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ปีการศึกษา 2560 
 

บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพหุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง ด้วยการทดสอบความเหมาะสมของโครงสร้างแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ สมาชิกของชุมชนเสมือนจริง
ภายในกลุ่มถามตอบปัญหาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 94  คน โดยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)  

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความจงรักภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง 
กรณีศึกษา กลุ่ม ถามตอบปัญหาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Facebook ประเทศไทย เป็นผลมา
จาก ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction) และ ส านึก
ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) 

โดยสถิติต่างๆที่ ใช้ ในการทดสอบลักษณะความเหมาะสมของแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงที่น าไปสู่ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง
มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงหลังปรับปรุงความเหมาะสมของแบบจ าลองซึ่งสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์แต่ละปัจจัยได้โดยบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s Role) และปัจจัย
คุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง (System Characteristics) ในด้านคุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) และด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง (System 
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Quality) ส่งอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Involvement) ใน
ด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction)  

นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Trust) และการรับรู้
ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง (Social usefulness) ยังส่งอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Involvement) ในด้านส านึกความเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) โดย ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วม
ชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction) ยังส่งอิทธิพลต่อ ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
เสมือนจริง (Sense of Belonging) อีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญ: ชุมชนเสมือนจริง, ผู้ดูแลชุมชน, คุณลักษณะด้านระบบ, ปัจจัยทางสังคม, การมีส่วนร่วม

ของสมาชิก, ความภักดี 
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 ABSTRACT 
The objectives of this research were to study relatives of multiple 

factors that influence to members’ loyalty of the virtual community in the context of 
Q&A Groups of Mobile Technology within Facebook Thailand communities by 
inspecting and developing suitable relationship of structural model with empirical 
data.  

The samples used in the research were 394 members of Q&A Groups 
of Mobile Technology within Facebook Thailand communities and use Structural 
Equation Model to analyse the data. From the data analysis using AMOS software, it 
is found that members’ loyalty of the virtual community is developed by Member 
Satisfaction and Sense of Belonging.  

The statistical datum were tested on compatibility of the correlation 
model of critical success factors which lead to members’ loyalty of the virtual 
community contain true correlation and can be used to describe the tendency of 
each factor. Important variables such Administrator’s role, System Characteristics as 
of Information Quality and System Quality, Social Factors as of Trust and Social 
usefulness, and Member Involvement as of Sense of Belonging and Member 
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Satisfaction are perceptual key elements that contribute to members’ loyalty of the 
virtual community. 
 
Keywords: Virtual Community, Administrator’s role, System Characteristics, Social 
Factors, and Member Involvement, and members’ loyalty 
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กิตติกรรมประกำศ 
 

วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะ
สุนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่สละเวลาให้ค าแนะน าต่างๆ ท าให้งานวิจัยนี้ด าเนินการออกมาได้อย่างเป็น
ขั้นตอนถึงแม้จะประสบปัญหาในช่วงแรก รวมถึงให้ก าลังใจ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดี นอกจากนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่แนะน าแนวทาง ปรับปรุง
แก้ไข วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท าให้วิทยานิพนธ์นี้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของทางวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่คอยติดตาม ประสานงาน และช่วยเหลือ
จนกระท่ังวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วง 

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณกิตติธัตต์ อมตวัฒธนกิจ ผู้ดูแลกลุ่มถามตอบที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเฟสบุ๊คที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการเก็บตัวอย่างงานวิจัย อีกทั้ง
ยังให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินการกระจายแบบสอบถามไปยังสมาชิกในกลุ่ม ท าให้แบบสอบถาม
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้ครบถ้วนตามจ านวนที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ รวมถึงเพ่ือนๆ MTT20 ที่
ช่วยสนับสนุน ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์นี้ให้ส าเร็จลุล่วง 

นอกจากกลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยได้กล่าวขอบพระคุณไปข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณ
ธนิตย์สร อินทรัตน์ น้องของผู้วิจัยที่นอกจากให้ความช่วยเหลือในการหาโปรแกรมที่ใช้ในการแปรผล
และวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้ว ยังให้ค าแนะน าในด้านข้อมูลอ้างอิงและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยอีกด้วย 

อีกกลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยอยากขอบพระคุณคือ บุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น มารดาของ
ผู้วิจัย คุณน้าและคุณยาย ผู้เป็นที่รักและผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนในการศึกษา ให้
ก าลังใจ รวมถึงคอยผลักดันและเคี่ยวเข็ญตลอดระยะเวลาการท าวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถท างานวิจัย
นี้จนส าเร็จได้ตามคาดหมาย 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่างานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัย
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 
                          นายธนา ธุระกิจ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ชุมชนเสมือนจริงหรือ Virtual Community เป็นการรวมกลุ่มกันทางอินเทอร์เน็ต 
โดยการอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชน ที่มี
ความสนใจในเรื่องต่างๆที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เวลาและสถานที่ 
(Rheingold 1449) นอกจากเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมแล้ว วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของสมาชิก
มาจากความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในด้าน กระบวนการคิด อารมณ์ และสภาพทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น (Sproull and Faraj 1447) 

ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ท าการศึกษาชุมชนเสมือนจริงหรือ Virtual Community ใน
หลายมิติ ไม่ว่าจะในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านสังคม และด้านการตลาด และจากการทบทวน
งานวิจัยต่างประเทศพบว่า นอกจากการศึกษาปัจจัยส าเร็จในด้านโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ชุมชนเสมือนจริงแล้ว (Leimeister, Sidiras et al. 200 ; De Valck, Langerak et al. 2007 ; 
Hinds and Lee 2008) การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเป็นสมาชิก การใช้งานชุมชนเสมือนจริงของ
สมาชิก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชนเสมือนจริง (Preece 2001; Ludford, Cosley et al. 200 ; 
De Valck, Langerak et al. 2007; Tsai and Pai 2019) มีความเชื่อมโยงกันในการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนเสมือนจริงที่ท าให้การสร้างชุมชนเสมือนจริงให้ประสบผลส าเร็จและมีการใช้งานของ
สามาชิกอย่างสม่ าเสมอ 

ในขณะที่จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริงเป็นจ านวนมาก แต่ในบรรดางานวิจัยเหล่านั้นมีอยู่จ านวน
น้อยที่ศึกษาความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงของสมาชิก 
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยเชิงปริมาณของ กชพรรณ อุปริกชาติพงษ์ (2552)  ที่ศึกษาการสร้างชุมชน
เสมือนจริงให้ประสบความส าเร็จ โดยยกกรณีตัวอย่าง hi5 ในการศึกษา พบว่าปัจจัยในเรื่องความ
น่าเชื่อถือของชุมชนเสมือนจริงส่งผลให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆอีกที่
ไม่ได้น าประเด็นเรื่องความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงของ
สมาชิกมาศึกษาแต่อย่างใด 

ปัจจุบัน Facebook ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือชุมชนเสมือนจริงใน
อีกแง่มุมหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก (Park, Kee 
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et al. 2004) นอกจากการติดต่อสื่อสารแล้ว Facebook ยังมีลักษณะของชุมชนเสมือนจริง ประเภท
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน เพราะสมาชิกสามารถท่ีจะสร้างกลุ่ม หรือชุมชนขึ้นมาเอง
ไม่ว่าจะกลุ่มหลักหรือกลุ่มย่อย เพ่ือรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องที่คล้ายคลึงกันได้  (Kurtz 
2013)  

จากความส าเร็จดังกล่าวพบว่ามีข้อมูลที่สนับสนุนความส าเร็จเกี่ยวกับการใช้งาน 
Facebook ของคนไทยที่ระบุว่า ผู้ ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยเป็นจ านวน 9  ล้านคน 
แบ่งเป็นผู้ใช้งานสม่ าเสมอ 85% และไม่ค่อยใช้งาน 15% โดยแต่ละวันในประเทศไทยมีผู้ใช้งาน 
Facebook มากกว่า 2  ล้านคน (แหล่งที่มา: Facebook Community Highlights, Q2 2015) โดย
อัตราการเติบโตของ Facebook ในประเทศไทย เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ถึง 99% (แหล่งที่มา: 
Facebook internal data, June 2015) และจากผลส ารวจของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ( ETDA ) พบว่า คนไทยนิยม ใช้ Facebook  บ่อยที่สุด ถึง 42.1% และเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่คนไทยนิยมใช้เป็นอันดับหนึ่งมาตลอดระยะเวลา 9 ปี 

ความหมายของความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงส่วนหนึ่งมาจากผลการศึกษาของ 
Preece  ที่พบว่าจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมมากขึ้น (Number of participants) ความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันของสมาชิก (Degree of reciprocity) และความเชื่อมั่นของสมาชิก (Trust) เป็นผลมาจากปัจจัย
ด้านการเข้าร่วมทางสังคมของสมาชิก (Sociability) ในขณะที่จ านวนข้อผิดพลาดที่สมาชิกแสดงออก 
(Number of errors) ผลผลิตจากการใช้งานชุมชนของสมาชิก (Productivity) และความพึงพอใจ
ของสมาชิก (User Satisfaction) เป็นผลมาจากปัจจัยด้านการเข้าใช้งานชุมชนเสมือนจริงของสมาชิก 
(Usability) (Preece 2001) ส่วน Johnson เห็นว่าความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการสนับสนุนทางด้านระบบ (Technical support) และเทคนิคในการสื่อสาร (Communication 
technique) ที่เพียงพอถึงจะท าให้ชุมชนเสมือนจริงประสบความส าเร็จ (Johnson 2001) นอกจากนี้ 
Huang ระบุว่าบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงมีส่วนท าให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย น ามาซึ่งความพึงพอใจแก่สมาชิกและส่งผลให้ชุมชนเสมือนจริงประสบ
ความส าเร็จ (Huang, Hsu et al. 2008) ในขณะที่ Lin ระบุว่าชุมชนเสมือนจริงจะส าเร็จอย่างยั่งยืน
ก็ต่อเมื่อสมาชิกมีพฤติกรรมในแง่ความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง (Lin 2008) 

จากความหมายดังกล่าวน ามาสู่ความมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิก (Member Loyalty) 
โดยท าการทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาปัจจัยด้าน
บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s Role)  คุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง 
(System Characteristics) ปัจจัยทางสังคมของสมาชิก (Social Factors) และการมีส่วนร่วมของ
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สมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Involvement) มาเป็นกรอบในการศึกษาโดยน ากลุ่มถาม
ตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบความส าเร็จในการใช้กลุ่มของ Facebook เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานระหว่างสมาชิกผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนและบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ ซึ่งประกอบ
ไป ด้ ว ย  SAMSUNG GALAXY S6  & S6  EDGE CLUB, LG G  CLUB THAILAND, แ ล ะ  MIUI 
THAILAND 

งานวิจัยนี้จึงมีความแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาตรงที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจในการค้นคว้าหา
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง 
 
1.2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1.2.1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสบความส าเร็จของ
ชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง 

1.2.2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเสมือนจริงที่จะด าเนินการชุมชน
เสมือนจริงเพ่ือสร้างความผูกพันกับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงที่มีผลในด้าน
ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง โดยน ากลุ่มถามตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็น
กรณีศึกษา เพ่ือให้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาชุมชนเสมือนจริงประเภทชุมชน
สัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนได้  โดยมุ่งเน้นศึกษาแบบจ าลองความภักดีของ
สมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง เพ่ือให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความภักดีของสมาชิกต่อชุมชน
เสมือนจริงและสามารถน ามาก าหนดแนวทางในการด าเนินการชุมชนเสมือนจริงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพแก่ภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจได้ ดังนั้นประชากรที่จะศึกษาเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนกับ 
Facebook และเป็นสมาชิกกับกลุ่มถามตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้อีกด้วย 

 
1.4. นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในงำนวิจัย 

1. .1 ชุมชนเสมือนจริง หมายถึง ชุมชนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยมีการรวมกลุ่มกันทางความคิด เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมโดยไม่จ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ 
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1.5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของชุมชนเสมือนจริง
ในด้านความภักดีของสมาชิก (Member Loyalty) โดยพิจารณาปัจจัยด้านบทบาทของผู้ดูแลชุมชน
เส มื อ น จ ริ ง  (Admin’s Role)  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะด้ าน ระบ บ ขอ งชุ ม ช น เส มื อ น จ ริ ง  (System 
Characteristics) ปัจจัยทางสังคมของสมาชิก (Social Factors) และการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อ
ชุมชนเสมือนจริง (Member Involvement) มาเป็นกรอบในการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

 
 
1.6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

ผลของงานวิจัยในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1.6.1. เพ่ือทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับชุมชนเสมือนจริง (Virtual 
Community) ประเภทชุมชนสัมพันธ์ทีป่ระสบผลส าเร็จได้ 

1.6.2. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญที่ ส่งผลต่อความส าเร็จของ
ชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง 

1.6.9. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับภาครัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจในการ
ด าเนินการชุมชนเสมือนจริงประเภทชุมชนสัมพันธ์ ในประเทศไทยให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือสร้างความ
ผูกพันกับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



Ref. code: 25605323032085EDP

5 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวควำมคิด และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิก โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
2.1 ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) 

 
2.1.1 ควำมหมำยของชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) 

ระยะแรกที่ชุมชนเสมือนจริงได้รับความสนใจ มีนักวิชาการบางส่วนอภิปรายถึง
เหตุผลของการรวมตัวกันของกลุ่มคนต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเพราะความคล้ายคลึงใน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจทางด้านจิตใจและทางสังคม (Coon 1448; 
Chan and Li 2010) เพราะในอดีตการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนมักจ ากัดด้วยขอบเขตทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ด้านเวลาและสถานที่ ถึงแม้ชุมชนจะมีที่ตั้งอยู่อย่างชัดเจน มีกิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในชุมชน แต่ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูเหมือนจะหมดไปนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือน คนในชุมชน หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆที่
คล้ายคลึงกัน (Rheingold 1449) 

ต่อมาเมื่อชุมชนเสมือนจริง ได้รับความสนใจในวงกว้าง มีนักวิชาการพยายามที่จะ
นิยามชุมชนเสมือนจริง ซึ่งสามารถสรุปได้สองทิศทางคือ เน้นไปที่ความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์
และการสื่อสารที่รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนรูปแบบเดิม (Bagozzi and Dholakia 2002; 
Ridings, Gefen et al. 2002) นอกจากความหมายกว้างๆของชุมชนเสมือนจริงที่ได้กล่าวมานั้น 
ความคิดเห็นของ Rheingold ที่ระบุบว่าชุมชนเสมือนจริงเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ผ่านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ จนกระทั่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มที่รวมกันเหล่านี้มีจ านวนมากพอและ
รู้จักกันต่อเนื่องยาวนาน  (Rheingold 1449) 
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จากความหมายของ Rheingold ต่อชุมชนเสมือนจริงที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในกลุ่ม Hagel และ Armstrong ได้ให้ความหมายของชุมชนเสมือน
จริงว่าเป็นการพ่ึงศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารเพ่ือการรวมตัวกันของสมาชิกโดยให้
ความส าคัญกับเนื้อหาและการสื่อสารของสมาชิกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางอายุ เพศ วัย เชื้อชาติ ชนชั้นและการศึกษา เรียกได้ว่ามีความหลากหลายของ
สมาชิก การสื่อสารระหว่างคนในชุมชน ยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก ติดต่อกันได้อย่างไม่จ ากัด โดย
ทั้งสองยังกล่าวถึงการรวมกลุ่มกันของสมาชิกนั้น เป็นเพราะสมาชิกมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
คล้ายคลึงกัน จึงร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเสมือนจริงได้ ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกสามารถ
ที่จะเข้าและออกจากชุมชนเสมือนจริงอย่างอิสระ (Hagel and Armstrong 1447) ซึ่งค าอธิบายของ 
Hagel และ Armstrong เกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริงนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ถูก
น าไปอ้างอิงในงานวิจัยอยู่บ่อยครั้ง (Lee, Vogel et al. 2009) ยกตัวอย่าง งานวิจัยของ Kaplan 
และ Haenlein ที่ระบุว่าชุมชนเสมือนจริงเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านโครงข่าย
เว็บ 2.0 มาใช้เป็นสื่อทางสังคมและช่องทางที่ช่วยให้ชุมชนเสมือนจริงขนาดใหญ่บนโครงข่ายที่
ซับซ้อนจากการท างานร่วมกันของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ (Kaplan and 
Haenlein 2010) และถึงแม้จะมีงานวิจัยที่ศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบต่างๆของชุมชน
เสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็น ฟอรั่ม วิกิ บล็อกหรือไมโครบล็อก ที่ถึงแม้จะมีมุมมองทางเทคนิคที่แตกต่าง
กัน แต่ก็ล้วนจะสนับสนุน เปิดกว้าง การมีส่วนร่วมของคนในโครงข่ายที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็น
เครื่องมือสารสนเทศในการติดต่อ สื่อสารและรวมกันชุมชนที่มีระดับของการร่วมมือสูง (Lin 2008) 

จากการรวบรวมความหมายชุมชนเสมือนจริงสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนเสมือนจริง
เป็นชุมชนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยมีการ
รวมกลุ่มกันทางความคิด เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความสัมพันธ์ทางสังคมโดยไม่จ ากัดเรื่องเวลาและ
สถานที ่

2.1.2 ประเภทของชุมชนเสมือนจริง 

มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของชุมชนเสมือนจริงได้หลากหลายดังต่อไปนี้  

Hagel และ Armstrong แบ่งชุมชนเสมือนจริง ออกเป็น   ประเภท ตามการ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ได้แก่ ความสนใจ (Interests), การสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship building), การท าธุรกรรม (Transactions) และจินตนาการ (Fantasies) (Hagel 
and Armstrong 1447) 
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- ด้านความสนใจ (Interests) : เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกโดยรวมกลุ่มหรือ

แยกย่อยกันไปตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุ่ม 

- ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship building): เป็นการรวมกลุ่มกันของ

สมาชิกท่ีมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี่วมกัน 

- ด้านการท าธุรกรรม (Transactions): เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า 

