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บทคดัย่อ 

ความเหงาเกดิจากการรบัรูว้่าไม่เป็นทีต่อ้งการของสงัคมจนท าใหเ้กดิปัญหาในดา้นสุขภาพกายไปจนถงึดา้นจติใจ เมื่อ
ความเหงาเกดิขึน้ในทีท่ างานจะมอีทิธพิลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน ดงันัน้พนักงานทีร่บัรูเ้หงาจาก
การกระท าของเพื่อนร่วมงาน จะรู้สกึเหงามากขึน้กว่าเดิม มีความรู้สกึเชงิลบต่อเพื่อนร่วมงาน และถึงขนาดรู้สกึอยาก
ลาออกจากองคก์ร 

เมื่อเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าใหก้ารค้นหา
บุคคลทีม่คีวามสนใจหรอืสงัคมเดยีวกนัเป็นเรื่องทีง่่ายดาย รวมถึงการรกัษาความสมัพนัธท์างสงัคมทีม่อียู่แล้วใหด้ยีิง่ขึน้ 
ดงันัน้หากน าประโยชน์ของเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาปรบัใชง้านเพื่อช่วยใหบุ้คคลทีรู่ส้กึเหงามกีารเปิดเผยขอ้มูล
ของตนเองบนเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากขึน้ จะช่วยใหบุ้คคลคลายความเหงาและเพิม่ทุนทางสงัคม  

โดยผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานผ่านเวบ็ไซต์
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

จากผลการวจิยัพบว่า เมื่อพนกังานทีรู่ส้กึเหงา หากมกีารเปิดเผยขอ้มูลของตนเองทางออนไลน์มากขึน้ จะท าใหไ้ดร้บั
การสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์จากเพื่อนร่วมงานและมติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามอยู่ดมีสีุข 
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
 
ค าส าคญั: เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ความเหงา การสนบัสนุนทางดา้นสงัคม

ออนไลน์ 
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Abstract 
Loneliness is a subject that has been accepted in academic as a critical problem in today’s society. A lonely 

worker tends to be dissatisfied with their work. Loneliness, therefore, could affect employee’s performance both 
individually and as a team. In addition, it could cause a negative feeling towards colleagues and an organization. 

Information technology, especially the Internet and social network, has increasingly influenced the society. 
Social network site has become commonly used to find people who share similar interest, to maintain and 
improve social relationships, to meet new people, and to share the information. For example, Facebook provides 
communication tools, such as Wall Post, Message, Comments, and provides information about users, such as 
user status, sexual orientation, culture or politics. Such features could be utilized to help people who feel lonely 
to be more open to the society and feel less lonely. This research, therefore, set to study factors affecting the 
well-being of relationship with co-workers via social network sites. 

The researcher collected data from 315 people, using both paper and online questionnaires. The studied 
group (samples) in this study comprises working people aged between 19 -59 years, both male and female who 
live in Bangkok and its vicinity. 

The findings show a relationship between online self-disclosure, online social support and well-being of the 
relationship with co-workers. This means that a worker who discloses herself more is likely to receive higher 
online support and thus perceive a higher well-being in terms of relationship with co-workers. 

 
Keywords: Social Network Sites, Relationship with co-workers, Loneliness, Online Social Support 
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1. บทน า 
ความเหงาเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นสภาวะทางอารมณ์ในเชงิลบทีเ่กดิจากการรบัรูว้่าไม่เป็นทีต่้องการของสงัคมจนสามารถท า

ใหเ้กดิปัญหาในดา้นสขุภาพกายไปจนถงึดา้นจติใจ ทัง้นี้ยงัมงีานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาถงึความเหงาในทีท่ างาน พบว่า ความเหงา
ทีเ่กดิขึน้ในที่ท างานนัน้มอีทิธพิลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานทัง้งานที่รบัผดิชอบโดยตรงและการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นในทมีท าใหป้ระสทิธภิาพของทมีถูกลดทอนลง และคนเหงาส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะไม่พงึพอใจในงาน
มากกว่าคนปกต ิ(Chan and Qiu, 2011) ดงันัน้พนกังานทีร่บัรูถ้งึความโดดเดีย่วจากการกระท าของเพื่อนร่วมงาน จะรูส้กึ
เหงามากขึน้กว่าเดมิมคีวามรูส้กึเชงิลบต่อเพื่อนร่วมงาน และถงึขนาดรูส้กึอยากลาออกจากองคก์ร (Ozcelik and Barsade, 
2011) 

จากแนวโน้มของการของการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีตัราเพิม่ทีส่งูขึน้เรื่อยๆ ท าใหม้กีารใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมมาก
ขึ้น โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่บุคคลใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ก็เพื่อการสื่อสารกบับุคคลอื่น ท าให้เว็บไซต์
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ถูกใชง้านเพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์หม่ (Ellison et al., 2007)  รกัษาความสมัพนัธท์ี่มอียู่แลว้ใหด้ขีึน้ 
(Ross et al., 2009) โดยคนทีรู่ส้กึเหงามกัจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลของตนเองบนเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพราะเมื่อ
เปิดเผยตนเองแลว้จะท าใหร้บัรูถ้งึมติรภาพทีแ่ขง็แกร่งขึน้ ช่วยใหบุ้คคลคลายความเหงาและเพิม่ทุนทางสงัคม แสดงใหเ้หน็
ว่าการเปิดเผยตนเองเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการสรา้งความสมัพนัธส์่วนตวั (Al-Saggaf and Nielsen, 2014) ท าใหบุ้คคลเพิม่
ความพงึพอใจดา้นอารมณ์และเพิม่ความอยู่ดมีสีขุของบุคคลได ้(Kalpidou et al., 2011) 

