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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างองค์
ประกอบของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาค
กลางของไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (แบบปกติ 4 ปี) ชั้น
ปีที่ 1 – 4 ในมหาวิทยาลัยเอกชนสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางใน ภาคเรียนที่ 1/2559 
โดยใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบการสุ่มเชิงก้อนหิมะ (Snowball sampling) โดยมีการก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะ จ�านวน 30 
คนเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และจ�านวน 400 คนเพื่อใช้ในการสอบถามด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา การวิเคราะห์องค์ประกอบ
  ผลการวิจัยพบว่า การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์มี 5 มิติ ได้แก่  1. มิติความกว้าง 2. มิติความลึก 3. 
มิติเจตนา 4. มิติความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และ 5. มิติการน�าเสนอด้านบวก ลบ องค์ประกอบของการเปิดเผยในเครือ
ข่ายตนเองสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทยมี 6 องค์ประกอบและ
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. ความต้องการเล่าเรื่องของตนเอง 2. การติดตามเรื่องราวของผู้อื่น 3. 
การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต 4. บันทึกความทรงจ�าในเหตุการณ์ 5. การระบุตัวตน 6. ความตั้งใจโดยมีการพิจารณา ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 68.972 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค�ำส�ำคัญ:  โมเดลสมการโครงสร้าง การเปิดเผยตนเอง และเครอืข่ายสังคมออนไลน์
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Abstract
  The objectives of this research were 1) to study self-disclosure through Social Media: 2) to analyze 
the element of self-disclosure through social media and 3 to examine the accordance of the element 
model of self-disclosure through social media of undergraduate students of private universities in central 
region of Thailand with empirical information. The target group consisted of undergraduate students (4 
years program) of private universities in the central region of Thailand in the academic year 2016. By 
choosing a random sample of snowball and the specific property, the number 30 people to use in the 
interview and the 400 people to use in the inquiry by questionnaire. Data were analyzed by content 
analysis and factor analysis. The study results found that self-disclosure through social media in 5 dimen-
sions: 1) breadth dimension 2) depth dimension 3) purpose dimension 4) honesty dimension and 5) 
positive and negative presentation dimension. The element of self-disclosure through social media and 
of undergraduate students of private universities in the central region of Thailand had 6 elements and 
had the accordance with the empirical information that 1. Narrative of their own. 2. Follow the stories of 
others. 3. to inspire life. 4. Memoirs of the event. 5. Identification and explain 6. Intention and consider-
ation. The variance was 68.972 percent and is consistent with empirical data.

Key words:  Business Performance Efficiency Competitive Advantage Technological Capability and 
 Interorganizational Collaboration

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
  เครือข ่ายสังคมออนไลน ์ที่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีนิยมใช้เพื่อแสดงตัวตน ค้นหาตนเอง และ
อุดมการณ์ในการด�าเนินชีวิต จากมิตรภาพดิจิตอล โดย
ผ่านกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ท่ีมีจ�านวนมาก เป็นส่ือที่
วัยรุ่นยุคใหม่ใช้เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาตัวตนสู่การ
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยการผสมผสานระหว่างข้อมูล
ความเป็นที่ส่วนตัวและความเป็นสาธารณะของข้อมูล (Jin 
Yeong  Bak, Chin Yew Lin, Alice Oh, 2014) ประเด็น
ส�าคัญที่ท�าให้นิยมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือการ
เปิดเผยตนเองเพือ่สร้างการยอมรับในสงัคม ท�าให้กระบวน 
การสังคมประกิตซึ่งเป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัยการ
ฝึกฝนให้สมาชิกของสังคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎ
เกณฑ์ ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่า
นั้นสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากกลุ ่มเพื่อนในเครือข่ายที่มี
ความหลากหลายของปริมาณเพื่อนและเชื้อชาติเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมจน เกิดปัญหาเกี่ยวกับการธ�ารงค์รักษาอนุรักษ์

วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ประจ�าชาติ เกิดพฤติกรรมสังคม
ก้มหน้า ไม่มีความสนใจในบุคคลรอบข้าง ท�าให้เกิดปัญหา
การปรับตัวเข้าสู่สังคมและปัญหาอื่นๆตามมา (วิไลลักษณ์ 
เสรีตระกูล, 2559) หน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนต่างให้ความส�าคัญกับปัญหาที่เกิด
ขึ้นพยามหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีการศึกษา
การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย
อย่างชัดเจน และเป็นการศึกษาที่ใช้ตัวแปรจากงานวิจัยใน
ต่างประเทศทั้งหมด การศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้จึงศึกษา
การเปิดเผยตนเองโดยการสร้างตัววัดที่เกิดจากบริบทใน
สังคมไทยด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
สร้างความสมบูรณ์ให้กับปรากฏการณ์ สร้างความแตกต่าง
จากการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต นับเป็นการศึกษาการเปิด
เผยตนเอง ในบริบทสังคมไทยที่ยังไม่เคยมีใครศึกษามา
ก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
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เอกชนเขตภาคกลางของไทย
  2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการเปิดเผยตนเอง
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย
  3. เพื่อของตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างองค์ประกอบการเปิดเผยตนเองในเครือ
ข ่ ายสังคมออนไลน ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย

ทบทวนวรรณกรรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบ
ว่า การศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ท่ียังไม่มีทฤษฎีเฉพาะ สาขา
วิชาน�ามาอธิบาย โดยการศึกษาส่วนใหญ่ ยืมทฤษฎี ทาง
ด้านจิตวทิยา และสงัคมวทิยามาใช้ในการอธบิายพฤตกิรรม 
(Lee Zach, Cheung Christy, Chan Tommy, Wong 
Randy, 2016) การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงน�า แนวคิดการ
เปิดเผยตนเอง อันเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม และงาน
วิจัยเกี่ยวข้องมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ โดยอาศัย
ทฤษฎีการเจาะทางสังคม (Social penetration theory) 
จากแนวคิดของ Altman และTaylor (1973) ที่ว่าการเปิด
เผยตนเองเป็นการกระท�าที่ท�าให้ตนเป็นที่รู้จัก โดยแบ่งปัน

ข้อมูลส่วนตัวมีบทบาทส�าคัญในการสร้างรักษาและสลาย
ความสัมพันธ์ เปรียบเสมือนวัฏจักรแห่งการพัฒนาตนเอง 
โดยมีการวัดการเปิดเผยตนเองอย่างหลากหลาย ประเด็น
แรกวัดจากความกว้าง อันได้แก่ปริมาณของข้อมูลที่แลก
เปล่ียนและความลึกของข้อมูลอันเป็นคุณภาพความสนิท
สนมของข้อมูลที่เปิดเผย (พิชญาณี ภู่ตระกูล, 2016) 
ประเด็นที่สองวัดจากมาตรวัด General Disclosiveness 
Scale (GDS) ตามแนวคิดของ Wheeless (1978) ใน 5 
มิติ ได้แก่ 1. เจตนาในการเปิดเผยตนเอง 2. ปริมาณการ
เปิดเผยตนเอง 3. ความซื่อสัตย์และจริงใจในการเปิดเผย
ตนเอง 4. ความใกล้ชิด และ 5. ลักษณะของเนื้อหาในการ
เปิดเผยตนเองในด้านดีและไม่ดี การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาการเปิดเผยตนเองในบริบท
สังคมไทยที่ชัดเจนและทันสมัยจึงใช้มาตรวัด General 
Disclosiveness Scale (GDS) ในการวัดการเปิดเผย
ตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เน่ืองจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่ามาตรวัดดังกล่าวเป็น
มาตรวัดที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมในการ
ศึกษาการเปิดเผยตนเองในเครือข ่ายสังคมออนไลน์ 
(Hashem Abdullah Almakrami, 2015; Cheung, Chiu 
Lee, 2010; Michael Stefanone, 2013)