- ด้านจินตนาการ (Fantasies): เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่เปิดโอกาสให้

สมาชิกแบ่งปันจินตนาการและความบันเทิงร่วมกัน 

ในขณะที่ Ridings และ คณะ แบ่งชุมชนเสมือนจริง ออกเป็น   ประเภทเช่นกันแต่
แบ่งตามประเภทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ได้แก่ กลุ่มอภิปราย (Listserv), ห้องสนทนา 
(Chat room), มัดหรือเกมแฟนตาซีและการผจญภัย  (Multi-User Dimensions: MUDs), และ 
กระดานข่าว (Bulletin boards) (Ridings, Gefen et al. 2002) 

นอกจากนี้ Kozinets แบ่งชุมชนเสมือนจริง ออกเป็น 2 มิติ ตามความสนใจของ
สมาชิกและโครงสร้างทางสังคมของชุมชนเสมือนจริง โดยให้น้ าหนักความส าคัญแก่โครงสร้างทาง
สังคมของชุมชนเสมือนจริงมากกว่าความสนใจของสมาชิก เพราะโครงสร้างทางสังคมจะเน้นไปในการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในชุมชน ในขณะที่ความสนใจของสมาชิกเป็นเพียงแค่การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเท่านั้น (Kozinets 2002) 

จากการแบ่งประเภทของชุมชนเสมือนจริงของนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุป
ประเภทของชุมชนเสมือนจริงได้ดังนี้ แบ่งประเภทตามความต้องการของสมาชิก ตามประเภทของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างทางสังคมของชุมชนเสมือนจริง 

 
2.1.3 ประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริง 

เนื่องจากชุมชนเสมือนจริงเกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่หลากหลาย ฉะนั้นมุมมองที่
หลากหลายย่อมถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายเช่นกัน โดย Gupta และ Kim ได้จ าแนก
ประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริงเป็น 7 ด้าน (Gupta and Kim 200 ) ดังต่อไปนี้  

(1) มุมมองด้านเทคโนโลยี (Technology) - ชุมชนเสมือนจริงเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการสื่อสารโดยไม่จ ากัดสถานที่ มีราคาถูกและสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีการ
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แลกเปลี่ยนไฟล์ซึ่งกันและกัน มีการเข้าถึงบริการที่เป็นสาธารณะเพื่อรองรับการ

ใช้งานของสมาชิกไม่ว่าจะเป็น การพูดคุยด้วยเสียง ประชุมทางไกลด้วยวีดีโอ

และเสียง เพ่ือประสบการณ์เสมือนจริง 

(2) มุมมองด้านธุรกิจ (Business) - ชุมชนเสมือนจริงสามารถช่วยส่งเสริมตราสินค้า

ของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง เพ่ิมความสนใจในตัวสินค้าและ

บริการระหว่างลูกค้าจากประสบการณ์ที่พูดกันปากต่อปาก ซึ่งจะกลายมาเป็น

แรงขับเคลื่อนให้องค์ต่างๆหันมาพัฒนาและยอมรับกลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ผ่านชุมชนเสมือนจริง 

(3) มุมมองด้านอีคอมเมิร์ช (E-commerce) – ความเชื่อใจเป็นสิ่งส าคัญในมุมมอง

ด้านอีคอมเมิร์ชของชุมชนเสมือนจริงเพราะเม่ือสมาชิกเกิดความไว้วางใจกันก็จะ

ท าให้สื่อสารระหว่างกันด้วยความเชื่อใจกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

(4) มุมมองด้านการตลาด (Marketing) - ชุมชนเสมือนจริงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ

ลูกค้าในการสืบค้นข้อมูล โดยข้อมูลที่ลูกค้าสืบค้นจะถูกค้นจากฐานข้อมูลในวง

กว้าง ท าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่น ราคา

พิเศษ ก็สามารถที่จะเสนอราคาที่ลูกค้าต้องการและสามารถบริการลูกค้าได้ดี

ยิ่งขึ้น ผู้ที่ต้องการจะโฆษณาสินค้าก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้น

ข้อมูลเช่นกัน ด้วยการเข้าถึงกลุ่มบริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย นักการตลาดก็

สามารถที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทที่จ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคก็สามารถที่จะเพ่ิม

จุดยืนของสินค้าผ่านทางชุมชนเสมือนจริง โดยชุมชนเสมือนจริงสามารถช่วย

เพ่ิมความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งเสริมแรงงานเสมือนในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 

ช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูลและท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ

เป็นผู้น าทางความคิดได้ 

(5) มุมมองด้านสังคม (Sociological) - การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นประโยชน์ที่

ส าคัญของชุมชนเสมือนจริงโดยสมาชิกสามารถให้ข้อมูลด้วยการโพสต์ข้อความ

ไปยังสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล และเมื่อสมาชิกมี
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ปฏิสัมพันธ์ในการถามตอบก็จะท าให้ชุมชนเสมือนจริงนั้นๆเป็นแหล่งศูนย์รวม

ขององค์ความรู้ 

(6) มุมมองด้านเศรษฐกิจ (Economic) - ชุมชนเสมือนจริงสามารถเพ่ิมมูลค่าของ

ชุมชนด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ ค่าธรรมเนียมด้านเนื้อหา การท า

ธุรกรรม และค่าธรรมเนียมโฆษณา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆของ

ธุรกิจ 

(7) มุมมองด้านการเรียนรู้ (Learning) - ชุมชนเสมือนจริงมีส่วนช่วยในการเรียนรู้

โดยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีข้อแตกต่างจากห้องเรียนรูป

แบบเดิม แต่ห้องเรียนเสมือนจริงสามารถเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ

เข้าถึงฐานข้อมูลความรู้และผู้เชี่ยวชาญได้ดียิ่งขึ้นและสามรถน าไปใช้เป็น

เครื่องมอืในการเรียนรู้ได้ 

2.2. ปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนเสมือนจริงประสบควำมส ำเร็จ 

 
2.2.1 กำรมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin involvement) 

Koh และคณะ พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงเป็นหัวใจส าคัญที่จะ
ท าให้ชุมชนเสมือนจริงประสบความส าเร็จ เพราะผู้ดูแลสามารถที่จะให้ค าแนะน าต่างๆแก่สมาชิก
ตลอดจนน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก (Koh, Kim et al. 2007) ซึ่ง Leimeister พบว่า
การควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในระดับนโยบายของชุมชนโดยผู้ดูแลชุมชนจะจัดการกับสมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ขึ้นอยู่กับระดับพฤติกรรมที่ ไม่สุภาพเหมาะสมกับชุมชนเสมือนจริง 
(Leimeister, Sidiras et al. 200 ) โดย Kristine และคณะยังเห็นพ้องกับ Koh และคณะอีกว่า
ผู้ดูแลชุมชนควรที่จะสามารถดูแลกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
ที่เหมาะสมกับชุมชน กล่าวคือ ยิ่งผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงให้ความส าคัญในดูแลและมีส่วนร่วมกับ
สมาชิกเท่าไหร่ก็ยิ่งน ามาซึ่งความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในชุมชน (De Valck, Langerak et al. 2007)  

2.2.1.1. บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s role) 

Koh ให้มุมมองต่อบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงที่ดีว่าควรมีการแบ่งปันความรู้
ความเข้าใจแก่สมาชิกในชุมชนเพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ ในแนวทางเดียวกันของสมาชิกคือ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการช่วยเหลือให้สมาชิกค้นหาในสิ่งที่สนใจได้ (Koh, 
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Kim et al. 2007) โดยจากงานวิจัย Leimeister ที่ท าการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเสมือน
จริงจากมุมมองของสมาชิกและผู้ดูแล พบว่าบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงจ าเป็นที่จะต้องให้
ค าแนะน าแก่สมาชิกได้ มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ น่าสนใจ รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
จนสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามายังชุมชนหรือมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดการข้อมูลของสมาชิกได้
อย่างปลอดภัย มีความเป็นกลางปราศจากอคติในการยอมรับสมาชิก ยกย่องชมเชยสมาชิกเพ่ือกระตุ้น
ให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมชุมชน รู้จักแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
บริหารชุมชน ซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวมาถึงบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงย่อมท าให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจและไม่ละท้ิงชุมชน (Leimeister, Sidiras et al. 2006) 

 
2.2.2 คุณลักษณะด้ำนระบบของชุมชนเสมือนจริง  (System Characteristics) 

DeLone and McLean ได้พัฒนาแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 6 
ด้านคือ 1) คุณภาพของระบบสารสนเทศ (systems quality) เป็นการวัดคุณภาพของระบบโดย
พิจารณาการมีฐานข้อมูลที่ดี ระบบที่ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น ข้อมูลมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย 2) คุณภาพของสารสนเทศ (information quality) เป็น
การวัดผลลัพธ์ของข้อมูลที่ ได้จากระบบสารสนเทศโดยพิจารณาถึงสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ทันเวลาสอดคล้องกับการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ 9) คุณภาพของการให้บริการระบบ
สารสนเทศ (service quality) เป็นการวัดการให้บริการระบบสารสนเทศที่ท าการประเมินเกี่ยวกับ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการใช้ระบบสารสนเทศและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  ) การใช้ระบบสารสนเทศ (usage intentions) เป็นการวัดผลกระทบของ
สารสนเทศต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
(user satisfaction) เป็นการวัดความพึงพอใจหรือการตอบสนองของผู้ใช้งานต่อข้อมูลที่ได้จากระบบ
สารสนเทศและ 6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศ (net benefits) เป็นการวัดผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรโดยพิจารณาถึงการบริหารการจัดบริการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพหน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้อง โดยตัวชี้วัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ทั้ ง 6 นี้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เริ่มจากคุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศมีผลต่อการใช้
สารสนเทศ และความพอใจของผู้ใช้งาน และทั้งการใช้สารสนเทศกับความพอใจของผู้ใช้งานก็มี
อิทธิพลต่อกัน และยังมีอิทธิพลต่อผลกระทบส่วนบุคคล ซึ่งมีผลต่อผลกระทบในการด าเนินงานของ
องค์กรอีกด้วย (DeLone and McLean 1442; Delone and McLean 2009) โดยความสัมพันธ์
ของตัวชี้วัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ สามารถแสดงได้ดังภาพที ่2.2 นี้ 
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ภาพที่ 2 ภาพ D&M IS Success Model (Delone and Maclean, 2003) 

 
โดยงานวิจัยครั้งนี้น าตัวชี้วัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศในด้านคุณภาพของสารสนเทศ 
(information quality) คุณภาพในด้านระบบสารสนเทศ (systems quality) และด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (user satisfaction) มาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
ชุมชนเสมือนจริงประสบความส าเร็จในด้านความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  เพราะ
เนื่องจากระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริงที่มีคุณภาพ กอปรกับสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริงที่
มีคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้งานชุมชนเสมือนจริง ตามแนวคิดของ Lin ที่พบว่า
คุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริงที่ประกอบไปด้วย คุณภาพในด้านข้อมูลสารสนเทศและ
คุณภาพในด้านระบบ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้สมาชิกพึงพอใจต่อชุมชนเสมือนจริง (Lin 
2008) 

2.2.2.1. คุณภาพของสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง (Information Quality) 

การประเมินความส าเร็จชุมชนเสมือนจริง จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึง ความถูกต้อง
ของข้อมูล เนื้อหาข้อมูลที่ทันสมัย ง่ายต่อบุคคลที่ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูล เพ่ือการใช้งานและเรียนรู้
ที่เข้าใจได้ง่าย เนื้อหาชัดเจน มีความถูกต้องสมบูรณ์ รวบรัด กระชับ และปราศจากอคติ ซึ่งจะท าให้
ข้อมูลสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริงมีความน่าเชื่อถือและยังส่งผลต่อความพึงพอใจแก่สมาชิก 
(Delone and McLean 2009) 

2.2.2.2. คุณภาพของระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง (System Quality) 

การประเมินผลของระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริงนั้น จ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของสมาชิก รวมถึงความมีประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริงในด้านพ้ืนฐาน
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ของระบบ การท างานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ระบบมีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่น ถึงแม้ในเวลา
ซ่อมบ ารุง ก็สามารถท าการตอบสนองสมาชิกได้ทันเวลา ซึ่งจะท าให้ระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือน
จริงมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังส่งผลต่อความพึงพอใจแก่สมาชิกอีกด้วย (Delone and McLean 
2009) 

 
2.2.3 ปัจจัยทำงสังคมของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  (Social Factors) 

Chiu ได้ให้ความหมายปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริงว่า หมายถึง
ข้อตกลงที่แต่ละบุคคลได้ให้ไว้กับชุมชน ที่น ามาซึ่งวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน (Chiu, Hsu et al. 2006) โดย Wellman ได้ให้เหตุผลของการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในชุมชนเสมือนจริง ก็เพราะสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือความรู้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เป็นการการสนับสนุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Wellman 2005) ซึ่งหากกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ งานวิจัย
ของ Preece พบว่า กิจกรรมของสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการการเข้าร่วมสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น ความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของ
สมาชิก ในขณะที่การเข้าใช้งานชุมชนเสมือนจริงมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริง (Preece 2001) โดยงานวิจัยในครั้งนี้ จะน าปัจจัยด้าน
ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริงและประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกในชุมชน
เสมือนจริงมาพิจารณา เพราะทั้งสองปัจจัยส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในด้านส านึกความ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hampton ที่พบว่า ถึงแม้สมาชิกจะ
อยู่ห่างไกลกันแต่สามารถรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริงก็เพราะสมาชิกมีความเชื่อมั่นและ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (Hampton and Wellman 2001) 

2.2.3.1. ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Trust) 

นอกจาก Hampton จะพบว่าความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริงจะส่งผล
ให้สมาชิกรับรู้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว Ridings ได้ให้ความหมายความเชื่อมั่นของสมาชิก
ต่อชุมชนเสมือนจริงว่า ความเชื่อมั่นเกิดจากการที่สมาชิกในชุมชนเสมือนจริงพยายามที่จะสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อสมาชิกคนอ่ืนด้วยความจริงใจ โดย Ridings ยังระบุอีกว่า การสื่อสารภายในชุมชนเสมือน
จริงเป็นพ้ืนฐานของการสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิก เพราะสมาชิกไม่ได้สื่อสารกันต่อหน้า ซึ่งหาก
สมาชิกขาดความน่าเชื่อถือระหว่างกันแล้ว ชุมชนเสมือนจริงก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ (Ridings, Gefen et 
al. 2002) 
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2.2.3.2. ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง (Social 

usefulness) 

จากแนวคิดของ Preece ทีส่นับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกท าให้สมาชิกในชุมชน
เสมือนจริงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อกัน ก็จะท าให้รู้สึกว่าชุมชนที่เข้าเป็น
สมาชิกอยู่นั้นมีประโยชน์แก่ตนเอง (Preece 2001) ถึงแม้นิยามเรื่องความมีประโยชน์ต่อชุมชนของ
สมาชิกจะแตกต่างตามความรู้สึกของสมาชิก (Blanchard and Markus 2002)  

 
2.2.4 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member involvement) 

2.2.4.1. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member 
Satisfaction) 

จากงานวิจัยของ Kristine และคณะ ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนเสมือน
จริงที่มีผลกระทบต่อความถี่ในการเยี่ยมชมชุมชนของสมาชิกพบว่า นอกจากข้อมูลที่สมาชิกแบ่งปัน
ร่วมกันน ามาซึ่งความพึงพอใจต่อสมาชิกตามแนวคิดของ Preece แล้ว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ยังน ามาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิก เพราะเมื่อสมาชิกมีความพึงพอใจแล้วก็ท าให้รู้สึกอยากเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชุน (De Valck, Langerak et al. 2007) ซึ่งนอกจากความพึงพอใจจะส่งผลให้
สมาชิกส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริงแล้ว ยังมีส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชน
เสมือนจริงซึ่งพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Teo, Chan et al. 2009) 

2.2.4.2. ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) 

นอกจากความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ Preece ได้กล่าวว่าเป็นเพราะ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนแล้ว Koh และ Kim ยังระบุว่าการที่สมาชิกในชุมชน
ยอมเปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ท าให้สมาชิกแม้ไม่รู้จักกันมาก่อน
กลับรับรู้ถึงการยอมรับ ก็จะท าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชุน (Koh and Kim 2009) ในขณะที่ 
Ridings and Gefen ได้ให้ความเห็นว่าเพียงแค่ข้อมูลและความคิดเห็นของสมาชิกที่แบ่งปันแก่
สมาชิกในกลุ่ม ก็ถูกท าให้รู้สึกบรรลุถึงเป้าหมายของความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว (Ridings and 
Gefen 200 ) 
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2.3. ควำมส ำเร็จของชุมชนเสมือนจริง 
2.3.1 ควำมภักดีของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) 

แนวความคิดเรื่องความความภักดีของลูกค้าถูกน ามาศึกษาอยู่บ่อยครั้งในมุมมองทาง
การตลาด ซึ่ง Oliver ได้ให้ความหมายถึงความภักดีว่าเป็นการที่ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าหรือ
บริการนั้นๆเป็นอย่างมาก จนกระทั่งน ามาซึ่งค ามั่นสัญญาของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ว่าจะ
กลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้านั้นๆอีก (Oliver, 1999) โดยการศึกษาของ Keating, Rugimbana, 
และ Quazi พบว่า การที่บริษัทหรือร้านค้าได้รับมาซึ่งความพ่ึงพอใจก็จะส่งผลถึงความภักดีของลูกค้า
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ท าให้บริษัทหรือร้านค้านั้นประสบความส าเร็จและมีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Keating, Rugimbana, & Quazi, 2003) ในขณะที่ความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงของงานวิจัยนี้
หมายถึง ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริงเพราะความภักดีของสมาชิกน าไปสู่ความสัมพันธ์
ที่ยืนยาวระหว่างสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง (Lin 2008) 

