ ชนิ ด คือ การเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ สิ่ งเร้าที่พอใจ
ทําให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เช่น คําชมเชย การยอมรับของเพื่อน ส่ วนการเสริ มแรง
ทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ่ ง เร้ าที่ ไ ม่ พ อใจหรื อ ไม่ พึง ปรารถนานํา มาใช้เ พื่อ ลด
พฤติกรรมที่ไ ม่พึงปรารถนาให้น้อยลง เช่น การลงโทษเด็กเมื่ อลักขโมย การปรับเงินเมื่ อผูข้ บั ขี่
ยานพาหนะไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร เป็ นต้น
1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
1.4.1 อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่ อพฤติกรรม
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556, น. 16) กล่าวว่า พันธุกรรม (Genetics) คือ
ลักษณะต่างๆ ของบรรพบุรุ ษซึ่ งจะถ่ า ยทอดไปยัง ผูส้ ื บทอดเชื้ อ สายรุ่ นต่ อ ๆไป ทั้ง นี้ พบว่าการ
ถ่ า ยทอดทางพันธุ กรรมจะไม่ ใช่ การถ่ ายทอดลักษณะทั้ง หมดของบรรพบุรุ ษ กล่ าวคือ มี เพีย ง
คุณลักษณะบางอย่างของบรรพบุรุษที่ได้ส่งทอดไปยังรุ่ นต่อไป ซึ่ งแต่ละคนจะได้รับลักษณะทาง
พันธุกรรมที่แตกต่างกันไป คุณลักษณะต่างๆ ที่ได้รับสื บทอดจะมีผลต่อ กระบวนการทํางานของ
ร่ างกายทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งจากการศึกษา พบว่า อิทธิพลจากยีนส์เพียงตัวเดียว (Monogenic
transmission) จะปรากฏในลักษณะทางกายภาพมากกว่าทางพฤติกรรม ขณะที่พบว่า อิทธิพลที่มีต่อ
พฤติกรรมเกิดจากการทํางานร่ วมกันระหว่างยีนส์หลายตัว (Polygenic transmission) ยกตัวอย่างเช่น
โรคทางจิตเวชบางชนิด อาทิ โรคจิตเภท อารมณ์แปรปรวน โรควิตกกังวล และโรคทางพฤติกรรม
อาทิ พิษสุราเรื้ อรัง หรื อพฤติกรรมบางลักษณะ อาทิ พฤติกรรมชอบผจญภัย เสี่ยงภัย หรื อพฤติกรรม
แบบเพศทางเลือก เป็ นต้น
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Nevid (2012) พบว่า บุคลิกภาพของมนุ ษย์ที่หมายรวมถึงพฤติกรรมและ
ลักษณะนิ สัยได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมทั้งหมด เพียงแตกต่างกันในระดับของอิทธิพลในแต่ละ
บุคคลและแต่ละพฤติกรรม เช่น สติปัญญา ความขี้อาย ความหุ นหันพลันแล่น ความก้าวร้าว การ
ชอบเข้าสังคม เจตคติต่อสิ่งต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา หรื อศิลปะ รวมถึงพื้นฐานทางอารมณ์ว่าเป็ นคน
ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความสุข หรื อดูเศร้า กิจกรรมหรื องานที่ชื่นชอบ และพฤติกรรมทางสังคม เป็ นต้น
นอกเหนือจากบุคลิกภาพโดยทัว่ ไปที่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมแล้ว ปั ญหาทางจิตใจบางลักษณะ
มีความเกี่ ยวข้อ งกับพันธุกรรมเช่นเดียวกัน อาทิ โรควิตกกังวล ความผิดปกติ ทางอารมณ์ ความ
ผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม การเสพติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ รวมถึงโรคจิตเภท
1.4.2 อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้ อมต่ อพฤติกรรม
หัสดิน แก้ววิชิต (2559) กล่าวว่า พฤติกรรมในลักษณะต่างๆ ของมนุ ษย์
ทั้งที่พงึ ประสงค์ และไม่พงึ ประสงค์ ต่างมีเหตุจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลเป็ นสําคัญ
ทั้งที่ เป็ นสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ อาทิ สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพภูมิ อ ากาศ ภัยพิบตั ิต่ างๆ และ
สิ่ ง แวดล้อ มทางสัง คม เช่ น ครอบครั ว เพื่อ น สถานศึ ก ษา ประเพณี วัฒ นธรรม เป็ นต้น โดย
สิ่ งแวดล้อ มสามารถส่ งผลต่อ พฤติกรรม ของบุคคลได้ต้ งั แต่อ ยู่ในครรภ์มารดาเป็ นต้นไป ซึ่ ง
อิทธิ พลทางสิ่ งแวดล้อ มที่มีผลต่อ พฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ โภชนาการ การนอน การเลี้ ยงดู
เพือ่ น เทคโนโลยี เป็ นต้น
สา โร ช บั ว ศรี ( 2537, น .79
อ้ า งถึ งใน ป รา ชญ า ก ล้ า ผจ ญ , 2548,
น. 282) กล่ า วว่า มนุ ษ ย์ไ ด้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง แวดล้อ ม เมื่ อ เกิ ด มาแล้ว ถ้า ได้มี โ อกาสอยู่ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ เลือกสรรค์ไว้ เป็ นอย่างดี เช่น ได้อยูใ่ นสังคมของผูท้ มี่ ีวฒั นธรรม ได้รับการฝึ กฝนให้
อ่านออกเขียนได้ ได้รับการฝึ กฝนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ได้รับการฝึ กฝนในเรื่ องการประกอบ
อาชีพที่สุจริ ต และได้รับการสัง่ สอนและฝึ กฝนในเรื่ องจริ ยธรรมอย่างเพียงพอ ฯลฯ มนุ ษย์ก็จะเกิด
การเรี ยนรู ้ และเข้าใจชีวติ ของตน รู ้จกั ละอายและเกรงกลัวต่อความชัว่ ปฏิบตั ิตนตามแนวทางของ
จริ ยธรรมที่ตนเองได้เล่ าเรี ยนและฝึ กฝนมา โลภะ โทสะ โมหะของเขาก็จะลดลงไปตามลําดับ
ปั ญหาต่างๆ ในชีวติ ก็จะลดลงตามไปด้วย และอาจกล่าวได้วา่ ได้ประสบกับชีวติ ที่ดีพอสมควร
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
1.5.1 กลุ่มโครงสร้ างของจิต ( Structuralism )
กลุ่มนี้ เกิดจากผลงาน ของ อีบี. ทิสเชอเนอร์ (อ้างถึงใน สุ ธาสิ นี ศรี วิชยั ,
2552) วัตถุประสงค์ของจิตวิทยากลุ่มนี้ คือ การวิเคราะห์ภายในจิตใจของมนุ ษย์ ( introspection )
หรื อ การพินิจภายในด้วยความระมัดระวัง ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะและประสบการณ์เกี่ยวกับ
จิตสํานึ กแบบง่ายๆ แล้วนํามาหาความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ ง
อื่นๆ กลุ่มนี้ เห็ นว่าควรทําการวิเคราะห์ส่ิ งย่อยๆ หลายๆ อัน ทั้งสิ่ งที่ยากและง่ายรวมเข้าเป็ นกลุ่ ม
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ก้อน พยายามมองว่าจิตประกอบด้วยประสบการณ์ยอ่ ยๆ หลายๆ อัน นักจิตวิทยากลุ่มนี้ สนใจศึกษา
ถึงเรื่ องจิตธาตุ ( mental elements ) คือ เชื่อว่ามนุ ษย์ประกอบด้วยร่ างกายกับจิตใจ ซึ่ งต่างก็เป็ น
อิสระแก่กนั แต่ก็ทาํ งานสัม พันธ์กัน พฤติกรรมของบุคคลเกิ ดการจากกระทําของร่ างกาย ซึ่ งการ
กระทําของร่ างกายนั้นเกิดจากการควบคุมและสั่งการของจิตใจ ซึ่ งกลุ่มนี้ มีความเชื่อว่าโครงสร้าง
ของจิตประกอบไปด้วย จิตธาตุ (mental elements ) ซึ่ งจิตธาตุน้ ี ประกอบด้วยสัมผัส ( sensation )
รู ้สึก ( feeling ) และจิตนาการหรื อภาพจิต หรื อจิตภาพ หรื อจินตภาพ หรื อมโนภาพ ( image ) จิต
ธาตุท้งั 3 นี้ เมื่อมาสัมพันธ์กนั ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรู ปจิตผสมขึ้น
เช่น เกิดความคิด อารมณ์ ความจํา การหาเหตุผล ฯลฯ ซึ่ งจิตวิทยากลุ่มนี้ มีบทบาทสําคัญคือความ
เชื่อในเรื่ ององค์ประกอบของบุคคลว่า บุคคลประกอบไปด้วยร่ างกายและจิตใจ จิตใจยังแบ่งย่อยได้
เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการคิด การจํา ฯลฯ และสิ่ งที่นาํ ใช้ในการจัดการศึกษานักการศึกษาเชื่อว่าหาก
ต้องการฝึ กจิตธาตุส่วนใดให้มีความสามารถต้องฝึ กฝนเรื่ องนั้นโดยเฉพาะ เช่น วิชาที่เกี่ยวกับการ
ท่องจํา วิชาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ วิชาที่ตอ้ งใช้ความคิด เป็ นต้น
1.5.2 กลุ่มหน้ าที่ของจิต ( Function a lism )
ผูพ้ ฒั นากลุ่มนี้ คือ วิลเลียม เจมส์ ผูบ้ ุกเบิกเริ่ มต้น คือ จอร์หน ดิวอี้ และ
เจมส์ แองเจิล นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เน้นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ การทดสอบทางจิต และการใช้เนื้ อหาวิชา
ต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับ “ อะไร ” และ ” เพื่ออะไร ” สนใจเกี่ยวกับว่ามีสิ่งมีชีวิตทําอะไร และการ
กระทํานี้จะรวมถึงอากัปกริ ยาที่แสดงออกรวมกับความตั้งใจในการกระทํา ซึ่งจิตจะมีหน้าที่ควบคุม
การกระทํา กิ จ กรรมของร่ า งกายในการที่ ร่ า งกายในการปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ ม โดย
แนวความคิดของกลุ่มหน้าที่ของจิตสรุ ปได้ 2 ประการ ได้แก่
1) การแสดงออก หรื อ การกระทํา กิ จ กรรมต่า งๆ ของบุ คคล เป็ นการ
แสดงออกของจิตเพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ถ้าต้องการจะศึกษาจิตใจของคนต้องศึกษาที่การ
แสดงออก หรื อการกระทําของเขาในสถานการณ์ต่างๆ
2) พฤติกรรมการกระทํา และการแสดงออกของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์ที่ได้รับมา นักจิตวิทยากลุ่มนี้จึงมุ่งศึกษาวิธีการเรี ยนรู ้ การจูงใจ การ
แก้ปัญ หา ความจํา ของคนเพื่อ ที่จ ะสามารถปรั บตัว ให้กับ สิ่ งแวดล้อ มได้ แนวคิด ของกลุ่ ม นี้ มี
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาคือเพือ่ ให้มนุษย์ดาํ รงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสู ข ซึ่ งตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ว่าการศึกษาคือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม วิธีการเรี ยนการสอน
ต้องให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์ให้มากที่สุด
1.5.3 กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )
ผูน้ ํากลุ่ ม นี้ คือ จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson อ้างถึ งใน สุ ธาสิ นี
ศรี วิชัย , 2552) กลุ่ ม นี้ ไม่ เห็ น ด้วยกับวิธีการพินิจ ภายในหรื อ วิธีการตรวจสอบตนเอง และถู ก
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วิพากษ์วิจารณ์ ม ากในเรื่ อ งที่ว่า พยายามทําให้มนุ ษย์เ ป็ นเหมื อ นเครื่ อ งจัก รวัตสันมี ค วามเห็ นว่า
พฤติกรรมเป็ นการกระทําที่ทุกคนเห็ นได้ ส่ วนจิตสํานึ กเป็ นสิ่ งที่ทุกคนไม่ สามารถมองเห็ นได้
ดังนั้นศาสตร์ควรจะเกี่ยวข้องกับความจริ งทุกคนเห็นได้ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนองโดยเชื่อว่า พฤติกรรมของคนเราเกิดขึ้นจากการแสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และการ
ตอบสนองติดต่อกันไปเรื่ อยๆ จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุมาจาก
สิ่งเร้า จิตวิทยากลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญในการริ เริ่ มทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบการวางเงื่อนไข เป็ นสาเหตุที่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชื่อว่าการฝึ กอบรมเด็กให้มีพฤติกรรมตามที่ปรารถนาได้ พฤติ
กรรรมของคนเกิดการเรี ยนรู ้มากกว่าที่จะเป็ นไปเองธรรมชาติ
ทฤษฎี ใ นกลุ่ ม กลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย มที่ สํา คัญ ได้แ ก่ การเรี ย นรู ้ ก ารวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิก ((Ivan Pavlov) ที่เชื่อว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ทวั่ ไปสามารถเชื่อมโยงกับ
สิ่งเร้า ที่กระตุน้ พฤติกรรมหรื อกระบวนการบางลักษณะของร่ างกาย โดยในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษ
1900 Pavlov ให้ความสนใจในการศึกษากระบวนการย่อยอาหารของร่ างกาย ในการศึกษาได้ใส่ ผง
เนื้อเข้า ไปในปากสุ นัข ส่ งผลให้สุนัขนํ้าลายไหลมากกว่าปกติ แต่ดว้ ยความบังเอิญ Pavlov พบว่า
ผงเนื้อไม่ได้เป็ นเพียงสิ่ งเร้าเดียวที่กระตุน้ การหลัง่ นํ้าลายของสุ นัข หากแต่มีสิ่งเร้าอื่นๆ อีกที่ไม่มี
ความเป็ นไปได้ที่จะกระตุน้ อาทิ จานอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร รวมถึงเสี ยงประตู เป็ นต้น Pavlov
จึงแบ่งรายละเอียดของสิ่งเร้าและพฤติกรรมออกเป็ น
1) สิ่ งเร้าที่ไม่ ตอ้ งวางเงื่อนไข (Unconditioned stimulus: UCS)
คือ สิ่งเร้าที่กระตุน้ การตอบสนองที่ไม่ตอ้ งผ่านการเรี ยนรู ้มาก่อน (สิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ)
2) การตอบสนองที่ไม่ตอ้ งวางเงื่อนไข (Unconditioned response:
UCR) คือ การตอบสนองของร่ างกายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการกระตุน้ ของสิ่ งเร้าที่ไม่ตอ้ งวาง
เงื่อนไข
3) สิ่งเร้าที่ตอ้ งวางเงื่อนไข (Conditioned stimulus: CS) คือ สิ่งเร้า
ที่สามารถ กระตุน้ การตอบสนองได้จากการเชื่อมโยงกับสิ่ งเร้าที่ไม่ตอ้ งวางเงื่อนไขเนื่ องด้วยไม่มี
ผลใดๆ กับการตอบสนอง
4) ก ารตอบสนองจากการวางเงื่อ นไข (Conditioned response:
CR) คือ การตอบสนองโดยอัตโนมัติที่เกิดจากสิ่ งเร้าที่ตอ้ งวางเงื่อนไข ซึ่ งในบางครั้งพบว่าการ
ตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขจะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับการตอบสนองที่ไม่เกิดจากการวาง
เงื่อนไข หากแต่แตกต่างที่ความเข้มข้นของการตอบสนอง
โดย Pavlov ได้ทาํ การทดลอง คือ การสั่นกระดิ่งก่อ นการให้ผงเนื้ อ ซึ่ ง
เดิมทีเสียงกระดิ่งไม่ได้มีผลใดๆ ต่อปฏิกิริยาของร่ างกายสุนขั ยกเว้นการปลุกให้ตื่นเพียงเท่านั้น จึง
จัดเสียงกระดิ่งเป็ นสิ่งเร้าที่ตอ้ งวางเงื่อนไข (CS) แต่หลังจากนั้นสุนขั จะเริ่ มเชื่อมโยงเสี ยงกระดิ่งเข้า
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กับผงเนื้ อ และท้ายสุ ดคือ จะหลั่งนํ้าลายเพียงแค่ได้ยินเสี ยงกระดิ่ ง (การตอบสนองจากการวาง
เงื่อนไข: CR)
1.5.4 กลุ่มจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis )
ผูน้ ําจิ ตวิท ยากลุ่ มนี้ คือ ซิ กมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud อ้างถึ งใน
สุ ธาสิ นี ศรี วิชยั , 2552) ฟรอยด์เป็ นจิตแพทย์ชาวเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ฟรอยด์ได้วิเคราะห์
ภาวะจิตใจของคนเราออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ ภาวะจิตรู ้สาํ นึ ก (conscious mind) คือภาวะที่คนเรา
ความรู ้สึกตัวว่าเราคือใคร กําลังทําอะไร รู ้ตวั รู ้ตนว่าเป็ นอะไร คือ เป็ นภาวะที่คนเรารู ้สึกตัวมีสติ
นั่นเอง ส่ วนจิตใต้สาํ นึ ก (subconscions mind) คือ สภาพที่ไม่รู้ตวั บางขณะ เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่จาํ
และไม่ได้ลืมเสียทีเดียว แต่ไม่ได้นึกถึงในขณะนั้น จะนึกขึ้นมาได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุน้
เตือ นทําให้นึกออกหรื อคิดได้ทนั ที เป็ นประสบการณ์ ต่างๆ ที่เก็บไว้ในรู ปของความทรงจํา เป็ น
สภาวะที่คนเราสามารถระลึกได้ และจิตไร้สาํ นึ ก (unconscious mind) เป็ นสภาวะที่คนเราเก็บกด
บางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจ บางครั้งเป็ นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่รู้สึกตัว ไม่รู้ว่าการ
ทําสิ่งนั้นเพราะอะไร เป็ นสิ่งที่เก็บกดเอาไว้หรื อพยายามที่จะลืม บางครั้งก็อาจลืมไปได้จริ งๆ เพราะ
อาจเป็ นสถานการณ์ท่ีเจ็บปวดไม่อยากจะจําไว้ การออกของจิตไร้สาํ นึ กหรื อสิ่ งที่เราเก็บกดเอาไว้
เหล่านี้มกั จะออกมาในรู ปของความฝัน การละเมอการพลั้งปากพูดออกไป หรื อการสะกดจิตของ
จิตแพทย์เพือ่ ต้องการรู ้ถึงจิตไร้สาํ นึกซึ่งเป็ นความขัดแย้งในใจและเชื่อว่าเป็ นสาเหตุของพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบนหรื อพฤติกรรมที่ผดิ ปกติและบุคลิกภาพที่เป็ นปั ญหาของบุคคล นอกจากนี้ ฟรอยด์ยงั ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบของจิต หรื อ พลังจิต ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ อิด ( id ) หรื อ ตัณหา คือ ความ
อยากทั้งหลายทั้งปวง ความต้องการดั้งเดิมของมนุ ษย์ รวมทั้งสัญชาติญาณและแรงขับ ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของจิตที่คอยกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามหลักแห่ งความพอใจ (pleasure principle)
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของตน เป็ นพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ไ ด้ข ัดเกลา ไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง อะไรทั้ง สิ้ น
แสดงออกให้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ ทําพฤติกรรมต่างๆ ตามความพอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ภายใต้อิทธิพลของอิดนี้จึงมีลกั ษณะค่อนข้าง ก้าวร้าว หยาบคาย เห็นแก่ตวั บางครั้งโหดร้าย เป็ นต้น
ส่วนอีโก้ ( ego) คือ พลังจิตที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่ งบุคคลได้รับมาจากการใน
สังคม ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว การแสดงออกของอี โก้น้ นั ยึดหลักของเหตุผล (reality principle)
เป็ นเหตุเป็ นผลหาทางให้อิดได้ตอบสนองโดยไม่ขดั กับคุณธรรม หรื อค่านิ ยมของสังคม ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมดําเนิ นไปอย่างเหมาะสม และตัวสุ ดท้าย คือ ซุปเปอร์อีโก้ (super ego) คือ ส่ วนที่
เป็ นอุดมการณ์ ค่านิยมอุดมคติ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกของความรู ้สึกชอบชัว่ ดีบทบาทของกลุ่ม
จิตวิเคราะห์น้ ีจะเน้นหนักไปทางด้านบุคลิกภาพ การแนะแนว และมักเกี่ยวกับผูท้ ี่มีปัญหาทางด้าน
จิตใจ ใช้ประโยชน์ในจิตวิทยาคลีนิค การให้คาํ ปรึ กษา ศึกษาพวกอปติ โดยจะศึกษาถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติของมนุษย์โดยทัว่ ไป
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1.5.5 กลุ่มเกสตัสท์ (Gestalt Psychology)
ผูน้ ําจิตวิทยากลุ่ม นี้ คือ แมกซ์ เวอร์ ไ ธเมอร์ กับคณะ คือ เคิร์ท คอฟกา
และวูฟแกง โดห์แลอร์ (1912 อ้างถึงใน สุธาสินี ศรี วชิ ยั , 2552) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ยดื ถือเอาส่ วนรวม
ทั้งหมดเป็ นสําคัญ หลักสําคัญที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเกสตัลท์ ได้แก่
1) การรับรู ้ภาพและพื้น (figure and ground) การที่คนเรารับภาพต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือรู ปภาพทางเรขาคณิ ต เป็ นรู ปต่างๆขึ้นมาได้น้ ัน เพราะเส้นต่างๆตัดพื้น ทําให้
เกิดภาพขึ้นมามองเห็นเป็ นกระสวน (pattern) ของรู ปภาพต่างๆ ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
และพื้น บางครั้งเราจะมองเห็นภาพและพื้นสลับกัน การเห็นเป็ นแบบไหนนั้นขึ้นอยูก่ บั การมอง
หรื อประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2) การรับ รู ้เ ป็ นหมวดหมู่ และเป็ นกระสวน (perceptal grouping and
pattern) กระสวนที่เรี ยบง่ายของเส้น ของจุด ย่อยมีความสัมพันธ์กบั จนเรามองเห็นเป็ นกลุ่มเดียวกัน
ได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างของภาพต่างๆ มีอิทธิบงั คับให้เราเห็นเป็ นกระสวนไปตามที่จงใจจัดไว้
3) การพิสูจน์การรับรู ้ (perceptual hypothesis) ภาพที่มองอาจจะกลับไป
กลับมาก็ได้ (reversible figure) การเห็นภาพกลับได้เช่นนี้ช้ ีวา่ ในเมื่อสิ่งเร้าเสนอภาพมาให้เลือกเป็ น
สองแง่เช่นนี้ เราก็ตอ้ งกําหนดไว้วา่ การมองของเรานั้น เป็ นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้ถ่องแท้เสี ยก่อนว่า
เราจะรับรู ้ความหมายอันไหน
4) มายาแห่ งการรับรู ้ในการมองภาพ (visual illusion) บางครั้งเราเลือ ก
รับรุ ้ภาพผิดอันเป็ นผลจากการพิสูจน์สมมุติฐานไม่ออก เราจะพบภาพมายาทันที แบ่งออกเป็ น (1)
มายาแห่งการรับรู ้อาจได้จากปั จจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของขนาด เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับส่ วน
อื่นๆ ที่หอ้ มล้อมอยู่ (2) มายาแห่งการรับรู ้อาจเกิดขึ้นจากเอาภาพหนึ่ งฉายเข้าไปในมิติที่สาม ทําให้
เกิดการตัดกันของเส้นตรง (3) มายาที่เกิดจากเส้นขนานที่ถูกอิทธิพลของระยะไกล เช่น เราทราบว่า
ทางรถไฟนั้นขนาดเดียวกันตลอด กระนั้นเราก็เห็นส่วนที่ใกล้กว้างกว่าส่วนที่ไกล เราเรี ยกว่า ponzo
illusion
5) การหยัง่ เห็น (insight) กลุ่มนี้ เชื่อว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของ
คนเรานั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการหยัง่ เห็น คนเราจะหยัง่ เห็นได้ตอ้ งอาศัยการมีประสบการณ์
เป็ นตัวช่วยในการรับรู ้การนําหลักของจิตวิทยาเกสตัลท์มาใช้
โดยจิตวิทยาเกสตัลท์เน้นเรื่ องการรับรู ้และการรับรู ้ และมีการนําหลักมา
ใช้ ได้แก่ (1) มนุ ษย์มีแนวโน้มที่จะแสวงหาข้อยุติ หากมีสถานการณ์ หรื อปั ญหาใดยังไม่เสร็ จสิ้ น
สมบูรณ์มนุ ษย์จะมุ่งความสนใจจนกว่าจะได้รับคําตอบในเรื่ องนั้นอย่างบูรณ์ (2) มนุ ษย์มุ่งสนอง
ความต้องการในปั จจุบนั ให้เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ละคนจะรับรู ้ต่างๆ ตามความต้องการในขณะนั้น
ของตน เช่น วัตถุทรงกลมสําหรับที่กาํ ลังหิ วอาจเห็นเป็ นลูกแอปเปิ้ ล ส่ วนเด็กที่กาํ ลังอยากเล่นจะ
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เห็นเป็ นฟุตบอลก็ได้ (3) พฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นหน่ วยรวม ที่มีความสําคัญมากกว่าพฤติกรรม
ย่อยหลายๆ อันมารวมกัน เช่น การฟั งดนตรี เป็ นกระบวนการที่เกิดจากการรวมเสี ยงตัวโน้ตแต่ละ
ตัวรวมกันเป็ นทํานองเพลง (4) พฤติกรรมของมนุ ษย์จะเป็ นที่เข้าใจและมีความหมาย เมื่อทราบถึง
ที่มาของพฤติกรรมนั้นเช่น เด็กที่ถูกพ่อแม่เฆี่ยนตีเสมอ เมื่อเห็นครู เดินถือไม้บรรทัดเข้ามาหาก็อาจ
คิดว่าครู กาํ ลังจะเขามาโทษตัวเอง (5) ประสบการณ์ที่มนุ ษย์ได้รับเป็ นผลจากหลักการภาพและพื้น
ถ้าเราให้ความสนใจต่อ สิ่ งใดในขณะนั้น สิ่ งนั้นเป็ นภาพและสิ่ งอื่นจะเป็ นพื้น เช่น ในขณะที่เราดู
ภาพวาดสีและรู ปทรงถือเป็ นภาพจะเปลี่ยนเป็ นพื้น จะเห็นได้วา่ จิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์น้ ีเป็ นกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ได้ผลดีกบั ปั ญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น การบรรลุสัจการแห่ งตน การ
พัฒนาสภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล การตัดสินใจแก้ปัญหา การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
1.5.6 กลุ่มมนุษย์ นิยม (Humaniam)
ผูน้ าํ กลุ่มนี้ คือ คาร์ล โรเจอร์ (Carl R. Rogers) และ อับราฮัม มาสโลว์
( Abraham H. Maslow ) มีแนวคิดดังนี้ (กันยา สุวรรณแสง, 2540)
(1) เชื่ อ ว่ามนุ ษย์ที จิตใจ มี ความรู ้สึก มี ค วามรัก ต้อ งการความอบอุ่ น
ต้องการความเข้าใจและมีความสามารถเฉพาะตัว
(2) เชื่อว่ามนุษย์พยายามที่จะรู ้จกั และเข้าใจตนเองอื่นและและยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง
(3) เชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนต่างก็เข้าใจผูอ้ ื่นและยอมรับตนเองอยูแ่ ล้ว ต่างก็
มุ่งสร้างความเป็ นที่สมบูรณ์ให้แก่ตนเอง
(4) เชื่ อว่ามนุ ษย์ควรมี อิสระที่จะเลือกกระทํา เลื อกประสบการณ์ ให้แก่
ตนเอง
(5) เห็นว่าวิธีการค้นคว้า และ แสวงหาความรู ้หรื อข้อเท็จจริ งต่างๆ นั้น
เป็ นสิ่ งจําเป็ นและมี ความสําคัญกว่า ตัวความรู ้ห รื อ ข้อ เท็จจริ ง เพราะโลกมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตัวความรู ้จึงไม่คงที่ตายตัว ดังนั้นที่สาํ คัญก็วธิ ีการแสวงหาความรู ้
กลุ่มนี้ มองว่ามนุ ษย์มีแต่ส่ิ งที่ดีงาม ทุกคนอยากทําความดี จะเน้นคุณค่า
ความเป็ นเพราะมนุษย์ มีความเป็ นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และมีความรับชอบด้วยกันทุกคน
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
กาญจน์กรอง สุ องั คะ (2559) ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของวัยรุ่ น พบว่า วัยรุ่ นส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ ยงเกิดอุบตั ิเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ ขับ
รถแบบเสี่ยงอันตรายเพราะเสียงเชียร์จากคนอื่น ขับรถเร็วเพือ่ ให้คนอื่นเห็นว่าแน่ จริ ง ขับรถเร็ วเพื่อ
แสดงให้คนอื่นเห็นว่ามีความสามารถที่ดีในการขับขี่ ขับรถเร็วเพือ่ ให้เพื่อนต่างเพศพอใจ ขับรถเร็ ว
เกินกว่าอัตราที่กาํ หนด แซงรถคันหน้าเมื่อเขาขับขี่รถในความเร็ วที่กาํ หนด ขับรถตามหลังคันหน้า
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อย่างกระชั้นชิด ขับรถเร็วกว่าคันอื่นเสมอ ฝ่ าฝื นกฎเพื่อจะไปให้เร็ วขึ้น ละเลยกฎเพื่อจะให้พน้ จาก
สภาพการจราจร ถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเร่ งไปเลย ขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงเมื่อเห็นถนนว่าง
ขับรถสวนทางจราจร ไม่สวมหมวกนิ รภัยในการขับขี่ ไม่ ปฏิบตั ิตามกฎเพราะมันยุง่ ยาก ขณะที่
เปลี่ ยนสัญญาณไฟเขียวจะรี บออกรถทันที และเมื่อมี รถใหญ่อ ยูข่ า้ งหน้าจะรักษาระยะห่ างเอาไว้
ทั้งนี้สืบเนื่องจากปั จจัยด้านทัศนคติเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุของวัยรุ่ นที่ใช้รถจักรยนต์
อภิวฒั น์ นํ้าทรัพย์ (2545) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้ อเทป
และซีดีเพลง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การโฆษณาตามสื่ อ
ต่างๆ มี อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ เทปเพลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยการโฆษณาด้วยภาพและเสี ยงพร้อมกันเป็ นตัวเร้าที่สาํ คัญให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อขึ้น
ศรัญญา อิ ชิดะ (2553) ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมความรุ นแรงของนักเรี ยนวัยรุ่ น
พบว่า สาเหตุที่ทาํ ให้นักเรี ยนวัยรุ่ นมีพฤติกรรมความรุ นแรง ได้แก่ (1) สาเหตุดา้ นตนเอง พบว่า
นักเรี ยนวัยรุ่ นมีเรื่ องทะเลาะเบาะแว้งกับผูป้ กครองเป็ นประจํา มีทศั นคติต่อพฤติกรรมความรุ นแรง
ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุ นแรงทําให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อน ประกอบกับนักเรี ยนเป็ นวัยรุ่ นมีลกั ษณะเป็ นคนโมโหง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย (2)
สาเหตุดา้ นครอบครัว พบว่า เกิดจากการมีครอบครัวที่ไม่ สมบูรณ์ ครอบครัวหย่าร้าง บิดา หรื อ
มารดาเสียชีวติ นักเรี ยนขาดการดูแลและเอาใจใส่จากผูป้ กครอง บรรยากาศในบ้านไม่น่าอยูอ่ าศัย มี
การทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ (3) สาเหตุทางสังคม พบว่า นักเรี ยนให้
ความสําคัญกับเพือ่ นมาก ถูกเพื่อนชักชวนให้มีเรื่ องชกต่อยทะเลาะวิวาท นักเรี ยนชอบติดตามข่าว
นักเรี ยนนักศึกษายกพวกรุ มทําร้ายกันจนส่งผลให้เกิดความเคยชินต่อพฤติกรรมความรุ นแรงว่าเป็ น
เรื่ องธรรมดาของวัยรุ่ น และ นักเรี ยนเล่นเกมส์ที่มีเนื้ อหาความรุ นแรงเป็ นประจํา ทําให้ซึมซับเอา
พฤติกรรมความรุ นแรงไว้กบั ตัวเอง และแสดงพฤติกรรมความรุ นแรงต่อเพือ่ นหรื อคนที่อ่อนแอกว่า
ภานุวฒั น์ กองราช (2554) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายทางสังคมของ
วัย รุ่ น พบว่า พฤติ ก รรมหลงใหลสื่ อ สั ง คม และติ ด การใช้ง านสื่ อ สัง คม เป็ นผลมาจากความ
เพลิดเพลิน และอิทธิพลทางสังคม การที่วยั รุ่ นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครื อข่ายสื่ อสังคมทําให้
เกิดความชื่นชอบและสนุกสนาน รวมถึงการทําเป็ นกระแสนิ ยมจนทําให้อตั ราการใช้สื่อสังคมของ
วัยรุ่ นเพิม่ สูงมากขึ้น
ไชยพจน์ ศรี วะสุทธิ์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มี
วินัยและความรับปผิดชอบ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า การใช้แรงจูงใจโดยให้คาํ
ชมเชย และการติดตามจากผูป้ กครองและครู ประจําวิชา ทําให้นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อการ
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เรี ยนและสนใจเรี ยนมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนดีข้ ึน
อย่างเห็ นได้ชดั คือ ไม่คุยและเล่ นในขณะที่คูสอน ส่ งงานและการบ้านในเวลาที่กาํ หนด มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ไ ด้รับมอบหมาย มาเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจเรี ยน รู จกั วางแผนในการเรี ยนและ
เตรี ยมตัวสําหรับการศึกษาต่อ ส่ งผลให้การเรี ยนดีข้ ึน และเป็ นผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
ตามที่มุ่งหวังไว้