ชันยนันต สมถวิลผองใส 
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ขอบเขตของการวิจัย
  การศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ
การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของ
ไทยเป็นการศึกษาเฉพาะเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊คโดยผู้วิจัยจะขอน�าเสนอรายละเอียดไว้ในระเบียบ
วิธีวิจัยในล�าดับต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร ้างองค ์
ประกอบของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนเขต
ภาคกลางของไทยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Method Research)  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ระยะที่ 1
  ประชากร นักศึกษาวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (แบบปกติ 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 – 4 อายุระหว่าง 17 
-23 ปี อยู ่ในมหาวิทยาลัยเอกชน ในสังกัดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางใน ภาค
เรียนที่ 1/2559 ใน 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกริก  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธนบุรี ม.กรุงเทพธนบุรีและ ม.เทคโนโลยี
มหานคร 
  กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (แบบปกติ 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 – 4 อายุระหว่าง 17 
- 23 ปี จ�านวน 30 คน ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน ใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เขตภาค
กลางใน ภาคเรียนที่ 1/2559 ซึ่งการเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัย 
ได้ใช้เกณฑ์ด้านอายุ และเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่
ศกึษา โดยใช้การเลือกแบบการสุม่เชงิก้อนหมิะมีการก�าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้คือ เป็นผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ค ในเพศหญิงและเพศชาย ที่มีการใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ�า เป็นผู้ใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการเปิดเผยตนเอง จากกิจกรรม การ
โพสต์ การแสดงความคิดเห็นจากข้อความและรูปภาพโดย
สือ่สารกบัเพือ่นหลายกลุม่เช่นเพือ่นสนทิ เพือ่นร่วมสถาบนั 
ครอบครัว คนรัก คนรู้จักและเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊ค       

ระยะที่ 2
  ประชากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เอกชนเขตภาคกลางของไทยประจ�าปี 2557 จาก มหาวทิยาลยั
เอกชนเขตภาคกลาง 42 แห่ง
  กลุ่มตวัอย่าง นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีมหาวทิยาลัย
เอกชนเขตภาคกลางของไทยจ�านวน 600 คน จาก
มหาวิทยาลัย 6  แห่ง แห่งละ 100 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษมบณัฑติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย   
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้มาด้วย
การเลือกแบบจับฉลาก ทั้งนี้ ในแต่ละมหาวิทยาลัยผู้วิจัย
จะเลือกตัวอย่างจาก 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ และ 
นิเทศศาสตร์ คณะละ 50 คนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มโดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มค�านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่
ตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และทราบขนาดของ
ประชากร ซ่ึงมีสูตรในการค�านวณ ดังน้ี (Cooper & 
Sclindler, 2001)ได้จ�านวนนักศึกษา จ�านวน 587  คน แต่
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้จ�านวนตัวอย่าง 600 คน ซึ่งมากกว่า
จ�านวนตัวอย่างที่ค�านวนได้ ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ในการวิจัย (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) จากนั้นผู้วิจัยได้
ท�าการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
  ขั้นที่ 1 ก�าหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด ในการประมาณค่า
ร้อยละ 8 ได้จ�านวนตัวอย่าง 600 คน
  ขั้นที่ 2 สุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของ
ไทย จาก 42 แห่งได้มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต 
มหาวทิยาลัยสยาม มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย มหาวทิยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
  ขัน้ที ่3 สุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรใีนมหาวทิยาลัย
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 100 คนจ�าแนกเป็นนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ 50 คนและคณะนิเทศศาสตร์ 50 คน 
รวมได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 600 คน
เครื่องมือในกำรวิจัย
  เครื่องมือระยะที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างโดยก�าหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า จ�านวนทั้งหมด 9 
ข้อ มีการก�าหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า แล้วน�าไปให้อาจารย์
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ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน อันประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยา เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ตลอดจนนักวิจัยเชิงคุณภาพได้ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของแบบสัมภาษณ์ 
  เครื่องมือระยะที่ 2 คือ แบบสอบถามการเปิดเผย
ตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย 
แบบมาตร ประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา  จากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วโดย พิจารณาค่า 
IOC ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) และ น�า
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา 30 คน มีค่าความเที่ยง
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค อยู่ระหว่าง 0.718 – 
0.898 โดยพิจารณาค่าที่มากกว่า .70 จึงจะถือว่า ใช้ได้ 
(George and Mallery, 2003)