โดยความอยู่ดมีสีุขนัน้ หมายถงึ สภาพของบุคคลทีม่คีวามสะดวกสบาย สุขภาพด ีหรอืมคีวามสุข  (Dalvandi et al., 
2015) ซึ่งประกอบไปด้วยหลายมิติดงันี้ มติิทางด้านสงัคม มติิทางเศรษฐกจิ และมติิเสรภีาพด้านการเมอืง ส าหรบัด้าน
สงัคมนัน้จะเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ขี ึน้ เช่น การมสีุขภาพด ีความพงึพอใจในการงานอาชพีความพงึพอใจ
ในกลุ่มทางสงัคมของตนเอง การมสีมัพนัธภาพของตนกบับุคคลอื่น ความมอีสิรภาพในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

จากประโยชน์ของเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ท าใหอ้งคก์รน าเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มาปรบัใชใ้นองคก์ร
ทัง้แบบที่เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์จากภายนอก เพื่อสร้างความแขง็แกร่งของความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน ระหว่างทมีหรอืแผนกอื่นๆสามารถหาคนทีม่คีวามสนใจคลา้ยกนั รวมไปถงึการจดัการและแบ่งปันความรู ้ท าให้
เพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละทีส่ามารถมองขา้มเรื่องสถานทีท่ี่ห่างไกลและเริม่ต้นเป็นเพื่อนกนัไดจ้ากเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ รวมถึงสามารถใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อลดระยะห่างของต าแหน่งที่
แตกต่างกนัไดอ้กีดว้ย (Marcos and Tomoki, 2014) 

จากขา้งต้นจงึน าไปสู่ค าถามวจิยัทีว่่า ปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลต่อความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานของ
คนวยัท างานผ่านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในสว่นนี้จะเป็นการกล่าวถงึทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบไปดว้ย แนวคดิเกีย่วกบัเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ (Social Networking Sites : SNS) แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัคุณภาพชวีติ (Quality of Life) และ Loneliness 
on Social Networking Sites Model รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความอยู่ดมีีสุข ดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงานของคนวยัท างานมดีงันี้ 

(1) แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking Sites: SNS) 
Kim et al. (2009) ใหค้ านิยามของเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมว่า เป็นเวบ็ไซต์ทีท่ าใหผู้ค้นสามารถสื่อสารออนไลน์ 

และแชร ์User-created contents (UCCs) คนทีเ่ป็นผูใ้ชง้านอาจจะเป็นผูท้ีเ่ปิดอนิเทอรเ์น็ตหรอืเป็นคนในองคก์ร การสือ่สาร
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อาจจะเป็นเครอืขา่ยของเพื่อนทีอ่อฟไลน์ซึง่อาจกลายมาเป็นเพื่อนกนัในเวบ็ไซต์ออนไลน์ คนรูจ้กัในโลกออนไลน์ หรอืกลุ่ม
ต่างๆทีม่กีารรวมกลุ่มกนัเช่น กลุ่มโรงเรยีน งานอดเิรก ความสนใจ อาชพี และอื่นๆ 

(2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต (Quality of Life) 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) กล่าวถงึคุณภาพชวีติของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กบัสถานะของ

บุคคลในบรบิทของวฒันธรรมและค่านิยมทีบุ่คคลอาศยัอยู่ และมคีวามสมัพนัธก์บัจุดมุ่งหมาย ความคาดหวงั และมาตรฐาน
ทีแ่ต่ละคนก าหนดขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั Lee et al. (2007) ทีก่ล่าวถงึคุณภาพชวีติเป็นกระบวนการทีพ่จิารณาจากความรู้
ความเขา้ใจ มกีารประเมนิความพงึพอใจของชวีติตามหลกัเกณฑท์ีบุ่คคลเลอืกเอง โดยสงัเกตไดว้่า การพจิารณาความพึง
พอใจของบุคคลขึน้อยู่กบัสถานการณ์ปัจจุบนัเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานของแต่ละบุคคล ดงันัน้คุณภาพชวีติจงึเป็นตวัชีว้ดั
ความพงึพอใจของชวีติโดยรวม 

Kivunike et al. (2011) ไดท้ าการแบ่งตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 
1. มติโิอกาสทางดา้นสงัคม (Social Opportunities) หมายถงึ การมชีวีติความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ขี ึน้โดยแบ่งเป็น 

4 หวัขอ้ย่อยดงันี้ 
1.1 คุณภาพชวีติดา้นความเป็นอยู่ทางกายภาพ (Physical Well-being) หมายถงึ ลกัษณะทางสุขภาพซึง่

จะเกีย่วขอ้งกบั ความปลอดภยั การมสีขุภาพด ีการมเีวลาพกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมในชวีติประจ าวนั กจิกรรมสนัทนาการ
ต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการดแูลสขุภาพ 