 
2.4. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กชพรรณ อุปริกชาติพงษ์ 2552 ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาการสร้างชุมชน
เสมือนจริงให้ประสบความส าเร็จ โดยน า hi5 มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะ
เป็นกลุ่มสมาชิกของ hi5 จ านวน  00 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในงานวิจัย จากนั้น
ใช้ สถิติ Samples T Test ในการวิเคราะห์สมมติฐานของงานวิจัยพบว่า  ปัจจัยในเรื่องความ
น่าเชื่อถือของชุมชนเสมือนจริงในด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการจัดการสมาชิก และแหล่งข้อมูล
เป็นปัจจัยสัมพันธ์เชิงบวกที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ สามารถน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางใน
การสร้างชุมชนเสมือนจริงให้ประสบความส าเร็จได้ 

Yueh-Hua Lee 201  ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษา การแสดงตัวตนทาง
สังคมต่อชุมชนเสมือนจริงที่ส่งผลถึงความภักดีของสมาชิก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้เป็น
สมาชิกที่อยู่ในชุมชนเกมส์ออนไลน์จ านวน 25  ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในงานวิจัย
และใช้ Confirmatory Factor Analysis เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์แต่ละปัจจัย โดยประยุกต์ใช้ chi-
squire เพ่ือหาค่าความแตกต่างของสองตัวแปรจากการทดสอบ Confirmatory Factor Analysis ซึ่ง
ผลของงานวิจัยจากการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
พบว่าการสื่อสารเพ่ือการแสดงตัวตนทางสังคมต่อชุมชนเสมือนจริงเป็นปัจจัยที่ส่งต่อความภักดีของ
สมาชิก ในขณะที่สื่อกลางในการสื่อสารเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ไม่มีผลต่อความภักดี
ของสมาชิกถึงแม้จะช่วยท าให้ข้อความส่งถึงสมาชิกในชุมชนได้อย่างทันท่วงทีก็ตาม 
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Shu-Hsun Ho และ Chiung-Hui Huang ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ในการส ารวจ

ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จของชุมชนวีดีโอเกมส์ออนไลน์ ภายใต้มุมมองของสมาชิกและผู้น าชุมชนซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเกมส์ออนไลน์จ านวน 2227 คน และเป็นผู้น า
ชุมชน 41 คนจาก เกมส์ออนไลน์ทั้งหมด 30 เกมส์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในงานวิจัยและ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ (two-level hierarchical linear modeling: HLM) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้น าชุมชนซึ่งผลของงานวิจัยพบว่าระดับการปฏิสัมพันธ์ที่สูงของผู้น า
ชุมชนจะส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคม
ของสมาชิก และความสนุกสนานที่เกิดขึ้นต่อชุมชนวีดีโอเกมส์ออนไลน์ อีกทั้งยังน ามาซึ่งความภักดี
ของสมาชิกต่อชุมชน 

Rodoula H. Tsiotsou ใช้การวิจัยเชิ งปริมาณ ในการศึกษา บทบาท
ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วมทางสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้  เป็นสมาชิกจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ทัว่ไปจ านวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในงานวิจัย จากนั้นใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) ตรวจสอบสมมติฐาน โดยผลของการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
ของสมาชิกบนเครือข่ายสังคมมีความสัมพันธ์ทางสังคมโดยตรงและมีความสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วม
ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์และในการพบปะกันในชีวิตจริงนั้นน ามาซึ่งความจงรักภักดีของ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึงวิธีการที่ใช้ในการท างานวิจัย โดยท าการศึกษาในเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง โดยน ากลุ่มถามตอบเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

9.1.1. ค้นหาและก าหนดปัญหา:  

- ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
ก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

9.1.2. การวางแผนวิจัย:  

- น าปัญหาและวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดสมมติฐานงานวิจัย 

- สรุปปัจจัยที่ต้องการศึกษาแล้วน าไปสร้างแบบสอบถาม 

- ท าการก าหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

9.1.9. การเก็บรวบรวมข้อมูล: 

  - น าแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง 

  - ติดตามและรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

9.1. . การวิเคราะห์ข้อมูล: 

  - ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS 

  - วิเคราะห์สมมติฐานงานวิจัย 

- วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง 

9.1.5. สรุปผลการวิจัย: 

- ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง 

- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการน าความส าเร็จในการพัฒนา
ชุมชนเสมือนจริงไปใช้ 
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3.2 ประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2.1 ประชำกร 

ประชากร หมายถึง ผู้ลงทะเบียนกับ Facebook และเป็นสมาชิกกับกลุ่มถามตอบ
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่  

- กลุ่ม SAMSUNG GALAXY S6 & S6 EDGE CLUB จ านวน 19,961 คน 

- กลุ่ม LG G  CLUB THAILAND จ านวน 9,298 คน 

- กลุ่ม MIUI THAILAND จ านวน 19,275 คน 

ประชากรรวมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 24,87  คน (หมายเหตุ: เข้าตรวจสอบจ านวน
สมาชิกครั้งสุดท้าย เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558) 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มตัวแทนของสมาชิกกลุ่มถามตอบ
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

3.2.3 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการส่งแบบสอบถาม โดยใช้ตารางของ
Taro Yamane (Yamane, 1467) โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่าง สามารถแสดงได้ดังตาราง 

ตารางที ่3.1 ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ขนาด

ประชากร ± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10%

500 - - - - 222 83

1,000 - - - 385 286 91

1,500 - - 638 441 316 94

2,000 - - 714 476 333 95

2,500 - 1,250 769 500 345 96

3,000 - 1,364 811 517 353 97

3,500 - 1,458 843 530 359 97

4,000 - 1,538 870 541 364 98

4,500 - 1,607 891 549 367 98

5,000 - 1,667 909 556 370 98

6,000 - 1,765 938 566 375 98

7,000 - 1,842 959 574 378 99

8,000 - 1,905 976 580 381 99

9,000 - 1,957 989 584 383 99

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100

> 100,000 10,000 2,500 1,111 625 400 100

ทีม่า : Taro Yamane. Statistics : An Introductory Analysis. N.Y. Harper and Row 1967 p.886

ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น
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จากข้อมูลจ านวนสมาชิกกลุ่มถามตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ยกมาเป็น

กรณีศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงนั้น ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก
รวมทั้งหมด 24,87  คน (เข้าใช้งานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558) จากตาราง Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% ของกลุ่มถามตอบเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเสมือนจริงของ Facebook สามารถก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าได้ 94  ตัวอย่าง ซึ่งถ้าจ าแนกเป็นอัตราส่วนของแต่ละกลุ่มจะได้ดังนี้ 

ตารางที ่3.2 ตารางสรุปขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

SAMSUNG GALAXY S6  & S6 
EDGE CLUB 

19,961 176 

LG G  CLUB THAILAND 9,298  9 

MIUI THAILAND 19,275 175 

รวม 24,87  94  

 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระจ านวน 7 ตัวแปร ได้แก่ 

9.9.1.1 บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s role) 

9.9.1.2 คุณภาพของข้อมูลในชุมชนเสมือนจริง (Information Quality) 

9.9.1.9 คุณภาพของระบบในชุมชนเสมือนจริง (System Quality) 

9.9.1.  ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Trust) 

9.9.1.5 ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง (Social 
usefulness) 

9.9.1.6 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member 
Satisfaction) 

9.9.1.7 ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) 
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3.3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 

9.9.2.1 ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) 

 
3.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความ
ภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงโดยน ากลุ่มถามตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกรณีศึกษา ด้วยการน า
ตัวแปรอิสระต่างๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริงและตัว
แปรตามเป็นความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง มาก าหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐานของการวิจัยได้
ดังนี้ 

ภาพที ่3 กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานที่ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง 

คุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง 

ผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง 

คุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของระบบ 

ปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง 

ความเชื่อมั่นของสมาชิก 

ประโยชน์ที่เกิดจาการ
เข้าสังคมของสมาชิก 

ส านึกความเป็นสว่นหนึ่ง
ของชุมชนเสมือนจริง 

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
การเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง 

ความภักดขีองสมาชิกต่อ
ชุมชนเสมือนจริง 

H1 

H2 

H3 H4 

H5 

H6 

H7 

H8 
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สมมติฐานที่ 1: บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายใน
ชุมชนเสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 2: คุณภาพของข้อมูลส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายในชุมชนเสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 3: คุณภาพของระบบส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายในชุมชนเสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 4: ความพึงพอใจของสมาชิกส่งผลต่อส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือน
จริง  

สมมติฐานที่ 5: ความพึงพอใจของสมาชิกส่งผลต่อความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  

สมมติฐานที่ 6: ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริงส่งผลต่อความภักดีของสมาชิก
ต่อชุมชนเสมือนจริง  

สมมติฐานที่ 7: ความเชื่อมั่นของสมาชิกส่งผลต่อความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 8: ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกส่งผลต่อส านึกความเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนเสมือนจริง 

 
3.5 เครื่องมือในกำรวิจัย 

3.5.1 แบบสอบถำม (Questionnaire) 

เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่จะถูกส่งไปยังกลุ่มเพ่ือขอ
ความร่วมมือสมาชิกในการกรอกแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกจ านวน 94  ตัวอย่าง โดย
แบ่งค าถามออกเป็นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม 

3.5.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

9.5.2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตเนื้อหาของ
แบบสอบถาม 

9.5.2.2 ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม โดยการก าหนดรูปแบบของค าถาม ทั้ง นี้ได้
ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก เอกสาร ต ารา และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
เสนอแนะแก้ไข 

9.5.2.9 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตและโครงสร้างที่ ได้ก าหนดไว้  โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน รวมทั้งสิ้น 38 ข้อ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสมาชิก จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง จ านวน 4 ข้อ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงของ Koh and Kim (2009), Koh 
et al. (2007) และ Leimeister et al. (2006) โดยประยุกต์ค าถามให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยในครั้งนี้ 

ส่วนที่ 9 : แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง 
จ านวน 8 ข้อ จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงด้าน
คุณลักษณะของระบบและปัจจัยทางสังคมของ Lin (2008) 

ส่วนที่   : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง 
จ านวน 8 ข้อ จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงด้าน
คุณลักษณะของระบบและปัจจัยทางสังคมของ Lin (2008) 

ส่วนที่ 5 : แบบสอบถามกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง จ านวน 
12 ข้อ จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงด้านคุณลักษณะของ
ระบบและปัจจัยทางสังคมของ Lin (2008) 

9.5.2.  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา หลังจากนั้น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามกลับมาแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

9.5.2.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาไป
ท าการทดสอบกับกลุ่มประชากรจ านวน 90 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม 

9.5.2.6 น าแบบสอบถามที่เชื่อถือได้ไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.6 กำรทดสอบเครื่องมือวิจัย 

หลังจากออกแบบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปท าการ
ทดสอบ (Pilot test)  กับกลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 90 คน เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อ
ความหมายตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงน ามาหาค่าความเชื่อถือของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
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Coefficient) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพ่ือวัดค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

 =    

เมื่อ  =   ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

  k =   จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

                        =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

                        =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

ซึ่งเกณฑ์การประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี , 
2544) 

ตารางที่ 9.9 ตารางความหมายของเกณฑ์ค่าระดับความเชื่อมั่น 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α ) ความหมายของค่าระดับความเชื่อมั่น 

มากกว่า 0.4 ดีมาก 

มากกว่า 0.8 ด ี

มากกว่า 0.7 พอใช้ 

มากกว่า 0.6 ค่อนข้างพอใช้ 

มากกว่า 0.5 ต่ า 

น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.5 ไม่สามารถรับได ้

จากความหมายดังกล่าว แสดงว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งหากผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามได้อย่างคงที่จะท าให้คะแนนที่ได้จากการตอบ
ค าถามมีค่าใกล้เคียง 1 หรือเท่ากับ 1 ซึ่งแสดงว่า แบบสอบถามนั้นมีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันหาก
แบบสอบถามใดไม่มีคุณภาพ ค่าคะแนนความเชื่อมั่นที่ได้จะมีค่าใกล้เคียงเท่ากับ 0 ซึ่งแสดงว่า
แบบสอบถามชุดนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน ามาใช้ท าการวิจัย โดยการทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดค่าความเชื่อมั่นควรจะมีค่าอย่างน้อย 0.7 ขึ้น
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ไปจึงจะสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ โดยรายละเอียดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาแต่ละปัจจัย 
มีดังนี้ 

ตารางที่ 9.  ตารางสรุปค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา N of Items 

บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง 0.831 4 

คุณภาพของข้อมูลในชุมชนเสมอืนจริง 0.863 4 

คุณภาพของระบบในชุมชนเสมอืนจริง 0.821 4 

ความเชื่อมั่นของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง 0.809 4 

ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิก 0.866 4 

ส านึกความเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนเสมือนจริง 0.814 4 

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง 0.912 4 

ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง 0.849 4 

 
3.7 เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบสอบถำม 

เกณฑ์การให้คะแนน สามารถแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาของแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกมีลักษณะเป็นแบบ Check 
List 

ส่วนที่ 2-5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อบทบาทของผู้ดูแล
ชุมชนเสมือนจริง คุณลักษณะด้านระบบ ปัจจัยทางสังคมของสมาชิกและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อ
ชุมชนเสมือนจริง ซึ่งการให้คะแนนแบบสอบถามใน ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 5 นี้จะใช้เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ (Likert Scale) โดยหลักการในการให้คะแนนตัวแปร
ก าหนดไว้ดังนี้ 

คะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนน 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
คะแนน 9  หมายถึง  ไม่มีความเห็น 
คะแนน    หมายถึง  เห็นด้วย 
คะแนน 5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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โดยจะน ามาค านวณพิสัยในแต่ละอันตรภาคชั้น (Class Interval) ดังนี้ 

พิสัย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5-1 = 0.8 

   จ านวนชั้น      5 

จากการค านวณข้างต้น สามารถน ามาพิจารณาระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เป็นคะแนนบ่งชี้ระดับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เป็นคะแนนบ่งชี้ระดับ ไม่เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 9. 0 เป็นคะแนนบ่งชี้ระดับ ไม่มีความเห็น 

คะแนนเฉลี่ย 9. 1 –  .20 เป็นคะแนนบ่งชี้ระดับ เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย  .21 – 5.00 เป็นคะแนนบ่งชี้ระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
3.8 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของ
สมาชิกส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชน
เสมือนจริง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยท าหนังสือถึงวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือท า
หนังสือขอความร่วมมือสมาชิกในการกรอกแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form จากนั้นน าลิงค์ของ
แบบสอบถามไปฝากไว้ยังกลุ่ม Facebok เพ่ือขอความร่วมมือสมาชิกในการกรอกแบบสอบถาม  

ขั้นที่ 9 ผู้วิจัยสอบถามความคืบหน้าในการกรอกแบบสอบถามจากสมาชิกเพ่ือให้ได้
แบบสอบถามครบตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.9 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรสรุปผล 

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้องนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

9.9.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ซึ่งเป็นการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลด้วยการใช้การค านวณหาค่าแจก
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แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ซึ่งเป็นการการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาชิกของกลุ่มถามตอบ
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเสมือนจริงของ Facebook เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต และเหตุผลสาหรับการเข้าเป็นสมาชิก เป็นต้น 

9.9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือน
จริงได้แก่ บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ ความน่าเชื่อถือ
ของสมาชิก ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิก ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือน
จริง และความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของข้อมูล 
เพ่ือใช้วิเคราะห์หาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

9.9.9 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยการใช้ค่าสถิติทดสอบไคส
แควร์ (Chi-Square) ค่า p-value ค่าดัชนีเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล  (Chi-square 
statistic comparing the tested model and the independent model with the saturated 
model: CMIN/DF) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square 
Error of Approximation :RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (The Tucker 
Lewis Index: TLI) ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (Normed Fit Index :  NFI) ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) และ ค่าดัชนีวัดความเหมาะสม 
Goodness of Fit Index : GFI) เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

9.9. . เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ต้องการศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อความภักดีของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง ท าให้กรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้มาจากการรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทางทฤษฎีของตัวแปรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวใด
ตัวหนึ่งสามารถส่งผลต่อตัวแปรอิสระอีกตัวแปรหนึ่งได้หรือไม่ โดยผู้วิจัยท าการทดสอบความสัมพันธ์
โดยใช้โปรแกรม SPSS ควบคู่ไปกับโปรแกรม Analysis of Moment Structures (AMOS) เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แต่ละตัวแปร และท าการปรับโครงสร้างของโมเดลให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ท าการเก็บข้อมูล 

9.9.5 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิ เคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (causal-model) ว่ามีตัวแปรแฝง 
(latent variables) ในการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลแล้ว ยังใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) และการวิ เคราะห์ อิทธิพล (path 
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analysis) ของตัวแปรที่ได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีแล้วสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้น  มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยพิจารณาผลจากค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล 
ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นและความสมเหตุสมผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น 
เพ่ือน ามาสรุปได้เป็นความสัมพันธ์และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่าตัวแปร
ใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง  

 
3.10 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย โดยใช้ระยะเวลา 6 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 
1/2558 จนถึง ภาคเรียนที่ 1/2560 ระยะเวลา 2  เดือน 

ตารางที่ 9.5 แผนการด าเนินงานวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง (Virtual 
Community) กรณีศึกษา กลุ่มถามตอบปัญหาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Facebook ประเทศ
ไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปรในการวิจัย 

4.3 การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (Demographic) 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) ร้อยละ 

ชาย 2 1 61.20 

หญิง 159 98.80 

รวม 94  100.00 

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 241 คน คิดเป็น ร้อยละ 
61.20 และเพศหญิงจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 
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ตารางที่  .2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 19 9.90 

21 -25 ปี 46 2 . 0 

26 -40 ปี 297 60.20 

41 -50 ปี  5 11. 0 

มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป 9 0.80 

รวม 94  100.00 

จากตารางที่  .2 พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั้น ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 26- 0 ปี เป็นจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 โดยจ านวนรองลงมามีอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี เป็นจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 2 . 0 ถัดไปเป็นอายุระหว่าง  1-50 ปี จ านวน 
 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11. 0 ในขณะกลุ่มที่อายุไม่เกิน 20 ปี มีจ านวน 19 คน และอายุมากกว่า 51 
ปี ขึ้นไป 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 และ 0.8 ตามล าดับ 