การวิเคราะห์ข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจาก 3 วิธี โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสังเกต และการวิจัยเอกสารตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลแบบสามเส้า (งามพิศ สัตย์สงวน, 2547)
  วิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบโดย
วเิคราะห์หาค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ โดยถอืเกณฑ์ค่าน�า้หนกั
องค์ประกอบมค่ีาเท่ากบัหรอืมากกว่า 0.30 เป็นตวับ่งชีข้อง
องค์ประกอบนัน้ (Richard A.Johnson, DeanW.Wichern, 
2007) และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างองค์ประกอบการเปิดเผยตนเองในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนเขตภาคกลางของไทยด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM)

ผลการวิจัย
    1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพน�ามาซึ่ง
ความหมายของการเปิดเผยตนเองได้ ดังนี้ การเปิดเผย
ตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลาง คือ ใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท�าในแต่ละ
วัน โดยใช้การออนไลน์ทั้งวันโดยเปิดค้างไว้เมื่อว่างจึงมาดู  
การใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อขายของ ท�าให้ชีวิตมี
ความสดชื่นและความสบายใจ บอกว่าอยู่กับใคร อยากให้
เพ่ือนได้เห็นชีวิตของตนเองด้วยประเด็นที่หลากหลาย  
เพื่อพูดคุยปลดปล่อยอารมณ์ บอกเล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ ระบายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นที่อยาก
บอก ความสนุก  ติดตามเรื่องราวต่างๆ บันทึกความทรงจ�า
ด้วยรูปภาพ ต้องการรู้เรื่องราวของคนอื่น แสดงความคิด
เห็นต่อกระแสสังคม เตือนภัยจากเหตุการณ์ที่ตนเองพบ
เจอมา ขอรับบริจาคช่วยบุคคลที่ประสบทุกข์ และสร้าง
ความสนใจจากคนรอบข้าง เปิดเผยตนเองในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ด้วยข้อเท็จจริง มีการระบุตัวตนแบบคร่าวๆ
ของตนเอง ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริงในการเป็นเจ้าของบัญชี
เครอืข่ายสังคม  และเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เมื่อมีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกไม่ดี 
  2. การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขต
ภาคกลางของไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับปานกลางโดยมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ตั้งแต่ 0.62 - 1.19 โดยมีองค์
ประกอบของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
6 องค์ประกอบ มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.470 – 10.773 
โดยที่ทั้ง 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1. ความต้องการเล่าเรื่อง
ของตนเอง 2. การติดตามเรื่องราวของผู้อื่น 3. การสร้าง
แรงบันดาลใจในชีวิต 4. บันทึกความทรงจ�าในเหตุการณ์  
5. การระบุตัวตน และ 6. ความตั้งใจโดยมีการพิจารณา 
สามารถร่วมกันอธิบาย ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 
ได้ร้อยละ 68.97  ตามตาราง 1
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  3. โมเดลองค์ประกอบการเปิดเผยตนเอง มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความส�าคัญ
ขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
องค์ประกอบการเปิดเผยตนเอง พบว่า น�า้หนกัองค์ประกอบ
ทุกตัวมีค่าเป็นบวก และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.93 สามารถเรียงล�าดับความ
ส�าคญัจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านความต้องการ
ในการเล่าเรื่องราวของตนเอง ( β = 0.93) รองลงมา ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านการบันทึกความทรงจ�าในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง ( β = 0.85) องค์ประกอบด้านความต้อง 
การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ( β = 0.70) องค์ประกอบ
ด้านการตดิตามเรือ่งราวของผูอ้ืน่ ( β = 0.69) องค์ประกอบ
ด้านการระบุตัวตน ( β = 0.66) และองค์ประกอบด้าน
ความตั้งใจโดยมีการพิจารณาไตร่ตรอง  ( β = 0.46) ตาม
ล�าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) และค่า
สถติทิีใ่ช้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลู พบว่า ตวัแปร
สังเกตได้ในองค์ประกอบการเปิดเผยตนเอง ทั้ง 15 คู่ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.308 ถึง 0.788 โดยคู่