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อสั งคม
2.1 ความหมายของสื่ อสั งคม
นํ้าทิ พ ย์ วิภ าวิน (2558) สื่ อ สัง คม (Social networks) เป็ นระบบทางสั ง คมที่
เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น เพื่อน ญาติ
พีน่ อ้ ง ผูร้ ่ วมงาน เป็ นต้น
ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2556) สื่อทางสังคม หมายถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ปั จเจกบุคคลกลุ่ มผ่านรู ปแบบการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยการทํากิ จกรรมร่ วมกันตลอดจนมี
เป้ าหมายเดียวกัน
WHO (1984) ให้ความหมายว่า สื่ อสังคม หมายถึ ง สัม พันธภาพทางสังคมและ
ความเชื่อมโยงระหว่างปั จเจกบุคคลซึ่ งอาจก่อให้เกิดการเข้าถึง หรื อการระดมการสนับสนุ นทาง
สังคมเพือ่ สุขภาพ
หทัยรัฐณ์ เอื้อสามาลย์ (2542) สรุ ปว่า สื่ อสังคมเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยอาจเป็ นทั้งวัตถุหรื อไม่ใช่วตั ถุซ่ ึงเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เสรี พงศ์พศิ (2548) ได้ให้ความหมายของสื่ อสังคมไว้ว่า คือ ขบวนการทางสังคม
อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์
และความต้องการบางอย่างร่ วมกัน ร่ วมกันดําเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครื อข่ายยังคง
มีความเป็ นเอกเทศไม่ข้ นึ ต่อกัน
สํานักส่งเสริ มศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (2547) ให้ความหมายของสื่ อ
สังคมว่า หมายถึง กลุ่ม องค์กร หลายกลุ่มซึ่งมารวมตัวกันประสานเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ ถัก
ทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เกิดพลังในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมายทุก
องค์กร และให้ชุมชนเข้มแข็ง
ศิริพร กนกชัยสกุล (2553) กล่าวไว้ว่าเครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นผลมาจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีและเว็บรู ปแบบใหม่น้ ันเอง ผูใ้ ช้สามารถใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล ส่ วนบุคคลและ
ความเป็ นตัวตนผ่าน Blog หรื อแสดงรู ปภาพเพือ่ ให้เพือ่ นๆได้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั (Update) ของ
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ตนรวมถึงเปิ ดโอกาสให้รู้จกั กันผ่านเพื่อนของเพื่อนซึ่ งก็คือการใช้ Networking ของเพื่อนทําความ
รู ้จกั กับบุคลอื่นนัน่ เอง
ณัฐพร มักอุดมลาภ , (2554) ให้ความหมายของ สื่อสังคม หรื อสังคมออนไลน์ คือ
รู ปแบบของสังคมบนโลกอิ นเตอร์ เน็ ต ที่ผูเ้ ล่ นอิ นเตอร์ เน็ ตจะแบ่งปั นความสนใจ หรื อ เรื่ องราว
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่ วนใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็ นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีท้งั การส่งอีเมลหรื อข้อความ
สุรศักดิ์ ปาเฮ, (2554) ได้กล่าวว่า โซเชียลมีเดียหรื อสื่ อสังคมเป็ นเครื่ องมือในการ
สื่ อ สารรู ปแบบหนึ่ งที่บูรณาการด้านเนื้ อหาและการถ่ายทอดโดยวิธีการที่หลากหลายผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เสรี พงค์พศิ (2556) กล่าวว่า สื่อสังคม หมายถึง กลุ่มบุคคลคนหรื อองค์กรที่สมัคร
ใจสื่อสารสัมพันธ์กนั หรื อดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่ วมกัน โดยไม่ทาํ ให้แต่ละคนหรื อแต่ละองค์กร
สูญเสียความเป็ นอิสระ
สรุ ป ได้ว่า สื่ อ สัง คม หมายถึ ง การรวมตัว ของกลุ่ ม บุ ค คลซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ของ
เครื อข่ายที่มีความเกี่ ยวข้อ งเชื่ อมโยงกัน ร่ วมกันมีสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรู ปแบบ
ต่างๆโดยมีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้อ งการบางอย่างร่ วมกัน มีการดําเนิ นกิจกรรมบน
พื้นฐานของความเอื้ออาทรร่ วมกัน แต่สมาชิกของเครื อข่ายยังคงมีความเป็ นเอกเทศไม่ข้ นึ ต่อกัน
2.2 รู ปแบบทั่วไปของเครือข่ ายสั งคม
เศรษฐะพงษ์ มะลิ สุวรรณ (2552) กล่าวว่า เครื อข่ายสังคมเป็ นการสื่ อ สารข้อมู ล
ผ่านเว็ปบอร์ด เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันระหว่างผูใ้ ช้ในกลุ่มต่างๆ
ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็ นสังคมเสมืนจริ งในโลกอินเตอร์เนตที่ผกู พันซํ้าซ้อน
อยูก่ ับโลกของการดําเนิ นชีวิตจริ งในปั จจุบนั สามารถแบ่งเครื อข่ายสังคมออกได้เป็ น 7 ประเภท
ได้แก่
1) ประเภทแหล่งข้อมู ล หรื อ ความรู ้ (Data / Knowledge) เป็ ที่รวบรวม
ข้อมูล หรื อความรู ้ในเรื่ องต่างๆ ทั้งเนื้อหาทางวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิ นค้า บริ การ การ
ท่องเที่ยว แผนที่เดินทาง เป็ นต้น
2) ประเภทเกมส์ อ อนไลน์ มี ล ั ก ษณะเป็ นเกมส์ ที่ เ ล่ น บนเคื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ ล่นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นต่างๆ กับผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ที่อยู่
ในเกมส์ได้
3) ประเภทสร้างเครื อข่ายสังคม เป็ นการตามหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบเจอ
กัน หรื อ หาเพื่อ นใหม่ให้เครื อ ข่ายได้รู้จกั เรามากยิ่งขึ้น โดยการใส่ รูปภาพ หรื อบอกเล่าเรื่ อ งราว
ประสพการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา
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บนเคือข่ายสังคม