ตารางที่  .9 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 51 12.40 

ข้าราชการ 25 6.90 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 7.10 

พนักงานเอกชน 206 52.90 

ธุรกิจส่วนตัว 82 20.80 

อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 94  100.00 

จากตารางที่  .9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน เป็นจ านวน 206 
คน คิดเป็นร้อยละกว่า 52.90 โดยจ านวนรองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นจ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.80 ถัดไปเป็นนักเรียนและนักศึกษาจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงาน รัฐวิสาหกิจและข้าราชการมีจ านวนไล่เลี่ยกันคือ 28 และ 25 
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คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และ 6.90 ตามล าดับ ในขณะที่อาชีพอ่ืนๆนั้นมีจ านวนน้อยที่สุดคือ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ตารางที่  .  แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 0 0.00 

มัธยมศึกษา/ปวช. 19 9.90 

อนุปริญญา/ปวส. 27 6.40 

ปริญญาตรี 274 70.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 75 14.00 

รวม 94  100.00 

จากตารางที่  .  พบว่าระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นจ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 
รองลงมาการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ถัดไปเป็นอนุปริญญาหรือ 
ปวส. จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 และมัธยมศึกษาหรือปวช. จ านวน 19 คน คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.90 ในขณะที่ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่าเลย 

ตารางที่  .5 แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ 

ประสบกำรณ์ ในกำรเข้ำร่วมกลุ่ม
ออนไลน์ 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 0 0.00 

1-9 ปี 2 0.50 

9-5 ปี 79 18.50 

มากกว่า 5 ปี 914 81.00 

รวม 94  100.00 

จากตารางที่  .5 พบว่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีมากกว่า 5 ปี เป็นจ านวน 914 คน คิดเป็นร้อยละ 81 โดยรองลงมามีประสบการณ์อยู่ที่ 
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9-5 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วม
กลุ่มออนไลน์ 1-9 ปี นั้น มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และแทบจะไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคน
ใดที่ไม่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มใดๆเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่สุด 

ตารางที่  .6 แสดงจ านวนและร้อยละเหตุผลในการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

เหตุผลส ำหรับกำรเข้ำเป็นสมำชิก จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) ร้อยละ 

สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ  194 95.90 

อพัเดตขา่วสาร 228 57.40 

หาเพ่ือนใหม ่ 6 1.50 

ส่ือสารกบัสมาชิกในกลุม่ 21 5.90 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 94  100.00 

จากตารางที่  .6 พบว่าเหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นส่วน
ใหญ่สนใจในการติดตามอพัเดตข่าวสาร เป็นจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 รองลงมาเป็น

กลุ่มที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 95.90 ถัดไปเป็นกลุ่มที่ต้องการ

ส่ือสารกับสมาชิกในกลุ่มนัน้ มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 และต้องการหาเพ่ือนใหม่ มี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
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4.2 กำรวิเครำะห์คุณลักษณะของตัวแปรในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

สัญลักษณ์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

N  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

x̄   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

α  แทน ค่านยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

X2  แทน ค่าทางสถิตในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล 

      โดยการทดสอบไคสแคว์ (Chi-square) 

Df แทน  ค่ าที่ ใช้ เพ่ื อชด เชยความผิ ดพลาดของตั วอย่ าง (Degree of 
Freedom) 

P-value  แทน ค่าส าคัญทางสถิตจิากการทดสอบ 

CMIN/DF แทน ค่าดัชนีที่ ใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล  (Chi-
square statistic comparing the tested model and the 
independent model with the saturated model 

RMSEA แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
Square Error of Approximation) 

TLI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (The Tucker Lewis 
Index) 

NFI แทน ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (Normed Fit Index) 

CFI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index) 

GFI แทน ค่าดัชนีวัดความเหมาะสม (Goodness of Fit Index) 
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อักษรย่อที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ADMIN  แทน บทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (Admin’s Role) 

INFOQ  แทน คุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook (Information Quality) 

SYSQ  แทน คุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (System Quality) 

TRUST  แทน ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Trust) 

SOCIAL แทน ประโยชน์ที่ เกิดจาการเข้ าร่วมกลุ่ มของสมาชิกต่อกลุ่ มของ 
Facebook (Social usefulness) 

SENSB แทน ส านึกความเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ มของ Facebook (Sense of 
Belonging) 

MEMSAT แทน ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมกลุ่มของ Facebook 
(Member Satisfaction) 

MEMLOY แทน ความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Member Loyalty) 

 
4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s Role) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อดังนี้ 

(1) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลกลุ่ม
และสมาชิกในกลุ่ม 

(2) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ ปรับปรุงเนื้อหาและอัพเดตข้อมูล
ข่าวสารอยู่ตลอด 

(3) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่ เป็นสมาชิกอยู่ ปรับปรุงเนื้อหาของกลุ่มตาม
ค าแนะน าของสมาชิก 

(4) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่ เป็นสมาชิกอยู่ปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
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ตารางที่  .7 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลบทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook 
(Admin’s Role) 

บทบาทของผู้ ดู แลกลุ่ มของ 
Facebook (Admin’s Role) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook 
ที่เป็นสมาชิกอยู่ พยายามอย่าง
เต็มที่ที่จะดูแลกลุ่มและสมาชิก
ในกลุ่ม 

298 
 

(60. ) 

102 
 

(25.4) 

   
 

(11.2) 

10 
 

(2.5) 

0 
 

(0.0) 
 .  16 0.78482 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(2)  ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook 
ที่ เป็ น สม า ชิ กอยู่  ป รับ ป รุ ง
เนื้ อ ห าแ ล ะ อั พ เด ต ข้ อ มู ล
ข่าวสารอยู่ตลอด 

262 
(

(66.5) 

84 
(

(22.6) 

97 
(

(4. ) 

6 
(

(1.5) 

0 
 

(0.0) 
 .5 06 0.7272  

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(9) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook 
ที่ เป็ น สม า ชิ กอยู่  ป รับ ป รุ ง
เนื้อหาของกลุ่มตามค าแนะน า
ของสมาชิก 

50 
(

(12.7) 

168 
(

( 2.6) 

1 0 
(

(95.5) 

95 
(

(8.4) 

1 
 

(0.9) 
9.5869 0.89127 เห็นด้วย 

( ) ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook 
ที่ เป็นสมาชิกอยู่  ปฎิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

928 
(

(89.2) 

54 
(

(15.0) 

7 
(

(1.8) 

0 
(

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
 .81 7 0. 9294 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

คะแนนเฉลี่ย 
     

 .9 58 0.64518 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

จากตารางที่  .7 พบว่าบทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (Admin’s Role) ของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̄ =  .9 58, S.D. = 0.69518) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน 
ไดด้ังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่องผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ พยายามอย่างเต็มที่ที่
จะดูแลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นจ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 
60. 0 รองลงมาเห็นด้วย 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40  ไม่แน่ใจ    คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 ไม่
เห็นด้วย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  และไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่องผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่นั้นมีการปรับปรุง
เนื้อหาและอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นจ านวน 262 คน คน 
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คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาเห็นด้วย 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 จ านวนถัดมาเป็น ไม่แน่ใจ 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 4. 0 และไม่เห็นด้วย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่องผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ ปรับปรุงเนื้อหาของ
กลุ่มตามค าแนะน าของสมาชิก ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยเป็นจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ  2.60 
รองลงมาไม่แน่ใจ 1 0 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50 ในขณะที่เห็นด้วยอย่างยิ่งมีจ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.70 และไม่เห็นด้วย 95 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 ซึ่งจ านวนคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมีเพียง
แค่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 

ความคิดเห็นที่  ( ) ในเรื่องผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่ เป็นสมาชิกอยู่  ปฎิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นจ านวน 928 คน คิดเป็นร้อยละ 89.20 
รองลงมาเห็นด้วย 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และไม่แน่ใจ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ในขณะที่ไม่
มีใครนั้นไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนระบบของชุมชนเสมือนจริง (System 

Characteristics) 

แบ่งได้ออกเป็น 2 ข้อดังนี้ 

 
4.2.2.1 ข้อมูลคุณภำพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook (Information 

Quality) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีความถูกต้อง 

(2) ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

(9) ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ เป็นข้อมูลที่ใหม่อยู่
เสมอ 

( ) ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีข้อมูลทั้งหมดที่ฉัน
ต้องการ 
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ตารางที่  .8 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลคุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook 
(Information Quality) 

คุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ 
Facebook (Information 
Quality) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

( 1 ) ข้ อ มู ล ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง 
Facebook ที่ เป็นสมาชิกอยู่มี
ความถูกต้อง 

110 
(

(27.4) 

187 
(

( 7.5) 

88 
(

(22.9) 

4 
(

(2.9) 

0 
 

(0.0) 
 .0102 0.77157 เห็นด้วย 

( 2 ) ข้ อ มู ล ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง 
Facebook ที่ เป็ น สม าชิกอยู่ 
เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

89 
(

(21.1) 

157 
(

(94.8) 

19  
(

(9 .0) 

20 
(

(5.1) 

0 
 

(0.0) 
9.7640 0.89800 เห็นด้วย 

( 9 ) ข้ อ มู ล ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง 
Facebook ที่ เป็ น สม าชิกอยู่ 
เป็นข้อมูลที่ใหม่อยู่เสมอ 

909 
(

(76.4) 

74 
(

(20.1) 

12 
(

(9.0) 

0 
 

(0.0) 

0  
  

 (0.0) 
 .7986 0.50 62 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(  ) ข้ อ มู ล ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง 
Facebook ที่ เป็นสมาชิกอยู่มี
ข้อมูลทั้งหมดที่ฉันต้องการ 

195 
(

(9 .9) 

156 
(

(94.6) 

41 
(

(29.1) 

12 
(

(9.0) 

0 
 

(0.0) 
 .0508 0.899  เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย       .1 215 0.79640 เห็นด้วย 

จากตารางที่  .8 พบว่าคุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook (Information Quality) 
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมเห็นด้วย (x̄ =  .1 215, S.D. = 0.73690) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ด้าน ไดด้ังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่องข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีความถูกต้อง ส่วน
ใหญ่จะเห็นด้วย เป็นจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ  7.50 รองลงมาเห็นด้วยอย่างยิ่ง 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.40  ไม่แน่ใจ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 และไม่เห็นด้วย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ตามล าดับ โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่  (2) ในเรื่องข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่ เป็นสมาชิกอยู่ เป็นข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เห็นด้วย เป็นจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลงมาไม่แน่ใจ 
19  คน คิดเป็นร้อยละ 9 .00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 89 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 และไม่เห็นด้วย 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามล าดับ โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่องข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่เป็นข้อมูลที่ใหม่อยู่
เสมอ ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 909 คน คิดเป็นร้อยละ 76.40 รองลงมาเห็นด้วย 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 และไม่แน่ใจ 12 คน คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยและ
ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่องข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีข้อมูลทั้งหมดที่
สมาชิกต้องการ สมาชิกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย เป็นจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 
โดยรองลงมาเห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งมีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 9 .90 ในขณะที่มีสมาชิกกลุ่ม
ตัวอย่างไม่แน่ใจ 41 คน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และ 9.00 ตามล าดับ 
โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.2.2 คุณภำพด้ำนระบบของกลุ่มของ Facebook (System Quality) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีความน่าเชื่อถือ 

(2) สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มใน Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ได้อย่าง
ง่ายดาย 

(9) ระบบกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ มีความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง 

( ) ระบบกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ สามารถปรับให้ตรงกับ
ความต้องการที่หลากหลายของสมาชิก 

ตารางที่  .4 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลคุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook 
(System Quality) 

คุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ 
Facebook (System Quality) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) ระบบกลุ่มของ Facebook 
ที่ เป็ น ส ม า ชิ ก อ ยู่ มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ 

226 
(

(57. ) 

119 
(

(28.7) 

59 
(

(19.5) 

2 
(

(0.5) 

0 
 

(0.0) 
 . 284 0.79880 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 
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(2) สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ก ลุ่ ม ใ น  Facebook ที่ เ ป็ น
สมาชิกอยู่ได้อย่างง่ายดาย 

206 
(

(52.9) 

129 
(

(91.2) 

54 
(

(15.0) 

5 
(

(1.9) 

1 
 

(0.9) 
 .9 01 0.74506 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(9) ระบบกลุ่มของ Facebook 
ที่เป็นสมาชิกอยู่ มีความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง 

242 
(

(7 .1) 

49 
(

(29.6) 

8 
(

(2.0) 

1 
 

(0.9) 

0  
  

 (0.0) 
 .7157 0.50486 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

( ) ระบบกลุ่มของ Facebook 
ที่เป็นสมาชิกอยู่ สามารถปรับ
ให้ ต ร งกั บ ค ว าม ต้ อ งก ารที่
หลากหลายของสมาชิก 

169 
(

( 1. ) 

199 
(

(99.8) 

41 
(

(29.1) 

7 
(

(1.8) 

0 
 

(0.0) 
 .1 72 0.89 17 เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย 
     

 . 0748 0.714 7 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จากตารางที่  .4 พบว่าคุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (System Quality) ของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยรวม เห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̄ =  . 0748, S.D. = 0.71947) เมื่อพิจารณารายละเอียด
แต่ละด้าน ไดด้ังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่องระบบกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีความน่าเชื่อถือ ส่วน
ใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 รองลงมาเห็นด้วย 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.70 ซึ่งมีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และไม่เห็นด้วย 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่องสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มใน Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ได้
อย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมาเห็น
ด้วย 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 ซึ่งมีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 โดยมีสมาชิก
ที่ ไม่เห็นด้วย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 และไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่องระบบกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ มีความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาเห็น
ด้วย 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 มีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่เห็นด้วย 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่องระบบกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ สามารถปรับให้ตรง
กับความต้องการที่หลากหลายของสมาชิก ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 163 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 41.40 รองลงมาเห็นด้วย 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ซึ่งมีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.10 และไม่เห็นด้วย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 โดยไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทำงสังคมของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Social 

Factors) 

แบ่งได้ออกเป็น 2 ข้อดังนี้ 

 
4.2.3.1 ควำมเชื่อม่ันของสมำชิกในชุมชนเสมือนจริง (Trust) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) โดยส่วนตัวรู้สึกมั่นใจในการอภิปรายข้อมูลภายในกลุ่มมากกว่าสมาชิก
คนอ่ืนๆ 

(2) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีข้อมูลในการการอภิปรายหัวข้อต่างๆ
มากกว่าตัวเราเอง 

(9) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสมาชิกคน
อ่ืน 

( ) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีความมุ่งม่ันที่จะไม่มีอคติต่อสมาชิกคนอ่ืน 

ตารางที่   .10 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook (Trust) 

ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่ม
ของ Facebook (Trust) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) โดยส่วนตัวรู้สึกมั่นใจในการ
อภิ ป รายข้อมู ลภ ายในกลุ่ ม
มากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ 

106 
(

(26.9) 

67 
(

(17.0) 

10  
(

(26.4) 

46 
(

(24.4) 

21 
 

(5.3) 
9.9574 1.25658 

ไม่มี
ความเห็น 
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(2) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมี
ข้อมูลในการการอภิปรายหัวข้อ
ต่างๆมากกว่าตัวเราเอง 

152 
(

(98.6) 

118 
(

(24.4) 

110 
(

(27.4) 

4 
(

(2.9) 

5 
 

(1.9) 
 .0228 0.4994  เห็นด้วย 

(9) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่ม
พ ย า ย า ม ทุ ก วิ ถี ท า ง ที่ จ ะ
ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน 

160 
(

( 0.6) 

180 
(

( 5.7) 

51 
(

(12.4) 

9 
 

(0.8) 

0  
  

 (0.0) 
 .261  0.7069  

เ
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

( ) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมี
ความมุ่ งมั่นที่จะไม่มีอคติต่อ
สมาชิกคนอ่ืน 

108 
(

(27. ) 

185 
(

( 7.0) 

49 
(

(29.6) 

8 
(

(2.0) 

0 
 

(0.0) 
9.4475 0.76448 

เ
เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย      9.40440 0.41671 เห็นด้วย 

จากตารางที่  .10 พบว่าความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Trust) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยรวมเห็นด้วย (x̄ = 3.90990, S.D. = 0.91671) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ได้
ดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่อง โดยส่วนตัวรู้สึกมั่นใจในการอภิปรายข้อมูลภายในกลุ่มมากกว่า
สมาชิกคนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 รองลงมาไม่
แน่ใจโดยมีจ านวนไล่เลี่ยกันอยู่ที่ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 มีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วย 96 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.40 มีสมาชิกที่เห็น 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.30 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่อง รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีข้อมูลในการการอภิปรายหัวข้อต่างๆ
มากกว่าตัวเราเอง ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมา
เห็นด้วย 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 มีจ านวนสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90  
ไม่เห็นด้วย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และมีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่อง รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือ
สมาชิกคนอ่ืน ส่วนใหญ่เห็นด้วย เป็นจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ  5.70 รองลงมาเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 160 คน คิดเป็นร้อยละ  0.60 ซึ่งมีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 และไม่เห็น
ด้วย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่อง รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีความมุ่งมั่นที่จะไม่มีอคติต่อสมาชิกคน
อ่ืน ส่วนใหญ่เห็นด้วย เป็นจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาเห็นด้วยอย่างยิ่ง 108 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 27.40 ซึ่งมีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 และไม่เห็นด้วย 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.3.2 ประโยชน์ที่ เกิดจำกำรเข้ำสังคมของสมำชิกในชุมชนเสมือนจริง 

(Social usefulness) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารู้สึกได้ถึงการยอมรับต่อสมาชิกคนอ่ืน 

(2) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารับรู้ได้ถึงการมีประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืน 

(9) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรามีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืน 

( ) การเข้าร่วมกลุ่มช่วยท าให้เรามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อสมาชิก
คนอ่ืน 

ตารางที่  .11 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าร่วมกลุ่มของ
สมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Social usefulness) 

ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าร่วม
กลุ่มของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook (Social 
usefulness) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

  

ไม่
แน่ใจ 

9 
9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
1 

x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรา
รู้สึกได้ถึงการยอมรับต่อสมาชิก
คนอ่ืน 

119 
(

(28.7) 

118 
(

(24.4) 

19  
(

(9 .0) 

24 
(

(7. ) 

0 
 

(0.0) 
9.7445 0.49487 เห็นด้วย 

(2) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรา
รับรู้ ได้ถึงการมีประโยชน์ต่อ
สมาชิกคนอ่ืน 

75 
(

(14.0) 

100 
(

(25. ) 

122 
(

(91.0) 

4  
(

(29.4) 

9 
 

(0.8) 
9.9807 1.06875 

ไม่มี
ความเห็น 

(9) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรามี
โอกาสที่ จะ เสนอแนะความ
คิ ด เห็ นที่ เป็ นป ระ โยชน์ ต่ อ
สมาชิกคนอ่ืน 

116 
(

(24. ) 

1   
(

(96.5) 

86 
(

(21.8) 

 6 
 

(11.7) 

2  
  

 (0.5) 
9.827  0.44406 เห็นด้วย 
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( ) การเข้าร่วมกลุ่มช่วยท าให้
เรามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพ
อันดีต่อสมาชิกคนอ่ืน 

175 
(

(  . ) 

189 
(

( 6. ) 

95 
(

(8.4) 

1 
(

(0.9) 

0 
 

(0.0) 
 .9509 0.6 426 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

คะแนนเฉลี่ย      9.894 8 0.41 2  เห็นด้วย 

จากตารางที่  .11 พบว่า ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook (Social usefulness) โดยรวมเห็นด้วย (x̄ = 3.83948, S.D. = 0.91424) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่อง การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารู้สึกได้ถึงการยอมรับต่อสมาชิกคนอ่ืน 
ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ เป็นจ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 9 .00 รองลงมาเห็นด้วย 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.40 ซึ่งมีจ านวนสมาชิกที่เห็นด้วยอย่างยิ่งไล่เลี่ยกัน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 และไม่เห็น
ด้วย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7. 0 โดยไม่มีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่อง การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารับรู้ได้ถึงการมีประโยชน์ต่อสมาชิกคน
อ่ืน ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ เป็นจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมาเห็นด้วย 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25. 0 จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่ไม่เห็นด้วย 4  คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เลย 75 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่อง การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรามีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืน ส่วนใหญ่เห็นด้วย 1   คน คิดเป็นร้อยละ 96.50  รองลงมาเห็นด้วย
อย่างยิ่งเลย 116 คน คิดเป็นร้อยละ 24. 0 จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกท่ีไม่แน่ใจ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.80 ไม่เห็นด้วย  6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่อง การเข้าร่วมกลุ่มช่วยท าให้เรามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อ
สมาชิกคนอ่ืน ส่วนใหญ่เห็นด้วย 189 คน คิดเป็นร้อยละ  6. 0  รองลงมาเห็นด้วยอย่างยิ่ง 175 คน 
คิดเป็นร้อยละ   . 0 จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 และไม่เห็นด้วย 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member 

Involvement) 

แบ่งได้ออกเป็น 9 ข้อย่อยดังนี้ 
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4.2.4.1  ส ำนึ กควำม เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน เส มือนจริ ง  (Sense of 
Belonging) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Facebook 

(2) โดยส่วนตัวรู้สึกพอใจที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Facebook 

(9) โดยส่วนตัวรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม Facebook 

( ) โดยรวมรู้สึกได้ถึงขวัญและก าลังจากสมาชิกของกลุ่ม Facebook 

ตารางที่  .12 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ 
Facebook (Sense of Belonging) 

ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ ม ของ Facebook (Sense 
of Belonging) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

  

ไม่
แน่ใจ 

9 
9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
1 

x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม Facebook 

211 
(

(59.6) 

198 
(

(95.0) 

 9 
(

(10.4) 

2 
(

(0.5) 

0 
 

(0.0) 
 . 162 0.70212 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(2) โดยส่วนตัวรู้สึกพอใจที่ได้
เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง ก ลุ่ ม 
Facebook 

266 
(

(67.5) 

110 
(

(27.4) 

18 
(

( .6) 

0 
(

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
 .624  0.570 7 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(9) โดยส่วนตัวรู้สึกผูกพันกับ
กลุ่ม Facebook 

105 
(

(26.6) 

179 
(

( 9.4) 

107 
(

(27.2) 

4 
 

(2.4) 

0  
  

 (0.0) 
9.4 42 0.74275 เห็นด้วย 

( ) โดยรวมรู้สึกได้ถึงขวัญและ
ก าลั งจ าก สม า ชิกขอ งกลุ่ ม 
Facebook 

54 
(

(15.0) 

11  
(

(28.4) 

149 
(

( 4.0) 

28 
(

(7.1) 

0 
 

(0.0) 
9.5178 0.89251 เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย       .12815 0.72  6 เห็นด้วย 

จากตารางที่  .12 พบว่า ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ Facebook (Sense 
of Belonging) โดยรวมเห็นด้วย (x̄ = 4.12815, S.D. = 0.72446) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
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ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่อง โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Facebook ส่วนใหญ่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 211 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมาเห็นด้วย 198 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่ไม่แน่ใจ  9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และไม่เห็นด้วย 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.50 โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่อง โดยส่วนตัวรู้สึกพอใจที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Facebook ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 266 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาเห็นด้วย 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.40 และมีจ านวนสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 18 คน คิดเป็นร้อยละ  .60 โดยไม่มีสมาชิกท่ีไม่เห็นด้วยเลย 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เช่นกัน 

ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่อง โดยส่วนตัวรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม Facebook ส่วนใหญ่เห็นด้วย 179 
คน คิดเป็นร้อยละ  9.40 รองลงมาไม่แน่ใจ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งมี
จ านวนสมาชิกไล่เลี่ยกันจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 และไม่เห็นด้วย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.40 โดยไม่มีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่อง โดยรวมรู้สึกได้ถึงขวัญและก าลังจากสมาชิกของกลุ่ม Facebook 
ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ 149 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00 รองลงมาเห็นด้วย 11  คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 
จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และไม่เห็นด้วย 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.10 ตามล าดับ โดยไม่มีสมาชิกท่ีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.4.2 ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อกำรเข้ำร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member 

Satisfaction) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) โดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่ม 
Facebook 

(2) เนื้อหาสาระ ข้อมูลของกลุ่ม Facebook ตรงกับความต้องการ 

(9) กลุ่ม Facebook ตอบสนองความต้องการของฉัน 

( ) โดยรวมรู้สึกพึงพอใจกับกลุ่ม Facebook 
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ตารางที่  .19 แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วม
กลุ่มของ Facebook (Member Satisfaction) 

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง 
Facebook (Member 
Satisfaction) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

  

ไม่
แน่ใจ 

9 
9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
1 

x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) โดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจกับ
การมีปฏิ สัมพันธ์กับสมาชิก
ภายในกลุ่ม Facebook 

158 
(

( 0.1) 

16  
(

( 1.6) 

71 
(

(18.0) 

1 
(

(0.9) 

0 
 

(0.0) 
 .2157 0.79406 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(2) เนื้อหาสาระ ข้อมูลของกลุ่ม 
Facebook ต ร ง กั บ ค ว า ม
ต้องการ 

182 
(

( 6.2) 

174 
(

( 5. ) 

28 
(

(7.1) 

5 
(

(1.9) 

0 
 

(0.0) 
 .9655 0.67181 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(9) กลุ่ม Facebook ตอบสนอง
ความต้องการของฉัน 

26  
(

(67.0) 

48 
(

(2 .4) 

24 
(

(7. ) 

9 
 

(0.8) 

0  
  

 (0.0) 
 .5812 0.66197 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( ) โดยรวมรู้สึกพึงพอใจกับ
กลุ่ม Facebook 

918 
(

(80.7) 

62 
(

(15.7) 

1  
(

(9.6) 

0 
(

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
 .7716 0. 474  

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

คะแนนเฉลี่ย       . 895 0.6 255 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จากตารางที่   .19 พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมกลุ่มของ 
Facebook (Member Satisfaction) โดยรวมเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̄ = 4.4835, S.D. = 0.64255) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่อง โดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายใน
กลุ่ม Facebook ส่วนใหญ่เห็นด้วย 16  คน คิดเป็นร้อยละ  1.60 รองลงมาเห็นด้วยอย่างยิ่ง 158 
คน คิดเป็นร้อยละ  0.10 ถัดไปมีจ านวนสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และไม่เห็น
ด้วย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 โดยไม่มีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่อง เนื้อหาสาระ ข้อมูลของกลุ่ม Facebook ตรงกับความต้องการ 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 182 คน คิดเป็นร้อยละ  6.20 รองลงมาเห็นด้วย 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
 5. 0  จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และไม่เห็นด้วย 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.90 โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่อง กลุ่ม Facebook ตอบสนองความต้องการของฉัน ส่วนใหญ่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 26  คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาเห็นด้วย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 2 .40 จ านวน
ถัดไปเป็นสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7. 0 และไม่เห็นด้วย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่อง โดยรวมรู้สึกพึงพอใจกับกลุ่ม Facebook ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 918 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 รองลงมาเห็นด้วย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และเป็นจ านวน
สมาชิกที่ไม่แน่ใจ 1  คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 โดยไม่มีสมาชิกท่ีไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4.2.4.3 ควำมภักดีของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) 

แบ่งได้ออกเป็น 4 ข้อย่อยดังต่อไปนี้ 

(1) มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม Facebook 

(2) มีความยินดีที่จะแนะน ากลุ่ม Facebook ให้แก่คนที่คุณรู้จัก 

(9) โดยส่วนตัวมักจะพูดถึงกลุ่ม Facebook อยู่เสมอ 

( ) โดยส่วนตัวจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม Facebook ต่อไปในระยะยาว 

ตารางที่   .1  แสดงจ านวนและร้อยละต่อข้อมูลความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook (Member Loyalty) 

ความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่ม
ข อ ง  Facebook (Member 
Loyalty) 

ระดับการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็น
ด้วย 
  

  

ไม่
แน่ใจ 

9 
9 

ไม่เห็น
ด้วย  
2 

2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

1 
1 

x̄ S.D. 

ระดับการ
พิจารณา 

(1) มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของกลุ่ม Facebook 

58 
(

(1 .7) 

54 
(

(15.0) 

121 
(

(90.7) 

195 
(

(9 .9) 

21 
 

(5.9) 
2.44 4 1.19416 

ไม่มี
ความเห็น 

(2) มีความยินดีที่จะแนะน ากลุ่ม 
Facebook ให้แก่คนท่ีคุณรู้จัก 

2 0 
(

(60.4) 

119 
(

(28.7) 

96 
(

(4.1) 

5 
(

(1.9) 

0 
 

(0.0) 
 . 42  0.71 29 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
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(9) โดยส่วนตัวมักจะพูดถึงกลุ่ม 
Facebook อยู่เสมอ 

 9 
(

(10.4) 

48 
(

(2 .4) 

45 
(

(2 .1) 

195 
 

(9 .9) 

29  
  

 (5.8) 
9.0076 1.12 59 

ไม่มี
ความเห็น 

( ) โดยส่วนตัวจะเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม Facebook ต่อไปใน
ระยะยาว 

901 
(

(76. ) 

70 
(

(17.8) 

17 
(

( .9) 

6 
(

(1.5) 

0 
 

(0.0) 
 .640  0.626   

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

คะแนนเฉลี่ย      9.74699 0.40104 เห็นด้วย 

จากตารางที่  .1  พบว่า ความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Member 
Loyalty) โดยรวมเห็นด้วย (x̄ = 3.79633, S.D. = 0.90109)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ได้
ดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นที่ (1) ในเรื่อง มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม Facebook ส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วย 195 คน คิดเป็นร้อยละ 9 .90 รองลงมาไม่แน่ใจ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 
จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่เห็นด้วย 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ซึ่งมีสมาชิกที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
จ านวนไล่เลี่ยกันจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 1 .70 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.90 

ความคิดเห็นที่ (2) ในเรื่อง มีความยินดีที่จะแนะน ากลุ่ม Facebook ให้แก่คนที่คุณรู้จัก ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 0 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 รองลงมาเห็นด้วย 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.70 มีสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และไม่เห็นด้วย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 
โดยไม่มีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความคิดเห็นที่ (9) ในเรื่อง โดยส่วนตัวมักจะพูดถึงกลุ่ม Facebook อยู่เสมอ ส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วย 195 คน คิดเป็นร้อยละ 9 .90 รองลงมาเห็นด้วย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 2 .40 ซึ่งมีสมาชิก
ที่ไม่แน่ใจไล่เลี่ยกันจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 2 .10 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  9 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.40 และมีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 

ความคิดเห็นที่ ( ) ในเรื่อง โดยส่วนตัวจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม Facebook ต่อไปในระยะยาว 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 901 คน คิดเป็นร้อยละ 76. 0 รองลงมาเห็นด้วย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.80 จ านวนถัดไปเป็นสมาชิกที่ไม่แน่ใจ 17 คน คิดเป็นร้อยละ  .90 และไม่เห็นด้วย 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 โดยไม่มีที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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4.3 กำรทดสอบสมมติฐำน 

ข้อมูลที่ได้จากการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ถูกส่งไปยังสมาชิกภายในชุมชน
เสมือนจริง โดยแบบสอบถามจ านวนจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 94  ชุด ถูกน าเข้าสู่โปรแกรม 
Analysis of Moment Structures (AMOS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของโมเดลในทางสถิติและใช้เพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน
เอาไว้ ได้แก่ 

สมมติฐานที่ 1: บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงส่งผลต่อความพึงพอใจของ      
สมาชิกภายในชุมชนเสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 2: คุณภาพของข้อมูลส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายในชุมชน
เสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 9: คุณภาพของระบบส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายในชุมชน
เสมือนจริง 

สมมติฐานที่  : ความพึงพอใจของสมาชิกส่งผลต่อส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเสมือนจริง  

สมมติฐานที่ 5: ความพึงพอใจของสมาชิกส่งผลต่อความภักดีของสมาชิกต่อชุมชน
เสมือนจริง  

สมมติฐานที่ 6: ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริงส่งผลต่อความภักดี
ของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  

สมมติฐานที่ 7: ความเชื่อมั่นของสมาชิกส่งผลต่อความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
เสมือนจริง 

สมมติฐานที่ 8: ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกส่งผลต่อส านึกความเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง 
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ภาพที่  .1 โครงสร้างความความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลท าให้สมาชิกเกิดความ

ภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง 

 
จากสมมติฐานที่ระบุในเบื้องต้นจึงเป็นที่มาของโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่

ส่งผลท าให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง ดังภาพที่  .1 แต่เนื่องจากขอบเขตของงานวิจัย
นี้มุ่งจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของชุมชนเสมือนจริงโดยการหาความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างจากตัวแปรอิสระต่างๆ โดยคาดว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดนั้นจะมีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดี
ของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และความสัมพันธ์ของโมเดลเมื่อน าเข้า
โปรแกรม AMOS สามารถแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของเมทริกของความแปรปรวนร่วมของข้อมูล ดัง
ภาพที่  .2 เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานของโมเดลว่าให้ค่าผลลัพธ์ทางสถิติว่ายอมรับหรือปฏิเสธ
โมเดล 
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ภาพที่  .2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลท าให้สมาชิก
เกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง 

 
เมื่อน าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆทดสอบด้วย โปรแกรม AMOS โดยใช้ข้อมูลที่

อยู่ในรูปแบบของการวิเคราะห์สาเหตุหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) จึงท าให้ได้การ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลทางสถิติและความสัมพันธ์ของสมมติฐาน ดังแสดงภาพที่   .2 
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ตารางที่  .15 เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสม
ของโครงสร้างแบบจ าลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ล าดับ ตัวช้ีวัดทางค่าสถิติในตรวจสอบความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา 

1. ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) 

 

ค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ถือว่าแบบจ าลองมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. ค่าดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืน
ของโมเดล (Chi-square statistic comparing 
the tested model and the independent 
model with the saturated model: 
CMIN/DF) 

ค่าดัชนีที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 ถือว่าเป็นค่าดัชนีที่ดี 
หรือบางครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ถือว่ายอมรับได้
และหากค่าดัชนีเข้าใกล้หรือเท่ากับ 1 จะถือว่าเป็น
ค่าที่ดีที่สุด  

9. ค่ า ค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น ใน ก า รป ระ ม าณ
ค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of 
Approximation :RMSEA) 

ค่าดัชนีที่น้อยกว่า 0.10 ถือว่าแบบจ าลองมีความ
เหมาะสม ถ้าหากค่าดัชนีน้อยกว่า 0.08 หรือ 0.05 
แสดงว่ามี ความถูกต้องและแบบจ าลองมีความ
เหมาะสมอย่างมาก 

 . ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(The Tucker Lewis Index: TLI) 

ค่าดัชนีที่ได้ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไปถือว่าเป็นค่าดัชนีที่ดี 
หรือบางครั้งมากกว่า 0.80 ถือว่าเป็นที่ยอมรับ 

5. ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (Normed 
Fit Index :  NFI) 

ค่าดัชนีที่ได้ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไปถือว่าเป็นค่าดัชนีที่ดี 
หรือบางครั้งมากกว่า 0.80 ถือว่าเป็นที่ยอมรับ 

6. ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index : CFI) 

ค่าดัชนีที่ได้ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไปถือว่าเป็นค่าดัชนีที่ดี 
หรือบางครั้งมากกว่า 0.80 ถือว่าเป็นที่ยอมรับ 

7. ค่าดัชนีวัดความเหมาะสม Goodness of Fit 
Index : GFI) 

ค่าดัชนีที่ได้ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไปถือว่าเป็นค่าดัชนีที่ดี 
หรือบางครั้งมากกว่า 0.80 ถือว่าเป็นที่ยอมรับ 

ที่มา: พูลพงศ์ สุขสว่าง, หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง, วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 

จากการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลท าให้สมาชิก
เกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง สามารถพิจารณาได้จากค่าดัชนีตัวชี้วัดตามที่ระบุในตารางที่  .15 
โดยผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองโดยใช้โปรแกรม AMOS ค่าทางสถิติที่ได้จ าเป็น
จะต้องสอดคล้องกับช่วงค่าที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์การพิจารณา จึงจะท าให้แบบจ าลองโครงสร้าง
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ความสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลลัพธ์ทางสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม AMOS พบว่าค่า
ความสัมพันธ์ทางสถิติต่างๆ ดังที่ระบุใน ตารางที่  .15 ของแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
งานวิจัยนี้มีผลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่  .16 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของโครงสร้าง
แบบจ าลอง 

ล าดับ ตัวช้ีวัดทางค่าสถิติ ค่าสถิติที่วัดได้ เกณฑ์การพิจารณา 

1. ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) 

 

0.000 มีนั ยส าคัญ ทางสถิติ เมื่ อ  p-value 
น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 

2. ค่าดัชนีที่ ใช้ในการเปรียบเทียบความ
กลมกลืนของโมเดล (CMIN/DF) 

7.78  ค่าดัชนีที่ ได้มีค่ ามากกว่า 9 ถือว่า
ความกลมกลืนของแบบจ าลองไม่
เหมาะสม 

9. ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์  (Root Mean Square 
Error of Approximation :RMSEA) 

0.191 ค่าดัชนีที่ได้มีค่ามากกว่า 0.10 ถือว่า
ค่ าดั ช นี ค วาม ค ล าด เค ลื่ อ น ขอ ง
แบบจ าลองไม่เหมาะสม 

 . ค่ า ดั ช นี วั ด ระ ดั บ ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง
เป รี ย บ เที ย บ  (The Tucker Lewis 
Index: TLI) 

0. 42 ค่าดัชนีที่ได้มีค่าต่ ากว่า 0.40 ถือว่า
ระดับความสอดคล้องของแบบจ าลอง
ไม่เป็นที่ยอมรับ 

5. ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน 
(Normed Fit Index :  NFI) 

0. 48 ค่าดัชนีที่ได้มีค่าต่ ากว่า 0.40 ถือว่า
ระดับเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืนของ
แบบจ าลองไม่เป็นที่ยอมรับ 

6. ค่ า ดั ช นี วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ก ล ม ก ลื น
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : 
CFI) 

0.524 ค่าดัชนีที่ได้มีค่าต่ ากว่า 0.40 ถือว่า
ระดับความกลมกลืนของแบบจ าลอง
ไม่เป็นที่ยอมรับ 

7. ค่าดัชนีวัดความเหมาะสม Goodness of 
Fit Index :GFI) 

0.606 ค่าดัชนีที่ได้มีค่าต่ ากว่า 0.40 ถือว่า
ระดั บความความ เหมาะสม ของ
แบบจ าลองไม่เป็นที่ยอมรับ 

 จากการพิจารณาผลลัพธ์ของค่าสถิติต่างๆที่ได้ท าการวิเคราะห์จากโปรแกรม AMOS นั้น
พบว่า ค่าสถิติที่วัดได้จากดัชนีชี้วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลท า
ให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เนื่องจากค่าดัชนี
ตัวชี้วัดทางค่าสถิติ เช่น CMIN/DF, RMSEA, TLI, NFI, CFI และ GFI คลาดเคลื่อนจากเกณฑ์การ
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พิจารณาที่เหมาะสม ดังที่แสดงในตาราง  .15 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ค่า p-value ของโครงสร้าง
แบบจ าลองเท่ากับ 0 แสดงว่าแบบจ าลองมีนัยส าคัญทางสถิติ (significant) ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรดังที่แสดงใน ภาพที่  .2 ซึ่งพบว่าเมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวแปรใน
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลท าให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริงพบว่า 
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมกลุ่มของ Facebook (MEMSAT) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ของบทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (ADMIN) คุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook 
(INFOQ) และ คุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (SYSQ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.94, 0.84, และ 0.09 ตามล าดับ และส านึกความเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มของ Facebook (SENSB) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยของความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook (TRUST) และประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook 
(SOCIAL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.98 และ 0.89 
ตามล าดับ 

 โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติดังกล่าวแสดงว่า ตัวแปรมีอิทธิพลอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถตีความทางสถิติและมีนัยส าคัญทางสถิติได้ จึงเห็นสมควรท าการปรับปรุง
แบบจ าลองตามทฤษฎีของ Schumacker and Lomax ที่เสนอให้ปรับปรุงแบบจ าลอง โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  (observed variables) กับตัวแปรแฝงของแบบจ าลอง 
(latent variables) โดยให้ดูความเหมาะสมทางทฤษฎีเป็นส าคัญ (Schumacker and Lomax, 
2004) นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bollen ที่ให้พิจารณาเลือกตัดตัวแปรสังเกตได้ 
(observed variables) บางตัวออกจากการวิ เคราะห์ข้อมูล เมื่อพบว่าผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของโครงสร้างแบบจ าลองไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Bollen, 1484)  

 เมื่อพิจารณาทฤษฎีการปรับปรุงแบบจ าลองตามทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเพ่ือ
ท าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบข้อค าถามในแบบสอบถาม จากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ข้อค าถามในบางตัวแปร มีความก ากวม ซึ่งอาจท าให้ค่าพารามิเตอร์ของการวิเคราะห์
แบบจ าลอง มีความผันผวนจนท าให้ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของแบบจ าลองไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ถึงแม้แบบสอบถามแต่ละข้อจะมีความเชื่อถือได้เมื่อครั้งท าการทดสอบก่อนเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงก็ตาม นอกจากนั้น การตรวจสอบค่า Modification Indices (M.I.) จากโปรแกรม AMOS 
ที่ เสนอให้ตัดตัวแปรบางตัวที่มีค่า Modification Indices (M.I.) สูง เพ่ือท าการปรับโครงสร้าง
แบบจ าลอง รวมทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการตัดตัวแปรสังเกตได้ 
(observed variables) ที่มีผลกระทบที่ไม่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง เพ่ือให้ผล
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ที่ได้ใกล้เคียงกับทฤษฎีมากที่สุด โดยวิธีนี้ยังสอดคล้องกับวิธีของ Mueller ที่เสนอว่า ในทางปฏิบัติ 
ผู้วิจัยควรที่จะศึกษาองค์ประกอบต่างๆของแบบจ าลอง เพ่ือเปรียบเทียบและก าหนดทางเลือกของ
แบบจ าลอง เพ่ือให้แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากท่ีสุด (Mueller, 1446) 

จากการตัดตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) ออกจากตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) ภายได้เงื่อนไขการพิจารณาผลของค่า Modification Indices (M.I.) ของโปรแกรม 
AMOS รวมถึงค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วท าการเพ่ิมเส้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย
ของบทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (ADMIN) กับคุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook 
(INFOQ) แล้วท าการพิสูจน์ความสอดคล้องของแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม 
AMOS อีกครั้ง พบว่าค่าความสัมพันธ์ทางสถิติขององค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของ
โครงสร้างแบบจ าลองมีผลดังต่อไปนี้ 

 ตารางที่   .17 ผลวิเคราะห์ขององค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของโครงสร้าง
แบบจ าลองหลังการตัดตัวแปร 

ล าดับ ตัวช้ีวัดทางค่าสถิติ ค่าสถิติที่
วัดได้ 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) 

 

0.000 มีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ p-value น้อยกว่า
เท่ากับ 0.05 

2. ค่าดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืน
ของโมเดล (CMIN/DF) 

9.00  ค่าดัชนีที่ ได้มีค่าน้อยกว่า 5 ถือว่าความ
กลมกลืนของแบบจ าลองเป็นที่ยอมรับได้ 

9. ค่ าค วาม ค ล าด เค ลื่ อ น ใน ก ารป ระม าณ
ค่าพารามิเตอร์  (Root Mean Square Error 
of Approximation :RMSEA) 

0.08  ค่าดั ชนีที่ ได้ มี ค่ าน้ อยกว่า 0 .10 ถือว่ า
แบบจ าลองมีความเหมาะสม 

 . ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(The Tucker Lewis Index: TLI) 

0.860 ค่ าดั ชนี ที่ ได้ มี ค่ าม ากกว่ า  0 .80  ห รื อ
เทียบเท่า 0.40 ถือว่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบเป็นที่ยอมรับได้ 

5. ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (Normed 
Fit Index :  NFI) 

0.857 ค่ าดั ชนี ที่ ได้ มี ค่ าม ากกว่ า  0 .80  ห รื อ
เทียบเท่า 0.40 ถือว่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์
ความกลมกลืน เป็นที่ยอมรับได้ 

6. ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index : CFI) 

0.884 ค่ าดั ชนี ที่ ได้ มี ค่ าม ากกว่ า  0 .40  ห รื อ
เทียบเท่าถือว่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบเป็นที่ยอมรับได้ 
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7. ค่าดัชนีวัดความเหมาะสม (Goodness of Fit 
Index :GFI) 

0.886 ค่ าดั ชนี ที่ ได้ มี ค่ าม ากกว่ า  0 .80  ห รื อ
เทียบเท่า 0.40 ถือว่าระดับความความ
เหมาะสมของแบบจ าลองที่ยอมรับได้ 

  

จากตารางผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของโครงสร้างแบบจ าลอง ที่ได้
ท าการทดสอบจากโปรแกรม AMOS พบว่า ค่าตัวชี้วัดทางสถิติต่างๆของแบบจ าลองความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลท าให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง
หลังจากท าการปรับโครงสร้างของแบบจ าลอง ซึ่งสามารถอธิบายแนวโน้มความสัมพันธ์ของแต่ละ
ปัจจัยได้ดังนี้ ค่าดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล (CMIN/DF) มีค่าน้อยกว่า 5 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า 0.10 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (TLI) มีคา่มากกว่า 0.80 ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (NFI) มีค่า
มากกว่า 0.80 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่ามากกว่า 0.40 รวมไปถึงค่าดัชนี
วัดความเหมาะสม (GFI) มีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ค่าดัชนีที่ใช้พิจารณาความเหมาะสม
โครงสร้างของแบบจ าลอง แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของแบบจ าลองหลังจากท าการปรับโครงสร้าง
แล้วมีความถูกต้อง เหมาะสมความและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ค่าความน่าจะเป็น
ของสมมติฐานหรือค่า p-value ที่ได้จากการค านวณด้วยโปรแกรม AMOS นั้นมีค่าเท่ากับ 0.00 
แสดงว่าแบบจ าลองมีนัยส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ได้ โดยต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน
เสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริงภายใต้ขอบเขตของงานวิจัยอีกด้วย 
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ภาพที่  .3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชนเสมือน
จริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง 

 
 

ภาพที่  .4 ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน
เสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง 

 
 

 

rowtype vname ADMIN1 ADMIN2 ADMIN4 INFOQ1 INFOQ3 INFOQ4 SYSQ1 SYSQ3 TRUST3 TRUST4 SOCIAL2 SENSB1 SENSB2 MEMSAT2 MEMSAT3 MEMSAT4 MEMLOY2 MEMLOY4

n 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

cov ADMIN1 0.622

cov ADMIN2 0.213 0.528

cov ADMIN4 0.176 0.151 0.186

cov INFOQ1 0.219 0.114 0.126 0.594

cov INFOQ3 0.187 0.149 0.134 0.147 0.254

cov INFOQ4 0.173 0.196 0.131 0.281 0.155 0.693

cov SYSQ1 0.156 0.118 0.097 0.171 0.094 0.171 0.544

cov SYSQ3 0.164 0.149 0.097 0.094 0.116 0.131 0.14 0.259

cov TRUST3 0.22 0.105 0.097 0.096 0.119 0.187 0.055 0.11 0.498

cov TRUST4 0.166 0.197 0.083 0.079 0.091 0.19 0.014 0.121 0.224 0.591

cov SOCIAL2 0.152 0.03 0.063 0.151 0.028 0.148 0.202 0.06 0.02 -0.007 1.139

cov SENSB1 0.141 0.171 0.118 0.087 0.16 0.101 0.075 0.126 0.188 0.171 0.192 0.492

cov SENSB2 0.204 0.155 0.117 0.098 0.132 0.09 0.078 0.115 0.125 0.08 0.04 0.21 0.325

cov MEMSAT2 0.237 0.249 0.134 0.138 0.149 0.197 0.084 0.139 0.199 0.196 -0.015 0.188 0.186 0.45

cov MEMSAT3 0.231 0.196 0.151 0.197 0.185 0.189 0.106 0.142 0.155 0.126 0.063 0.217 0.223 0.252 0.436

cov MEMSAT4 0.169 0.154 0.112 0.167 0.131 0.149 0.113 0.118 0.128 0.124 0.054 0.169 0.169 0.195 0.222 0.247

cov MEMLOY2 0.184 0.219 0.16 0.142 0.164 0.143 0.162 0.148 0.178 0.133 0.041 0.252 0.231 0.272 0.27 0.224 0.509

cov MEMLOY4 0.195 0.185 0.133 0.196 0.155 0.216 0.148 0.145 0.157 0.162 0.077 0.197 0.177 0.215 0.233 0.211 0.279 0.391
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หากจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริง
ในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชน เสมือนจริง  โดยการน ากลุ่ มถามตอบเทคโนโล ยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นกรณีศึกษานั้นสามารถสรุปได้ว่า 

 1. บทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (ADMIN) ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดความพึงพอใจ
ของสมาชิกภายในชุมชนเสมือนจริง (MEMSAT) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.68  ซึ่ง
บทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook นั้น จ าเป็นที่จะต้องดูแลให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด อีกทั้งควรที่จะศึกษาข้อมูลใหม่ๆเพ่ือที่จะอัพเดตข้อมูลข่าวสาร
และแจ้งข้อมูลที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกอยู่ตลอดเวลา รวมถึงพยายามอย่างเต็มท่ีที่จะดูแลสมาชิกในกลุ่ม
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้แล้วควรที่จะฟังความคิดเห็นของสมาชิกเมื่อได้รับค าแนะน า ติชมจากสมาชิก
เพ่ือเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์อีกด้วย 

 2. คุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook (INFOQ) ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
ภายในชุมชนเสมือนจริง (MEMSAT) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.196 ซึ่งเป็นค่า
น้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานรองมาจากบทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (ADMIN) โดย
ความหมายของคุณภาพของข้อมูลนั้นคือ ข้อมูลภายในกลุ่มของ Facebook ถึงแม้ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลจะมีความส าคัญน้อยที่สุดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายในชุมชนเสมือน
จริง แต่ข้อมูลภายในกลุ่มของ Facebook จ าเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีข้อมูล
ทั้งหมดท่ีสมาชิกต้องการ รวมไปถึงเป็นข้อมูลที่ใหม่อยู่เสมอ 

 3. คุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (SYSQ) ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
ภายในชุมชนเสมือนจริง (MEMSAT) เช่นกัน ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.0 7 ซึ่งเป็น
ค่าน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
ภายในชุมชนเสมือนจริง แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของคุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ 
Facebook คือ ระบบกลุ่มของ Facebook มีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
เป็นการน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือต่อการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นความสามารถใน
ด้านพื้นฐานและการท างานที่มีประสิทธิภาพของระบบ 

 4. ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (TRUST) ส่งผลท าให้สมาชิกภายใน
ชุมชนเสมือนจริงเกิดส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ Facebook (SENSB) ด้วยน้ าหนัก
ความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.08  โดยถือว่าการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกแต่ละคน รู้สึกว่าสมาชิก
ภายในกลุ่มพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่จะไม่มีทัศนคติลบ
หรือไม่ดตี่อสมาชิกคนอื่น ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกันและกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
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5. ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (SOCIAL) ส่งผล
ท าให้สมาชิกภายในชุมชนเสมือนจริงเกิดส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ Facebook (SENSB) 
ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.0 7 โดยถือว่าการเข้าร่วมกลุ่มท าให้สมาชิกแต่ละคนมี
โอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อสมาชิกคนอ่ืน มีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกคนอื่น รับรู้ได้ถึงการยอมรับต่อสมาชิกคนอ่ืน และรับรู้ได้ถึงการมีประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืน 

 6. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมกลุ่มของ Facebook (MEMSAT) ส่งผลต่อ 
ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ Facebook (SENSB) และความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook (MEMLOY) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.826 และ 0.469 ตามล าดับ โดย
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมกลุ่มหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอันน ามาซึ่ง
ความรู้สึกพึงพอใจโดยรวม อีกท้ังข้อมูลในกลุ่มตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก รวมไปถึงข้อมูล
ภายในกลุ่มตรงกับความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะส่งผลท าให้สมาชิกเกิด
ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (SENSB) แล้ว ยังส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อ
ชุมชนเสมือนจริงอีกด้วย (MEMLOY) 

7. ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ Facebook (SENSB) ส่งผลต่อความภักดีของ
สมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (MEMLOY) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.179 ซึ่ง
ความรู้สึกพึงพอใจส่วนตัวที่สมาชิกได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก โดยกา ร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ท าให้สมาชิกรับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รวม
ไปถึงความรู้สึกผูกพันกับสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนค าปลอบขวัญและก าลังใจระหว่างสมาชิก ท าให้
สมาชิกแต่ละคนรับรู้ได้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลท าให้สมาชิกเกิดความภักดี
ของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook 

จากการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน
เสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง จ าเป็นที่จะต้องประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin involvement) คุณลักษณะด้านระบบของชุมชน
เสมือนจริง (System Characteristics) โดยแบ่งออกเป็น คุณภาพของสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง 
(Information Quality) และคุณภาพของระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง (System Quality) 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Social Factors) ที่แบ่งออกเป็น 
ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Trust) และประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิก
ในชุมชนเสมือนจริง (Social usefulness) โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง 
(Member Involvement) ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือน
จริง (Member Satisfaction) และส านึกความเป็นส่วนหนึ่ งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of 
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Belonging) ที่ ส่ งผลท าให้ สมาชิก เกิดความภั กดี ของต่อกลุ่ มของ Facebook ด้ วยน้ าหนั ก
ความสัมพันธ์มาตรฐานของส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) 
น้อยกว่าในด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction) 
ถึงแม้ทั้ งสองปัจจัยจะมีความสัมพันธ์กันและส่งผลให้เกิดความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ 
Facebook ก็ตาม 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง (Virtual 
Community) กรณีศึกษากลุ่มถามตอบปัญหาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Facebook ประเทศ
ไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน
เสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง กับการน าผลจากการศึกษาปัจจัยที่
ส าคัญเหล่านั้นเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเสมือนจริง เพ่ือสร้างความผูกพันกับ
สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน
เสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
ได้แก่สมาชิกภายในกลุ่มถามตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 24 ,87  คน จาก 9 กลุ่ม กลุ่ม
ถามตอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ กลุ่ม "SAMSUNG GALAXY S6 & S6 EDGE CLUB", 
กลุ่ ม  "LG G  CLUB THAILAND" และ กลุ่ ม  "MIUI THAILAND" โดยการใช้ตารางของ Taro 
Yamane (Yamane, 1467) ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 94  คน ด้วยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ
กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 0.05 ตามวิธีการเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของ Taro 
Yamane 

 
5.1 อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกจ านวน 94  คน ที่กรอกแบบสอบถาม
ออนไลน์พบว่า ผู้กรอกแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยอายุส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ 26- 0 ปี มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน โดยการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์มากกว่า 5 ปี 
โดยเหตุผลในการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกประกอบไปด้วย ต้องการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนใจศึกษาในเทคโนโลยีใหม่ๆของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องการสื่อสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึง หาเพ่ือนใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นเดียวกับ
ตน โดยเหตุผลส่วนใหญ่ในการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกคือ ต้องการอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์โดยพ้ืนฐาน
จากความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของตัวสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของชุมชนเสมือน
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จริงของ Hagel และ Armstrong (Hagel and Armstrong 1447) ที่ว่าชุมชนเสมือนจริงเป็นการ
รวมกลุ่มกันของสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทางอายุ 
เพศ วัย เชื้อชาติ ชนชั้นและการศึกษา เป็นการพ่ึงศักยภาพของเทคโนโลยีในการสื่อสาร โดยตัวแปรที่
ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร ได้แก่ บทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง 
(ADMIN) คุณภาพของข้อมูลในชุมชนเสมือนจริง (INFOQ) คุณภาพของระบบในชุมชนเสมือนจริง 
(SYSQ) ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (TRUST) ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของ
สมาชิกในชุมชนเสมือนจริง (SOCIAL) ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง 
(MEMSAT) และส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (SENSB) และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร
ได้แก่ ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (MEMLOY) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
AMOS ของแต่ละตัวแปรที่กล่าวไปนั้นพบว่า ค่าเฉลี่ยของทุกตัวแปรอยู่ในเกณฑ์ที่สมาชิ กผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านความ
ภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริงและมีความสัมพันธ์กัน โดยผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม AMOS เพ่ือการ
ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น 

ถึงแม้ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรอยู่ในเกณฑ์ที่สมาชิกผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นพ้องกันว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับ
ชุมชนเสมือนจริงและมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ความเหมาะสมของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของโครงสร้างแบบจ าลองไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เนื่องจากค่าดัชนีตัวชี้วัดทางค่าสถิติ ได้แก่ CMIN/DF = 7.78  (มากกว่า 9 ถือว่าความ
กลมกลืนของแบบจ าลองไม่เหมาะสม) RMSEA = 0.191 (ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 0.10) 
TLI = 0. 42 (ค่าดัชนีต่ ากว่า 0.40 ถือว่าระดับความสอดคล้องของแบบจ าลองไม่เป็นที่ยอมรับ)  NFI 
= 0. 48 (ค่าดัชนีต่ ากว่า 0.40 ถือว่าระดับเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืนของแบบจ าลองไม่เป็นที่ยอมรับ) 
CFI = 0.524 (ค่าดัชนีต่ ากว่า 0.40 ถือว่าระดับความกลมกลืนของแบบจ าลองไม่เป็นที่ยอมรับ) และ 
GFI = 0.606 (ค่าดัชนีต่ ากว่า 0.40 ถือว่าระดับความความเหมาะสมของแบบจ าลองไม่เป็นที่ยอมรับ) 
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ค่า p-value ของแบบโครงสร้างจ าลอง เท่ากับ 0 แสดงว่าโมเดลมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (significant) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแบบจ าลองให้
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการตัดตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) ออกจากตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาผลของค่า Modification Indices 
ของโปรแกรม AMOS รวมถึงค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญซึ่งสามารถแสดงค่าอิทธิพลรวมของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หลังจากการปรับปรุงโครงสร้างแบบจ าลองของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
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ความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริงได้ดังภาพ ภาพที่ 
5.1 

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างแบบจ าลองของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน
เสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริงหลังจากการปรับปรุงแบบจ าลองให้
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 

ค่าดัชนีชี้วัดทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ของโครงสร้างแบบจ าลอง ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริง
ในด้านความภักดีของสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง แสดงว่าหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างแบบจ าลอง
แล้ว แบบจ าลองที่ปรับมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยลักษณะโครงสร้างแบบจ าลองที่ได้จาก
งานวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาแสดงผลของตัวแปรแต่ละตัวแปรที่ส่งผลความภักดีของสมาชิกต่อชุมชน
เสมือนจริงได้ เนื่องจากแบบจ าลองมีนัยยะ (significant) ของความสัมพันธ์ (P-value = 0.000) โดย
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin involvement) ในด้านบทบาทของผู้ดูแล
ชุมชนเสมือนจริง (ADMIN) และปัจจัยในคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง  (System 
Characteristics) ในด้านคุณภาพของข้อมูลในชุมชนเสมือนจริง (INFOQ) และในด้าน คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง (SYSQ) ส่งผลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชน
เสมือนจริง (Member involvement) ในด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือน
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จริง (MEMSAT) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.68  0.196 และ 0.0 7 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koh และคณะ ที่พบว่าการที่ผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงสามารถควบคุมดูแล
สมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆอย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Koh, Kim et al. 2007) นอกจากนี้การที่ผู้ดูแลกลุ่มของ 
Facebook พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึง เอาใจใส่สมาชิกด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก น ามาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริงด้วยนั้น 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ De Valck และคณะ ที่พบว่ายิ่งผู้ดูแลชุมชนเพ่ิมความส าคัญในการดูแล
และมีส่วนร่วมกับสมาชิกมากขึ้น ก็น ามาซึ่งความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในชุมชนที่มากขึ้นตามไปด้วย 
(De Valck, Langerak et al. 2007) งานวิจัยนี้ยังพบว่าการที่ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook อัพเดต
ข้อมูลข่าวสารและแจ้งข้อมูลที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
อีกด้วย เป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริงนั้นโดยต้องการอัพเดต
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับ Leimeister ที่ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในปัจจัย
ด้านผู้ดูแลชุมชน พบว่าผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ น่าสนใจ 
รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยก็ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกพึงพอใจ (Leimeister, Sidiras et al. 
2006) 

จากปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin involvement) จะ
เห็นว่า มีการกล่าวถึงข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน โดยงานวิจัยนี้พบว่า คุณลักษณะด้านระบบของ
ชุมชนเสมือนจริง  (System Characteristics) ในด้านคุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook 
(INFOQ) และคุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (SYSQ) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกภายในชุมชนเสมือนจริง (MEMSAT) โดยข้อมูลภายในชุมชนจ าเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลที่มี
ความถูกต้องและมีข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Delone และ 
McLean ที่พบว่าข้อมูลภายในชุมชนเสมือนจริงจ าเป็นที่จะต้องมีความถูกต้องเข้าใจได้ง่ายและเนื้อหา
ชัดเจนถึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจแก่สมาชิก (Delone and McLean 2009) เช่นเดียวกับ Lin ที่
พบว่าคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง  (System Characteristics) ในด้านคุณภาพของ
ข้อมูลสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง (Information Quality) และคุณภาพของระบบสารสนเทศใน
ชุมชนเสมือนจริง (System Quality) ส่งผลต่อปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  
(Social Factors) ในด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member 
Satisfaction) (Lin 2008) 

ในส่วนปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  (Social Factors) ด้าน
ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Trust) และประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิก
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ในชุมชนเสมือนจริง (Social usefulness) ส่งผลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือน
จริง (Member involvement) ในด้านส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of 
Belonging) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.08  และ 0.0 7 นั้น พบว่าการเข้าร่วมกลุ่ม
ของสมาชิกท าให้สมาชิกแต่ละคนมีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็นของตน และสร้างสัมพันธภาพ
อันดีต่อสมาชิกคนอ่ืนเป็นการน ามาซึ่งการยอมรับต่อสมาชิกคนอ่ืน และรับรู้ได้ถึงการมีประโยชน์ต่อ
สมาชิกคนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Preece ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกท าให้สมาชิก
ในชุมชนเสมือนจริงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อกัน ก็จะท าให้รู้สึกว่าชุมชนที่
เข้าเป็นสมาชิกอยู่นั้นมีประโยชน์แก่ตนเอง (Preece 2001) รวมไปถึงการที่สมาชิกในชุมชนมีความ
เชื่อมั่นต่อสมาชิกคนอ่ืนที่ว่า สมาชิกภายในกลุ่มพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนและมี
ความมุ่งมั่นที่จะไม่มีอคติต่อสมาชิกคนอ่ืนนั้น ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Ridings ที่ว่าความเชื่อมั่น
ของสมาชิกเกิดจากการที่สมาชิกในชุมชนเสมือนจริงพยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกคน
อ่ืนด้วยความจริงใจ เพราะสมาชิกไม่ได้สื่อสารกันต่อหน้า ความเชื่อมั่นจึงเป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จ
ของชุมชนเสมือนจริงด้วย (Ridings, Gefen et al. 2002) รวมไปถึงทฤษฎีของ Hampton ที่พบว่า 
ถึงแม้สมาชิกจะอยู่ห่างไกลกันแต่สามารถรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง  ก็เพราะสมาชิกมี
ความเชื่อม่ันและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (Hampton and Wellman 2001) 

ในขณะที่ ปั จจัยการมีส่ วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member 
involvement) ในด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member 
Satisfaction) ส่งผลต่อส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) ด้วย
น้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.825 แล้ว ยังส่งผลโดยตรงกับความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริง
ในด้านความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) ด้วยน้ าหนักความสัมพันธ์
มาตรฐานอยู่ที่ 0.469 อีกด้วย ซึ่งมากกว่าส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of 
Belonging) ที่ส่งผลโดยตรงกับความส าเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านความภักดีของสมาชิกต่อ
ชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) ด้วยเช่นกัน ที่น้ าหนักความสัมพันธ์มาตรฐานที่ 0.179 โดย
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Lin ที่ พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง 
(Member Satisfaction) ส่งผลต่อความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) 
แล้ว ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) ยังส่งผลต่อความภักดี
ของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) อีกด้วย 
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5.2 แนวทำงกำรน ำไปใช้ 

ผลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้  แสดงให้เห็นถึงแบบจ าลองโครงสร้างปัจจัยความส าเร็จ
ของชุมชนเสมือนจริงที่มีผลในด้านความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง โดยสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาชุมชนเสมือนจริงประเภทชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีแก่สมาชิกในชุมชนด้วยการใช้กลุ่มของ Facebook เป็นตัวกลางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ระหว่างสมาชิก ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง 
(Admin involvement) คุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง  (System Characteristics) 
และปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Social Factors) ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member involvement) ซึ่งถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใด การด าเนินการ
พัฒนาชุมชนเสมือนจริงเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

จากการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกบน Facebook ประกอบกับผลของงานวิจัยที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการด าเนินการชุมชนเสมือนจริงเพ่ือสร้างความผูกพัน
ระหว่างสมาชิก โดยอาศัยปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin involvement) 
และปัจจัยในคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง  (System Characteristics) เพราะ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นแล้วว่าองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้สามารถเชื่อมโยงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อชุมชนเสมือนจริง (Member involvement) ในด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วม
ชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction) กับส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง 
(Sense of Belonging) ที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง  (Social 
Factors) ซึ่งจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin involvement) ควรจะสรรหา
ผู้ดูแลชุมชนที่มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกได้ในระดับนโยบายของชุมชน เพ่ือ
จัดการกับสมาชิกที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและกระท าผิดต่อนโยบายของชุมชนเสมือนจริง ซึ่งหาก
ผู้ดูแลชุมชนสามารถปฎิบัติตามกฏและข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ก็จะท าให้จัดการกับ
สามารถสมาชิกในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะน ามาซึ่งความพึงพอใจแก่สมาชิกในชุมชน 
รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิก ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลในชุมชนให้ทันสมัยเปิดโอกาสให้สมาชิก
มีส่วนร่วมในการบริหารชุมชน ก็จะส่งผลท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกพึงพอใจและไม่ละท้ิงชุมชน 

ในส่วนคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง (System Characteristics) 
นอกจากผู้ดูแลชุมชนควรที่จะปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลในชุมชนให้ทันสมัย เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้า
ร่วมกลุ่มมีแนวโน้มที่ต้องการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วนั้น ความถูกต้องของข้อมูลก็
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จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญควบคู่ไปด้วย โดยผู้ดูแลชุมชนอาจมีส่วนช่วยสมาชิกในการคัดกรอง
ข้อมูลภายในชุมชนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้น ามาซึ่งคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในชุมชน ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของปัจจัยในคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง นอกจากนี้แล้ว 
คุณภาพของระบบสารสนเทศในชุมชนเสมือนจริง ยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาถึง
ความสามารถพ้ืนฐานของระบบ ที่ควรจะสามารถตอบสนองการใช้งานของสมาชิกได้ทันเวลา มีความ
ทันสมัย และมีความยืดหยุ่น รองรับการใช้งานที่หลากหลายของสมาชิก ซึ่งจะท าให้ระบบสารสนเทศ
ของชุมชนเสมือนจริงมีความน่าเชื่อถือ อีกท้ังยังส่งผลต่อความพึงพอใจแก่สมาชิกด้วย 

การค านึงถึงปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Social Factors) เป็น
อีกสิ่งที่ควรจะให้ความส าคัญกับความเชื่อมั่นของสมาชิกและการค านึงถึงประโยชน์จากการเข้าร่วม
ชุมชนเสมือนจริงของสมาชิก เนื่องจากผลจากการวิจัยนี้พบว่า พ้ืนฐานของการสร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างสมากชิกเกิดจากการที่สมาชิกภายในชุมชนเคารพและให้ความส าคัญต่อสมาชิกคนอ่ืน มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อพบปัญหาในชุมชน ไม่สร้างอคติระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานของการ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อชุมชนเสมือนจริงด้วย ซึ่งกิจกรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีส่งเสริมให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร นอกจากเป็นองค์ประกอบทางสังคม
ในการพัฒนาชุมชนเสมือนจริงที่ควรจะสนับสนุนแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทีน่ ามาซึ่งการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนเสมือนจริง
อีกด้วย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

5.9.1 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินการชุมชนเสมือนจริงในแพลตฟอร์ม
อ่ืน 
5.9.2 ศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในรูปแบบออฟไลน์เพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง
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ภำคผนวก ก 
แบบสอบถำมเพื่องำนวิจัย 

 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง 
ค าช้ีแจงของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น  

แบบสอบถามนี้ มีทั้งหมด 38 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Demographic) 6 ข้อ 
ส่วนท่ี 2: ค าถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s Role) 4ข้อ 
ส่วนท่ี 3: ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง (System Characteristics) 8 ข้อ 
 3.1 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในชุมชนเสมือนจริง (Information Quality) 4 ข้อ 
3.2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพด้านระบบของชุมชนเสมือนจริง (System Quality) 4 ข้อ 
ส่วนท่ี 4: ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Social Factors) 8 ข้อ 
 4.1 ความเชื่อมั่นของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง (Trust) 4 ข้อ 
 4.2 ประโยชน์ท่ีเกิดจาการเข้าสังคมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง (Social usefulness) 4 ข้อ 
ส่วนที่ 5: ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Involvement) 12 

ข้อ 
5.1 ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) 4 ข้อ 
5.2 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction) 4 ข้อ 
5.3 ความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) 4 ข้อ 
นิยามค าศัพท์ : ชุมชนเสมือนจริง หมายถึง ชุมชนจ าลองที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันบนโลก อินเตอร์เน็ต 

(ในที่น้ีหมายถึง กลุ่ม ใน Facebook ที่ถูกยกเป็นกรณีศึกษา) 
ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบค าถามทุกข้อ ตรงกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์และมีประโยชน์ต่องานวิจัย โดยผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม โดยค าตอบของท่านจะไม่ถูกน ามาเปิดเผยในรายละเอียดไม่ว่ากรณีใดๆ เป็น
รายบุคคล จะท าการแสดงเป็นภาพรวมเพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 

 
นาย ธนา ธุระกิจ 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ค าถามส่วนท่ี 1:  ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม (Demographic) (6 ข้อ: ข้อ 1-6) 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามที่เป็นจริง 
1. เพศ    ชาย  หญิง 
2. อาย ุ    ไม่เกิน 20 ปี  21 - 25 ปี  26 - 40 ปี  

  1 - 50 ปี  มากกว่า 51 ปี ข้ึนไป 
9. อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ  พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 

 พนักงานเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว   อื่นๆ 
 . ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส. 
    ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตร ี
5. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุม่ออนไลน ์

 น้อยกว่า 1 ป ี  1-9 ปี   9-5 ปี   มากกว่า 5 ปี 
6. เหตุผลส าหรับการเข้าเป็นสมาชิก 

 สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ     อัพเดตข่าวสาร  หาเพื่อนใหม ่   สื่อสารกับสมาชิกในกลุม่   
อื่นๆ 

 
ค าถามส่วนท่ี 2:  บทบาทของผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook (Admin’s Role) (4 ข้อ: ข้อ 7-10) 
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