ที่มีความสัมพันธ์กัน มากที่สุด คือ ตัวแปรความต้องการใน
การเล่าเรื่องราวของตนเอง กับตัวแปรการบันทึกความทรง
จ�าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง มีค่า r เท่ากับ 0.788 
ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ตัวแปรการระบุตัว
ตน กับตัวแปรความตั้งใจโดยมีการพิจารณาไตร่ตรอง  มีค่า 
r เท่ากับ 0.308  ผลปรากฏดังภาพ 1
  จากตาราง 2 ซ่ึงแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (r) และค่าสถิติ ที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะ
สมของข้อมูล พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบ การ
เปิดเผยตนเอง ทั้ง 15 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.308-0.788 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน มากที่สุด 
คือ ตัวแปรความต้องการในการเล่าเรื่องราวของตนเอง 
(SD1) กับตัวแปรการบันทึกความทรงจ�าในเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง (SD4) มีค่า r เท่ากับ 0.788 ส่วนคู่ที่มีความ
สัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ตัวแปรการระบุตัวตน (SD5) กับ
ตัวแปรความตั้งใจโดยมีการพิจารณาไตร่ตรอง (SD6) มีค่า 
r เท่ากับ 0.308

ตำรำง 1 แสดงการสกัดองค์ประกอบที่ได้หลังจากการหมุนแกนองค์ประกอบ

 องค์ประกอบของกำรเปิดเผยตนเอง  ร้อยละของ ร้อยละของ

 ในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ค่ำไอเกนส์ ควำมแปรปรวน ควำมแปรปรวนสะสม

 1.ความต้องการเล่าเรื่องของตนเอง 10.77 29.11 29.11

 2.การติดตามเรื่องราวของผู้อื่น 4.14 12.19 41.31

 3.การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต 2.19 5.92 47.23

 4.บันทึกความทรงจ�าในเหตุการณ์ 1.86 5.04 52.28

 5.การระบุตัวตน 1.59 4.31 56.59

 6.ความตั้งใจโดยมีการพิจารณา 1.47 4.30 60.89

 ตัวแปร SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6
 SD1 1.00     
 SD2 0.626** 1.00    
 SD3 0.652** 0.610** 1.00   
 SD4 0.788** 0.594** 0.592** 1.00  
 SD5 0.614** 0.439** 0.474** 0.558** 1.00 
 SD6 0.394** 0.482** 0.638** 0.335** 0.308**    1.00

ตำรำง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบการเปิดเผยตนเอง
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ตำรำง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเปิดเผยตนเอง 6 ด้าน

 ตัวแปร                     น�้ำหนักองค์ประกอบ      t R2 สัมประสิทธิ์
  b  β   คะแนน
      องค์ประกอบ  
 SD1 0.65 0.93 28.33** 0.86 0.81
 SD2 0.44 0.69 17.58** 0.48 0.15
 SD3 0.46 0.70 19.00** 0.49 0.09
 SD4 0.60 0.85 24.70** 0.72 0.35
 SD5 0.50 0.66 17.53** 0.43 0.12
 SD6 0.35 0.46 8.76** 0.21 0.06
 