4) ประเภทฝากภาพ เป็ นการฝากภาพออนไลน์เพื่อโชว์ หรื อ ซื้ อ ขายกัน

5) ประเภทสื่อ (Media) เป็ นการแบ่งปั นภาพ คลิป หรื อเพลง ฯลฯ
6) ประเภทซื้ อขาย เป็ นธุรกิจที่ได้รับความสนใจและเติบโตขึ้นเป็ นอย่าง
มากมาโดยตลอด แต่ไม่นบั ว่าเป็ นสื่อสังคมที่แท้จริ ง เนื่องจากไม่เปิ ดโอกาสให้มีการแบ่งปั นข้อมูล
ระหว่างกัน เน้นเฉพาะการติชมสินค้าและการสัง่ ซื้อสินค้าเป็ นส่วนใหญ่
7) ประเภทอื่นๆ ได้แก่ เวปบอร์ดทุกประเภทนอกเหนื อจาก 6 ประเภทที่
กล่าวมา
2.3 ระดับของสื่ อสั งคม
นํ้าทิพย์ วิภาวิน (2558) กล่าวว่าสื่ อสังคม เป็ นระบบย่อ ยของสังคม ที่สนับสนุ น
โดยเครื อข่ายของสื่อ (media network) มีในทุกระดับ จําแนกได้เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ( individual relations) โดยแต่ละคนจะ
สร้างจุดเชื่อมกับสมาชิกในครอบครัว เพือ่ น คนคุน้ เคย เพือ่ นบ้าน เพื่อนร่ วมงาน และอื่นๆ ระดับนี้
จะได้รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายของสื่อและอินเทอร์เน็ต
2. ระดับความสัมพันธ์ของกลุ่มและองค์กร เป็ นการเชื่อมโยงของกลุ่มถาวรและ
ชัว่ คราวโดยใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (group and organizational relations)
3. ระดับความสัมพันธ์ของสังคม (societal relations) เป็ นระดับความสัมพันธ์
ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กรที่ทา้ ให้เกิดสังคมที่มีการเชื่อมโยงโดยใช้เครื อข่ายของสื่ อ
ความสัมพันธ์ของระดับนี้ทา้ ให้เกิดเศรษฐกิจเครื อข่าย หรื อเศรษฐกิจใหม่
4. ระดับความสัมพันธ์ของโลก (global relations) เป็ นระดับความสัมพันธ์ของ
สังคมทัว่ โลกและองค์การระหว่างประเทศ
2.4 การวิเคราะห์ สื่อสั งคม (Social Network Analysis)
นํ้าทิพย์ วิภาวิน (2558) พัฒนาการของการวิเคราะห์เครื อ ข่าย เริ่ มต้นมาตั้งแต่ปี
1930 เมื่อนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม (Marin and Wellman, 2011)
โดยมี ก ารใช้จุ ด (points) เส้น (lines) ความเชื่ อ มโยง(connections) ในการวิเ คราะห์แ ละอธิ บ าย
รู ปแบบของความสัมพันธ์ ได้แก่ งานวิจยั ที่สืบเสาะหาความสัม พันธ์ทางสังคมและลักษณะของ
เครื อข่าย โดยเรี ยกวิธีการนี้ ว่าวิธีการวิเคราะห์ความเกี่ ยวโยงทางสังคม (Sociometry) และได้มี ผู ้
คิดค้นการวิเคราะห์สังคมมิติ(Sociogram) เพื่อใช้แทนการมองเครื อข่ายทางสังคมด้วยจุด (points)
และเส้น(lines) วิธีการวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงทางสังคม (Sociometry) จึงเป็ นสาขาส้าคัญของการ
สื บเสาะหาข้อเท็จจริ งและการศึกษาชุมชน ในทางจิตวิทยาสังคมได้ใช้รูปแบบของกระบวนการ
กลุ่ม (group dynamics) เป็ นแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่ม
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การวิเคราะห์เครื อข่ายทางสื่ อ สังคมเริ่ มต้นที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศ
อังกฤษในปี 1950 เมื่อนักมานุษยวิทยาสังคมวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายประชากรและข้อขัดแย้งภายใน
ชุมชนอาฟริ กันและยุโรป ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากทฤษฎี โครงสร้างนิ ยม (structuralism) ในการมอง
สังคม และต่อมาได้เรี ยกว่าเป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมได้
พัฒนาขึ้นโดยสถาบันทาวิสต็อก (Tavistock Institutute) ของอังกฤษ ต่อมามี การศึกษาเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ของชุมชนและความเป็ นญาติในลอนดอน โดยได้นา้ แนวทางของความเชื่อมโยงและ
การตั้ง รกรากมาเป็ นแนวทางในการศึ กษาเครื อ ข่า ยสัง คม ต่ อ มานัก วิจยั ชาวอเมริ กัน ได้ศึ ก ษา
โครงสร้างความเป็ นญาติและการเคลื่อนย้ายชุมชนผิวขาวจากชิคาโก ต่อมามีการศึกษาการจ้างงาน
และการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ข องชุ ม ชนบทบาทของบุ ค คลในการเชื่ อ มโยงของสัง คม ซึ่ งเป็ น
ความสัม พันธ์ของชุมชนที่เกิดจากเครื อ ข่ายส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมผสานการสนับสนุ นของ
สัง คม และแนวทางที่ ท ้า ให้เ กิ ด ทุ น ทางสัง คม ต่ อ มามี ก ารขยายการศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยสัง คมเป็ น
การศึกษาเครื อข่ายทางการการเมืองและนโยบาย เป็ นต้น
การวิเคราะห์เครื อ ข่ ายสังคม หมายถึ ง กลุ่ มของความสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นกลุ่ มของ
บุคคลหรื อตัวแสดง (actors)รวมถึ งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ actors และความสัมพันธ์ระหว่าง actors
การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม (Carolan, 2014, pp. 4-5) ประกอบด้วย
1. Actor ศูนย์กลางของการวิเคราะห์เครื อข่ายคือความเชื่อมโยงระหว่างหน่ วย
ของสังคมที่เรี ยกว่าsocial units หรื อ actors และผลลัพภ์ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์น้ นั
2. Ties เชื่อ มโยง actors เข้าด้วยกัน เป็ นการเชื่อมโยงแบบใด เช่น การคุยกัน
หรื อส่ งข้อ ความถึ งกัน(Behavioral interaction) การพักอาศัยอยู่ในทําเลเดี ยวกัน การนั่งทานข้าว
ด้ว ยกัน (Physical connection) การเรี ย นชั้น เดี ย วกัน การอยู่ใ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามสนใจร่ ว มกัน
(Association of affiliation) การเห็นว่าบุคคลนั้นเป็ นเพื่อนหรื อศัตรู (Evaluation of one person by
another) การรู ้วา่ บุคคลนั้นเป็ นหัวหน้าหรื อลูกน้อง หรื อตําแหน่งหน้าที่ใด (Formal relations) การมี
ทางเลือกที่สามารถเลือกได้ (Moving between places or status)
3. Groups ระดับพื้นฐานของเครื อข่ายสังคมคือการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหรื อ
ตัวแสดงที่สร้างจุดเชื่อมโยงระหว่าง บุคคล 2 คน การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล 2 คนท้าให้เกิด dyad
ซึ่งเป็ นหน่วยพื้นฐานของการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม ดังนั้น dyad จึงเป็ นกลุ่มของ actorsในขณะที่
triads เป็ น triads of actors. ซึ่งการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมไม่จา้ เป็ นต้องเกี่ยวข้องกับ dyads, triads
หรื อ subgroups
4. Relation ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากหลายๆ จุดเชื่อมโยง หรื อ Ties เพื่อให้เกิด
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง actors ดัง นั้น จึ ง มี ก ารวัด หลายๆความสัม พัน ธ์ว่ า เป็ นกลุ่ ม ของ Ties ที่
เชื่อมโยงกันระหว่าง actors ในกลุ่ม สําหรับกลุ่มของแต่ละบุคคลอาจวัดได้หลายๆความสัมพันธ์
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โดย คาโรแลน (2014) สรุ ปว่า คนทุกคนที่นํามาเรี ยงรายชื่อ (Lists) ในเครื อข่าย
สังคมถื อ ว่าเป็ นตัวแสดงหรื อ actors ของเครื อ ข่าย ซึ่ งตัวแสดงในการวิเคราะห์เครื อ ข่ายสังคม
เรี ยกว่า โหนด (nodes) และเวอทิซ(vertices) ในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมมี 2 ลักษณะคือ
1. Eco network เป็ นการศึกษาเครื อข่ายความสัมพันธ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
ประกอบด้วย focalactors เรี ยกว่า ego และคนที่ ego ติดต่อด้วยเรี ยกว่า alters ซึ่ งหมายถึงคนที่มี
ความเชื่อมโยง (tie) กับ actor
2. Complete network เป็ นการศึกษากลุ่ มคนและความสัมพันธ์ของกลุ่มคน
เหล่านั้น เป็ นความสัมพันธ์ของหลายๆ ego networks ที่เชื่อมโยงกัน เป็ นกลุ่มขององค์กรหรื อกลุ่ม
บุคคลในขอบเขตของเครื อข่ายเดียวกัน
ส่ วนวิธีการอธิ บายความสัมพันธ์ของเครื อข่ายสังคม มี 2 รู ปแบบคือ การอธิบาย
ด้ายกราฟ (graph, graph theory) ซึ่งเป็ นการแสดงเครื อข่ายสังคมด้วยภาพ และการอธิบายด้วยตาราง
(matric) ซึ่งสามารถอธิบายได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1. วิธีการทางสังคมศาสตร์ (Social Science) ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสังคมเช่น นักเขียน พนักงาน อาจารย์ นักศึกษา เป็ นการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
บุคคลและผลกระทบต่อการกระทําในรู ปเครื อข่ายสังคม มักจะใช้อธิบายว่าใครเป็ นผูน้ าํ ใครเป็ นผู ้
ตามในเครื อข่ายสังคมนั้น
2. วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Science) โดยใช้ก ราฟเป็ นการ
เชื่ อ มโยงด้ว ยโหนด (nodes) และจุ ด เชื่ อ มโยง (links) ปั จจุ บ ัน ทฤษี ก ราฟมั ก ใช้ ใ นการหา
Communities in networks โดยใช้ formula และ geometric concept ที่เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายสังคม
ขนาดใหญ่
2.5 ประเภทของสื่ อสั งคม
สุ รีวรรณ แจ้งจิตร (2558) ได้จาํ แนกเครื อ ข่ายทางสื่ อ สังคมออนไลน์อ อกเป็ น 7
ประเภท ได้แก่
1. สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เครื อ ข่ายสื่ อสังคมออนไลน์
ประเภทนี้ใช้สาํ หรับให้ผเู ้ ข้าใช้งานได้มีพ้นื ที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที่จะ
เผยแพร่ เรื่ องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของ การเผยแพร่ อาจจะเป็ นรู ปภาพ วิดีโอ
การเขียนข้อความลงในบล็อก อี กทั้งยังเป็ นเว็บที่เน้นการหาเพื่อ นใหม่ หรื อการค้นหาเพื่อนเก่าที่
ขาดการติดต่อ
2. สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์
ประเภทนี้ เป็ นสังคมสําหรับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดง
ผลงานได้จากทัว่ ทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริ การพื้นที่เสมือนเป็ นแกลเลอรี่ (Gallery) ที่ใช้จดั
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โชว์ผลงานของตัวเองไม่ ว่าจะเป็ นวิดีโอ รู ปภาพ เพลง อีกทั้งยังมีจุดประสงค์หลักเพื่อแชร์เนื้ อหา
ระหว่างผูใ้ ช้เว็บที่ใช้ฝากหรื อแบ่งปั น โดยใช้วธิ ีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บนี้ เน้นเฉพาะไฟล์ที่
เป็ นมัลติมีเดีย ซึ่งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply,
Photobucket และ Slideshare เป็ นต้น
3. ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เป็ นเครื อข่ายสื่อสังคมออนไลน์
ที่ ท ํา หน้ า ที่ เ ก็ บ ในสิ่ ง ที่ ช อบไว้บ นเครื อข่ า ย เป็ นการสร้ า ง ที่ ค ั่น หนั ง สื อ ออนไลน์ (Online
Bookmarking) มีแนวคิดเพือ่ ให้ผใู ้ ช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่คน่ั ไว้ในเครื่ องคนเดียวก็นาํ มาเก็บไว้
บนเว็บไซต์ได้ เพือ่ ที่จะได้เป็ นการแบ่งปั นให้กบั คนที่มีความชอบในเรื่ องเดียวกัน สามารถใช้เป็ น
แหล่ งอ้างอิ งในการเข้าไปหาข้อ มู ลได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถโหวตเพื่อ ให้คะแนนกับที่ค ่นั
หนังสื อ ออนไลน์ที่ผูใ้ ช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็ นที่นิยม ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์
ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็ นต้น
4. เวทีทาํ งานร่ วมกัน (Collaboration Network) เป็ นเครื อข่ายสื่อสังคมออนไลน์
ที่ตอ้ งการความคิด ความรู ้ และการต่อยอดจากผูใ้ ช้ที่เป็ นผูม้ ีความรู ้ เพื่อให้ความรู ้ที่ได้ออกมามีการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาในที่สุด ซึ่ งหากลองมองจากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นแล้ว คนที่
เข้ามาในสังคมนี้มกั จะเป็ นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่ ส่ิ งที่ตนเองรู ้ และทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั ง คม เพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล ความรู ้ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ในลัก ษณะเนื้ อหา ทั้ง วิ ช าการ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ สิ นค้า หรื อบริ การ โดยส่ วนใหญ่มักเป็ นนักวิชาการหรื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูใ้ ห้บริ การ
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นลัก ษณะเวที ท ํา งานร่ ว มกัน ในลัก ษณะเวที ท ํา งานร่ ว มกัน เช่ น
Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็ นต้น
5. ประสบการณ์ เ สมื อ นจริ ง (Virtual Reality) เครื อ ข่า ยสื่ อ สังคมออนไลน์
ประเภทนี้ มีล ักษณะเป็ นเกมออนไลน์ (Online games) ซึ่ ง เป็ นเว็บที่นิ ยมมากเพราะเป็ นแหล่ ง
รวบรวมเกมไว้ม ากมาย มี ลกั ษณะเป็ นวิดีโอเกมที่ผใู ้ ช้สามารถเล่ นบนเครื อ ข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต เกม
ออนไลน์น้ ี มีลกั ษณะเป็ นเกม 3 มิ ติที่ผูใ้ ช้นําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผูเ้ ล่นสามารถติดต่อ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ได้เสมือนอยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง สร้างความรู ้สึกสนุ กเหมือนได้
มี สัง คมของผูเ้ ล่ น ที่ ชอบในแบบเดี ย วกัน อี ก ทั้ง ยัง มี ก ราฟิ กที่ สวยงามดึ งดู ด ความสนใจและมี
กิจกรรมต่างๆ ให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกบันเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of
Warcraft เป็ นต้น
6. เครื อข่ายเพื่อ การประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็ นเครื อข่ายสื่ อ
สังคมออนไลน์เพือ่ การงาน โดยจะเป็ นการนําประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
เผยแพร่ ประวัติผลงานของตนเอง และสร้างเครื อข่ายเข้ากับผูอ้ ื่น นอกจากนี้ บริ ษทั ที่ตอ้ งการคนมา
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ร่ วมงาน สามารถเข้ามาหาจากประวัติของผูใ้ ช้ที่อ ยู่ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี ได้ ผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ Linkedin เป็ นต้น
7. เครื อข่ายที่เชื่อมต่อ กันระหว่างผูใ้ ช้ (Peer to Peer : P2P) เป็ นเครื อข่ายสื่ อ
สังคมออนไลน์แห่งการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่ องผูใ้ ช้ดว้ ยกันเองโดยตรง จึงทําให้เกิดการสื่ อสาร
หรื อ แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ต่ างๆ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และตรงถึ ง ผูใ้ ช้ท ันที ซึ่ ง ผูใ้ ห้บ ริ การเครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ Skype และ BitTorrent เป็ นต้น (http://phutthawan.blogspot.com)
สนธยา พลศรี (2550) ได้แบ่งประเภทของเครื อข่ายสื่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่นิยม
ใช้กนั ทัว่ ไป คือ
1. แบ่งตามความซบซ้อนของกลไกการทํางานโดยพิจาณาจากความซบซ้อนใน
การรวมตัวและขยายตัวของสมาชิกจากความซับซ้อนน้อยแล้วเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเป็ นลําดับ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) เครื อข่ายชั้นเดียวเป็ นเครื อ ข่ายที่เกิ ดจากการรวมตัวของสมาชิกเพียง
ระดับเดียว โครงสร้างไม่มีความซับซ้อนมากนัก
(2) เครื อ ข่ายหลายชั้นเป็ นเครื อ ข่ายที่สมาชิกรวมกันในลักษณะของการ
ขยายเครื อข่ายออกไปหลายระดับหรื อหลายชั้นซึ่งจะมีความซับซ้อนที่หลายระดับ
2. การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) เครื อข่ายแนวนอน เป็ นเครื อข่ายที่สมาชิกมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
(2) เครื อข่ายแนวตั้งเป็ นเครื อข่ายที่สมาชิกมีลกั ษณะแตกต่างกัน
3. การแบ่งตามระดับการรวมตัวของสมาชิก แบ่งออกเป็ น
(1) เครื อข่ายระดับบุคคล
(2) เครื อข่ายระดับกลุ่มหรื อองค์กร
(3) เครื อข่ายระดับบุคคลกับกลุ่มหรื อองค์กร
(4) เครื อข่ายระดับชุมชน
(5) เครื อข่ายระดับสถาบัน
4. การแบ่งตามลักษณะศูนย์กลางของเครื อข่าย แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
(1) เครื อข่ายรวมศูนย์ มีลกั ษณะเป็ นแบบการรวมอํานาจไว้ในศูนย์กลาง
(2) เครื อข่ายกระจายศูนย์ เป็ นเครื อข่ายที่สมาชิกมีอิสระในการดําเนินงาน
(3) เครื อ ข่ า ยผสม เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ มี โ ครงสร้ า งทั้งรู แ บบรวมศู น ย์แ ละ
กระจายศูนย์รวมกัน
(4) เครื อข่ า ยเชิ ง ซ้ อ น เป็ นเครื อข่ า ยที่ ใ ห้ ส มาชิ ก สามารถติ ด ต่ อ
ประสานงาน ร่ วมมือกันดําเนินงานภายในเครื อข่ายได้โดยตรง
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5. การแบ่งตามระดับความสัมพันธ์กบั ศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากระดับความ
สัมพันธัระหว่างสมาชิกกับศูนย์กลางของเครื อข่าย แบ่งได้ 3 ประเภท
(1) เครื อ ข่ า ยใกล้ชิ ด เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ ป ระกอบด้ว ยสมาชิ ก ที่ ใ กล้ชิ ด
กับบุคคลที
่เป็ นจุดศูนย์กลาง เช่น เครื อข่ายญาติพนี่ อ้ ง
ุ
(2) เครื อ ข่ า ยรอง เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ ป ระกอบด้ว ยสมาชิ ก ที่ บุ ค คลผูเ้ ป็ น
ศูนย์กลางรู ้ จักคุน้ เคยน้อยกว่ากลุ่มเครื อข่ายใกล้ชิด
(3) เครื อข่ายขยาย เป็ นเครื อข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่ งบุคคลผูเ้ ป็ นจุด
ศูนย์กลางไม่รู้จกั โดยตรง
6. การแบ่งตามขนาดของเครื อข่าย แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เครื อ ข่ายขนาดใหญ่หรื อ เครื อ ข่ายรวม เป็ นเครื อข่ายที่ประกอบด้วย
สมาชิกเป็ นจํานวนมาก
(2) เครื อข่ายขนาดเล็กหรื อ เครื อข่ายย่อ ย เป็ นเครื อข่ายที่มีขนาดเล็กกว่า
เครื อข่ายรวมมารวมกันเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ข้ นึ
7. แบ่งตามแหล่งกําเนิดของเครื อข่าย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ) เครื อข่ายธรรมชาติเป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนื่ องจากมี
ปั จจัยบางอย่างสนับสนุน เช่น ประสบปั ญหาเหมือนกัน
(2) เครื อ ข่ า ยจัด ตั้ง เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ เ กิ ด จากการจดตั้ง ของมนุ ษ ย์โ ดยมี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึึ ่ ง
8. การแบ่งตามลักษณะของสมาชิกที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อ ข่าย เป็ นการแบ่งโดย
พิจารณาจากความเหมือนหรื อความคล้ายคลึงกันของสมาชิก และความแตกต่างกันของสมาชิก แบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ
(1) เครื อข่ายประเภทเดียวกัน เป็ นเครื อข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคล
กลุ่มหรื อองค์กรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
(2) เครื อข่ายต่างประเภทกัน เป็ นเครื อข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มารวมกันเป็ นเครื อข่ายเนื่องจากมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
9. แบ่ ง ตามลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ กับ รั ฐ บาล แบ่ ง ได้เ ป็ น 3 ประเภท คื อ
เครื อข่ายภาครัฐ เครื อข่ายภาคเอกชน และเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
10. แบ่งตามลกษณะของงานงโดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมการดําเนิ นงาน
ของเครื อข่าย แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ เครื อข่ายพื้นที่ และ เครื อข่ายกิจกรรม
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11. แบ่งตามกฎหมาย เป็ นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจดทะเบียนหรื อการไม่
จดทะเบียนถู กต้อ งตามกฎหมายของเครื อข่าย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เครื อข่ายที่ไ ม่เป็ นนิ ติ
บุคคล และเครื อข่ายนิติบุคคล
12. แบ่งตามรู ปแบบความร่ วมมื อระหว่างสมาชิก แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
เครื อข่ายเป็ นทางการ และเครื อข่ายไม่เป็ นทางการ
13. แบ่งตามคุณสมบัตขิ องเครื อข่าย แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) เครื อข่ายเทียม เป็ นเพียงการรวมกันของสมาชิกแต่ไม่ได้ร่วมกันแบบ
เครื อข่าย
(2) ครื อ ข่ า ยแท้เ ป็ นเครื อ ข่ า ยที่ ส มาชิ ก มารวมกัน เป็ นเครื อ ข่ า ยแล้ว มี
ลักษณะของ การเป็ นเครื อข่ายที่แท้จริ ง
14. การแบ่ ง ตามลัก ษณะของเครื อ ข่ า ย โดยพิจ ารณาลัก ษณะที่ สํา คัญ ของ
เครื อข่ายแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) เครื อข่ายการเรี ยนรู ้เ ป็ นเครื อข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด
และประสบการณ์
(2) เครื อ ข่ายกิจกรรม เป็ นเครื อข่ายช่ วยเหลื อและร่ วมมื อทํากิจกรรมใน
ลักษณะ เดียวกัน
(3) เครื อ ข่ายทรัพยากร เป็ นเครื อ ข่ายที่ ระดม และจัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น
15. แบ่งตามวิชาชี พของสมาชิก โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบอาชี พ
ของสมาชิกเครื อข่ายเป็ นสําคัญ
16. แบ่ งตามลัก ษณะกิ จ กรรมของเครื อ ข่ า ย โดยพิจ ารณาจากลัก ษณะของ
กิจกรรม หรื องานทีด่ าํ เนินการ
2.6 ประโยชน์ ของสื่ อสั งคม
ยุบ ล เบ็ ญ จรงค์กิ จ (2528)ได้ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด สํ า คัญ เกี่ ย วกับ การใช้ สื่ อ เพื่ อ
ประโยชน์และความพึงพอใจของผูร้ ับสาร เน้นที่ความสําคัญของผูร้ ับสารในฐานะที่เป็ นปั จจัยหลัก
ในการที่จะตัดสิ นใจเลื อกใช้ประเภทของสื่ อ และเนื้ อหาของสารที่สามารถสนองตอบต่อ ความ
ต้องการของบุคคล จนนําไปสู่ความพึงพอใจแก่ผรู ้ ับสาร จากการใช้สื่อและการเปิ ดรับต่อสารนั้นๆ
และอาจกลายเป็ นแรงจูงใจที่สําคัญ ในการหล่ อหลอมพฤติกรรมต่อการเปิ ดรับรายการประเภท
เดียวกันในครั้งต่อไป
การใช้ส่ือสังคมเพือ่ ช่วยตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับสาร จึงเป็ นการเปลี่ยน
แนวการศึกษาที่ให้ความสนใจกับบทบาทความสําคัญของผูส้ ่ งสาร เพื่อนํามาวิเคราะห์หาความ
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ต้องการของผูใ้ ช้สื่อ โดยนําเอาปั จจัยที่เกี่ยวข้องอยูใ่ นกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาของผูใ้ ช้
เข้ามาช่วยอธิบายถึงพฤติกรรมในการบริ โภคสื่ อว่า นอกจากความต้องการขั้นพื้นฐาน 5 อย่างของ
มนุษย์ ตามที่มาสโลว์ (Maslow) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ คือ
1. ความต้องการทางร่ างกาย
2. ความต้องการความปลอดภัย
3. ความต้องการความรัก
4. ความต้องการความนับถือ
5. ความต้องการความสําเร็จในชีวติ
มนุ ษ ย์ย งั มี ค วามต้อ งการอยากจะเรี ย นรู ้เ พื่อ แสวงหาระเบี ย บและความเข้า ใจ
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมรอบตัว ความต้องการที่จะรู ้น้ ี นับเป็ นแรงผลักดันสําคัญที่มนุ ษย์ได้มาจาก
การอยู่ร่ วมกัน ในสังคม ซึ่ ง เท่า กับเป็ นการยอมรั บว่า มนุ ษ ย์เราตั้ง ใจที่ จ ะแสวงหาข่ าวสารจาก
สื่อมวลชน ไม่ใช่เป็ นเพราะอิทธิพลจากสื่อแต่เพียงด้านเดียวดังที่เคยคิดกัน และลักษณะที่สาํ คัญอีก
อย่างหนึ่งในทฤษฎีน้ ี คือ เป็ นการศึกษาที่หาความสําคัญกับบทบาทและตัวบุคคล ในอันที่จะเลือก
เปิ ดรับสารมากกว่า โดยพิจารณาถึงแบบแผนพฤติกรรมในการเปิ ดรับสาร ก่อนที่จะไปดูเกี่ยวกับผล
ที่เกิดจากการเปิ ดรับเนื้อหาสารเหล่านั้นต่อไป
2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับเครือข่ ายสื่ อทางสั งคม
แนวคิดเครื อ ข่ายสื่ อ ทางสังคม (Social Network Concept) มี พฒั นาการมาจาก
พื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)โดยมีนักคิดคนสําคัญ คือ Richard Emerson
(มมป.http://www.kroobannok.com) ซึ่ งได้ต่อยอดแนวความคิดมาจาก George C. Homans (1967)
โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ในเครื อข่ายสังคม จะประกอบไปด้วยบุคคลหรื อตัวแสดง (Actor)
ที่มีความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรื อหน้าที่ที่แต่ละคนหรื อคู่ความสัมพันธ์มี
อยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวติ ประจําวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็ นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน
เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาํ ตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรื อตามบรรทัดฐานที่ได้รับการ
ถ่ า ยทอดมาเท่ า นั้น แต่ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลยัง ขึ้ น อยู่บ นพื้น ฐานของการรั บ รู ้แ ละการ
ตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
ในปั จ จุบนั สถานภาพองค์ความรู ้ของแนวคิดนี้ ได้ถู กใช้ใ นการศึก ษาวิจ ัยเกี่ ยวกับการวิเคราะห์
เครื อข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) การสร้างตัวตนของเครื อ ข่ายการแลกเปลี่ยนเชิ ง
บูรณาการ (Integrated Exchange Forming) รวมไปถึงการศึกษาอํานาจและการพึ่งพา (Power and
Dependence) ภายในเครื อข่ายสัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2550) กล่าวว่า รากฐานของแนวคิดเครื อข่าย
ทางสังคม มีที่มามาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) อันถือเป็ นทฤษฏีมหภาค (Macro
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Theory) และเก่าแก่ทฤษฎีหนึ่งของสังคมวิทยา ซึ่งนําไปใช้ได้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม
ตั้งแต่ระดับจุลภาค/ปั จเจกบุคคล (Micro Level - Individual) ไปจนถึงระดับมหภาค/สังคม (Macro
Level - Society) โดยมี แหล่งกําเนิ ดของทฤษฎีจาก 3 แหล่ง คือ เศรษฐศาสตร์ เชิงอรรถประโยชน์
นิ ยม (Utilitarian Economics) มานุ ษยวิทยาเชิงหน้าที่ (Functional Anthropology) และจิตวิทยาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Psychology)
2.7.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล
George C. Homans (1967) ถือเป็ นปฐมคิดของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน เขา
ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎี จิตวิทยาเชิ งพฤติกรรม (Behavioral Psychology) ของ B.F.
Skinner โดยเขาได้เ สนอแนวคิ ด สํา คัญ คื อ กระบวนการของการเสริ ม แรง (Process of
Reinforcement) ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ของมนุ ษย์ โดยเสนอว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นเรื่ อ ง
ของการมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่างกัน การที่บุคคลคนหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมอย่างใด ย่อม
มีเหตุผลมาจากรางวัล (Reward) หรื อ การลงโทษ (Punish) ซึ่ งเป็ นการเสริ มแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) และทางลบ (Negative Reinforcement) ตามลําดับ สิ่ งที่ Homans ใช้เป็ นตัวชี้วดั เพื่อ
สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว คือ ปริ มาณของการกระทํา (Quantity of Activity) และระดับของคุณค่า
ของการกระทํา (Value of Activity) การที่บุคคลจะเลือกกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งในเชิงปริ มาณ
Homans ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics) อธิบายว่ามนุ ษย์จะเลือกหนทางที่ให้ผล
กําไร (Benefit) สู งสุ ด ในขณะที่ระดับคุณค่านั้น Homans ใช้หลักอุ ปสงค์-อุ ปทาน (Principle of
Demand and Supply) มาเชื่ อ มโยงกับ แนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาพฤติ ก รรม คื อ ความพอเพี ย ง
(Satisfaction) และความขาดแคลน (Deprivation)
Homans (1967) ได้นาํ เสนอประพจน์ระดับสู ง (Higher Proposition) เพื่อ
เป็ นข้อ เสนอของทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย น ซึ่ งอาศัย ความคิ ด พื้น ฐานทางจิ ต วิท ยาเชิ ง พฤติ ก รรม
(Behavioral Psychology) ของ B.F. Skinner จํานวน 5 ข้อ เสนอ ประกอบด้วย (1) ข้อ เสนอด้าน
ความสํา เร็ จ (Success Proposition) (2) ข้อ เสนอด้า นตัว กระตุ ้น (Stimulus Proposition) (3)
ข้อเสนอด้านคุณค่า (Value Proposition) (4) ข้อเสนอด้านการสู ญเสี ยความพึงพอใจ (DeprivationSatiation Proposition) และ (5) ข้อ เสนอด้า นการก้า วร้ า ว-ยอมรั บ (Aggression-Approval
Proposition)
2.7.2 ทฤษฎีแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ
Peter M. Blau (1964 อ้างถึงใน สุ เทพ สุ นทรเภสัช, 2540) เป็ นนักทฤษฎี
แลกเปลี่ยนอี กคนหนึ่ งที่ให้ความสําคัญต่อ การอธิ บายพฤติกรรมของปั จเจกบุคคลในแง่มุมของ
สังคม ในเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด (Face to Face Interaction) แต่เขาได้พฒั นาต่อยอดทฤษฎีของ
Homans โดยขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น โดยการผสมผสานทฤษฎีพฤติกรรมทางสังคม
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(Social Behavioral Theory) เข้ากับทฤษฎีขอ้ เท็จจริ งทางสังคม (Social Fact Theory) เพื่อทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมบนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคม (Social Process
Analysis) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ
จุดสนใจของ Blau อยูท่ ี่กระบวนการแลกเปลี่ยน (Process of Exchange)
ซึ่งเป็ นสิ่งชี้นาํ พฤติกรรมของมนุ ษย์และเป็ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างปั จเจกบุคคล
และกลุ่มต่างๆ Blau ได้เสนอ 4 ขั้นตอน จากการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลไปสู่ โครงสร้างสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่
ขั้นที่ 1 การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลก่อให้เกิด
ขั้นที่ 2 ความแตกต่างระหว่างสถานภาพและอํานาจซึ่งก่อให้เกิด
ขั้นที่ 3 ความชอบธรรมและองค์กรซึ่งเป็ นการหว่านเมล็ดพืชของ
ขั้นที่ 4 ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง
อาจกล่าวได้ว่าการแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากความสมัคร
ใจของปั จเจกบุคคลที่ถูกจูงใจ (Motivation) ด้วยผลกําไรหรื อรางวัลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
ผูอ้ ื่น ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จึงเป็ นกลไกหนึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์ เป็ นการพึ่งพาอาศัยก่อให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อกัน
Blau ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ท ํา ให้ ก ารแลกเปลี่ ย นทางอ้อ ม (Indirect
Exchange) เข้าไปแทนที่การแลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Exchange) เช่น การที่สมาชิกของกลุ่มคน
หนึ่ ง (ปั จเจกบุคคล) ได้ปฏิบตั ิตนตามปทัสถานของกลุ่ ม (สังคม) จึงได้รับการยอมรับจากกลุ่ ม
ส่วนรวมในพฤติกรรมนั้น นับเป็ นการขยายขอบเขตจากการแลกเปลี่ยนระดับบุคลไปสู่ ระดับกลุ่ม
หรื อ สังคมโดยมี ปทัสถานเป็ นกลไกสําคัญ ขณะเดี ยวกันการแสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของ
สังคมดังกล่าวยังเป็ นการรักษาเสถียรภาพของสังคมนัน่ เอง
Blau ได้ขยายขอบเขตความคิดสู่ ระดับสังคมที่กว้างขวางเป็ นอย่างมาก
โดยนําไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มต่างๆ ในทรรศนะของเขาแล้ว ค่านิ ยม
สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ค่านิ ยมเฉพาะ (Particular Values) ค่านิ ยมสากล (Universal
Values) ค่านิยมที่สร้างความชอบธรรมแก่ผมู ้ ีอาํ นาจ (Values of Legitimate Authority) และค่านิยม
การเป็ นฝ่ ายตรงข้าม (Particular Values)
2.7.3 ทฤษฎีความสัมพันธ์ เชิงแลกเปลี่ยน
Emerson (1972 อ้างถึงใน จิราลักษณ์ จงสถิตมัน่ , 2549) ให้ความสําคัญ
กับพื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange) ในผูแ้ สดงเดี่ยว (Single
Actor) แต่ ล ะคน รวมถึ ง ความสัม พัน ธ์เ ชิ ง แลกเปลี่ ย นกับ สภาพแวดล้อ มของเขาด้ว ย ส่ ว นใน
เรี ยงความเรื่ องที่สอง เขาได้ขยับความสนใจมาสู่ การวิเคราะห์ระดับมหภาค (Macro Level) และ