1.2 คุณภาพชวีติดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-being) ดา้นลกัษณะทางอารมณ์จะเกีย่วขอ้ง
กับความพึงพอใจในการงานอาชีพ ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือสนับสนุน ความพึงพอใจในกลุ่มทางสงัคมของตนเอง 
นอกจากนี้ด้านลกัษณะทางอารมณ์ยงัเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพจติมโนภาพแห่งตน การไร้ความเครยีด และความสุขในการ
ด าเนินชวีติ 

1.3 คุณภาพชวีติดา้นสงัคม (Social Well-being) หมายถงึ ภาวะการรบัรูเ้รื่องการมสีมัพนัธภาพของตนกบั
บุคคลอื่นเช่นการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มมีติรภาพในการท างาน มสีภาวะแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมสีุขภาวะที่ด ีความ
เป็นอยู่ทีด่ดีา้นสงัคมนัน้ไดร้บัอทิธพิลจากทรพัยากรทางสงัคม เช่น ความรกัและความช่วยเหลอืจากเพื่อนและญาตใินเวลาที่
ตอ้งการ  

1.4 คุณภาพชวีติดา้นการพฒันาตนเอง (Personal Development) ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจได้
ดว้ยตนเองจะเกีย่วขอ้งกบัความมอีสิรภาพในการตดัสนิใจการควบคุมตนเองและการก าหนดทศิทางการด าเนินชวีติด้วย
ตนเอง 

จากการศกึษาแนวคดิคุณภาพชวีติ (Quality of Life) ทีม่กีารแบ่งตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติเป็นหลายดา้น แต่ส าหรบัใน
การศกึษาครัง้นี้จะมุ่งเน้นศกึษาเฉพาะคุณภาพชวีติ ดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-being) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
พงึพอใจในงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเท่านัน้ 

(3) Loneliness on Social Networking Sites Model 
เป็นโมเดลทีท่ าการศกึษาการใชง้านเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ในการลดความเหงาซึง่ความเหงานี้จะสง่ผลถงึความอยู่

ดมีสีุข (Well-being) โดยมกีารส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจกลุ่มตวัอย่างนักเรยีน นักศกึษาประเทศเกาหลจี านวน 265 คน 
พบว่า ความเหงามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความอยู่ดมีสีุข (Well-being) เนื่องจากคนเหงาจะรูส้กึว่าระดบัของความอยู่ดมีี
สุขอยู่ในระดบัที่ต ่า ความเหงามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) เพราะคนเหงามกัจะขาด
ทกัษะในการเขา้ร่วมกบัสงัคมแบบออฟไลน์และใชง้านเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์ เพื่อชดเชยความสมัพนัธแ์บบออฟไลน์ทีไ่ม่
ประสบความส าเรจ็  การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัแรงสนับสนุนทางดา้นสงัคม (Social  
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Support)  เมื่อคนเหงาเปิดเผยความรูส้กึหรอืขอ้มูลของตนเองแลว้จะต้องการใหเ้พื่อนของพวกเขามกีารตอบสนองหรอื
โตต้อบกลบัมา แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม (Social Support) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีุข (Well-being) เมื่อ
มจี านวนของแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมมากขึน้ย่อมท าใหค้นเหงามคีวามรูส้กึว่าระดบัของความอยู่ดมีสีุขเพิม่สงูขึน้ (Lee 
et al., 2013) 

จากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงศกึษาทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ท าใหส้ามารถพฒันากรอบแนวคดิของ
ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานของคนวยัท างานผ่ านเว็บไซต์เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ โดยใชโ้มเดล Loneliness on Social Networking Sites เป็นโมเดลต้นแบบในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มกีารเพิม่ตวั
แปรอสิระ 1 ตวั คอื คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์  ท าให้มตีวัแปรอสิระทัง้หมด 4 ตวั คอื ความเหงา (Loneliness) 
การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ (Online Self-Disclosure) แรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ (Online Social Support)  
และคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ (Quality of Online Friendships) ทีส่่งผลไปยงัตวัแปรตามคอื ความอยู่ดมีสีุข ดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Well-Being Relationship with Co-workers) 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั (Conceptual Model) 

 
ผูว้จิยัไดน้ิยามศพัทส์ าหรบัปัจจยัต่างๆ ทีป่รากฎในกรอบแนวคดิงานวจิยั ดงันี้ 
ความเหงา (Loneliness) หมายถึง ความรู้สกึที่เกี่ยวข้องกบัความเหินห่างและแปลกแยกจากคนอื่นในสงัคม ใน

การศกึษานี้ใหห้มายถงึ ความเหงาทีเ่กดิจากเพื่อนร่วมงานในองคก์ร (Ozcelik and Barsade, 2011) 
การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ (Online Self-Disclosure) หมายถงึ การสือ่สารกบัผูอ้ื่นผ่านทางเวบ็ไซต์เครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ โดยมกีารใหข้อ้มลูของตนเอง เช่น ความคดิเหน็สว่นตวั ความรูส้กึ และประสบการณ์ (Ko and Kuo, 2009) 
แรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์ (Online Social Support) หมายถงึ การไดร้บัความรูส้กึหรอืขอ้มลูจากบุคคล

ในโลกออนไลน์ทีร่กัและห่วงใย ท าใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัรู้สกึว่าตนเองได้รบัการนับถือและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในการสื่อสาร
ดว้ย โดยแรงสนบัสนุนทางสงัคมอาจมาจากคู่สมรส ญาต ิเพื่อน เพื่อนร่วมงาน บุคคลในชุมชน (Kim et al., 2008) 

คณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์ (Quality of Online Friendships) หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
ทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคล โดยคุณภาพของมิตรภาพสามารถมองได้ในหลายมุมมองมีทัง้การ
ปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก เช่น ความใกล้ชดิและความพงึพอใจต่อกนั  และการปฏสิมัพนัธ์เชงิลบ เช่น ความขดัแย้ง การเป็น
ปรปักษ์กนั (Wing, 2008)  
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ความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Well Being -Relationship with Co-workers)  การศกึษา
นี้ได้ใช้ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมาเป็นตวัชีว้ดัความอยู่ดมีสีุข โดยความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การมี
ปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างบุคคลสองคนในสถานทีท่ างาน ซึง่มกีารสื่อสารระหว่างกนัเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Trefalt, 2013) เช่น 
บุคคลมกีารพดูคุยหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนั 
 

3. สมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามงีานวจิยัในอดตีทีศ่กึษาเกีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์หรอือนิเทอรเ์น็ต

เพื่อเพิ่มความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพันธ์กบัเพื่อนร่วมงานด้วยตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลไปตัวแปรความอยู่ดีมีสุข ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานดงันี้ 
3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเหงากบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 

งานวิจยัของ Bonetti et al. (2011) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ของความเหงาและความวิตกกงัวลทางสงัคมกบัการ
สื่อสารออนไลน์ของเดก็และวยัรุ่นโดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนักเรยีนอายุระหว่าง 10–16 ปี จ านวน 626 คน พบว่า  
คนเหงาจะใหค้วามส าคญักบัอนิเทอรเ์น็ตมากเพราะพวกเขาสามารถแสดงความรูส้กึหรอืความคดิและพบการสนทนาทีพ่งึ
พอใจมากกว่าแบบออฟไลน์ คนทีม่คีวามเหงาหรอืวติกกงัวลทางสงัคมมกีารสือ่สารทางออนไลน์และการเปิดเผยตนเองมาก
ขึน้ เกีย่วกบัเรื่องชวีติประจ าวนัของพวกเขา ขอ้มูลสว่นตวั เพราะทกัษะทางสงัคมทีไ่ม่ดพีออาจจะเป็นเหตุผลทีพ่วกเขาชอบ
ทีจ่ะสื่อสารแบบออนไลน์ โดยพวกเขามกีารสื่อสารแบบออนไลน์ดว้ยความถี่ที่สงูเพื่อใหพ้วกเขาไม่รูส้กึเขนิอาย พูดคุยได้
สะดวกสบายและกลา้ทีจ่ะพดูมากขึน้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่1: ความเหงามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 

 
3.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์กบัแรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์ 

Lee et al. (2013) ท าการศกึษาเรื่องคนเหงาทีใ่ชเ้วบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในบทบาทของการเปิดเผยตนเองและ
แรงสนบัสนุนทางสงัคม ผ่านแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาเกาหลใีตเ้ป็นผูห้ญงิ 141 คน และผูช้าย 124 คน พบว่า 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างการเปิดเผยตนเองกบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม ซึง่ผลลพัธน์ี้แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อคนเหงา
เปิดเผยความรูส้กึ อารมณ์ และขอ้มูลของตนเอง พวกเขาต้องการใหเ้พื่อนมกีารตอบสนองและโต้ตอบกลับมา ตามทฤษฎี
การตอบสนองทางสงัคม (Social response theory) ที่กล่าวว่า การตอบสนองที่ได้รบัของแต่ละบุคคลอาจจะมีผลต่อ
ความสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่2: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ 
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3.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์กบัคณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์ 
จากการศกึษาของ Valkenburg and Peter (2007) ท าการศกึษาเรื่อง ผลกระทบของการสื่อสารออนไลน์กบัความ

เป็นอยู่ดมีสีุขของวยัรุ่น โดยท าแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่าง วยัรุ่นชาว Dutch อายุ 10-17 ปี จ านวน 1,210 คน 
พบว่า การเปิดเผยตนเอง เช่น สง่ขอ้ความเพื่อตดิต่อกบัเพื่อนสง่ผลทางบวกต่อความอยู่ดมีสีขุ โดยผ่านตวัแปรคุณภาพของ
มติรภาพดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่3: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ 

 
3.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเหงากบัความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

จากงานวิจัยของ Kim et al. (2009) ท าการศึกษาความเหงาเป็นต้นเหตุของผลกระทบจากปัญหาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตและความอยู่ดีมีสุขทางจิตใจ ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์กบักลุ่มนกัศกึษาปรญิญาตรจี านวน 635 คน พบว่า บุคคลทีม่คีวามเหงาหรอืไม่ไดม้ทีกัษะทางสงัคมทีด่จีะมกีารใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตในระดบัทีส่งู จนท าใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบในชวีติจรงิ เช่น ขาดการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นในโรงเรยีนหรอืที่
ท างาน ซึง่ท าใหค้นเหงาเหล่านี้ถูกแยกออกจากกจิกรรมทางสงัคมและท าใหเ้กดิความเหงามากขึน้กว่าเดมิ ส่งผลเชงิลบต่อ
ความอยู่ดมีสีขุทางจติใจดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่4: ความเหงามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน 

