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บทคัดยอ 

 

ความเหงาเปนเร่ืองท่ีมีการยอมรับในทางวิชาการและถูกมองวาเปนปญหาสําคัญปญหา

หนึ่งในสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสะทอนสภาวะทางอารมณในเชิงลบที่เกิดจากการรับรูวาไมเปนที่

ตองการของสังคมจนสามารถทําใหเกิดปญหาในดานสุขภาพกายไปจนถึงดานจิตใจ  เม่ือความเหงา

เกิดขึ้นในที่ทํางานน้ันจะมีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานท้ังงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรงและการทํางานรวมกับผูอื่นในทีม ทําใหประสิทธิภาพของทีมถูกลดทอนลง และคน

เหงาสวนใหญมีแนวโนมที่จะไมพึงพอใจในงานมากกวาคนปกติ ดังนั้นพนักงานที่รับรูถึงความโดดเด่ียว

จากการกระทําของเพื่อนรวมงาน จะรูสึกเหงามากข้ึนกวาเดิมมีความรูสึกเชิงลบตอเพื่อนรวมงาน 

และถึงขนาดรูสึกอยากลาออกจากองคกร 

เมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตและเว็บไซตเครือขาย

สังคมออนไลนจากแนวโนมของการของการใชอินเตอรเน็ตที่มี อัตราเพ่ิมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทําให

พฤติกรรมบนโลกออนไลน เริ่มเขาสูความเปนสังคมเครือขาย (Social Network) มากข้ึน มีการใช

งานเว็บไซตเครือขายสังคม (Social Network Site: SNS) ท่ีสามารถทําใหการคนหาบุคคลที่มีความ

สนใจหรือสังคมเดียวกันเปนเร่ืองที่งายดาย รวมถึงการรักษาความสัมพันธทางสังคมท่ีมีอยูแลวใหดี

ยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสไดพบเจอกับผูคนใหมหรือมีการแบงปนขอมูลตางๆ เชน รูป วีดีโอ บล็อก (Blogs)  

ยกตัวอยาง เชน เฟซบุกที่มีทั้งการใหบริการดานเทคนิคและเครือขายสังคมสําหรับสรางปฏิสัมพันธ

ทางสังคม โดยมีเครื่องมือที่สนับสนุนการสื่อสารระหวางผูคนผานแอพพลิเคชั่น เชน Wall Post, 

Message, Comments  และมีการใหขอมูลเกี่ยวกับผูใชงาน เชน ขอมูลสวนตัว สถานะ รสนิยมทาง
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วัฒนธรรมหรือการเมือง  ดังน้ันหากนําประโยชนของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมาปรับใชงาน

เพื่อชวยใหบุคคลท่ีรูสึกเหงามีการเปดเผยขอมูลของตนเองบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมากข้ึน 

จะชวยใหบุคคลคลายความเหงาและเพ่ิมทุนทางสังคม  

โดยผูวิจัยมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความอยูดีมีสุขดานความความสัมพันธ

กับเพ่ือนรวมงานผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง315คนผาน

แบบสอบถามกระดาษและออนไลน สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ  กลุมคนวัยทํางาน

ที่มีอายุระหวาง 19 -59 ป ท้ังเพศชายและหญิงที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา เมื่อมีการจัดกลุมความสัมพันธของตัวแปรดวย Factor Analysis 

จะสกัดไดทั้งหมด 5 ปจจัย คือ ปจจัยความเหงา (Loneliness) การเปดเผยตนเองทางออนไลน 

(Online Self-Disclosure) แรงสนับสนุนทางดานสังคมออนไลน (Online Social  Support) และ

คุณภาพของมิตรภาพทางออนไลน (Quality of Online Friendships)  ท่ีสงผลตอความอยูดีมีสุขใน

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Well being- Relationship with Co-workers) เมื่อมีการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวย Regression Analysis พบวา เมื่อ

พนักงานที่รูสึกเหงาหรือขาดทักษะในการส่ือสารทางสังคมกับเพื่อนรวมงาน หากมีการพูดคุยหรือ

เปดเผยขอมูลของตนเองทางออนไลนมากขึ้น จะทําใหไดรับการสนับสนุนทางดานสังคมออนไลนจาก

เพื่อนรวมงานและมิตรภาพระหวางเพ่ือนรวมงานที่เพิ่มขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุข ดานความสัมพันธ

กับเพ่ือนรวมงานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย 

 

คําสําคญั:เว็บไซตเครือขายสงัคมออนไลน, ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน, ความเหงา, การสนับสนุน

ทางดานสังคมออนไลน
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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 such as a video 

blog (Blogs). 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. 
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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 disclose 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 

 