31

ความสัม พัน ธ์เชิ ง แลกเปลี่ ยนในโครงสร้ างเครื อ ข่า ย (Network Structure) ในผลงานดังกล่ า ว
Emerson ได้เสนอสามปั จจัยพืน้ ฐานในงานของเขา ประกอบด้วย อํานาจและการพึ่งพา (Power and
Dependence) พฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relation) ซึ่ งเขา
ถือว่าปั จจัยตัวสุดท้ายนี้ เป็ นหน่วยการวิเคราะห์ (Social Relations as Units of Analysis) สําหรับงาน
ของเขา
สําหรับบรรดาตัวแสดง (Actors) ในทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับมหภาค
(Macro Level Exchange Theory) ของ Emerson อาจเป็ นได้ท้ งั ปั จเจกบุคคล (Individuals) หรื อหมู่
คณะ (Collectivities) ซึ่ งนับเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนามาสู่ ความสัมพันธ์เชิ งแลกเปลี่ ยนและ
เครื อข่าย (Exchange Relationships and Networks) ซึ่งปั จเจกบุคคลหรื อหมู่คณะจะมีปฏิสัมพันธ์กนั
ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันภายในเครื อข่ายของตนเอง โดย Emerson เสนอว่าในเครื อข่าย
การแลกเปลี่ยนใดใด จะประกอบไปด้วย โครงข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคม (Web of Social
Relation) ตัว แสดงที่ ห ลากหลาย (Various Actors) ซึ่ งมี โ อกาสในการแลกเปลี่ ย น (Exchange
Opportunities) รวมถึงมีความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน (Exchange Relations) ซึ่ งกันและกัน และ
การแลกเปลี่ยนระดับบุคคลจะเป็ นการสร้างโครงสร้างเครื อข่ายเดี่ยว (Single Network Structure)
ในประเด็ น ของการใช้อ ํา นาจ และความสมดุ ล เชิ ง อํา นาจ Emerson
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจแบบพึ่งพา (Power-Dependency Relations) ที่สะท้อนจากแบบ
แผนการพึ่งพาอาศัยระหว่างผูค้ น อันเป็ นพื้นฐานในการก่ อ กําเนิ ดโครงสร้างที่เกี่ยวเนื่ อ งกับการ
ผสมผสาน การรวมหมู่ ผูค้ น หรื อการจําแนกแยกแยะผูค้ นเป็ นกลุ่มหรื อประเภท ในขณะเดียวกัน
ความสัม พัน ธ์เชิ ง พึ่ง พาอาศัยระหว่า งกัน ของคนในกลุ่ ม จะช่ ว ยบ่ ม เพาะให้ส มาชิ ก ของกลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้แน่ นแฟ้ นมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งส่ งผล
ให้อ าํ นาจของสมาชิ กในกลุ่ ม ไม่ เท่าเทียมกัน โดยหากฝ่ ายหนึ่ งพึ่งพาอี กฝ่ ายหนึ่ งมากจนเกิ นไป
(Over Dependency) อํานาจก็จะไม่สมดุล (Unbalance Power) และฝ่ ายที่เป็ นที่พ่ ึงก็จะได้เปรี ยบเชิง
อํานาจต่อ อี กฝ่ ายหนึ่ ง แต่ถ ้าหากต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างทัดเทียมกันแล้ว อํานาจนั้นก็จะ
สมดุล ในทรรศนะของ Emerson อํานาจเป็ นศักยภาพในเชิงโครงสร้างที่มาจากความสัมพันธ์ที่
พึ่งพาระหว่างผูก้ ระทําด้วยกัน ส่วนการใช้อาํ นาจ หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้อาํ นาจดังกล่าว ในขณะที่
โครงสร้ า งอํา นาจก็ จ ะเป็ นสิ่ ง ที่ ก ํา หนดแบบแผนและลัก ษณะของการแลกเปลี่ ย น (Exchange
Patterns and Characteristics) ระหว่างผูก้ ระทําการ (Agency) ที่มีอาํ นาจไม่ เท่าเทียมกัน รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจแบบไม่เสมอภาค (Unbalance Power Relations) ซึ่ งในที่สุดแล้วความไม่
เท่าเทียมเสมอภาคดังกล่าว มักจะนําไปสู่กระบวนการที่ทาํ ให้อาํ นาจมีความสมดุลมากขึ้นจากเดิม
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คุณูปการของ Emerson คือ การเชื่อ มโยง (Link) จุลภาคกับมหภาค จาก
แนวคิดทฤษฎี การแลกเปลี่ ยน ซึ่ งเกี่ ยวพันไปถึ งทฤษฎี เครื อ ข่าย (Network Theory) ดังที่ Karen
Cook สาวกคนสําคัญของ Emerson ได้กล่ าวไว้ว่าประเด็นสําคัญในผลงานของ Emerson คือ
โครงสร้างเครื อข่ายการแลกเปลี่ยน (Exchange Network Structure) นั่นคือศูนย์กลางการเชื่อมโยง
จุลภาคกับมหภาค ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงให้ปัจเจกบุคคลให้กลายเป็ นกลุ่ มและพัฒนาสู่ การเป็ นหมู่
คณะที่ใหญ่ข้ นึ เช่น องค์การ หรื อ พรรคการเมือง ผลงานของ Emerson ดังกล่าวมีส่วนสําคัญที่ช่วย
ให้วงการสังคมวิทยาในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดขึ้นของแนวคิด “เครื อข่ายทางสังคม”
(Social Network)
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสื่ อทางสั งคม
นํ้า ทิ พ ย์ วิภ าวิน (2558) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สื่ อ สั ง คมในสัง คมเครื อ ข่ า ย พบว่ า
เครื อข่ายสังคมเป็ นเครื อ ข่ายประเภทหนึ่ งที่เป็ นระบบทางสังคมที่เชื่ อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์
หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์กนั โดยมี 3 องค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ กลุ่ม
ของบุคคลหรื อตัวแสดง กลุ่มแอตริ บิวต์ที่อธิบายคุณลักษณะของแต่ละบุคคล กลุ่มของจุดเชื่อมโยง
บอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เครื อ ข่ายสังคมเป็ นการอธิบายความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในเครื อข่าย การเป็ นตัวเรากับสิ่ งที่เรามีอาจมีความสําคัญน้อยกว่าความสัมพันธ์ของเราที่มี
ต่อผูอ้ ื่นในสังคม และการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมมี 2 ประเภท คือ ความสัมพันธ์ภายในเครื อข่าย
เดียวกับความสัมพันธ์ของหลายเครื อข่ายที่เชื่อมโยงกัน
ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2558) ศึกษาเรื่ องการสร้างเครื อข่ายสื่ อสังคม พบว่า เครื อข่ายสื่ อ
สัง คมเกิ ด จากการรวมกลุ่ ม ของบุค คลที่ มี ค วามสนใจในการทํา กิ จกรรมร่ ว มกัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สมํ่าเสมอ ดังนี้ 1) สมาชิกทุกคนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 2) กิจกรรมมี ความต่อ เนื่ อ งสมํ่าเสมอ 3)
ความสามัคคี ของสมาชิ ก 4) สมาชิ ก มี ความจริ ง ใจ มี ความศรัทธาต่อ กัน และกัน 5) มี การดํารง
เครื อข่ายเดิมและขยายเครื อข่ายใหม่ 6) สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งผลของเครื อข่ายทาง
สังคมก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพือ่ ดําเนินกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม
พิพฒั น์ อัฒพุธ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก วิช าการออกแบบ และผลิ ต สื่ อ กราฟิ กคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ชั้น
ปริ ญญาตรี พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ ร่ วมกับการ
เรี ยนรู ้เชิงรุ ก ในวิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิ กคอมพิวเตอร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะการเรี ยนเชิงรุ กช่วยให้นักเรี ยนกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นในการทํางานเป็ นกลุ่ม ได้เลือกที่จะเรี ยนรู ้ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยมี
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ครู เป็ นผูท้ ี่คอยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนเชิงรุ กจึงเป็ นรู ปแบบที่ช่วยทําให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยนสูงขึ้น
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่ อ งพฤติก รรมการใช้สื่อ สังคม
ออนไลน์ ข องนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พบว่ า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้มาก
ที่สุดคือ Line, Youtube, Facebook และไม่เคยใช้ LinkedIn นิสิตส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่าน
สมาร์ตโฟน โดยใช้งานทั้งวันและใช้มากที่สุดในช่วงเวลา 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม วัตถุประสงค์การใช้
เพื่อการเรี ยนรู ้มากกว่าเพื่อการดํา เนิ น ชีวิตประจําวัน ซึ่ งได้แก่ เพื่อทํา งานกลุ่ม ติดต่อสื่ อสารกับ
เพือ่ นและอาจารย์ ดาวน์โหลดสื่อการสอน และส่งการบ้าน รวมทั้งใช้เพื่อการบันเทิงด้วยการดูหนัง
และฟังเพลง ทัศนคติและความคิดเห็นต่อผลกระทบของสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นเชิงบวกโดยเฉพาะ
ด้านการสื่ อ สาร ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าตัวแปรเพศและคณะที่สังกัดต่างกันมี การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพือ่ การเรี ยนรู ้ ไม่แตกต่างกัน แต่ใช้เพือ่ การดําเนิ นชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนนิ สิตที่เรี ยนในชั้นปี ที่ต่างกันมีการใช้เพื่อการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ใช้เพือ่ การดําเนิ นชีวิตไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ตวั แปรเพศ คณะ
และชั้นปี ที่ต่างกันมีทศั นคติต่อสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ตัวแปรทัศนคติกบั ความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับค่ านิยม
3.1 ความหมายของค่านิยม
Reeder (1971) ได้ใ ห้ค วามหมายของค่ านิ ย มไว้ว่า คื อ สิ่ งที่ บุ ค คลยึด ถื อ เป็ น
เครื่ องช่วยตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตน ค่านิยมนั้นเป็ นลักษณะความเชื่อที่ถาวร โดยเชื่อ
ว่าวิธีปฏิบตั ิบางอย่างเป็ นสิ่ งที่ตนหรื อสังคมเห็ นดี เห็ นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฏิบตั ิมากกว่าวิธี
ปฏิบตั ิอย่างอื่น และค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการเลือกกระทําตามสังคม
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2531) ได้ให้ความหมายของค่านิ ยมไว้ว่า ค่านิ ยม หมายถึง
สภาพ หรื อ การกระทําบางประการที่เราเชื่ อ หรื อ นิ ยมว่าควรยึดถื อ หรื อ ยึดมั่น เพื่อ จะได้บรรลุ
จุดประสงค์ หรื อความมุ่งหมายของสังคมหรื อของตัวเราเอง นอกจากนี้ ค่านิ ยมเป็ นความเชื่อที่มี
ลักษณะค่อนข้างถาวร แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลสมัย และตามความคิดเห็นของคนส่ วน
ใหญ่ในสังคม ค่านิยมยังทําหน้าที่เป็ นเกณฑ์หรื อมาตรฐานชี้นาํ พฤติกรรม การปฏิบตั ิ และทําหน้าที่
เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการของมนุษย์
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ฐิตินัน บุดภาพ คอมมอน (2556) กล่ าวว่า ค่านิ ยมหมายถึง ความคิด ความเชื่ อ
ความนิยม รวมทั้งพฤติกรรมและแบบแผนในการปฏิบตั ิของบุคคล
พัชรา ทิพยทัศน์ (2551) ได้ให้ความหมายของค่านิ ยมไว้ว่า เป็ นสิ่ งที่มีในตัวของ
บุคคลแต่ละคน และมีอิทธิพลต่อสิ่ งที่คิดและสิ่ งที่ทาํ ค่านิ ยมเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดให้มีการพัฒนาการ
ไปสู่ส่ิงใหม่ๆ เป็ นสิ่งบ่งชี้ความต้องการ คนทุกคนหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีค่านิยมประจํากลุ่มซึ่ งมี
ความแตกต่างกันไป ความแตกต่างกันของค่านิยมเป็ นตัวกําหนดความแตกต่างทางพฤติกรรม
มงคล เอี่ ยมวงศรี (2557) ให้ความหมายว่า ค่านิ ยม หมายถึง ความคิด ความเชื่ อ
ความนิยม รวมทั้งแบบอย่างพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา โดยสังคมถือว่ามีคุณค่า แบบอย่างพฤติกรรม
นี้จะเกี่ยวข้องกับวัตถุ หรื อไม่ใช่วตั ถุก็ได้
สมบัติ มหารศ และคณะ (2550) กล่าวว่า ค่านิ ยม คือ สิ่ งที่สังคมหนึ่ งๆ เห็นว่าเป็ น
สิ่งที่มีค่า น่ายกย่อง น่ ากระทําตาม หรื อเห็นว่าถูกต้องและเป็ นแนวทางที่คนในสังคมยึดถือไว้เพื่อ
ประพฤติปฏิบตั ิ
สรุ ปความได้วา่ ค่านิยม หมายถึง ความเชื่ออย่างหนึ่ งของบุคคลที่จะยอมรับสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งตามความรู ้สึกของตนเอง โดยอาศัยเหตุผลที่จะยอมรับหรื อ เชื่อ ถือ ได้ รวมทั้งเป็ นเครื่ อ ง
ควบคุมความประพฤติและการปฏิบตั ิของบุคคล ซึ่ งจะประพฤติหรื อปฏิบตั ิแบบเดียวกันซํ้าๆ จน
กระทังผูอ้ ื่นรู ้วา่ ตนเองมีความเชื่อ แนวคิด หรื อค่านิยมอย่างไร
3.2 ที่มาของค่านิยม
Bloom (1971) กล่าวถึงการเกิดค่านิ ยมว่าเกิดจาการยอมรับของแต่ละบุคคลว่าสิ่ ง
นั้นๆ มีคุณค่าดีงาม สมควรประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นการยอมรับด้วยตนเอง ไม่ใช่ทาํ เพราะถูกบังคับ ซึ่ ง
มีข้นั ตอนการเกิดค่านิยม ดังนี้
1) การยอมรับในคุณค่า (Acceptance of a Value) เป็ นการยอมรับหลักการใด
หลักการหนึ่ ง หรื อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามความรู ้สึกของตนเอง ว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะยอมรับหรื อ
เชื่ อถื อได้ เป็ นความเชื่อ ในระดับที่บุคคลเปิ ดใจรับเอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมาพิจารณา ประเมินคุณค่า
ความเชื่อนี้ยงั ไม่ถาวรอาจเปลี่ยนแปลงได้ มีการกระทําแบบเดียวกันซํ้าบ่อยๆ ตามความเชื่อที่มีอยู่
จนกระทัง่ ผูอ้ ื่นรู ้ได้วา่ บุคคลนั้้ นมีความเชื่อ แนวคิด เจตคติ หรื อค่านิยมอยางไร
2) การแสดงความพอใจในค่านิ ยม (Preference for a Value) เป็ นการยอมรับและ
นํามาปฏิบตั ิอยางจริ งจัง ตามความเชื่ออันลึกซึ้ งที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และยังแสดงให้เห็นว่าเป็ น
หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบตั ิอย่างนั้้ น การแสวงหาค่านิยมนั้นจะทําให้เห็นค่านิยมนั้นเด่นชัดขึ้น
3) การกักพิทกั ษ์ (Commitment) เป็ นความเชื่อ ในระดับสู ง เชื่ออย่างปั กใจ โดย
ปราศจากข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น เป็ นความเชื่อที่ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมออกมาตามที่ต้ งั ใจไว้ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีค่านิยมอย่างไร จะกระทําการต่างๆ เพือ่ ให้เกิดค่านิ ยมนั้นมากยิง่ ขึ้้ นเพื่อให้ค่านิ ยม
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นั้นฝังรากลึ กลงไปในจิตใจ และจะเข้าปกป้ องเพื่อ ยืนยันค่านิ ยมนั้นๆ ทั้งยังจะชักจูงโน้ม น้าวให้
บุคคลอื่นมีความนิยมในสิ่งเดียวกับที่ตนเองยึดถืออยู่
3.3 ประเภทของค่านิยม
ชญานิ ศวร์ กุลรัตนมณี พร และคณะ (2555) ได้แบ่งค่านิ ยมออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
1) ค่านิ ยมเฉพาะตัว (Individual Value) คือ ค่านิ ยมส่ วนบุคคลเป็ นการตัดสิ นใจ
เลือกในสิ่ง หรื อสถานการณ์ที่ตนต้องการหรื อพอใจนั้นถือว่าเป็ นค่านิยม (Value) ของบุคคล
2) ค่านิยมของสังคม (Social Value) คือ การรวมค่านิยมของคนส่ วนใหญ่ในสังคม
กล่าวคือ สมาชิกของสังคมส่ วนใหญ่นิยมหรื ออยากจะปฏิบตั ิตนในสถานการณ์น้ ันๆ อย่างไร สิ่ ง
หรื อสถานการณ์น้ นั ๆ ก็กลายเป็ นค่านิยมของสังคมนั้น เช่น ในสถานการณ์ที่ผวั เมียตบตีกนั สมาชิก
ส่วนใหญ่ของสังคมอยากสอดรู ้สอดเห็นถึงความเดือดร้อนของคนอื่นจึงได้ไปมุงดู การมุงดูก็เป็ น
ค่านิยมของสังคมนั้น
สาโรช บัวศรี (2527) ได้จาํ แนกค่านิยมออกเป็ น 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ
1) ค่านิยมพืน้ ฐาน เป็ นค่านิยมที่ทุกคนในสังคมนั้นๆ ต้องยึดถือปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อ
ก่อให้เกิดความผาสุก เกิดความเจริ ญมัน่ คง และสังคมได้รบั การพัฒนาให้กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ ว เช่น
ทุกคนในสังคมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เคารพกฎหมาย มีมารยาทดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนกันด้วยคําพูด
หรื อ การกระทํา ใดๆ สัง คมก็ จ ะสงบสุ ข บ้า นเมื อ งก็ จ ะพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว ค่ า นิ ย มประเภทนี้
ประกอบด้วย ศีลธรรม คุณธรรม ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายต่างๆ
2) ค่านิยมวิชาชีพ คือ ค่านิยมที่บุคคลในอาชีพหรื อวิชาชีพนั้นจะต้องยึดถือปฏิบตั ิ
เพือ่ ก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการปฏิบตั ิงาน ทําให้งานวิชาชีพมีความ เจริ ญก้าวหน้า
สัง คมให้ค วามศรั ทธาเลื่ อ มใส ขณะเดี ยวกันผูป้ ฏิ บ ัติง านนั้นๆ ก็ ไ ด้รั บการพัฒนาให้เกิ ด ความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมประเภทนี้ประกอบด้วย อุดมการณ์วิชาชีพ วินัยวิชาชีพ มารยาท
ทางวิชาชีพ และพระราชบัญญัติวชิ าชีพ
3.4 การพัฒนาค่านิยม
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณี พร และคณะ (2555) ค่านิ ยมเกิดจากประสบการณ์และการ
ประเมิ นค่าของบุค คล ขณะเดี ย วกันก็ มาจากความเชื่ อ และเจตคติ ส่ วนประกอบที่สํา คัญของ
พฤติกรรมที่แสดงว่าเกิ ดค่านิ ยมขึ้น ได้แก่ การเกิดแรงจูงใจ ไม่ ได้เกิดจากความต้องการที่เชื่ อฟั ง
หรื อปฏิบตั ิตาม แต่เกิดจากความชอบที่เกิดในตัวบุคคลที่มีค่านิ ยมสิ่ งใด สิ่ งหนึ่ งเป็ นตัวนําให้เกิ ด
การปฏิบตั ิการต่างๆ การเกิดค่านิยมมีพฤติกรรม ๓ อย่าง คือ
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1) การยอมรับค่านิ ยม พฤติกรรมในขั้นแรกนี้ เป็ นการลงความคิดเห็นว่า
เหตุการณ์ สิ่ งของ การกระทําเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า บุคคลมีความเชื่อซึ่ งมากน้อยแตกต่างกันไป ความ
เชื่อนี้เป็ นการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งพร้อมที่จะวัดและประเมินสิ่งนั้น
2) ความชอบในค่านิยม พฤติกรรมความชอบแทรกอยูร่ ะหว่างการยอมรับ
การเกิดค่านิยมและความรู ้สึกถูกผูกมัดอยูก่ บั ค่านิยมนั้น ความชอบนี้ประเมินจากทั้งตนเองและจาก
บุคคลข้างเคียงด้วยว่าเขามีค่านิยมในสิ่งนั้น
3) การผูกมัด เป็ นขั้นที่มีความเชื่อ มัน่ ว่ายอมรับค่านิ ยม เช่น การเคารพ
ผูใ้ หญ่ การแสดงความอ่อนน้อม ซึ่งบ่งบอกว่าเขามีค่านิยมในสิ่งนั้น
ค่านิยมในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป บุคคลเดียวกันอาจมีค่านิ ยมหลายๆ อย่าง
เราสามารถจัดให้เป็ นระบบโดยการเข้ากลุ่มกัน สร้างแนวคิดเกี่ยวกับค่านิ ยม และจัดระบบค่านิ ยม
เป็ นการเรี ยงลําดับ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค่านิยมนั้น ซึ่งเป็ นที่มาของการกําหนดปรัชญา
ชีวติ ของเรา อาจเป็ นเป้ าหมายในอุดมการณ์ของชีวติ เป็ นการแสดงลักษณะค่านิยม ความยึดถือ และ
พฤติกรรม ต่อมาก็คือการปฏิบตั ิซ่ ึงสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกในสถานการณ์หนึ่งๆ บางครั้งเป็ น
พฤติกรรมภายในที่อาจไม่ได้นาํ ไปปฏิบตั ิก็ได้
การสร้างค่านิ ยมให้กบั เยาวชน โดยให้เด็กหรื อ เยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีคุณค่า มี ปัญญา
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและสติปัญญาในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น สังคมไทยจะได้ผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต
ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่สาํ คัญที่สุดในการแต่งแต้มคุณธรรมความดีหรื อสิ่ งที่เลวร้ายให้กบั เด็ก
ได้ ดังนั้นการอบรมเยาวชนให้เป็ นคนดีสามารถปฏิบตั ิได้ดงั นี้
1) สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝังค่านิ ยมที่ดีให้เยาวชนได้ โดยพ่อแม่
ผูอ้ บรมเลี้ยงดูตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ลูกเพือ่ ให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่ างกายและจิตใจ
2) สถาบันการศึกษา ให้การอบรมสัง่ สอนในด้านความรู ้คิดเป็ น ทําเป็ น มี
คุณธรรม จริ ยธรรม โดยครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เพือ่ สร้างเขาให้เป็ นคนดี
3) การปลูกฝังทั้ง 2 สถาบันนอกจากจะอบรมสัง่ สอนและเป็ นแบบอย่างที่
ดี แล้ว ควรปลู กฝั งให้เยาวชนรู ้จกั ใช้สติปัญญาในการแก้ไ ขปั ญหาด้วยเหตุผลแห่ งความถู กต้อ ง
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิวา่ สิ่งที่ตนได้ปฏิบตั ิน้ นั เป็ นสิ่งที่ดีถูกต้องเหมาะสม
3.5 ค่านิยมที่ดี
ยนต์ ชุ่มจิต (2550) กล่าวว่า ค่านิ ยมที่นักปราชญ์หรื อบัณฑิตและสังคมส่ วนใหญ่
นิ ยมยกย่อ งว่านั้น หากนํามาประพฤติป ฏิบตั ิ แล้ว จะนําความเจริ ญก้า วหน้ามาสู่ ตนเองและชาติ
บ้านเมือง ได้แก่
1) การพึ่งตนเอง ความขยันหมัน่ เพียร และมีความรับผิดชอบ
2) การประหยัดและอดออม