 
3.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์กบัความอยู่ดีมีสุขด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

รว่มงาน 
Liu and Yu (2013) ท าการศกึษาเรื่องการใชง้านเฟซบุ๊กสามารถเพิม่ความอยู่ดมีสีุขเชงิอตัวสิยั โดยใชแ้บบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอย่างนกัเรยีนชาวไตห้วนั 355 คน พบว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างแรงสนบัสนุนทางสงัคมและความอยู่ดมีี
สุขเชงิอตัวสิยั ซึง่อาจเป็นเพราะแรงสนับสนุนทางสงัคมช่วยเพิม่อารมณ์ดา้นบวก ท าใหรู้ส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและช่วยลด
ความเครยีดได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่5: แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพือ่นร่วมงาน 
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3.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพของมิตรภาพทางออนไลน์กบัความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
รว่มงาน 
Blom et al. (2014) ท าการศกึษาเรื่องการคน้หาเพื่อนออนไลน์ของนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิและความ

อยู่ดมีสีขุ โดยท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ 113 คน และนักเรยีนทีส่ามารถไดย้นิ
เสยีงปกต ิ109 คน จากประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละสหรฐัอเมรกิา เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพของมติรภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มผ่านแบบสอบถามออนไลน์ พบว่ากลุ่มนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิมีคุณภาพของ
มติรภาพและระดบัความอยู่ดมีสีขุคลา้ยกบันกัเรยีนทีส่ามารถไดย้นิเสยีงปกต ิคุณภาพของมติรภาพมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความอยู่ดมีสีขุ ท าใหค้วามเหงาลดลงและมคีวามพงึพอใจในชวีติเพิม่ขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่6: คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพือ่นร่วมงาน 
 

4. วิธีการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี้คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยผู้วิจ ัยท า

แบบสอบถามปลายปิด แลว้ใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administered) โดยแบบสอบถามจะ
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เพื่อเป็นการคดักรองกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน
เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เท่านัน้  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเพื่อวัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการการเพิ่มความอยู่ดีมีสุข ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานของคนวยัท างานผ่านเวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใช้มาตรวดัเป็นแบบลเิคิร์ท 
(Likert Scale) ซึง่เป็นมาตรวดัแบบช่วง (Interval Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา และอาชพี และ
รายละเอยีดในการใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ ความถี่ในการใชเ้วบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์จ านวน
ครัง้ทีเ่ขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเขา้เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใชม้าตร
วดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 
5. ผลการศึกษา 

ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามทัง้กระดาษและออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
350 ชุด เมื่อคดักรองแล้วเหลอืแบบสอบถามจ านวน 315 ชุด โดยได้ท าการประมวลขอ้มูลและน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูเป็นตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สรุปผลการวจิยัทางดา้นประชากรศาสตรไ์ด ้คอื ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 315 คน เป็นเพศหญงิจ านวน 168 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 53.3 และเพศชาย 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.7 ส่วนใหญ่อายุ 25-40 ปี จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.4  
รองลงมาอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 อายุ 41-55 ปี จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.9 และ
อายุมากกว่า55 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 207
คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 รองลงมามรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 ระดบัการศกึษา
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ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 และระดบัการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาโท จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทั/หา้งรา้นเอกชน จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.4 รองลงมา
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.1  รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และ
รบัจา้ง/อสิระ 30 คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั 
5.2 ข้อมูลการใช้งานเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

สรุปผลการวจิยัดา้นการใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ได ้คอื ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 315 คน ส่วนใหญ่มี
ความถีก่ารใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงานทุกวนั 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2, 5-6 วนั
ต่อสปัดาหจ์ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9, 3-4 วนัต่อสปัดาหจ์ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.7 และ 1-2 วนัต่อ
สปัดาหจ์ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มจี านวนครัง้ในการใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงาน 3-5 ครัง้ต่อวนั จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ34รองลงมา 8 ครัง้ขึน้ไป จ านวน 73 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 23.2 1-2 ครัง้ต่อวนั จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 และ 6-8 ครัง้ต่อวนั จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.6  
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาทีใ่ชใ้นการเขา้เว็บไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงาน 10–30 นาท ี
จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8  รองลงมา 2 ชัว่โมงขึน้ไปถงึ 3 ชัว่โมง จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 น้อยกว่า 10 
นาท ีซึง่มจี านวนเท่ากบั 1 ชัว่โมงขึน้ไปถงึ 2 ชัว่โมง จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2, 3 ชัว่โมงขึน้ไป จ านวน 42 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และ 31–60 นาท ีจ านวน 37คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.7 ตามล าดบั 
5.3 ผลการวิเคราะหก์ารหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งและผลการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของเครือ่งมือ 

งานวจิยันี้ไดต้รวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis)  ซึง่จะ
เลอืกเฉพาะปัจจยัทีม่คี่า Eigenvalue มากกว่า 1 และพจิารณาค่า Factor Loading ของปัจจยัแต่ละตวัทีม่คี่ามากกว่า 0.05
พบว่า มทีัง้หมด 5 ปัจจยัทีส่กดัได ้คอื (1) ความเหงา (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.781–0.886) (2) การเปิดเผยตนเอง
ทางออนไลน์ (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.768 -0.788) (3) แรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์(ค่า Factor Loading 
อยู่ในช่วง 0.627-0.766)  (4) คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.643-0.799)  (5) ความ
พงึพอใจในงาน (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.708-0.832) จากค่า Factor Loading แสดงว่าตวัแปรต่างๆ มคีวาม
เทีย่งตรง 

การวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ ไดท้ดสอบกบัตวัแปรทัง้หมด 5 ตวั โดยน าองคป์ระกอบของปัจจยัมาหาค่าสมัประสทิธิข์อง 
Cronbach’s Alpha พบว่า ค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ของทุกตวัแปรมคี่ามากกว่า 0.7 ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและ
มคี่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า ตวัแปรมคีวามน่าเชื่อถอื และสามารถน าไปทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัต่อไปได้ 
5.4 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) 

งานวจิยันี้ไดใ้ชส้ถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้ค่า p-value ทีม่คี่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เพื่อก าหนดนัยส าคญัทางสถิต ิ
(Significant level)  โดยผลการวเิคราะหก์ารถดถอยจะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ จากการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาทีส่ง่ผลต่อการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ พบว่า ตวัแปรความเหงา ก าหนดตวัแปร
ตาม คอื การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และค่า β = 0.288
แสดงว่า ความเหงามคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 

ส่วนท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อแรงสนับสนุนทางด้านสงัคม
ออนไลน์  จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ทีส่่งผลต่อแรงสนับสนุนทางดา้น
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สงัคมออนไลน์พบว่า ตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ก าหนดตวัแปรตาม คอื แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และค่า β = 0.568 แสดงว่าการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ 

ส่วนท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อคณุภาพของมิตรภาพทาง
ออนไลน์ จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ทีส่่งผลต่อคุณภาพของมติรภาพ
ทางออนไลน์ พบว่า ตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ ก าหนดตวัแปรตาม คอื คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ ที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และค่า β = 0.670 แสดงว่า การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ 

ส่วนท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเหงา แรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์ และคณุภาพของมิตรภาพ
ทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ตวัแปรอสิระ คอื ความเหงา (p = 0.000)  
แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์  (p= 0.008) และคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ (p = 0.000)  มคีวามสมัพนัธก์บั
ตวัแปรตาม คอื ความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Sig. < 0.05)  เมื่อพจิารณา
ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย β ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระแต่ละตวักบัตวัแปรตาม จะพบว่า ความเหงากบัความ
อยู่ดมีสีุข มคี่า β = -0.333 แสดงว่า ความเหงามคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัความอยู่ดมีสีุข ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ส าหรบัแรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์กบัความอยู่ดมีสีุข มคี่า β = 0.170 แสดงว่า 
แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัตวัแปรความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน  และคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์กบัความอยู่ดมีสีุข มคี่า β = 0.356 แสดงว่า คุณภาพของ
มติรภาพทางออนไลน์มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัตัวแปรความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน 

 

6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
จากผลการศกึษาสามารถสรุปผลการวจิยัตามสมมตฐิานได ้ดงันี้ 

6.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 
สมมตฐิานที ่1: ความเหงามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์อย่างมนีัยส าคญั ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ Bonetti et al. (2011) ทีก่ล่าวว่า คนเหงาจะใหค้วามส าคญักบัอนิเทอรเ์น็ตมากเพราะพวกเขาสามารถแสดง
ความรูส้กึหรอืความคดิและพบการสนทนาทีพ่งึพอใจมากกว่าแบบออฟไลน์ คนทีม่คีวามเหงาหรอืวติกกงัวลทางสงัคมมกีาร
สือ่สารทางออนไลน์และการเปิดเผยตนเองมากขึน้ เกีย่วกบัเรื่องชวีติประจ าวนัของพวกเขา ขอ้มูลส่วนตวั เพราะทกัษะทาง
สงัคมทีไ่ม่ดพีออาจจะเป็นเหตุผลทีพ่วกเขาชอบทีจ่ะสือ่สารแบบออนไลน์ โดยพวกเขามกีารสือ่สารแบบออนไลน์ดว้ยความถี่
ทีส่งูเพื่อใหพ้วกเขาไม่รูส้กึเขนิอาย พดูคุยไดส้ะดวกสบายและกลา้ทีจ่ะพดูมากขึน้ ดงันัน้สมมตฐิานที ่1 ถูกยอมรบั โดยมคี่า
นยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อแรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์  

สมมตฐิานที ่2: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์อย่าง
มนีัยส าคญั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัที่กล่าวว่า เมื่อคนเหงาเปิดเผยความรู้สกึ อารมณ์ และขอ้มูลของตนเอง พวกเขา
ต้องการให้เพื่อนมีการตอบสนองและโต้ตอบกลบัมา ตามทฤษฎีการตอบสนองทางสงัคม (Social response theory) ที ่
กล่าวว่า การตอบสนองทีไ่ด้รบัของแต่ละบุคคลอาจจะมผีลต่อความสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต (Lee et al., 2013) ดงันัน้
สมมตฐิานที ่2 ถูกยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
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6.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ คณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์  
สมมตฐิานที ่3: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์อย่างมี

นยัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ล่าวว่า การเปิดเผยตนเองจะมบีทบาทส าคญัในการพฒันาและรกัษามติรภาพ เพราะ
บ่งบอกถงึความเชื่อมัน่และไวใ้จระหว่างบุคคลทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นั (Valkenburg and Peter, 2007) ดงันัน้สมมตฐิานที ่3 ถูก
ยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน   