**p < .01

ชันยนันต สมถวิลผองใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเปิดเผยตนเอง 

เจตนาในการเปิดเผย

ปริมาณเน้ือหาในการ

ความลึก 

ความซื่อสัตย์และจริงใจ 

ลักษณะเนื้อหา 

ภาพ 1 แสดงการผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบของการเปิดเผย  
       ตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย



Journal of the Association of Researchers   Vol.24 No.1 Januray - April 2019 119

นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังมีบทบาทส�าคัญในเรื่องของการบ�าบัด
ทางอารมณ์ของวัยรุ่น ในประเด็นการทะเลาะกับผู้อื่น จึง
มกัพบภาพความขดัแย้ง ทะเลาะววิาทอย่างมากในเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ องค์ประกอบทีพ่บข้ึนใหม่ ได้แก่ องค์ประกอบ 
ที่ 5 การระบุตัวตน โดยการใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการ
เป็นเจ้าของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่เมื่อมีการเปิด
เผยตนเองในด้านลบ มักจะเปิดเผยภาพที่ระบุตัวตนแบบ
คร่าวๆ และมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เห็นได้เฉพาะ
กลุ่ม

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวัดการเปิดเผยตนเองจาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวม 
มิได้เฉพาะเจาะจงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการเปิด
เผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือกิจกรรมใดเป็น
พิเศษดังน้ันเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกบักจิกรรมทีเ่กิดขึน้ การวจิยัในอนาคตอาจมกีาร
จ�าแนกประเภทของกิจกรรมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ผลการวจิยัยงัมุง่ศกึษาเฉพาะกลุม่นักศกึษาวัยรุน่
ภาคกลางซ่ึงอาจมบีรบิททีแ่ตกต่างกนัเมือ่น�าไปเปรยีบเทยีบ
กับประชากรกลุ่มอื่นๆ ในประเทศจึงอาจมีความจ�าเป็นที่
ต้องท�าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มประชากรต่างๆ

อภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบ
ของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาค
กลางของไทย ในครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2557) แต่เป็นความ
สอดคล้องในบ้างส่วน การวิจยัช้ินนีพ้บประเด็นการเปิดเผย
ตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติม ได้แก่ การแสดง
ความคิดเห็นต่อกระแสสังคม การเตือนภัยจากเหตุการณ์ที่
ตนเองพบเจอมา การขอรบับรจิาคช่วยบคุคลทีป่ระสบทกุข์
และการบันทึกความทรงจ�าด้วยรูปภาพในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการระบุตัว
ตนที่พบขึ้นใหม่ จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจุบันเฟซบุ๊กมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของวัย
รุ่นในสังคมไทย เนื่องจากเป็นสื่อใหม่ที่มีเนื้อหาอันเกิดจาก
ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างขึ้น เป็นเวทีในการรวบรวมประชามติ
จากการแสดงความคิดเห็นต่อกระแสสังคมในด้านต่างๆ 
ท�าหน้าทีเ่ตอืนภยัและขอรบับรจิาค จากเหตวุกิฤตของสงัคม
จากผูท้ีป่ระสบเหตแุละผูพ้บเหน็เอง โดยไม่ต้องผ่านสือ่หลกั 
ส่วนการบันทึกความทรงจ�าด้วยรูปภาพในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นบริการตัวใหม่ของเฟซบุ๊กท่ีท�าหน้าท่ีในการ
แจ้งเตือนว่าเคยเปิดเผยข้อมูลอะไรไว้ใน วันเดียวกันของปี
ทีผ่่านมา ซึง่จากข้อค้นพบท�าให้ทราบว่าผูใ้ช้มเีจตนาบันทกึ
ความทรงจ�าของตนเองไว้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์     
เฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นประเด็นเพิ่มเติมจากการศึกษาในอดีต  
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