37

3) การมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย
4) การปฏิบตั ิตามศีล ๕ (หรื อข้อก าหนดในศาสนาที่ตนนับถือ)
5) ความซื่อสัตย์สุจริ ต
6) ความยุติธรรม
7) การรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์
8) ความนิยมไทย
9) การปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
10) การหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ในวิชาชีพและความรู ้ทว่ั ไป
11) ความสันโดษ
12) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
13) ความสุภาพนอบน้อม
14) การรักษาอุดมการณ์ในวิชาชีพ
15) การยึดมัน่ ในคําสอนของศาสนา
16) ความเมตตากรุ ณา
17) ความเสียสละ
18) ความกตัญ�ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณและสิ่งแวดล้อมที่ให้ประโยชน
19) ความกล้าหาญอย่างสมเหตุสมผล
20) ความสามัคคu
21) การยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณี พร และคณะ (2555) รวบรวมงานค้นคว้าและงานวิจยั ต่างๆ
สามารถสรุ ปค่านิยมที่ดีได้ดงั นี้
1) ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา
2) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สังคมไทยต่างกับสังคมชาติอื่น
กษัตริ ยไ์ ทยเปรี ยบเสมื อ นสมมติเทพ คอยดู แลทุกข์สุขของประชาชน ทํานุ บาํ รุ งประเทศชาติให้
เจริ ญรุ่ งเรื องในทุกๆด้าน จึงเป็ นศูนย์รวมจิตใจ พระองค์เป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวิตคนไทย เป็ นที่
เคารพเทิดทูนของคนไทยเป็ นอย่างยิง่
3) เคารพผูอ้ าวุโส ผูอ้ าวุโสหมายถึง ความอาวุโสด้านอายุ ตําแหน่ งหน้าที่
การงาน คุ ณวุฒิ ชาติสกุล การเคารพผูอ้ าวุโสได้รับการปลู กฝั งสื บต่อ กันมาจนเป็ นวิถีชีวิตที่พึง
ปฏิ บ ัติ ใ นสั ง คมไทย เช่ น สถาบัน ครอบครั ว จะอบรมสั่ ง สอนให้ เ คารพพ่ อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย
สถาบันการศึกษาจะอบรมให้เคารพครู อาจารย์ รุ่ นน้องเคารพรุ่ นพี่ เป็ นต้น
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4) รักสนุก กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวันของสังคมไทย มัก
สอดแทรกความสนุกสนานแฝงไว้ เช่น ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี โกน
จุก ประเพณี รับน้องใหม่ งานฉลองวันเกิด เป็ นต้น
5) นิยมการทําบุญสร้างวัด ปิ ดทองฝังลูกนิมิต คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการ
ทําบุญจะส่งผลดีให้ตน ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป การทําบุญเริ่ มนิ ยมทํากันหลาย
รู ปแบบ เช่น การเลี้ยงเด็กพิการ การสงเคราะห์เด็กกําพร้า การสร้างโรงเรี ยน เป็ นต้น
6) มี ความเชื่ อ มั่น ในตนเองสู ง เพื่อ ปลู ก ฝั งให้เยาวชนไทยทุกคนกล้า
ตัดสินใจและกล้า แสดงออกทางความคิดและการกระทํา มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมที่จะเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
7) ชอบอิสระไม่ชอบอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของใคร
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2526) ได้บญั ญัติค่านิ ยมพื้นฐาน 5
ประการ เพือ่ เป็ นหลักในการดําเนินชีวติ และการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1) การพึ่งตนเอง การขยันหมัน่ เพียรและมีความรับผิดชอบ การพึ่งตนเอง
คือการรู ้จกั หารายได้ หาทรัพย์สินไว้เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่เป็ นภาระเเก่คนอื่น ไม่ทอ้ ถอยต่ออุปสรรค
ต่อ ความยากลําบาก ซึ่ งจะทําให้เกิ ดการขยันหมัน่ เพียร มีมานะอดทน สามารถฝ่ าฟั นอุ ปสรรคที่
ขวางกั้น อันเป็ นบ่อ เกิ ดของความสําเร็ จ หรื อ ปรับปรุ งตนเองให้ดีย่งิ ขึ้น มีความรับผิดชอบ รู ้จกั
หน้าที่ที่ตนเองต้องกระทํา เช่ น เป็ นครู ความรับผิดชอบคือการสอนนักเรี ยนให้มีความรู ้และดูแล
นักเรี ยนให้ดีที่สุด ความรับผิดชอบนี้รวมถึงการเคารพในกฎเกณฑ์ มีใจเป็ นนักกีฬา กล้ารับผิดชอบ
2) การประหยัดและการออม การประหยัด คือ การรู ้จกั ใช้จ่ายในทางที่ถูก
ที่ควร การประหยัดเป็ นการสอนคนให้มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย มีความระมัดระวัง
เช่นเสื้อผ้าเก่าขาดก็รู้จกั นํามาปะชุน กินอาหารไม่หมดก็รู้จกั อุ่นเก็บไว้กินในมื้อต่อไป เป็ นต้น การ
ประหยัดจึ งเป็ นการรู ้ จกั ใช้เงิ นและสิ่ ง ของให้เ ป็ นประโยชน์ ให้ม ากที่ สุด เท่ าที่ จะเป็ นได้ การ
ประหยัดจึงช่วยให้รู้จกั วางแผนในการใช้เงินและสิ่งของให้คุม้ ค่าและเหมาะสม ซึ่ งก็เท่ากับเป็ นการ
ออม คือการรู ้จกั ถนอม สงวน เก็บงําเพือ่ จะได้มีโอกาสเก็บสะสมให้มีมากขึ้น
3) การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย “การมีระเบียบวินัย” ได้แก่
การรู ้จกั ทําตามกฎเกณฑ์ ไม่ฝ่าฝื นไม่เห็นแก่ความสบายเล็กๆ น้อยๆ หรื อผลประโยชน์ของตนเอง
เป็ นหลักจนขาดระเบียบ เช่น ทิ้งสิ่ งของลงบนท้องถนน ข้ามถนนในทางที่เขาไม่ ให้ขา้ ม เป็ นต้น
ระเบียบวินยั จึงสร้างคนให้มีความประพฤติปฏิบตั ิไปตามกฎเกณฑ์ที่สังคมต้องการ ซึ่ งกฎเกณฑ์น้ ี
ในสังคมใหญ่เรี ยกว่า “กฎหมาย” เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับในสังคมที่มีคนอยูเ่ ป็ นจํานวนมากและมา
จากที่ต่างๆ กัน
4) การปฏิบตั ิตามคุณธรรมของทางศาสนา ทุกศาสนาสอนคนให้มีเมตา
กรุ ณาต่อกัน และทําความดี มีจิตใจที่งดงาม มีความพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม สุจริ ตทั้งกาย
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วาจาและใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธสอนให้บุคคลละเว้นความชั่ว ประพฤติดี ทําใจให้
บริ สุทธิ์ ไม่ประมาท สอนในเรื่ องชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน มีการเปลี่ยนแปลงและความแตกดับ
ของสัง ขาร ซึ่ งช่ วยให้คนเราเกิ ด ความเข้าใจเรื่ อ งของชี วิต การปฏิบตั ิตามคุ ณธรรมของศาสนา
นอกจากจะเป็ นประโยชน์แก่ชีวติ ของแต่ละบุคคลแล้ว ยังเป็ นประโยชน์แก่สงั คมโดยส่วนรวมด้วย
5) ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ชาติ หมายถึง กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรมและความเป็ นมาในประวัติศาสตร์อ ย่างเดี ยวกัน ชาติจึงเป็ นสมบัติของส่ วนรวม เราจึง
ต้องรักและยกย่องเทิดทูน เพราะความเสื่อมสลายของชาติหมายถึงความเสื่ อมสลายของคนไทยทุก
คน ความเจริ ญก้าวหน้าของชาติหมายถึงความเจริ ญก้าวหน้าของทุกคน ศาสนาเป็ นสถาบันทีที่สอน
คนให้เป็ นคนดี โดยเฉพาะในสังคมไทยนี้ เปิ ดโอกาสให้คนไทยเลื อกนับถือ ศาสนาได้ตามความ
ศรัทธาของคน มิได้มีความรังเกียจเดียดฉันท์ พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสถาบันสู งสุ ดที่ทาํ ให้คนไทยมีที่
ยึดเหนี่ ยวทางใจ เป็ นที่เคารพเทิดทูนของคนไทยเป็ นอย่างยิ่ง พระมหากษัตริ ยไ์ ทยจึงทรงเป็ นมิ่ ง
ขวัญและเป็ นที่รักเคารพเทิดทูนของคนทั้งชาติ ฉะนั้น เราจึงควรจะรัก เคารพ ยกย่อ ง เทิดทู น
ปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ว้ไม่ให้ใครมาทําลาย
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มงคล เอี่ยมวงศรี (2557) ศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และความตั้งใจซื้ อซํ้า ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยค่านิ ยมทางสังคมส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อ สิ นค้าผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปั จจัย ค่ า นิ ย มทางสัง คมส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ซํ้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ศึกษาเรื่ อง บุคลิกภาพและค่านิ ยมที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในการเลือกซื้ อกระเป๋ าหลุยส์วิตตอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ค่านิ ยมโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการต้องการประสบความสําเร็ จ และด้านการยึดถื อ ใน
หลักการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋ าหลุยส์ วิตตอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ . 05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

4. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนการสอน
4.1 ความหมายของการเรียนการสอน
Joyce and Well (1992, p. 1-4) กล่าวว่า การเรี ยนการสอน คือ แบบแผนที่สามารถ
ใช้เพื่อการสอนโดยตรงในห้องเรี ยน หรื อการสอนเป็ นกลุ่มย่อย หรื อเพื่อจัดสื่ อการเรี ยนการสอน
ซึ่ งรวมถึ งหนัง สื อ ภาพยนตร์ เทปบันทึก เสี ยง โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอน และหลัก สู ต ร
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รายวิชา ซึ่งแต่ละรู ปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอนที่จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่างๆ กัน
วัลลภา เทพหัสดิ น ณ. อยุธยา (2543, น. 10) กล่ าวว่า การการเรี ยนการสอน
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานด้านการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ซึ่งองค์ประกอบการเรี ยนการสอนจะประกอบไปด้วย หลักสูตร วิธีการเรี ยน
การ สอนและการประเมินผล
ทิศนา แขมมณี (2550, น. 3-4) กล่าวว่า การเรี ยนการสอน หมายถึง สภาพหรื อ
ลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นอย่างมี ระบบระเบียบ มี แบบแผนตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วย
ให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามหลักการที่ยดึ ถือ
อดิ ศ ัก ดิ์ ศุ ภ ธนสิ น เขษม (2554) กล่ า วว่ า การการเรี ย นการสอน หมายถึ ง
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน เพื่อ ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด หรื อแนวปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีประสบการณ์ เจตคติ และพฤติกรรมตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
สรุ ปความได้ว่า การเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรี ยน เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด หรื อแนวปฏิบตั ิ จากครู ไปสู่นกั เรี ยนด้วยวิธีการสอน
ที่จดั ขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผน ตามที่ครู ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อให้สภาพการเรี ยนการสอน
นั้นเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.2 องค์ประกอบของการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2551) กล่าวว่า คุณลักษณะสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1) มี ปรัชญาหรื อ ทฤษฎีหรื อหลักการหรื อแนวคิดหรื อความเชื่อ ที่เป็ น
พื้นฐานหรื อเป็ น หลักการของรู ปแบบการสอนนั้นๆ
2) มี การบรรยาย หรื อ อธิ บายสภาพ หรื อ ลักษณะต่างๆ ของการจัดการ
เรี ยนการสอน
3) มี ก ารจัดระบบ คือ มี ก ารจัด องค์ป ระกอบและความสัม พัน ธ์ข อง
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์
ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบนั้น
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2542, น. 54) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เรี ยนการสอน จะต้อ งประกอบด้วย เนื้ อ หาวิชา ทัก ษะกระบวนการและการประเมิ นผล ซึ่ ง มี
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องค์ประกอบย่อยๆ ได้แก่ การเตรี ยมการสอน วัตถุ ประสงค์ของวิชา เอกสารประกอบการสอน
ความสามารถในการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอนและการประเมินผลการสอน
4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน
4.3.1 การเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model)
กานเย (Gagne, 1985, น. 70-90) ได้พฒั นาทฤษฎีเงื่อ นไขการเรี ยนรู ้
(Condition of Learning) ซึ่ งมี 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการจัดการเรี ยนการ
สอน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกานเยอธิบายว่าปรากฏการณ์การเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ
1. ผลการเรี ยนรู ้หรื อความสามารถด้านต่างๆ ของมนุ ษย์ ซึ่ งมีอยู่
5 ประเภท คือ ทักษะทางปั ญญา (intellectual skill ) ซึ่ งประกอบด้วยการจําแนกแยกแยะ การสร้าง
ความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้าง กระบวนการหรื อกฎชั้นสู ง ความสามารถด้านต่อไปคือ
กลวิธีในการเรี ยนรู ้(cognitiveStrategy) ภาษาหรื อคําพูด (verbal information) ทักษะการเคลื่อนไหว
(motor skill) และเจตคติ(attitude)
2. กระบวนการเรี ยนรู ้และจดจําของมนุ ษย์ มนุ ษย์มีกระบวนการ
จัดกระทําข้อมู ลในสมอง ซึ่ งมนุ ษย์จะอาศัยข้อ มูล ที่สะสมไว้มาพิจารณาเลื อกจัดกระทําสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง และขณะที่กระบวนการจัดกระทําข้อมูลภายในสมองกําลังเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายนอกร่ างกาย
มนุ ษย์มี อิทธิพลต่อ การส่ งเสริ ม หรื อการยับยั้งการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นภายในได้ ดังนั้นในการจัดการ
เรี ยนการสอน กานเยจึงได้เสนอแนะว่าควรมีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้แต่ละประเภท ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในสมอง
โดยจัดสภาพการณ์ภายนอกให้เอื้อต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในของผูเ้ รี ยน
4.3.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการนําเสนอมโนทัศน์ กว้ างล่ วงหน้ า (Advance
Organizer Model) การเรี ยนรู ้จะมีความหมายเมื่อสิ่ งที่เรี ยนรู ้สามารถเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมของ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้นในการสอนสิ่ งใหม่ สาระความรู ้ใหม่ ผูส้ อนควรวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดย่อยๆ
ของสาระที่จะนําเสนอ จัดทําผังโครงสร้างของความคิดรวบยอดเหล่านั้น แล้ววิเคราะห์หามโนทัศน์
หรื อความคิดรวบยอดที่กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อยๆ ที่จะสอน หากครู นาํ เสนอมโนทัศน์
ที่กว้างดังกล่าวแก่ผเู ้ รี ยนก่อนการสอนเนื้อหาสาระใหม่ ขณะที่ผูเ้ รี ยนกําลังเรี ยนรู ้สาระใหม่ ผูเ้ รี ยน
จะสามารถนําสาระใหม่น้ นั ไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทําให้การ
เรี ยนรู ้น้ นั มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน
4.3.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้ นความจํา (Memory Model) รู ปแบบนี้พฒั นาขึ้น
โดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ
1. การตระหนักรู ้ (awareness) ซึ่ งกล่าวว่า การที่บุคคลจะจดจําสิ่ งใดได้ดี
นั้น จะต้องเริ่ มจากการรับรู ้ส่ิงนั้น หรื อการสังเกตสิ่งนั้นอย่างตั้งใจ
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2. การเชื่อมโยง (association) กับสิ่งที่รู้แล้วหรื อจําได้
3. ระบบการเชื่อมโยง (link system) คือระบบในการเชื่อมความคิดหลาย
ความคิดเข้าด้วยกันในลักษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุน้ ให้สามารถจําอีกความคิดหนึ่งได้
4. การเชื่อมโยงที่น่าขบขัน (ridiculous association) การเชื่อมโยงที่จะช่วย
ให้บุคคลจดจําได้ดีน้ นั มักจะเป็ นสิ่ งที่แปลกไปจากปกติธรรมดา การเชื่อมโยงในลักษณะที่แปลก
เป็ นไปไม่ได้ ชวนให้ขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเป็ นเวลานาน
5. ระบบการใช้คาํ ทดแทน
6. การใช้คาํ สําคัญ (key word) ได้แก่ การใช้คาํ อักษร หรื อพยางค์เพียงตัว
เดียวเพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้จาํ สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกันได้
4.3.4 รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก (Graphic Organizer
Instructional Model) กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่ วนด้วยกันได้แก่
ความจําข้อมูล กระบวนการทางปั ญญา และเมตาคอคนิชนั่ ความจําข้อมูลประกอบด้วย ความจําจาก
การรู ้สึกสัมผัส(sensory memory) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้เพียงประมาณ 1 วินาทีเท่านั้น ความจําระยะสั้น
(short-term memory) หรื อ ความจําปฏิบตั ิการ(working memory) ซึ่ งเป็ นความจําที่เกิดขึ้นหลังจาก
การตีความสิ่ งเร้าที่รับรู ้มาแล้ว ซึ่ งจะเก็บข้อมูลไว้ได้ชวั่ คราวประมาณ 20 วินาที และทําหน้าที่ใน
การคิด ส่วนความจําระยะยาว (long- term memory) เป็ นความจําที่มีความคงทน มีความจุไม่จาํ กัด
สามารถคงอยูเ่ ป็ นเวลานาน เมื่อต้องการใช้จะสามารถเรี ยกคืนได้ สิ่ งที่อยูใ่ นความจําระยะยาวมี 2
ลักษณะ คือ ความจําเหตุการณ์ (episodic memory) และความจําความหมาย (semantic memory)
เกี่ ย วกั บ ข้อ เท็ จ จริ ง มโนทัศ น์ กฎ หลั ก การต่ า งๆ องค์ป ระกอบด้ า นความจํา ข้อ มู ล นี้ จะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับกระบวนการทางปั ญญาของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย
1. การใส่ ใจ หากบุคคลมี ความใส่ ใจในข้อมูล ที่รับเข้ามาทางการสัมผัส
ข้อ มู ลนั้นก็จะถูกนําเข้าไปสู่ ความจําระยะสั้นต่อไป หากไม่ ไ ด้รับการใส่ ใจ ข้อ มูล นั้นก็จะเลื อ น
หายไปอย่างรวดเร็ว
2. การรับรู ้ เมื่ อบุคคลใส่ ใจในข้อ มู ลใดที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส
บุคคลก็จะรับข้อมูลนั้น และนําข้อมูลนี้เข้าสู่ความจําระยะสั้นต่อไป ข้อมูลที่รับรู ้น้ ี จะเป็ นความจริ ง
ตามการรับรู ้ของบุคคลนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่ความจริ งเชิงปรนัย เนื่องจากเป็ นความจริ งที่ผา่ นการตีความ
จากบุคคลนั้นมาแล้ว
3. การทําซํ้า หากบุคคลมีกระบวนการรักษาข้อมูลโดยการทบทวนซํ้าแล้ว
ซํ้าอีก ข้อมูลนั้นก็จะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในความจําปฏิบตั ิการ
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4. การเข้า รหัส หากบุค คลมี ก ระบวนการสร้า งตัวแทนทางความคิ ด
เกี่ยวกับข้อมูลนั้นโดยมีการนําข้อมูลนั้นเข้าสู่ความจําระยะยาว และเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่มีอยูแ่ ล้วใน
ความจําระยะยาว การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายก็จะเกิดขึ้น
5. การเรี ยกคืน เป็ นการเรี ยกคืนข้อมูลที่เก็บไว้ในความจําระยะยาวเพื่อนํา
ออกมาใช้ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเข้ารหัส หากการเข้ารหัสทําให้เกิดการเก็บความจํา
ได้ดีมีประสิทธิภาพ การเรี ยกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย
ด้วยหลักการดังกล่าว การเรี ยนรู ้จึงเป็ นการสร้างความรู ้ของบุคคล ซึ่ งต้อง
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย 4 ขั้นตอนได้แก่ (1) การเลือกรับข้อมูลที่สัมพันธ์กนั (2)
การจัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่ โครงสร้าง (3) การบูรณาการข้อมูลเดิม และ (4) การเข้ารหัสข้อมูลการ
เรี ยนรู ้เพื่อ ให้คงอยูใ่ นความจําระยะยาว และสามารถเรี ยกคืนมาใช้ไ ด้โดยง่าย ด้วยเหตุน้ ี การให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั โครงสร้างความรู ้เดิมๆ และนําความรู ้ความเข้าใจมาเข้ารหัส
หรื อ สร้างตัวแทนทางความคิดที่มี ความหมายต่อ ตนเองขึ้น จะส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ น้ ันคงอยู่ใ น
ความจําระยะยาวและสามารถเรี ยกคืนมาใช้ได้
สุปรี ยา ตันสกุล (2540, น. 40) ได้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับผลของการใช้รูปแบบการสอน
แบบการจัด ข้อ มู ล ด้ว ยแผนภาพ (Graphic Organizers) ที่ มี ต่ อ สัม ฤทธิ์ ผลทางการเรี ย นและ
ความสามารถทางการแก้ปัญหา พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนและ
ความสามารถทางการแก้ปัญหาสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การทบทวนความรู ้เดิม
2) การชี้แจงวัตถุประสงค์ ลักษณะของบทเรี ยน ความรู ้ที่คาดหวังให้เกิด
แก่ผเู ้ รี ยน
3) การกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง ความรู ้ เ ดิ ม เพื่ อ เตรี ย มสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั สิ่งที่เรี ยน และการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ
4) การนําเสนอตัว อย่า งการจัดเนื้ อ หาสาระด้วยแผนภาพที่เ หมาะกับ
ลักษณะของเนื้อหาและความรู ้ที่คาดหวัง
5) ผูเ้ รี ยนรายบุคคลทําความเข้าใจเนื้อหาและฝึ กใช้แผนภาพ
6) การนําเสนอปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนใช้แผนภาพเป็ นกรอบในการแก้ปัญหา
7) การทําความเข้าใจให้กระจ่างชัด
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4.3.5 รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิด การพัฒนาด้ านจิตพิสั ย ของบลู ม
(Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain)
บลูม (Bloom, 1956) ได้จดั ขั้นการเรี ยนรู ้ไว้ 5 ขั้นประกอบด้วย
1) ขั้นการรับรู ้ ซึ่งก็หมายถึงการที่ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ค่านิ ยมที่ตอ้ งการ
จะปลูกฝังในตัวผูเ้ รี ยน
2) ขั้นการตอบสนอง ได้แก่ การที่ผูเ้ รี ยนได้รับรู ้และเกิ ดความ
สนใจในค่านิยมนั้น แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3.) ขั้นการเห็นคุณค่า เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
ค่านิยมนั้น แล้วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ทําให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อค่านิยมนั้น
4) ขั้นการจัดระบบ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรับค่านิ ยมที่ตนเห็นคุณค่านั้น
เข้ามาอยูใ่ นระบบค่านิยมของตน
5) ขั้น การสร้ างลัก ษณะนิ สัย เป็ นขั้น ที่ ผูเ้ รี ยนปฏิ บ ตั ิ ต นตาม
ค่านิยมที่รับมาอย่างสมํ่าเสมอ และทําจนกระทัง่ เป็ นนิสยั
4.3.6 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential Model)
จอยส์ และ วีล (Joyce & weil, 1996, p. 106-128) พัฒนารู ปแบบนี้ ข้ ึนจาก
แนวคิดของโอลิเวอร์ และ เชฟเวอร์ (Oliver and Shaver) เกี่ยวกับการตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาดใน
ประเด็นปั ญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่ องค่านิ ยมที่แตกต่างกัน ปั ญหาดังกล่าวอาจเป็ น
ปั ญหาทางสังคม หรื อปั ญหาส่ วนตัวที่ยากแก่การตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาดก็คือการ
สามารถเลือกทางที่เป็ นประโยชน์มากที่สุด โดยกระทบต่อสิ่ งอื่นๆ น้อยที่สุด ผูเ้ รี ยนควรได้รับการ
ฝึ กฝนให้รู้จกั วิเคราะห์ปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดงจุดยืน
ของตนได้ ผูส้ อนสามารถใช้กระบวนการซักค้านอันเป็ นกระบวนการที่ใช้กันในศาลมาทดสอบ
ผูเ้ รี ยนว่าจุดยืนที่ตนแสดงนั้นเป็ นจุดยืนที่แท้จริ งของตนหรื อไม่ โดยการใช้คาํ ถามซักค้านที่ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนย้อนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นอันเป็ นจุดยืนของตน ซึ่งอาจทําให้ผูเ้ รี ยนปรับเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรื อจุดยืนของตน หรื อยืนยันจุดยืนของตนอย่างมัน่ ใจขึ้น
4.3.7 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติ (Role Playing Model)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ พัฒนาขึ้นโดย แชฟเทล
และ แชฟเทล (Shaftel and Shaftel, 1967, p. 67-71) ซึ่งให้ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
บุคคล เขากล่าวว่าบุคคลสามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองได้จากการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และความรู ้สึก
นึกคิดของบุคคลก็เป็ นผลมาจากมีการปะทะสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อมรอบข้างและได้สัง่ สมไว้ภายใน
ลึกๆ โดยที่บุคคลอาจไม่รู้ตวั เลยก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็ นวิธีการที่ช่วยให้บุคคลได้แสดง
ความรู ้สึกนึกคิดต่างๆ ที่อยูภ่ ายในออกมา ทําให้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยูเ่ ปิ ดเผยออกมา และนํามาศึกษาทํา
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ความเข้า ใจกัน ได้ ช่ วยให้บุ คคลเกิ ดการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับตนเอง เกิ ดความเข้า ใจในตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน การที่บุคคลสวมบทบาทของผูอ้ ื่นก็สามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในความคิด
ค่านิยม และพฤติกรรมของผูอ้ ื่นได้เช่นเดียวกัน
4.3.8 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิ มพ์ ซัน
(Instructional Model Based on Simpson’s Processes for psycho-Motor Skill Development)
ซิ มพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทักษะเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางกายของผูเ้ รี ยน เป็ นความสามารถในการประสานการทํางานของกล้ามเนื้ อ หรื อ
ร่ างกายในการทํางานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่ วน
การทํางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสัง่ งานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
ทักษะปฏิบตั ิน้ ีสามารถพัฒนาได้ดว้ ยการฝึ กฝน ซึ่งหากได้รับการฝึ กฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง
ความคล่อ งแคล่ว ความเชี่ ยวชาญชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรื อการกระทํา
สามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยํา ความเร็ว หรื อความราบรื่ นในการจัดการ
4.3.9 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์ โรว์ (Harrow’s Instructional
Model for psychomotor Domain)
แฮร์โรว์ (Harrow, 1972, p. 96-99) ได้จดั ลําดับขั้นของการเรี ยนรู ้ทางด้าน
ทักษะปฏิบตั ิไว้ 5 ขั้น โดยเริ่ มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้น
การกระทําจึงเริ่ มจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ อใหญ่ไปถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ อย่อย ได้แก่ การ
เลี ยนแบบ การลงมื อ กระทําตามค าสั่ง การกระทําอย่างถูกต้อ งสมบูรณ์ การแสดงออกและการ
กระทําอย่างเป็ นธรรมชาติ
4.3.10 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional
Model for Psychomotor Domain) ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิวา่ ทักษะส่ วนใหญ่
จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จํานวนมาก การฝึ กให้ผูเ้ รี ยนสามารถทําทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้
ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็ นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็จได้ดีและเร็วขึ้น
4.3.11 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้ เป็ นกลุ่ม
(Group Investigation Instructional Model)
จอยส์ และ วีล (Yoyce & Weil, 1996, p. 80-88) เป็ นผูพ้ ฒั นารู ปแบบนี้
จากแนวคิดหลัก ของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ ยวกับการสื บเสาะแสวงหาความรู ้
(inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ (knowledge) เธเลนได้อธิบายว่า สิ่ งสําคัญที่สามารถช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกหรื อความต้องการที่จะสืบค้นหรื อเสาะแสวงหาความรู ้ก็คือตัวปั ญหา แต่ปัญหา
นั้นจะต้องมีลกั ษณะที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน และท้าทายเพียงพอที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการ
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ที่จะแสวงหาคําตอบ นอกจากนั้นปั ญหาที่ชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิด จะยิง่ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการที่จะเสาะแสวงหาความรู ้หรื อคําตอบมากยิง่ ขึ้น
4.3.12 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิ ด สร้ างสรรค์ (Synectics
Instructional Model) เป็ นรู ปแบบที่ จอยส์ และ วีล (Joyce and Weil, 1966, p. 239-253) พัฒนาขึ้น
มาจากแนวคิดของกอร์ ดอน (Gordon) ที่กล่ าวว่า บุคคลทัว่ ไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ไ ขปั ญหา
แบบเดิมๆ ของตน โดยไม่ค่อยคํานึ งถึงความคิดของคนอื่น ทําให้การคิดของตนคับแคบและไม่
สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคิดโดยสมมติตวั เองเป็ นคนอื่น และถ้ายิง่ ให้บุคคลจาก
หลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิง่ ได้วิธีการที่กลากหลายขึ้น และมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น ดังนั้นกอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผูเ้ รี ยนมี โอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไ ม่
เหมือ นเดิ ม ไม่อ ยูใ่ นสภาพที่เป็ นตัวเอง ให้ล องใช้ความคิดในฐานะที่เป็ นคนอื่ น หรื อ เป็ นสิ่ งอื่ น
สภาพการณ์ เ ช่ น นี้ จะกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด ความคิ ด ใหม่ ๆ ขึ้ นได้ กอร์ ด อนเสนอวิ ธี ก ารคิ ด
เปรี ยบเทียบแบบอุปมาอุปมัยเพื่อใช้ในการกระตุน้ ความคิดใหม่ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การ เปรี ยบเทียบ
แบบตรง การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่ งของ และการเปรี ยบเทียบคําคู่ขดั แย้ง วิธีการนี้ มีประโยชน์
มากเป็ นพิเศษสําหรับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ
4.3.13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดแก้ ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์ แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอน
นี้พฒั นามาจากรู ปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด ของทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ซึ่ งได้
นําองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุน่ การ
คิดริ เริ่ ม มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่ งมี ความคิด
หลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน
4.3.14 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)
จอยส์ และ วีล (Joyce and Weil, 1996, p. 334) อ้างว่า มีงานวิจยั จํานวน
ไม่น้อยที่ช้ ี ให้เห็ นว่าการสอนโดยมุ่งเน้นให้ความรู ้ที่ลึ กซึ้ งช่ วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีบทบาทในการ
เรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความตั้งใจในการเรี ยนรู ้ และช่วยให้ผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน การ
เรี ยนการสอนโดยจัดสาระและวิธีการให้ผูเ้ รี ยนอย่างดีท้ งั ทางด้านเนื้ อหาความรู ้ และการให้ผูเ้ รี ยน
ใช้เวลาเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมากที่สุด ผูเ้ รี ยนมีใจจดจ่อ
กับสิ่ งที่เรี ยนและ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยน 80 % ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน นอกจากนั้นยังพบว่า
บรรยากาศที่ไม่ปลอดภัยสําหรับผูเ้ รี ยน สามารถสกัดกั้นความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้นผูส้ อนจึง
จําเป็ นต้องระมัดระวังไม่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกในทางลบ เช่น การดุด่าว่ากล่าว การแสดงความ
ไม่พอใจ หรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ผเู ้ รี ยน เป็ นต้น
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4.3.15 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการสร้ างเรื่ อง (Storyline Method)
ดร. สตีฟ เบ็ล และ แซลลี่ ฮาร์คเนส (Steve Bell and Sally Harkness) มี
ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้วา่
1) การเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีลกั ษณะบูรณาการหรื อเป็ นสหวิทยาการ
คื อ เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ผ สมผสานศาสตร์ ห ลายๆ อย่า งเข้า ด้ว ยกัน เพื่อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการ
ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวติ ประจําวัน
2) การเรี ยนรู ้ที่ดีเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นผ่านทางประสบการณ์
ตรงหรื อการกระทํา หรื อการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนเอง
3) ความคงทนของผลการเรี ยนรู ้ ขึ้ นอยู่กับวิธีการเรี ยนรู ้หรื อ
วิธีการที่ได้ความรู ้มา
4) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ย นรู ้คุณค่าและสร้างผลงานที่ดี ไ ด้ หากมี
โอกาสได้ลงมือกระทํา
จากฐานความเชื่อและหลักการดังกล่าว สตีฟ เบ็ล ได้พฒั นารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่มีล ักษณะบูรณาการเนื้ อ หาหลักสู ตรและทักษะการเรี ยนจากหลายสาขาวิชาเข้า
ด้วยกัน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสรรค์เรื่ องขึ้นด้วยตนเอง โดยผูส้ อนทําหน้าที่วางเส้นทางเดินเรื่ องให้
การดําเนิ นเรื่ องแบ่งเป็ นตอน ๆ (episode) แต่ละตอนประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่เชื่อมโยงกันด้วย
คําถามหลัก (key question) ลักษณะของคําถามหลักที่เชื่อมโยงเรื่ องราวให้ดาํ เนิ นไปอย่างต่อเนื่ องมี
4 คําถามได้แก่ ที่ไหน ใคร ทําอะไร อย่างไร และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผูส้ อนจะใช้คาํ ถามหลัก
เหล่านี้เปิ ดประเด็น ให้ผเู ้ รี ยนคิดร้อยเรี ยงเรื่ องราวด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างสรรค์ชิ้นงานประกอบกัน
ไป การเรี ยนการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวจึงช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์และความคิด
ของตนอย่างเต็มที่ และมี โอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดกัน อภิปรายร่ วมกัน และเกิ ดการ
เรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
4.3.16 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 4 MAT
แม็ค คาร์ธี (Mc Carthy, อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย นิ รัญทวี และไพเราะ พุ่มมัน่ ,
2542, น. 7-11) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ข้ ึนจากแนวคิดของโคล์ป (Kolb) ซึ่ งอธิบายว่า
การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ 2 มิติ คือการรับรู ้ และกระบวนการจัดกระทําข้อมูล การ
รับรู ้ของบุคคลมี 2 ช่องทาง คือผ่านทางประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม และผ่านทางความคิดรวบยอด
ที่เป็ นนามธรรม ส่ วนการจัดกระทํากับข้อ มู ล ที่รับรู ้น้ ัน มี 2 ลักษณะเช่ นเดี ยวกัน คือการลงมื อ
ทดลองปฏิบตั ิ และการสังเกตโดยใช้ความคิดอย่างไตร่ ตรอง เมื่อลากเส้นตรงของช่องทางการรับรู ้ 2
ช่องทาง และเส้นตรง ของการจัดกระทําข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้มาตัดกัน แล้วเขียนเป็ นวงกลม
จะเกิดพื้นที่เป็ น 4 ส่วนของวงกลม ซึ่งสามารถแทนลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 4 แบบ คือ
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แบบที่ 1 เป็ นผูเ้ รี ยนที่ถ นัดจินตนาการ (imaginative learners)
เพราะมีการรับรู ้ผา่ นทางประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม และใช้กระบวนการจัดกระทําข้อมูลด้วยการ
สังเกตอย่างไตร่ ตรอง
แบบที่ 2 เป็ นผูเ้ รี ย นที่ถ นัดการวิเ คราะห์ ( analytic learners)
เพราะมีการรับรู ้ผ่านทางความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม และชอบใช้กระบวนการสังเกตอย่าง
ไตร่ ตรอง
แบบที่ 3 เป็ นผูเ้ รี ย นที่ ถ นั ด ใช้ส ามัญ สํา นึ ก (commonsense
learners) เพราะมีการรับรู ้ผา่ นทางความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม และใช้กระบวนการลงมือทํา
แบบที่ 4 เป็ นผูเ้ รี ยนที่ถนัดในการปรับเปลี่ยน (dynamic learners)
เพราะมีการรับรู ้ผา่ นทางประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม และชอบใช้กระบวนการลงมือปฏิบตั ิ
แม็คคาร์ ธี ได้นาํ แนวคิดของโคล์ป มาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
ทํางานของสมองทั้งสองซีก ทําให้เกิดเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้คาํ ถาม
หลัก 4 คําถามคือ ทําไม (Why) อะไร (What) อย่างไร (How) และถ้า (If) ซึ่งสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนที่
มี ลักษณะการเรี ยนรู ้แ ตกต่างกันทั้ง 4 แบบ ให้ส ามารถใช้สมองทุกส่ ว นของตนในการพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
4.3.17 รู ป แบบการเรี ย นการสอนของการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ (Instructional
Models of Cooperative Learning)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนของแนวคิดแบบร่ วมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
หลักการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974, น. 213-240)
ซึ่ งได้ช้ ี ให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนควรร่ ว มมื อ กัน ในการเรี ยนรู ้มากกว่าการแข่ง ขันกัน เพราะการแข่งขัน
ก่อให้เกิดสภาพการณ์แพ้- ชนะ ต่างจากการร่ วมมือกันซึ่ งก่อให้เกิดสภาพการณ์ชนะ-ชนะ อันเป็ น
สภาพการณ์ ที่ ดี ก ว่าทั้ง ทางด้า นจิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา หลัก การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ 5 ประการ
ประกอบด้วย (1) การเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยหลักพึ่งพากันโดยถือว่าทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันและ
จะต้อ งพึง พากัน เพื่อ ความสําเร็ จ ร่ ว มกัน (2) การเรี ยนรู ้ที่ ดีต ้อ งอาศัย การหันหน้า เข้าหากัน มี
ปฏิสมั พันธ์กนั เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรี ยนรู ้ต่างๆ (3) การเรี ยนรู ้ร่วมกันต้อง
อาศัยทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่ วมกัน (4) การเรี ยนรู ้ร่วมกันควรมี การ
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการทํางาน (5) การเรี ยนรู ้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรื อผลสัมฤทธิ์
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทางด้านเนื้อหาสาระต่างๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้ ง
ขึ้นแล้ว ยังสามารถช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมี โอกาสได้
ฝึ กฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ อีกมาก
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4.3.18 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์
สุมน อมรวิวฒั น์ (2533, น. 168-170) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอน
นี้ ข้ ึ นมาจากแนวคิ ดที่ ว่า การศึ ก ษาที่แ ท้ค วรสอดคล้อ งกับการดําเนิ น ชี วิต ซึ่ ง ต้อ งเผชิ ญกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งมีท้งั ทุกข์ สุข ความสมหวัง และความผิดหวังต่างๆ การศึกษาที่แท้ควรช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น และสามารถเอาชนะปั ญหาเหล่านั้น โดย
(1) การเผชิญ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจภาวะที่ตอ้ งเผชิญ (2) การผจญ คือ การเรี ยนรู ้ที่จะต่อสู ้กบั
ปั ญหาอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและมีหลักการ (3) การผสมผสาน ได้แก่ การเรี ยนรู ้ที่จะ
ผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาให้สาํ เร็ จ (4) การเผด็จ คือ การแก้ปัญหาให้หมดไป
โดยไม่ก่อให้เกิดปั ญหาสืบเนื่องต่อไปอีก
4.3.19 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยสร้ างศรั ทธา
สุ ม น อมรวิ ว ัฒ น์ (2533) ได้ นํา แนวคิ ด จากหนั ง สื อ พุ ท ธธรรมของ
พระราชวรมุ นี (ประยุทธ์ ปยุตฺโ ต) เกี่ ยวกับ การสร้ างศรัท ธาและโยนิ โ สมนสิ ก ารมาสร้า งเป็ น
หลักการและขั้นตอนการสอนตามแนวพุทธวิธีข้ ึน รู ปแบบการเรี ย นการสอนนี้ พัฒนาขึ้นจาก
หลักการที่วา่ ครู เป็ นบุคคลสําคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และวิธีการสอนให้ศิษย์เกิด
ศรัทธาที่จะเรี ยนรู ้ การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและนําไปสู่ การปฏิบตั ิจนประจักษ์จริ ง โดย
ครู ทาํ หน้าที่เป็ นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์ได้มีโอกาสคิดและแสดงออกอย่างถูกวิธี จะช่วยพัฒนาให้
ศิษย์เกิดปั ญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.3.20 รู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยยึด ผู้ เรี ยนเป็ นศู นย์ กลาง: โมเดลซิ ป ปา
(CIPPA Model)
ทิศนา แขมมณี (2543, น. 17) ได้พฒั นารู ปแบบนี้ ข้ ึนจากประสบการณ์ที่
ได้ใช้แนวคิดทางการศึกษาต่างๆ ในการสอนมาเป็ นเวลาประมาณ 30 ปี และพบว่าแนวคิดจํานวน
หนึ่งสามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา จึงได้นาํ แนวคิดเหล่านั้นมาประสานกัน ทําให้เกิดเป็ นแบบแผนขึ้น
แนวคิดดังกล่าวได้แก่ (1) แนวคิดการสร้างความรู ้ (2) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (3) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ (4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
กระบวนการ (5) แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู ้ โดย ทิศนา แขมมณี ได้ใช้แนวคิดเหล่านี้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะที่ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง (construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนด้วยตนเองและพึ่งตนเองแล้ว ยัง
ต้องพึ่งการปฏิสมั พันธ์ (interaction) กับเพือ่ น บุคคลอื่นๆ และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมทั้งต้อง
อาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ต่างๆ จํานวนมากเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้างความรู ้
นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการรับรู ้และเรี ยนรู ้ มี
ประสาทการรับรู ้ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสภาพดังกล่าวได้ก็คือการ
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ให้มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสม กิจกรรมที่มีล ักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดีเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายต่อตนเอง และความรู ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้ ง
และอยูค่ งทนมากขึ้น หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสนําความรู ้น้ ันไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ที่หลากหลาย
ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิด แบบแผน “CIPPA” ขึ้น ซึ่งผูส้ อนสามารถนําแนวคิดทั้ง 5 ดังกล่าวไปใช้
เป็ นหลักในการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางให้มีคุณภาพได้
4.3.21 รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิ ส ต์
(constructivism)
ไพจิตร สะดวกการ (2538) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
1) การเรี ย นรู ้ คื อ การสร้ า งโครงสร้ า งทางปั ญ ญาที่ ส ามารถ
คลี่คลายสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา และใช้เป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาหรื ออธิบายสถานการณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
2) นั ก เรี ย นเป็ นผู ้ส ร้ า งความรู ้ ด้ว ยวิ ธี ต่ า งๆ กัน โดยอาศัย
ประสบการณ์ เ ดิ ม โครงสร้ างทางปั ญ ญาที่ มีอ ยู่ ความสนใจ และแรงจู ง ใจภายในตนเองเป็ น
จุดเริ่ มต้น
3) ครู มีหน้าที่ จดั การให้นักเรี ยนได้ปรับ ขยายโครงสร้ างทาง
ปั ญญาของนักเรี ยนเอง
4.3.22 รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้ นกระบวนการ (Process Approach)
พิมพันธ์ เวสสะโกศล (2533) ได้พฒั นารู ปแบบนี้ ข้ ึนจากแนวคิดพื้นฐาน
ที่วา่ การเขียนเป็ นกระบวนการทางสติปัญญาและภาษา ( intellectual-linguistic ) การเรี ยนการสอน
จึงควรมุ่งเน้นที่กระบวนการทั้งหลายที่ใช้ในการสร้างงานเขียน การสอนควรเป็ นการเสนอแนะ
วิธีการสร้า งและเรี ยบเรี ยงความคิด มากกว่าจะเป็ นการสอนรู ปแบบและโครงสร้า งของภาษา
กระบวนการที่ผเู ้ รี ยนควรจะพัฒนานั้นเริ่ มต้นตั้งแต่ก่อนการเขียน ซึ่ งประกอบด้วยทักษะการสร้าง
ความคิด การค้นหาข้อมูลและการวางแผน การเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่จะนําเสนอ ส่ วนในขณะที่เขียนก็
ได้แก่ การร่ างงานเขียน ซึ่ งต้องอาศัยกระบวนการจัดความคิดหรื อข้อมู ลต่างๆ ให้เป็ นข้อความที่
ต่อเนื่องสําหรับการแก้ไขปรับปรุ งร่ างที่ 1 ให้เป็ นงานเขียนฉบับสมบูรณ์น้ นั ผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องมีการ
แก้ไขด้านภาษาทั้งด้านความถูกต้องของไวยากรณ์และการเลือกใช้คาํ
4.3.23 รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะปฏิบัติ
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) ได้ผูพ้ ฒั นารู ปแบบนี้ ข้ ึนโดยอาศัยแนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ 9 ประการ ซึ่ งมีสาระโดยสรุ ปว่า การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เกิดทักษะปฏิบตั ิที่ดีน้ นั ผูส้ อนควรจะเริ่ มตั้งแต่วเิ คราะห์งานที่จะให้ผเู ้ รี ยนทํา โดยแบ่งงานออกเป็ น
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ส่ วนย่อยๆ และลําดับงานจากง่ายไปสู่ ยาก แล้วให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทํางานย่อยๆ แต่ล ะส่ วนให้ไ ด้ แต่
ก่อนที่จะลงมือทํางานควรให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในงานถึงขั้นเข้าใจในงานนั้นเป็ นอย่างน้อย รวมทั้งได้
เรี ยนรู ้ลักษณะนิ สัยที่ดีในการทํางานด้วย แล้วจึงให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทํางานด้วยตัวเองในสถานการณ์ ที่
ใกล้เคียงกับการท างานจริ ง โดยจัดลําดับการเรี ยนรู ้ตามลําดับตั้งแต่ง่ายไปยาก คือเริ่ มจากการให้
รับรู ้งาน ปรับตัวให้พร้อม ลองทําโดยการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก (ถ้าไม่เกิดอันตราย) แล้วจึงให้
ฝึ กทําเองและทําหลายๆ ครั้งจนกระทัง่ ชํานาญ สามารถทําได้เป็ นอัตโนมัติ ขณะฝึ กผูเ้ รี ยนควรได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ การปรับปรุ งงานเป็ นระยะๆ และผูเ้ รี ยนควรได้รับการประเมินทั้งทางด้านความ
ถูกต้องของผลงาน ความชํานาญในงาน (ทักษะ) และลักษณะนิสยั ในการท างานด้วย
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รังสีจนั ท์ สุวรรณสทิศกร (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการจัดการผูข้ ายปั จจัยการผลิตสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการจัดการผูข้ ายปั จจัยการผลิ ตสัมพันธ์ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริ หารธุรกิจ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์ รองลงมาคือ ด้านการสอนและเทคนิ คการสอน ด้านการวัดและประเมิ นผล และด้านสื่ อ
ประกอบการสอน ตามลําดับ
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2552) ได้วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในเรื่ องความพึง
พอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริ ญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อ ยุธยา
ประจําปี การศึกษาที่ 2/2552 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในด้านเนื้ อหาวิชา ด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านปั จจัยส่ งเสริ ม
การเรี ยนการสอน และด้านการประเมินผลการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและด้าน การประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และใน
ด้านปั จจัยส่งเสริ มการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ปั ญหาอุปสรรคและ
ข้อ เสนอแนะในส่ วนของเนื้ อ หาวิช านั้น มี ค วามทันสมัย เหมาะสมกับสาขาที่ เ รี ยน เป็ นวิช าที่
น่าสนใจ สาระเนื้อหาดี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ แต่ควรให้มีเนื้ อหาที่ยาวกว่า
นี้ โดยถ้าเป็ นแบบเนื้อหาตามหนังสื อที่เหมาะสมกับการบรรยายจะเป็ นผลดีมาก ส่ วนของผูส้ อนมี
การสอนที่แทรกประสบการณ์ดีมาก ทําให้เข้าใจได้ความรู ้ มีความเป็ นกันเอง มีการเอาสื่ อใหม่ๆ มา
สอนเสมอ และผูส้ อนมีความเอาใจใส่ กับผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี ส่ วนของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ผูส้ อนมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดงานเป็ นกลุ่มให้กับนักศึกษา ส่ วนของปั จจัยส่ งเสริ มการ
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เรี ยนการสอน ผูส้ อนมี ส่วนช่ วยกระตุน้ การสอนให้กับนักศึกษาเพื่อ ให้นักศึกษาได้ความรู ้และ
นําไปใช้ป ระโยชน์ และในส่ ว นของการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน ผูส้ อนมี ค วามยุติธ รรม
ประเมินตามความเป็ นจริ ง และมีการแจ้งคะแนนให้นกั ศึกษาทราบก่อนสอบ
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บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน” มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. รู ปแบบการวิจยั
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน” เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) ที่ศึกษาความสัมพันธ์และอํานาจใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จากตัวแปรค่านิ ยม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นนักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวนประมาณ 200,000 คน (ข้อมูล ณ. พศ. 2558)
2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํา นวน 400 คน ซึ่ งกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยวิ ธี ข องยามาเน่
(Taro Yamane) ที่ระดับความน่าเชื่อถือร้อยละ 95
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สู ตรในการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane
n=
โดยกําหนดให้ n = กลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (.05)
เมื่อได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คนแล้วจึงใช้วิธีในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เทียบอัตราส่ วน (Quota Sampling) โดยเลือกมหาวิทยาลัยเอกชนจากการจับสลากได้ 4 มหาวิทยาลัย
คือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัย
สยาม ก่อนแบ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยละ 100 คน
2.3 ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ คือ ค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.4 ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีข้ นั ตอนในการพัฒนาดังนี้
3.1 ศึกษาวรรณกรรมเกีย่ วกับการพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
3.2 ออกแบบเครื่องมือทีต่ ้ องการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ได้แก่
3.2.1 ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลบางประการ
3.2.2 ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามค่านิยมในการใช้สื่อสังคม
3.2.3 ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม
3.2.4 ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม
3.2.5 ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
3.3 ศึกษาวรรณกรรมเพือ่ กําหนดนิยามของตัวแปรทีต่ ้ องการศึกษา
3.3.1 ค่ านิยม หมายถึง ความเชื่ออย่างหนึ่งของบุคคลที่จะยอมรับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ตามความรู ้ สึกของตนเอง โดยอาศัยเหตุผลที่จะยอมรับหรื อเชื่ อถือได้ รวมทั้งเป็ นเครื่ องควบคุม
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ความประพฤติและการปฏิบตั ิของบุคคล ซึ่ งจะประพฤติหรื อปฏิบตั ิแบบเดี ยวกันซํ้าๆ จนกระทัง
ผูอ้ ื่นรู ้วา่ ตนเองมีความเชื่อ แนวคิด หรื อค่านิยมอย่างไร
3.3.2 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน หมายถึง การที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ งๆ หรื อ
กลุ่มหนึ่ งๆ ที่ชอบพอกันรักใคร่ และสนิ ทสนมคุน้ เคยกัน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ
บุคคลอื่นในลักษณะทางเดียว
3.3.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรี ยน เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด หรื อแนวปฏิบตั ิ จากครู ไปสู่ นกั เรี ยนด้วยวิธีการสอน
ที่จดั ขึ้นอย่างมีระบบ ระเบียบ และแบบแผน ตามที่ครู ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อให้สภาพการเรี ยนการ
สอนนั้นเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
3.3.4 พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ งมีการตอบสนองที่สามารถสังเกตเห็นได้ในการใช้เครื อข่ายสังคม เช่น
ความถี่ ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้
3.4 กําหนดระดับการวัดตัวแปร
ค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน กิจกรรมการเรี ยนการสอน และพฤติกรรมการใช้
สื่ อสังคม เป็ นตัวแปรที่อยู่ในระดับการวัดแบบอันตรภาคซึ่ งสามารถกําหนดให้อยู่ในระดับการวัด
แบบจัดอันดับได้
3.5 สร้ างกรอบเครื่องมือฯ
ตัวแปรหลัก
- ค่านิยม
- อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม

ดังนี้

ตัวแปรย่อย
-

ระดับการวัด
อันตรภาค

3.6 สร้ างข้ อคําถามให้สอดคล้องกับกรอบของเครื่ องมือที่ตอ้ งการพัฒนา
ผูว้ ิจยั ได้สร้ างข้อคําถามจํานวน 41 ข้อ โดยแบ่งข้อคําถามให้ครอบคลุมตัวแปร
1) ค่านิยม จํานวน 15 ข้อ
2) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จํานวน 12 ข้อ
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3) กิจกรรมการเรี ยนการสอน จํานวน 12 ข้อ
4) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม จํานวน 2 ข้อ
3.7 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) เสนอข้อคําถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพความตรง (Validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence /IOC) โดย IOC ที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 1.00
2) นําแบบทดสอบที่ได้แก้ไขตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง
(Reliability) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination)
ข้อคําถามที่มีอาํ นาจจําแนกตั้งแต่ 0.10 ขึ้นไปแสดงว่ามีค่าอํานาจจําแนก
อยูใ่ นเกณฑ์ดี (Office of Educational Assessment, University of Washington. Citing in Sax G. and
Newton J.w., 1997, น. 239 อ้างถึงใน โกศล มีคุณ, 2555, น.36)
ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามมีค่าระหว่าง .247 - .636
ข้อคําถามที่มีค่าความเที่ยงสู งกว่า 0.70 แสดงว่ามีค่าความเที่ยงผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน( Guilford and Fruchter อ้างถึงใน วรนุช แหยมแสง, 2555, น. 25 )
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .86
3.8 ลักษณะของแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน เป็ นแบบวัดโดยใช้วิธีประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่
3.8.1 แบบสอบถามค่ านิยมในการใช้ สื่อสังคม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อนที่มี
ต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม ใช้วิธีประเมินค่า ดังนี้
มากที่ สุ ด หมายถึ ง ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า นิ ย มในการใช้ส่ื อ สัง คม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคมมากที่สุด
มาก
หมายถึ ง ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า นิ ย มในการใช้สื่ อ สั ง คม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคมมาก
ปานกลาง หมายถึ ง ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า นิ ย มในการใช้สื่ อ สั ง คม
อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่ อ นที่ มี ต่ อ การใช้สื่ อ สั ง คม และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้สื่ อ สั ง คม
ปานกลาง
น้อ ย หมายถึ ง ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า นิ ย มในการใช้สื่ อ สั ง คม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคมน้อย
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น้อ ยที่ สุ ด หมายถึ ง ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า นิ ย มในการใช้สื่ อ สั ง คม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคมน้อยที่สุด
3.8.2 เกณฑ์ ในการให้ คะแนน จะให้คะแนน 5-4-3-2-1 สําหรับการตอบ
มากที่สุดตามลําดับไปจนถึงน้อยที่สุด
3.8.3 การแปลผลจากคะแนน ใช้การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 แสดงว่ามีค่านิ ยมในการใช้
สื่ อสังคม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม
มากที่สุด
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 แสดงว่ามีค่านิ ยมในการใช้
สื่ อสังคม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม
มาก
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 แสดงว่ามีค่านิ ยมในการใช้
สื่ อสังคม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม
ปานกลาง
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 1.81-260 แสดงว่ามีค่านิ ยมในการใช้
สื่ อสังคม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม
น้อย
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 แสดงว่ามีค่านิ ยมในการใช้
สื่ อสังคม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อสังคม
น้อยที่สุด
3.8.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม ใช้วิธีประเมินค่า ดังนี้
บ่อยมากที่สุด หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
มากกว่า 10 ครั้ง / วัน
บ่อย
หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ประมาณ 6 - 10 ครั้ง / วัน
ปานกลาง หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ประมาณ 3 - 5 ครั้ง / วัน
น้อย
หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ประมาณ 1 - 3 ครั้ง / วัน
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ลักษณะนั้นเลย

ไม่ เคย

หมายถึ ง ผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยใช้งานสื่ อสังคมใน

3.8.5 เกณฑ์ ในการให้ คะแนน จะให้คะแนน 4-3-2-1-0 สําหรับการตอบ
บ่อยมากที่สุดตามลําดับไปจนถึงไม่เคย
3.8.6 การแปลผลจากคะแนน ใช้การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 แสดงว่ามีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมบ่อยมากที่สุด
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 2.41 – 3.20 แสดงว่ามีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมบ่อย
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 1.61 – 2.40 แสดงว่ามีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมปานกลาง
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 0.81 – 1.60 แสดงว่ามีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมน้อย
ผูท้ าํ แบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.80 แสดงว่าไม่มีพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมเลย

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อรั บรองจากบัณฑิ ตวิทยาลัยเพื่อประสานขอความร่ วมมื อไปยัง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ให้นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 30 คนทําแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคม ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นเพื่อนําผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม
4.3 ให้ นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํา นวน 400 คน ทํา
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
4.4 นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ห าระดับ พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คม ความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร อํานาจพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม และสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ คุณภาพเครื่องมือ
5.1.1 หาค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence / IOC)
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
IOC = ∑R/N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
∑R แทน ผลรวมคะแนนจากความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
N แทน จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่าแบบสอบถามมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 1.00
5.1.2 หาค่ าอํานาจจําแนกรายข้ อ (Discrimination) ของแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation / ITC)
ด้วยการใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Chronbach, 1951 อ้างถึงใน
โกศล มีคุณ, 2555, น. 35)
ITC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.10 ขึ้นไปแสดงว่าแบบสอบถามมีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ในเกณฑ์ดี (Office of Educational Assessment, University of Washington. Citing in Sax G. and
Newton J.w., 1997, น. 239 อ้างถึงใน โกศล มีคุณ, 2555, น.36)
ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามมีค่าระหว่าง .247 - .636
5.1.3 หาค่ าความเทีย่ ง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Chronbach)
α = N/N-1 (SD2-∑SDi2/SD2)
เมื่อ N = จํานวนข้อคําถามในแบบสอบถาม
SD2 = ค่าความแปรปรวนของคะแนนจากแบบสอบถามทั้งฉบับ
SDi2 = ค่าความแปรปรวนของข้อคําถามรายข้อ
α ที่ มีค่าสู งกว่า 0.70 แสดงว่ามีค่าความเที่ ยงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(
Guilford and Fruchter อ้างถึงใน วรนุช แหยมแสง, 2555, น. 25 )
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .86
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5.2 การวิเคราะห์ ผลการวิจัย
5.2.1 วิเคราะห์หาระดับค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน กิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน และพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชน ด้วยสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และค่าร้อยละ (Percent)
5.2.2 วิ เ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัย ค่า นิ ย ม อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ มเพื่อ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอนกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ด้วยค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Paerson’ Product Moment Correlation Coefficient)
5.2.3 วิ เ คราะห์ อ าํ นาจการทํา นายพฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชน จากปั จจัยด้านค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั “ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน” ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั อันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลต่ า ง ๆ และปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยทํานายด้านค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สัง คมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จากปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านค่านิ ยม
อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน
2.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาอํานาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จากปั จจัยทํานายด้านค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

1. ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลต่ า ง ๆ และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักศึ ก ษามหาวิทยาลัย เอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน จําแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้นปี ที่ศึกษา มีรายละเอี ยดดัง
ต่อไปนี
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
23 ปี
24 ปี ขึ้นไป
ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4

ปัจจัยส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

154
246
400

38.50
61.50
100

รวม

80
109
60
50
46
55
400

20
27.25
15
12.50
11.50
13.75
100

รวม

89
115
99
97
400

22.25
28.75
24.75
24.25
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50 ที่เหลือเป็ นเพศชาย จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50
ปั จจัยด้านอายุ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่มีอายุ 20 ปี จํานวน 109
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 รองลงมา ได้แก่ อายุต่าํ กว่า 20 ปี จํานวน 80 คน อายุ 21 ปี จํานวน 60 คน
และอายุ 24 ปี ขึ้นไป จํานวน 55 คน อายุ 22 ปี จํานวน 50 คน และอายุ 23 ปี จํานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20, 15, 13.75, 12.50 และ 11.50 ตามลําดับ
ปั จ จัย ด้า นชั้น ปี ที่ ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชนส่ ว นใหญ่ เ รี ยนอยู่
ชั้นปี ที่ 2 จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75 รองลงมา ได้แก่ ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 99 คน ชั้นปี ที่ 4
จํานวน 97 คน และชั้นปี ที่ 1 จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75, 24.25 และ 22.25 ตามลําดับ
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1.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ตารางที่ 4.2 แสดงการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
การใช้ งานเบือ้ งต้ น

จํานวนคน

ร้ อยละ

คอมพิวเตอร์

47

11.75

แท้บเล็ท

73

18.25

โทรศัพท์มือถือ

278

69.50

2

.50

400

100

น้อยกว่า 10 นาที

19

4.75

10-20 นาที

117

29.25

20-30 นาที

154

38.50

มากกว่า 30 นาที

110

27.50

400

100

น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง

30

7.50

2-3 ชัว่ โมง

136

34.00

4-5 ชัว่ โมง

103

25.75

6-7 ชัว่ โมง

44

11.00

8-9 ชัว่ โมง

55

13.75

มากกว่า 10 ชัว่ โมง

32

8.00

รวม

400

100

อุปกรณ์ เชื่อมต่ อ

อื่นๆ
รวม

ระยะเวลาในการเชื่อมต่ อ

รวม

ระยะเวลาใช้ งานต่ อวัน
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ใช้งานสื่ อสังคมผ่าน
โทรศัพท์มือถือ จํานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50 รองลงมา ได้แก่ แท้บเล็ท จํานวน 73 คน
คอมพิวเตอร์ จํานวน 42 คน และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25, 11.75 และ 0.50
ตามลําดับ
ด้านระยะเวลาในการเชื่อมต่อ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ใช้เวลาใน
การเชื่อมต่อ 20 – 30 นาที จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 รองลงมา ได้แก่ 10 - 20 นาที
จํานวน 117 คน มากกว่า 30 นาที จํานวน 110 คน และน้อยกว่า 10 นาที จํานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.25, 27.50 และ 4.75 ตามลําดับ
ด้านระยะเวลาในการใช้งาน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ใช้งานสื่ อ
สังคม 2 – 3 ชัว่ โมงต่อวัน จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 รองลงมาได้แก่ 4 – 5 ชัว่ โมง
จํานวน 103 คน 8 – 9 ชัว่ โมง จํานวน 55 คน และ 6 – 7 ชัว่ โมง จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.75, 13.75 และ 11.00 ตามลําดับ ส่ วนระยะเวลาในการใช้งานลําดับสุ ดท้าย ได้แก่ น้อยกว่า 1
ชัว่ โมง จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50
ตารางที่ 4.3 แสดงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาเป็ นรายด้าน
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ด้านการเรี ยน
ด้านเพื่อนและครอบครัว
ด้านเพื่อความบันเทิง

Mean
3.07
2.94
2.78

S.D.
.63
.67
.78

แปลผล
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก

ด้านธุรกิจ

2.95

.67

บ่อยมาก

2.93

.58

บ่อยมาก

รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ใช้งานสื่ อสังคมโดยรวม
บ่อยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วน
ใหญ่ใช้งานสื่ อสังคมในด้านการเรี ยนบ่อยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ส่ วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้าน
ธุ รกิจ ด้านเพื่อนและครอบครัว และด้านเพื่อความบันเทิงบ่อยมากเช่ นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
2.95, 2.94 และ 2.78 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

หัวข้ อ

Mean

S.D.

การแปลผล

Facebook

3.39

.90

บ่อยมากที่สุด

Line
Instragram

3.28
2.60

.95
1.20

บ่อยมากที่สุด
บ่อยมาก

Google plus

2.07

1.42

ปานกลาง

Whatsapp
Twitter

1.74
1.65

1.46
1.45

ปานกลาง
ปานกลาง

2. วัตถุประสงค์ ของการใช้ งานสื่ อสั งคม
ด้ านการเรียน
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ
ดูผลการเรี ยน
ติดต่อสอบถามข้อมูล
ใช้บริ การเว็บบอร์ดในการตั้งกระทู ้

3.37
3.29
3.20
3.31
2.68

.75
.82
.87
3.00
1.20

บ่อยมากที่สุด
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก

ใช้รับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการ

2.99

.89

บ่อยมาก

ใช้ติดต่อกับอาจารย์ผสู้ อน

2.88

.94

บ่อยมาก

ใช้ติดต่อกับเพื่อน

3.24

.85

บ่อยมาก

ใช้ติดต่อกับครอบครัว

3.02

.95

บ่อยมาก

อัพเดทข้อมูลของตนเอง
แชร์ ขอ้ มูลให้กบั เพื่อน
ค้นหาเพื่อนใหม่ๆ
ค้นหาเพื่อนเก่า
ประชาสัมพันธ์ตวั เอง
แสดงออกความรู ้สึก
แชร์ สถานที่
ค้นหาสถานที่ต่างๆ

2.98
3.00
2.79
2.85
2.74
2.95
2.86
3.02

.93
.91
1.05
1.02
1.12
1.04
1.03
.93

บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก

1. ประเภทของสื่ อสั งคมทีเ่ ลือกใช้ งาน

ด้ านเพือ่ นและครอบครัว
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ด้ านความบันเทิง
อ่านข่าวสารบันเทิง
เล่นเกมส์ออนไลน์
ใช้ในขณะที่รอการทํากิจกรรม
ความบันเทิง
ด้ านธุรกิจ
หาข้อมูลในด้านที่สนใจ
ขายสิ นค้า
หาซื้ อสิ นค้า
สมัครงาน
รวม

3.05
2.77
2.85
3.12

.86
1.16
.91
.92

บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก

3.11
2.51
2.79
2.72

.85
1.31
1.10
1.19

บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อยมาก

2.86

.56

บ่ อยมาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมอยูใ่ นระดับบ่อยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 โดยประเภทของสื่ อสังคมที่นกั ศึกษาเลือกใช้งาน
บ่อยที่สุด ได้แก่ Facebook อยูใ่ นระดับบ่อยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในด้านการเรี ยน ได้แก่ การค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมอยูใ่ นระดับบ่อยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.37 ด้านเพื่อนและครอบครัว ได้แก่ การใช้ติดต่อกับเพื่อนอยู่ในระดับบ่อยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.24 ด้านความบันเทิง ได้แก่ การอ่านข่าวสารบันเทิงอยูใ่ นระดับบ่อยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.05
และด้านธุรกิจ ได้แก่ การหาข้อมูลในด้านที่สนใจอยูใ่ นระดับบ่อยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.11
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1.3
ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั จ จั ย ทํา นายด้ า นค่ า นิ ย ม อิท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่อ น
และกิจกรรมการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.5 แสดงระดับค่านิ ยมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน
หัวข้อ

Mean

S.D.

การแปลผล

1. ฉันคิดว่าสื่ อสังคมคือสิ่ งที่ทนั สมัย

4.44

.74

มากที่สุด

2. สื่ อสังคมทําให้ฉนั ได้รับข้อมูลข่าวสารอยูต่ ลอด

4.38

.70

มากที่สุด

3. สื่ อสังคมช่วยให้ฉนั ทํางานติดต่อประสานงานสะดวกขึ้น

4.28

.75

มากที่สุด

4. สื่ อสังคมทําให้ฉนั รู ้สึกผ่อนคลาย

4.03

.81

มากที่สุด

5. การใช้สื่อสังคมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร

3.80

1.02

มาก

6. ฉันได้รับความรู ้ใหม่ๆจากการใช้สื่อสังคม

4.12

.77

มากที่สุด

7. ฉันชอบถ่ายรู ปตัวเองลงสื่ อสังคม

3.83

1.00

มาก

8. ฉันชอบที่จะใช้งานสื่ อสังคม

3.93

.88

มาก

9. ฉันสามารถคุยได้กบั ทุกคนที่เข้ามาทักทายบนสื่ อสังคม

3.81

.98

มาก

10.ฉันรู ้วา่ การใช้สื่อสังคมคือดาบสองคม

4.06

.91

มากที่สุด

11. สื่ อสังคมทําให้ฉนั มีความสุ ข

3.88

.93

มาก

12. ฉันใช้เวลาอยูก่ บั สื่ อสังคมมากเกินไป

3.75

.91

มาก

13. ฉันรู ้สึกว่าฉันให้เวลากับสื่ อสังคมมากกว่าคนรอบข้าง

3.62

.99

มาก

14. สื่ อสังคมทําให้ฉนั คุยกับคนรอบข้างได้นอ้ ยลง

3.64

1.00

มาก

15. ฉันอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งใช้สื่อสังคม

3.53

1.10

มาก

3.94

.50

มาก

รวม
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีค่านิ ยมในการใช้สื่อสังคม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันคิดว่าสื่ อสังคมคือสิ่ งที่
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 สื่ อสังคมทําให้ฉนั ได้รับข้อมูลข่าวสารอยูต่ ลอด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.38 และ สื่ อสังคมช่วยให้ฉนั ทํางานติดต่อประสานงานสะดวกขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 ตามลําดับ
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ฉันอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งใช้สื่อสังคม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.53
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ตารางที่ 4.6 แสดงระดับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษ
มหาวิทยาลัยเอกชน

หัวข้ อ

Mean

SD.