สมมติฐานที่ 4: ความเหงามคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบกบัความอยู่ดมีีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอย่างมี
นยัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kim et al. (2009) กล่าวว่า บุคคลทีม่คีวามเหงาหรอืไม่ไดม้ทีกัษะทางสงัคมทีด่จีะมี
การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตในระดบัทีส่งู จนท าใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบในชวีติจรงิ เช่น ขาดการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นในโรงเรยีน
หรอืทีท่ างาน ซึง่ท าใหค้นเหงาเหล่านี้ถูกแยกออกจากกจิกรรมทางสงัคมและท าใหเ้กดิความเหงามากขึน้กว่าเดมิ ส่งผลเชงิ
ลบต่อความอยู่ดมีสีขุ ดงันัน้สมมตฐิานที ่4 ถูกยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงสนับสนุนทางด้านสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความอยู่ ดีมีสุขด้าน

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
สมมตฐิานที ่5: แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพื่อนร่วมงานอย่างมนียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ล่าวว่า การรบัรูแ้รงสนบัสนุนทางสงัคมและส่งผลใหค้วามเครยีด
ลดลง ซึง่ความเครยีดจะสง่ผลต่อสุขภาพร่างกายและจติใจ โดยแรงสนับสนุนทางสงัคมเป็นเครื่องมอืทีช่่วยลดความเครยีด 
ท าใหผู้ท้ีม่แีรงสนบัสนุนทางสงัคมระดบัสงูจะมสีุขภาพและความอยู่ดมีสีุขทีม่ากขึน้ ดงันัน้สมมตฐิานที ่5 ถูกยอมรบั โดยมี
ค่านยัส าคญั Sig. = 0.008 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรคณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ ความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนรว่มงาน 
สมมตฐิานที ่6: คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Blom et al. (2014) กล่าวว่า คุณภาพของมิตรภาพมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความอยู่ดีมสีุข ท าให้ความเหงาลดลงและมีความพงึพอใจในชีวติเพิม่ขึ้น และ Wing (2008)  
กล่าวว่าคุณภาพของมติรภาพทีด่จีะแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในระดบัสงูและความพงึพอใจในชวีติทีสู่งเช่นกนั  
ดงันัน้สมมตฐิานที ่6 ถูกยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 

 

7. สรปุผลการวิจยั 
งานวจิยันี้เกดิจากการทีผู่ว้จิยัเหน็ว่า ความเหงาทีเ่กดิขึน้ในทีท่ างานนัน้มอีทิธพิลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการท างาน

ของพนกังาน ทัง้งานทีร่บัผดิชอบโดยตรงและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในทมี ท าใหป้ระสทิธภิาพของทมีถูกลดทอนลง และคน
เหงาสว่นใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะไม่พงึพอใจในงานมากกว่าคนปกต ิดงันัน้พนกังานทีร่บัรูถ้งึความโดดเดีย่วจากการกระท าของ
เพื่อนร่วมงานจะรู้สกึเหงามากขึน้กว่าเดมิมคีวามรู้สกึเชงิลบต่อเพื่อนร่วมงาน และถึงขนาดรูส้กึอยากลาออกจากองค์กร 
ดงันัน้พนกังานทีรู่ส้กึเหงาจงึมกีารใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เพื่อเปิดเผยขอ้มลูของตนเองทางออนไลน์ 

ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานบนเว็บไซต์
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เพื่อเพิม่ความอยู่ดมีสีุขในดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานของพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะ
พนกังานทีรู่ส้กึเหงาและไม่สามารถเขา้กบัสงัคมในทีท่ างานได้ 
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งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และ
แบบสอบถามกระดาษ จ านวน 350 คน กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 19-59 ปี ทัง้เพศชายและหญิงที่อาศยัอยู่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยต้องเป็นบุคคลทีเ่คยใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เท่านัน้ จากนัน้น าขอ้มูลที่
เกบ็รวบรวมมาวเิคราะหท์างสถติ ิมกีารประเมนิความเทีย่งตรงและความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอืการจดักลุ่มความสมัพนัธ์
ของตวัแปรดว้ย Factor Analysis การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามดว้ย Linear Regression 
Analysis รวมทัง้การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระหลายตวัและตวัแปรตามดว้ย เพื่อน าไปพยากรณ์ค่าของตวั
แปรตามดว้ย Multiple Regression Analysis โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

โดยจากผลการวจิยัพบว่า 
1. เมื่อพนกังานทีรู่ส้กึเหงาหรอืขาดทกัษะในการสือ่สารทางสงัคมกบัเพื่อนร่วมงาน เมื่อมกีารพูดคุยหรอืเปิดเผยขอ้มูล

ของตนเองทางออนไลน์มากขึน้ จะท าใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์จากเพื่อนร่วมงานและมติรภาพระหว่าง
เพื่อนร่วมงานทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

2. เมื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยปรับมาตรฐานปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความพึงพอใจในงาน ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานคอื ปัจจยัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด หากมคีุณภาพ
ของมติรภาพทางออนไลน์มากจะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานมากขึน้ถดัมาคอื ปัจจยัความเหงา ถ้าหากมคีวามเหงามาก
จะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานลดลง สุดทา้ยคอื ปัจจยัแรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามส าคญัน้อยทีสุ่ดหากมี
แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มากจะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานมากขึน้ตามไปดว้ย 
7.1 ประโยชน์ของงานวิจยั 