การแปลผล

1. ฉันเริ่ มต้นการใช้สื่อสังคมเพราะเพื่อนแนะนํา

3.78

1.17

มาก

2.เพื่อนของฉันใช้สื่อสังคมกันทุกคน

4.17

.80

มากที่สุด

3.ฉันมักจะใช้สื่อสังคมคุยกับเพื่อนถึงแม้จะอยูใ่ กล้ๆ กัน

3.65

1.18

มาก

4.ฉันได้เพื่อนใหม่จากการใช้สื่อสังคมอยูเ่ สมอ

3.76

.97

มาก

5. สื่ อสังคมช่วยให้ฉนั ทํางานติดต่อกับเพื่อนสะดวกขึ้น

4.03

.91

มากที่สุด

6. ฉันรู ้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนจากสื่ อสังคม

4.28

.76

มากที่สุด

7. ฉันจะถูกเพื่อนต่อว่าเมื่อไม่อพั เดทข้อมูลบนสื่ อสังคม

3.63

1.18

มาก

8.ฉันและเพื่อนมักใช้เวลาอยูก่ บั โซเชียลมากกว่าที่จะนัง่ คุยกัน

3.67

1.06

มาก

9. ฉันคิดว่าสื่ อสังคมทําให้การมีปฏิสมั พันธ์ในกลุ่มเพื่อนลดลง

3.65

1.03

มาก

10. ฉันคิดว่าสื่ อสังคมทําให้ฉนั ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น

3.99

.84

มาก

11. ฉันมักเห็นมุมอื่นๆ ของเพื่อนที่ฉนั ไม่เคยรู ้บนโลกโซเชียล

3.95

.88

มาก

12. เพื่อนมักจะแนะนําโปรแกรมสื่ อสังคมใหม่ๆ ให้ฉนั เสมอ

3.83

1.02

มาก

รวม

3.86

.57

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 3 อันดับแรกอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉัน
รู ้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนจากสื่ อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เพื่อนของฉันใช้สื่อสังคมกันทุกคน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ สื่ อสังคมช่วยให้ฉนั ทํางานติดต่อกับเพื่อนสะดวกขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ฉันจะถูกเพื่อนต่อว่าเมื่อไม่อพั เดทข้อมูลบนสื่ อ
สังคม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
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ตารางที่ 4.7 แสดงระดับ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สัง คมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

หัวข้ อ

Mean

SD.

การแปลผล

1. ฉันใช้สื่อสังคมในกิจกรรมการเรี ยน

4.15

.81

มากที่สุด

2. อาจารย์มกั จะใช้สื่อสังคมในการสัง่ งาน

3.97

.88

มาก

3. การใช้งานสื่ อสังคมร่ วมกับการเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่ดี

4.00

.84

มากที่สุด

4. การส่ งงานทางสื่ อสังคมทําได้ง่ายมากกว่าส่ งด้วยตนเอง

3.93

.90

มาก

5. ฉันสามารถใช้สื่อสังคมในเวลาเรี ยนได้

3.62

1.04

มาก

6. ฉันมักจะพลาดข่าวสารจากอาจารย์ ถ้าฉันไม่ใช้สื่อสังคม

3.77

.96

มาก

7. ฉันสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยได้
จากสื่ อสังคม

3.95

.90

มาก

8. มหาวิทยาลัยควรติดตั้งอุปกรณ์ให้ใช้สื่อสังคมตามจุดต่างๆ

3.87

1.00

มาก

9. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้สื่อสังคม

3.98

.86

มาก

3.88

.85

มาก

3.78

.92

มาก

3.90

.57

มาก

10. การเรี ยนการสอนผ่ า นสื่ อสั ง คมเป็ นสิ่ งที่ ค วรจั ด ให้ มี
ในทุกๆ มหาวิทยาลัย
11.ทางมหาวิ ท ยาลัย ให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้น ข้อ มู ล ในสื่ อ สั ง คม
มากกว่าในตํารา
รวม

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 2 อันดับแรกอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่
ฉันใช้ส่ื อสังคมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ การใช้งานสื่ อสังคมร่ วมกับ
การเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ฉันสามารถ
ใช้สื่อสังคมในเวลาเรี ยนได้อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐาน
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเอกชน จากปัจจัยส่ วนบุคคลด้ านเพศ อายุ และชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลเพื่อเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
เอกชน จากปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ

พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม
ด้านการเรี ยน
ด้านเพื่อนและครอบครัว
ด้านเพื่อความบันเทิง
ด้านธุรกิจ

ชาย

หญิง

Mean

S.D.

Mean

S.D.

3.10
3.05
3.03
2.87

.61
.62
.64
.77

3.05
2.88
2.89
2.72

.64
.70
.68
.81

t

P

.69
2.51
1.98
1.75

.24
.42
.39
.69

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ มีปัจ จัยส่ วนบุ คคลด้านเพศ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมไม่ต่างกัน
ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน จากปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม
ด้านการเรี ยน
ด้านเพื่อนและครอบครัว
ด้านบันเทิง
ด้านธุรกิจ
*

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

F

P-Value

1.59
6.81
1.79
3.99

.16
.00*
.11
.00*
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ มีปัจ จัยส่ วนบุคคลด้านอายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมด้านเพื่อนและครอบครัว และด้านธุรกิจต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.10 แสดงข้อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้ส่ื อ สัง คมของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยา
เอกชน จากปั จจัยส่ วนบุคคลด้านชั้นปี ที่ศึกษา

พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม
ด้านการเรี ยน
ด้านเพื่อนและครอบครัว
ด้านบันเทิง
ด้านธุรกิจ

F

P-Value

.18
.23
2.78
.38

.90
.87
.04*
.76

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านชั้นปี ที่
ศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมด้านบันเทิงต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านค่ านิยม อิทธิพล
ของกลุ่ ม เพื่ อ น และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชน
ตารางที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ปัจจัย
ค่านิยม (X1)
อิทธิพลกลุ่มเพื่อน(X2)
กิจกรรมการเรี ยนการสอน (X3)
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม (X4)

X1
1

X2
.64*
1

X3
.58*
.62*
1

X4
.62*
.63*
.62*
1

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ปั จจัยด้านค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน
ระดับสู ง และอยูใ่ นทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึ กษามากที่ สุด ได้แก่ ค่ านิ ยม มี ค่าความสัมพัน ธ์ เท่ ากับ .64
รองลงมาได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ .63
และ .62 ตามลําดับ
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อศึกษาอํานาจในการพยากรณ์ พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชน จากปั จ จั ย ทํ า นายด้ า นค่ า นิ ย ม อิท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่อ น และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.12 แสดงอํานาจการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
จากปั จจัยทํานายด้านค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ปัจจัย
ค่านิยม (X1)
อิทธิพลกลุ่มเพื่อน(X2)
กิจกรรมการเรี ยนการสอน (X3)
R = 0.72 R2 = 0.53

B
.31
.27
.28

Beta
.27
.27
.29

T
5.88*
5.55*
6.33*

Sig
.00
.00
.00

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ปั จจัยทํานายด้านค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรม
การเรี ยนการสอน สามารถร่ วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนได้ร้อยละ 53 (R2 = .53) เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ปั จจัยด้านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ด้านค่านิ ยม และด้านอิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน โดยมีค่าความสําคัญ เท่ากับ .29, .27 และ .27
ตามลําดับ และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกปั จจัย สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ป
คะแนนมาตาราฐานได้ ดังนี้ Z = .29ZX3 + .27ZX1 + .27ZX2
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง “ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชน” สามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้

1. การดําเนินการวิจยั
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
จากปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา
1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
1.1.3 เพื่ อ ศึ ก ษาอํา นาจพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชน จากปัจจัยด้านค่านิยม อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากร
นักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวนประมาณ
200,000 คน (ข้อมูล ณ. พศ. 2558)
1.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่ ง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความน่าเชื่อถือร้อยละ 95
และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเทียบอัตราส่ วน
1.2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
1.2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ขอหนังสื อรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประสานขอความร่ วมมือไปยัง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
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2) ให้นัก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย เอกชน จํานวน 30 คนทํา แบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นเพื่อนําผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม
3) ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ทํา
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
4) นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าระดั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อสั ง คม
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อํานาจพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม และสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
1.2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป โดย
ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณ

2. สรุปผลการวิจยั
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมไม่ต่างกัน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่ อสั ง คมด้ า นเพื่ อ นและครอบครั ว และด้ า นธุ ร กิ จ ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชนที่ มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นชั้น ปี ที่ ศึ ก ษาต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมด้านบันเทิงต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ปั จ จัย ด้า นค่ า นิ ย ม อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่ อ น และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในระดับสู ง และอยูใ่ น
ทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ปั จจัยทํานายด้านค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สามารถร่ วมกัน พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชนได้
ร้อยละ 53 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. อภิปรายผล
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเอกชน” สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ปั จ จัย ด้า นค่ า นิ ย ม อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่ อ น และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในระดับสู ง และอยูใ่ น
ทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ของนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านค่านิ ยม โดยมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวก หมายความ
ว่า เมื่อปั จจัยด้านค่านิ ยมสู งขึ้น พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาก็จะสู งเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย ทั้งนี้ เพราะค่านิ ยมเกิดจากการยอมรับของแต่ละบุคคลว่าสิ่ งที่ตนกําลังกระทําอยู่น้ นั มีคุณค่าดี
งาม สมควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิ โดยเป็ นการยอมรับด้วยตนเอง ไม่ใช่กระทําเพราะถูกบังคับ จะ
เห็นได้ว่าสังคมในปั จจุบนั ให้การยอมรับในเรื่ องของการใช้สื่อสังคมว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอีกปั จจัย
หนึ่งสําหรับการดํารงชีวิต เพราะสื่ อสังคมเป็ นที่รวบรวมสาระความรู ้มากมายหลายแขนงที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย เช่น เนื้ อหาทางวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิ นค้า บริ การ การท่องเที่ยว
แผนที่เดินทาง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีบริ การด้านซื้อขายสิ นค้า เกมส์ออนไลน์ และที่สาํ คัญคือการมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ บุ ค คลคลอื่ น ได้อ ย่า งไร้ ข อ้ จํา กัด ดัง นี้ จึ ง ทํา ให้สื่ อ สั ง คมเป็ นสิ่ ง ที่ ค นส่ ว นใหญ่
มองเห็นว่ามีคุณค่าและความสําคัญสําหรับชีวิต ค่านิ ยมการใช้สื่อสังคมของคนส่ วนใหญ่จึงมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้สื่อสังคมของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะยอมรับเอารู ปแบบการดําเนินชีวิตด้วย
สื่ อสังคมที่ตนเองพบเห็นเป็ นประจําวันจนเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาว่ามีคุณค่าและความหมาย จนเกิด
การปฏิบตั ิอย่างจริ งจังด้วยการกระทําพฤติกรรมตามรู ปแบบการใช้สื่อสังคมดังกล่าวซํ้าๆ บ่อยๆ ใน
ที่สุดก็จะเกิดความเชื่อด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ งว่าสื่ อสังคมเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นสําหรับการใช้ชีวิต
จริ งๆ ทั้งยังพร้อมที่จะยืนยันและชักจูงให้บุคคลอื่นเห็นดีงามกับค่านิ ยมในการใช้สื่อสังคมตามตน
ไปด้วย สอดคล้องกับ สมบัติ มหารศ (2550) ที่มีแนวคิดว่า ค่านิ ยมเป็ นสิ่ งที่สังคมหนึ่ งๆ เห็นว่า
เป็ นสิ่ งที่มีค่า น่ ายกย่อง น่ ากระทําตาม หรื อเห็นว่าถูกต้องและเป็ นแนวทางที่คนในสังคมยึดถือไว้
เพื่อประพฤติปฏิบตั ิ และ บลูม (Bloom, 1971) ที่กล่าวว่า ค่านิ ยมเป็ นเป็ นการยอมรับหลักการใด
หลักการหนึ่ ง หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามความรู ้ สึกของตนเอง ว่ามีเหตุผลเพียงพอที่ จะยอมรั บหรื อ
เชื่อถือได้ เป็ นความเชื่อในระดับที่บุคคลเปิ ดใจรับเอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมาพิจารณา ประเมินคุณค่า และ
มีการกระทําแบบเดียวกันซํ้าบ่อยๆ ตามความเชื่ อที่มีอยู่ จนกระทัง่ ผูอ้ ื่นรู ้ได้ว่าบุคคลนั้้ นมีค่านิ ยม
อย่างไร โดยค่านิยมจะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามที่ต้ งั ใจไว้ เพื่อให้ค่านิยมนั้นฝัง

78

รากลึกลงไปในจิตใจ และจะเข้าปกป้ องเพื่อยืนยันค่านิ ยมนั้นๆ ทั้งยังจะชักจูงโน้มน้าวให้บุคคลอื่น
มีความนิยมในสิ่ งเดียวกับที่ตนเองยึดถืออยูด่ ว้ ยเช่นเดียวกัน
3.2 ปั จจัยทํานายด้านค่านิ ยม อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สามารถร่ วมกั น พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชนได้
ร้อยละ 53 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้
สื่ อสังคมของนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ เพราะการเรี ยน
การสอนเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดของนักศึกษาซึ่ งอยู่ในวัยเรี ยน การที่นักศึกษาจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จ
แรกของชีวิตคือสําเร็ จการศึกษาได้น้ นั ก็ตอ้ งมีความใส่ ใจในการเรี ยนการสอน ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้กา้ วทันโลกของอาชีพและการทํางานซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา นักศึกษาจึงจําเป็ นต้องปรับตัวและทุ่มเทความอุตสาหะมานะพยายามเพื่อการแข่งขัน
ทางการศึกษา โดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีซ่ ึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
เช่ นเดียวกัน สื่ อสังคมได้กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั นักศึกษา
ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นในด้านการสื บหาข้อมูลทางการศึกษา หรื อในด้านการทํากิจกรรมทางการ
เรี ยนการสอน หรื อแม้แต่การติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนก็ตอ้ งอาศัย
สื่ อสังคมเป็ นหลัก ดังนั้น กิ จกรรมการเรี ยนการสอนจึงเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรั บนักศึกษาในการ
เลือกใช้สื่อสังคมเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2543) ที่มีแนวคิดว่า การ
เรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ัน เป็ นการเรี ย นรู ้ ใ นลัก ษณะที่ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูส้ ร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเอง
(construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนด้วยตนเอง และพึ่งตนเองแล้ว ยังต้อง
พึ่งการปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและครู ผสู ้ อนอีกด้วย รวมทั้งยังต้องอาศัย
ทักษะและเครื่ องมือต่างๆ ในการสร้างความรู ้ และส่ งเสริ มให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง อันจะ
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง คงทน และสามารถนําความรู ้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชี วิตอย่างมีคุณภาพ และ วิจารณ์ พานิ ช (2555) ที่ได้กล่าวว่า การเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ได้
ปรับเปลี่ยนจากระบบการเรี ยนการสอนที่ครู เป็ นผูบ้ รรยายแต่ผเู ้ ดียวมาเป็ นการใช้เทคโนโลยีควบคู่
ไปกับการสอน และครู ได้เปลี่ยนบทบาทจากผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นผูช้ ้ ีแนะ การเรี ยนการสอนแบบเดิมที่
ครู เป็ นศูนย์กลางไม่สามารถช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ได้ดีพอ ดังนั้นครู จึง
ต้องปรั บเปลี่ ยนวิธีการสอนและเข้าใจบทบาทของนักเรี ยนและครู ที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรี ยนได้
ฝึ กฝนทักษะที่สาํ คัญและจําเป็ นอยูเ่ สมอ อันจะช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุ ข
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4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
4.1.1 จากผลของการวิจยั พบว่า ค่านิ ยมสามารถพยากรณ์ พฤติ กรรมการใช้สื่อ
สังคมของนักศึกษาได้ ดังนี้ จึงควรหาแนวทางพัฒนาให้นักศึกษามีค่านิ ยมที่ดี เพื่อให้การใช้สื่อ
สังคมเป็ นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการของสังคม
4.2.2 หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนําผลจากการวิจยั ไปใช้ศึกษาหาแนวทางใน
การพัฒนาสื่ อสังคมให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อผูใ้ ช้เอง และส่ วนรวมมากยิง่ ขึ้น
4.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
4.2.1 ควรจัดกิจกรรมแนะแนวให้นกั เรี ยนและนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในการ
ใช้สื่อสังคม เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
4.2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
นักศึกษา เช่น สถานะครอบครัว รายได้ของครอบครัว เป็ นต้น
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ภาคผนวก
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
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แบบสอบถามปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
คําชี้แจง

กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อนําผลไปใช้ในการศึกษาหาแนวทางใน
การพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเป็ นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ น
รายบุคคล และไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

ตํ่ากว่า 20 ปี

20 ปี

21 ปี

22 ปี

23 ปี

24 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

4. อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสื่ อสังคม (บ่อยที่สุด)
คอมพิวเตอร์

แท้ปเล็ต

โทรศัพท์มือถือ

อื่นๆ

5. ระยะเวลาการใช้สื่อสังคมแต่ละครั้ง
น้อยกว่า 10 นาที

10-20 นาที

20-30 นาที

30 นาทีข้ นึ ไป

6. ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมต่อวัน
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง

2-3 ชัว่ โมง

4-5 ชัว่ โมง

6-7 ชัว่ โมง

8-9 ชัว่ โมง

10 ชัว่ โมงขึ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามค่ านิยมในการใช้ สื่อสั งคม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีตวั เลือก 5 คําตอบ ได้แก่
5 หมายถึง
ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านมากที่สุด
4 หมายถึง
ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านมาก
3 หมายถึง
ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านปานกลาง
2 หมายถึง
ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านน้อย
1 หมายถึง
ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านน้อยที่สุด
2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก
ข้อคําถาม
5
1. ฉันคิดว่าการใช้สื่อสังคมคือสิ่ งที่ทนั สมัย
2. สื่ อสังคมทําให้ฉนั ได้รับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
3. สื่ อสังคมช่วยให้ฉนั ทํางานได้สะดวกขึ้น
4. สื่ อสังคมทําให้ฉนั รู ้สึกผ่อนคลาย
5. สื่ อสังคมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร
6. ฉันได้รับความรู ้ใหม่ๆ จากการใช้สื่อสังคม
7. ฉันชอบถ่ายรู ปตัวเองลงสื่ อสังคม
8. ฉันชอบใช้งานสื่ อสังคม
9. ฉันคุยได้กบั ทุกคนที่เข้ามาทักทายในสื่ อสังคม
10. การใช้สื่อสังคมเป็ นดาบสองคม
11. สื่ อสังคมทําให้ฉนั มีความสุ ข
12. ฉันใช้เวลาอยูก่ บั สื่ อสังคมในแต่ละวันมากเกินไป
13. ฉันให้เวลากับสื่ อสังคมมากกว่าคนที่อยูร่ อบข้าง
14. สื่ อสังคมทําให้ฉนั พูดคุยติดต่อกับคนอื่นน้อยลง
15. ฉันสามารถใช้ชีวิตอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาสื่ อสังคม

ความคิดเห็น
4 3 2

1
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพือ่ นทีม่ ีต่อการใช้ สื่อสั งคม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีตวั เลือก 5 คําตอบ ได้แก่
5 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านมากที่สุด
4 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านมาก
3 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านปานกลาง
2 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านน้อย
1 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านน้อยที่สุด
2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก
ข้อคําถาม
5
1. ฉันเริ่ มต้นการใช้สื่อสังคมเพราะเพื่อนแนะนํา
2. เพื่อนของฉันใช้สื่อสังคมกันทุกคน
3. ฉันมักจะใช้สื่อสังคมคุยกับเพื่อนที่ถึงแม้จะอยูใ่ กล้ๆ กัน
4. ฉันได้เพือ่ นใหม่จากการใช้สื่อสังคมอยูเ่ สมอ
5. สื่ อสังคมช่วยให้ฉนั ติดต่อกับเพื่อนได้สะดวกขึ้น
6. ฉันรู ้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนจากสื่ อสังคม
7. ฉันจะถูกเพือ่ นต่อว่าทุกครั้งถ้าไม่อพั เดทข้อมูลในสื่ อสังคม
8. ฉันและเพื่อนจะใช้เวลาอยูก่ บั สื่ อสังคมมากกว่าการนัง่ คุยกัน
9. ฉันรู ้สึกว่าสื่ อสังคมทําให้การมีปฏิสมั พันธ์ในกลุ่มเพือ่ นลดลง
10. ฉันคิดว่าสื่ อสังคมทําให้ฉนั ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น
11. ฉันมักจะเห็นมุมอื่นๆ ของเพื่อนที่ฉนั ไม่เคยรู ้ในสื่ อสังคม
12. เพื่อนมักจะแนะนําโปรแกรมสื่ อสังคมใหม่ๆ ให้ฉนั เสมอ
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีผลต่ อการใช้ สื่อสั งคม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีตวั เลือก 5 คําตอบ ได้แก่
5 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านมากที่สุด
4 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านมาก
3 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านปานกลาง
2 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านน้อย
1 หมายถึง ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อความรู ้สึกของท่านน้อยที่สุด
2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก
ข้อคําถาม
5
1. ฉันใช้สื่อสังคมในกิจกรรมการเรี ยน
2. อาจารย์มกั จะใช้สื่อสังคมในการสัง่ งาน
3.ฉันคิดว่าการใช้งานสื่ อสังคมร่ วมกับการเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ อง
ที่ดี
4.การส่ งงานให้อาจารย์ผา่ นทางสื่ อสังคมทําได้ง่ายมากกว่าส่ ง
ด้วยตนเอง
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้สื่อสังคมเพื่อการศึกษา
6. ฉันสามารถใช้สื่อสังคมในเวลาเรี ยนได้
7. ฉันมักจะพลาดข่าวสารจากอาจารย์ถา้ ฉันไม่ใช้สื่อสังคม
8. ฉันสามารถติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้จากสื่ อสังคม
9.มหาวิทยาลัยติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้สื่อสังคม
ตามจุดต่างๆ
10. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้สื่อสังคม
11.ทุกมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผ่านสื่ อสังคม
12.ทางมหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษาสื บค้นข้อมูลในสื่ อสังคม
มากกว่าในตํารา

ความคิดเห็น
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก
ข้อคําถาม

การใช้สื่อสังคม
บ่อยมาก
ที่สุด

1. ประเภทของสื่ อสังคมที่เลือกใช้งาน
Facebook
Line
Instragram
Google plus
Whatsapp
Twitter
2. วัตถุประสงค์ของการใช้งานสื่ อสังคม
เพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ
เพื่อดูผลการเรี ยน
เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล
ใช้บริ การเว็บบอร์ดในการตั้งกระทู ้
ใช้ติดต่อกับเพือ่ น
ใช้รับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการ
ใช้ติดต่อกับครอบครัว
ใช้ติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อน
อ่านข่าวสารบันเทิง
เล่นเกมส์ออนไลน์
หาข้อมูลในด้านที่สนใจ
เพื่ออัพเดทข้อมูลของตนเอง
เพื่อแชร์ขอ้ มูลให้กบั เพื่อน

บ่อยมาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่เคย
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ข้อคําถาม

การใช้สื่อสังคม
บ่อยมาก
ที่สุด

เพื่อค้นหาเพื่อนใหม่ๆ
เพื่อขายสิ นค้า
เพื่อหาซื้อสิ นค้า
ใช้ในขณะที่รอการทํากิจกรรม
เพื่อค้นหาเพื่อนเก่า
เพื่อประชาสัมพันธ์ตวั เอง
เพื่อสมัครงาน
เพื่อความบันเทิง
เพื่อแสดงออกความรู ้สึก
เพื่อแชร์สถานที่
เพื่อค้นหาสถานที่ต่างๆ

บ่อยมาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่เคย
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ประวัติผ้ วู จิ ยั
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหน่ ง
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