(1) ประโยชน์ของงานวจิยัภาคทฤษฎี ผลของงานวจิยัท าใหเ้กดิการสร้างตวัแบบที่ใชใ้นการอธบิายความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัต่างๆทีส่่งผลต่อความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ซึง่ใชก้รอบแนวคดิของ  Loneliness on 
Social Networking Sites โดยปัจจยั “คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์” เป็นปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ และตวัแปรตาม
จากเดมิที่เป็นความพงึพอใจในชวีติโดยรวม แต่ผู้วจิยัได้เปลี่ยนไปใช้มติิความพงึพอใจในงานแทน โดยทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอย่างวยัท างาน     

 (2) ประโยชน์ของงานวจิยัภาคปฏบิตั ิงานวจิยันี้สามารถประยุกตใ์ชใ้นระดบัขององคก์รได ้โดยผลการวจิยัท าใหท้ราบ
ว่าการน าเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาปรบัใช้กบัองค์กรนัน้ ท าให้สามารถสร้างความแขง็แกร่งของความสมัพนัธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างทมีหรอืแผนกอื่นๆสามารถหาคนที่มคีวามสนใจคล้ายกนัรวมไปถึงการจดัการและแบ่งปัน
ความรูพ้นกังานสามารถหารอืเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กีย่วกบังานหรอืหาคนทีม่คีวามสนใจคลา้ยกนั 

องคก์รควรจะรณรงคใ์หพ้นกังานมปีฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้ โดยน าเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มาเป็นตวักลางในการ
สือ่สาร เพื่อใหพ้นกังานทีม่คีวามรูส้กึเหงาหรอืเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไม่ไดห้รอืพนกังานทัว่ไปหนัมาใชง้านและเปิดเผยขอ้มูล
ตนเองกบัเพื่อนร่วมงานมากขึน้ โดยส่งเสรมิใหพ้นักงานเปิดเผยหรอืสนทนาขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัตนเอง ความรูส้กึของตนเอง 
และประสบการณ์เรื่องงานกบัเพื่อนร่วมงานผ่านเว็บไซต์สงัคมออนไลน์ ท าให้เพิ่มทุนทางสงัคม โดยสามารถแบ่งปัน
เรื่องราวต่างๆ สามารถปรกึษาเพื่อนร่วมงานเกีย่วกับปัญหาหรอืเวลาทีล่ าบากผ่านเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์สามารถพึง่พา
และช่วยเหลอืเรื่องงานได ้สามารถสร้างมติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานบนเวบ็ไซต์
สงัคมออนไลน์มคีวามสนิทสนมกนั พนักงานสามารถปรกึษาเพื่อนร่วมงานเกีย่วกบัปัญหาหรอืเวลาทีล่ าบากผ่านเวบ็ไซต์
สงัคมออนไลน์ได้ หากพนักงานมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึ้นก็ย่อมส่งผลดีต่อการท างานและองค์กรด้วย เช่น การร่วมงาน
ระหว่างทมีมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อนร่วมงานให้ความสนับสนุนเรื่องงานต่อกนั ลดอตัราการลาออกเนื่องจากเขา้กบั
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เพื่อนร่วมงานไม่ได้ เพิม่ความพงึพอใจในงาน เป็นต้น อกีทัง้ยงัสามารถน าเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาใชใ้นการ
สือ่สารระหว่างพนกังานและผูบ้รหิารเพื่อตอบค าถามของพนกังาน สือ่สารขอ้ความหรอืนโยบายถงึพนกังานไดอ้กีดว้ย 
7.2 ข้อจ ากดังานวิจยั 

การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถามออนไลน์และกระดาษ การเกบ็แบบสอบถามโดยวธิี
ดงักล่าว อาจท าให้ผู้วจิยัไม่สามารถจะอธิบาย กรณีผู้ท าแบบสอบถามเกดิความไม่เขา้ใจและมขี้อสงสยัในค าถามนัน้ๆ 
รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนอาจมคีวามรูแ้ละประสบการณ์การใชง้านฟีเจอรข์องเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่
เท่ากนั อาจท าใหแ้บบสอบถามเกดิความคลาดเคลื่อนได ้
7.3 งานวิจยัในอนาคต 

การเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้ ไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลคนวยัท างานทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลเท่านัน้ 
ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปอาจตอ้งกระจายแบบสอบถามใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศหรอืต่างจงัหวดัมากขึน้ รวมถงึเปลีย่นกลุ่ม
ตวัอย่าง เช่น กลุ่มผูส้งูอายุ โดยใชต้วัแปรตามเป็น ความพงึพอใจชวีติโดยรวม เป็นตน้ 
การศกึษาในครัง้นี้เป็นการท าวจิยัเชงิส ารวจ ซึง่อยู่ในรปูเชงิปรมิาณ ดงันัน้ในอนาคตควรมกีารวจิยัในเชิงคุณภาพ เช่น การ
ท า Focus group หรือ การสมัภาษณ์เจาะลึกเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ละเอยีดมากขึน้เช่น เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่งผลให้
ประสทิธภิาพการท างานในทมีดขีึน้อย่างไร   
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