7. 
ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ พยายาม
อย่างเต็มที่ท่ีจะดูแลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม 

     

8. 
ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ ปรับปรุง
เนื้อหาและอัพเดตข้อมลูข่าวสารอยู่ตลอด 

     

9. 
ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ ปรับปรุง
เนื้อหาของกลุ่มตามค าแนะน าของสมาชิก 

     

10. 
ผู้ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ ปฎิบัตติาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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ค าถามส่วนท่ี 9 : ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (System Characteristics) 8 ข้อ 
แบ่งเป็น  
3.1 คุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook (Information Quality) (4 ข้อ: ข้อ 11-14)  
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

11. ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีความถูกต้อง      

12. 
ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ เป็นข้อมลูที่
ครบถ้วนสมบรูณ ์

     

13. 
ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ เป็นข้อมลูที่
ใหม่อยู่เสมอ 

     

14. 
ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีข้อมลูทั้งหมด
ที่ฉันต้องการ 

     

 
3.2 คุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (System Quality) (4 ข้อ: ข้อ 15-18)  
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

15. ระบบกลุม่ของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่มีความน่าเชื่อถือ      

16. 
สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มใน Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่
ได้อย่างง่ายดาย 

     

17. 
ระบบกลุม่ของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ มีความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง 

     

18. 
ระบบกลุม่ของ Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ สามารถปรบัให้
ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของสมาชิก 
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ค าถามส่วนท่ี   : ปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Social Factors) 8 ข้อ แบ่งเป็น  
4.1 ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Trust) (4 ข้อ: ข้อ 19-22) 
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

19. 
โดยส่วนตัวรูส้ึกมั่นใจในการอภปิรายข้อมูลภายในกลุ่ม
มากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ 

     

20. 
รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีข้อมลูในการการอภิปรายหัวข้อ
ต่างๆมากกว่าตัวเราเอง 

     

21. 
รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือ
สมาชิกคนอ่ืน 

     

22. 
รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมคีวามมุ่งมั่นท่ีจะไม่มีอคตติ่อ
สมาชิกคนอ่ืน 

     

 
4.2 ประโยชน์ท่ีเกิดจาการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Social usefulness) (4 ข้อ: ข้อ 23-26)  
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

23. 
การเข้าร่วมกลุ่มท าใหเ้รารู้สึกได้ถงึการยอมรับต่อสมาชิกคน
อื่น 

     

24. 
การเข้าร่วมกลุ่มท าใหเ้รารับรูไ้ด้ถงึการมีประโยชน์ต่อสมาชิก
คนอ่ืน 

     

25. 
การเข้าร่วมกลุ่มท าใหเ้รามีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืน 

     

26. 
การเข้าร่วมกลุ่มช่วยท าให้เรามโีอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดี
ต่อสมาชิกคนอ่ืน 
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ค าถามส่วนท่ี 5 : การมสี่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Member Involvement) 12 ข้อแบ่งเป็น  
 
5.1 ส านึกความเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มของ Facebook (Sense of Belonging) (4 ข้อ: ข้อ 27-30)  
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

27. โดยส่วนตัวรูส้ึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม Facebook นี ้      
28. โดยส่วนตัวรูส้ึกพอใจท่ีได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Facebook นี ้      
29. โดยส่วนตัวรูส้ึกผูกพันกับกลุ่ม Facebook นี้      

30. 
โดยรวมรูส้ึกได้ถึงขวัญและก าลังจากสมาชิกของกลุ่ม 
Facebook นี ้

     

 
5.2 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมกลุ่มของ Facebook (Member Satisfaction) (4 ข้อ: ข้อ 31-34) 
ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

31. 
โดยส่วนตัวรูส้ึกพึงพอใจกับการมปีฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายใน
กลุ่ม Facebook นี ้

     

32. 
เนื้อหาสาระ ข้อมูลของกลุ่ม Facebook นี้ตรงกับความ
ต้องการ 

     

33. กลุ่ม Facebook นีต้อบสนองความต้องการของฉัน      
34. โดยรวมรูส้ึกพึงพอใจกับกลุ่ม Facebook นี ้      
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5.3 ความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Member Loyalty) (4 ข้อ: ข้อ 35-38)  

ค าแนะน า กรณุาขีดเครื่องหมาย / ลงใน หน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด (ระบุ 1 ค าตอบ) 

ล าดับ รายการค าถาม 

ระดับการพิจารณา 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เห็น
ด้วย 
  

ไม่
แน่ใจ 

9 

ไม่
เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง1 

35. มีความยินดีที่จะมสี่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม Facebook นี ้      
36. มีความยินดีที่จะแนะน ากลุ่ม Facebook นี้ให้แก่คนท่ีคุณรู้จัก      
37. โดยส่วนตัวมักจะพูดถึงกลุ่ม Facebook นีอ้ยู่เสมอ      

38. 
โดยส่วนตัวจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม Facebook นี้ต่อไปใน
ระยะยาว 
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ภำคผนวก ข 

กำรประมวลผลกำรวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS 
 

SPSS Frequency Table 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 2 1 61.20 

หญิง 159 98.80 

รวม 94  100.00 

อายุ   

ไม่เกิน 20 ปี 19 9.90 

21 -25 ปี 46 2 . 0 

26 -40 ปี 297 60.20 

41 -50 ปี  5 11. 0 

มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป 9 0.8 

รวม 94  100.00 

อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 51 12.40 

ข้าราชการ 25 6.90 

พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 28 7.10 

พนักงานเอกชน 206 52.90 

ธุรกิจส่วนตัว 82 20.80 

อื่นๆ 2 0.50 

รวม 94  100.00 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 0 0.00 

มัธยมศึกษา/ปวช. 19 9.90 
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อนุปริญญา/ปวส. 27 6.40 

ปริญญาตรี 274 70.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 75 14.00 

รวม 94  100.00 

ประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต   

น้อยกว่า 1 ปี 0 0.00 

1-9 ปี 2 0.50 

9-5 ปี 79 18.50 

มากกว่า 5 ปี 914 81.00 

รวม 94  100.00 

   

เหตผุลส าหรับการเข้าเป็นสมาชิก   

สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ  194 95.90 

อพัเดตข่าวสาร 228 57.40 

หาเพ่ือนใหม่ 6 1.50 

สื่อสารกบัสมาชิกในกลุม่ 21 5.90 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 94  100.00 
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Statistics 
ค าถามส่วนที่ 2:  บทบาทของผูดู้แลกลุ่มของ Facebook (Admin’s Role) 

1. บทบาทของผู้ดแูลกลุม่ของ 
Facebook (Admin’s Role) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

1.1. ผู้ ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยู่ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะ
ดแูลกลุม่และสมาชิกในกลุม่

238
(60.4) 

102
(25.9) 

44
(11.2) 

10
(2.5) 

-
(0.0) 

4.4416 0.78982 

1.2. ผู้ ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยู่ ปรับปรุงเนือ้หาและอพัเดต
ข้อมลูขา่วสารอยูต่ลอด 

262
(66.5) 

89
(22.6) 

37
(9.4) 

6
(1.5) 

-
(0.0) 

4.5406 0.72724 

1.3. ผู้ ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยู ่ปรับปรุงเนือ้หาของกลุม่ตาม
ค าแนะน าของสมาชิก 

50
(12.7) 

168
(42.6) 

140
(35.5) 

35
(8.9) 

1
(0.3) 

3.5863 0.83127 

1.4. ผู้ ดูแลกลุ่มของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยู ่ปฎิบตัิตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

328
(83.2) 

59
(15.0) 

7
(1.8) 

-
(0.0) 

-
(0.0) 

4.8147 0.43239 

คะแนนเฉลีย่      4.3458 0.69518 

 
ค าถามส่วนที่ 3: ค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะดา้นระบบของกลุ่มของ Facebook (System haracteristics) 
9.1 คุณภาพของข้อมูลในกลุ่มของ Facebook (Information Quality) 

2. คณุภาพของข้อมลูในกลุม่ของ 
Facebook (Information Quality) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

2.1. ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่
เป็นสมาชิกอยูม่ีความถกูต้อง

110
(27.9) 

187
(47.5) 

88
(22.3) 

9
(2.3) 

-
(0.0) 

4.0102 0.77157 

2.2. ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่
เป็นสมาชิกอยู่ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

83
(21.1) 

157
(39.8) 

134
(34.0) 

20
(5.1) 

-
(0.0) 

3.7690 0.83800 

2.3. ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่
เป็นสมาชิกอยู่  เป็นข้อมูลที่ใหม่อยู่

303
(76.9) 

79
(20.1) 

12
(3.0) 

-
(0.0) 

-
(0.0) 

4.7386 0.50462 
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เสมอ 
2.4. ข้อมูลในกลุ่มของ Facebook ที่
เป็นสมาชิกอยู่มี ข้อมูลทัง้หมดที่ฉัน
ต้องการ 

135
(34.3) 

156
(39.6) 

91
(23.1) 

12
(3.0) 

-
(0.0) 

4.0508 0.83344 

คะแนนเฉลีย่      4.14215 0.73690 

 
3.2 คุณภาพด้านระบบของกลุ่มของ Facebook (System Quality) 

3. คณุภาพด้านระบบของกลุม่ของ 
Facebook (System Quality) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

3.1. ระบบกลุม่ของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยูม่ีความนา่เช่ือถือ

226
(57.4) 

113
(28.7) 

53
(13.5) 

2
(0.5) 

-
(0.0) 

4.4289 0.73880 

3.2. สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มใน 
Facebook ที่เป็นสมาชิกอยู่ได้อย่าง
ง่ายดาย 

206
(52.3) 

123
(31.2) 

59
(15.0) 

5
(1.3) 

1
(0.3) 

4.3401 0.79506 

3.3. ระบบกลุม่ของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยู่  มี ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง 

292
(74.1) 

93
(23.6) 

8
(2.0) 

1
(0.3) 

-
(0.0) 

4.7157 0.50986 

3.4. ระบบกลุม่ของ Facebook ที่เป็น
สมาชิกอยู่  สามารถปรับให้ตรงกับ
ความ ต้องการที่ หลากหลายของ
สมาชิก 

163
(41.4) 

133
(33.8) 

91
(23.1) 

7
(1.8) 

-
(0.0) 

4.1472 0.83417 

คะแนนเฉลีย่      4.40798 0.71947 

 
ค าถามส่วนที่ 4 : ปัจจัยทางสังคมของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Social Factors) 
4.1 ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Trust) 

4. ความเช่ือมัน่ของสมาชิกตอ่กลุม่
ของ Facebook (Trust) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

4.1. โดยส่วนตัว รู้สึกมั่นใจในการ
อภิปรายข้อมูลภายในกลุ่มมากกว่า

106
(26.9) 

67
(17.0) 

104
(26.4) 

96
(24.4) 

21
(5.3) 

3.3579 1.25658 
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สมาชิกคนอื่นๆ
4.2. รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมี
ข้อมูลในการการอภิปรายหวัข้อต่างๆ
มากกวา่ตวัเราเอง 

152
(38.6) 

118
(29.9) 

110
(27.9) 

9
(2.3) 

5
(1.3) 

4.0228 0.93394 

4 .3 . รู้สึ ก ว่ าสม า ชิกภาย ใน กลุ่ ม
พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือ
สมาชิกคนอื่น 

160
(40.6) 

180
(45.7) 

51
(12.9) 

3
(0.8) 

-
(0.0) 

4.2614 0.70634 

4.4. รู้สกึวา่สมาชิกภายในกลุม่มีความ
มุง่มัน่ท่ีจะไมม่ีอคติตอ่สมาชิกคนอื่น 

108
(27.4) 

185
(47.0) 

93
(23.6) 

8
(2.0) 

-
(0.0) 

3.9975 0.76998 

คะแนนเฉลีย่      3.90990 0.91671 

 
4.2 ประโยชนท์ี่เกิดจาการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Social usefulness) 

5. ประโยชน์ที่เกิดจาการเข้าร่วมกลุม่
ของสมาชิกตอ่กลุม่ของ Facebook 

(Social usefulness) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

5.1. การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารู้สึกได้
ถึงการยอมรับตอ่สมาชิกคนอื่น

113
(28.7) 

118
(29.9) 

134
(34.0) 

29
(7.4) 

-
(0.0) 

3.7995 0.93987 

5.2. การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารับรู้ได้
ถึงการมีประโยชน์ตอ่สมาชิกคนอื่น 

75
(19.0) 

100
(25.4) 

122
(31.0) 

94
(23.9) 

3
(0.8) 

3.3807 1.06875 

5.3. การเข้าร่วมกลุม่ท าให้เรามีโอกาส
ที่จะเสนอแนะความคิด เห็นที่ เป็น
ประโยชน์ตอ่สมาชิกคนอื่น 

116
(29.4) 

144
(36.5) 

86
(21.8) 

46
(11.7) 

2
(0.5) 

3.8274 0.99906 

5.4. การเข้าร่วมกลุ่มช่วยท าให้เรามี
โอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อ
สมาชิกคนอื่น 

175
(44.4) 

183
(46.4) 

35
(8.9) 

1
(0.3) 

-
(0.0) 

4.3503 0.64926 

คะแนนเฉลีย่      3.83948 0.91424 
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ค าถามส่วนที่ 5 : การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Member Involvement) 
5.1 ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของ Facebook (Sense of Belonging) 

6. ส านกึความเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่
ของ Facebook (Sense of 

Belonging) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

6.1. โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ Facebook นี้

211
(53.6) 

138
(35.0) 

43
(10.9) 

2
(0.5) 

-
(0.0) 

4.4162 0.70212 

6.2. โดยส่วนตัวรู้สึกพอใจที่ ได้ เป็น
สมาชิกของกลุม่ Facebook นี ้

266
(67.5) 

110
(27.9) 

18
(4.6) 

-
(0.0) 

-
(0.0) 

4.6294 0.57047 

6.3. โดยส่วนตัวรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม 
Facebook นี ้

105
(26.6) 

173
(43.9) 

107
(27.2) 

9
(2.9) 

-
(0.0) 

3.9492 0.79275 

6.4. โดยรวมรู้สึกได้ถึงขวญัและก าลงั
จากสมาชิกของกลุม่ Facebook นี ้

59
(15.0) 

114
(28.9) 

193
(49.0) 

28
(7.1) 

-
(0.0) 

3.5178 0.83251 

คะแนนเฉลีย่      4.12815 0.72446 

 
5.2 ความพึงพอใจของสมาชิกตอ่การเข้าร่วมกลุ่มของ Facebook (Member Satisfaction) 

7. ความพงึพอใจของสมาชิกตอ่การ
เข้าร่วมกลุม่ของ Facebook 
(Member Satisfaction) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

7.1. โดยสว่นตวัรู้สกึพึงพอใจกบัการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่ม 
Facebook นี้

158
(40.1) 

164
(41.6) 

71
(18.0) 

1
(0.3) 

-
(0.0) 

4.2157 0.73906 

7.2 . เนื อ้หาสาระ  ข้อมูลของกลุ่ม 
Facebook นีต้รงกบัความต้องการ 

182
(46.2) 

179
(45.4) 

28
(7.1) 

5
(1.3) 

-
(0.0) 

4.3655 0.67181 

7.3 . กลุ่ม  Facebook นี ต้อบสนอง
ความต้องการของฉนั 

264
(67.0) 

98
(24.9) 

29
(7.4) 

3
(0.8) 

-
(0.0) 

4.5812 0.66137 

7.4. โดยรวมรู้สึกพึงพอใจกับกลุ่ม 
Facebook นี ้

318
(80.7) 

62
(15.7) 

14
(3.6) 

-
(0.0) 

-
(0.0) 

4.7716 0.49794 

คะแนนเฉลีย่      4.48350 0.64255 
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5.3 ความภักดีของสมาชิกต่อกลุ่มของ Facebook (Member Loyalty) 

ความภกัดีของสมาชิกตอ่กลุม่ของ 
Facebook (Member Loyalty) 

ระดบัการพิจารณา จ านวนคน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

5

เห็น
ด้วย
4

ไม่
แนใ่จ
3

ไมเ่ห็น
ด้วย
2

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

1

x̄ S.D. 

1. มีความยินดีที่ จะมี ส่วน ร่วมใน
กิจกรรมของกลุม่ Facebook นี้

58
(14.7) 

59
(15.0) 

121 
(30.7) 

135
(34.3) 

21
(5.3) 

2.9949 1.13916 

2 . มี ค วามยิ นดี ที่ จ ะแนะน า กลุ่ม 
Facebook นีใ้ห้แก่คนท่ีคณุรู้จกั 

240
(60.9) 

113
(28.7) 

36
(9.1) 

5
(1.3) 

-
(0.0) 

4.4924 0.71423 

3 . โดยส่ วนตั ว มัก จะพู ดถึ งกลุ่ ม 
Facebook นีอ้ยูเ่สมอ 

43
(10.9) 

98
(24.9) 

95
(24.1) 

135
(34.3) 

23
(5.8) 

3.0076 1.12453 

4. โดยส่วนตวัจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
Facebook นีต้อ่ไปในระยะยาว 

301
(76.4) 

70
(17.8) 

17
(4.3) 

6
(1.5) 

-
(0.0) 

4.6904 0.62644 

คะแนนเฉลีย่      3.79633 0.90109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25605323032085EDP

84 
 

AMOS 
สรุปผลค่าทางสถิติก่อนปรับโครงสร้างแบบจ าลอง 
Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

MEMSAT <--- ADMIN .390 .053 7.329 *** 
 

MEMSAT <--- SYSQ .029 .026 1.129 .259 
 

MEMSAT <--- INFOQ .892 .108 8.294 *** 
 

SENSB <--- SOCIAL .828 .153 5.399 *** 
 

SENSB <--- MEMSAT .760 .089 8.515 *** 
 

SENSB <--- TRUST .382 .071 5.365 *** 
 

MEMLOY <--- SENSB .301 .074 4.065 *** 
 

MEMLOY <--- MEMSAT .841 .086 9.748 *** 
 

x14 <--- ADMIN 1.000 
    

x13 <--- ADMIN 1.250 .150 8.358 *** 
 

x12 <--- ADMIN 1.350 .136 9.957 *** 
 

x11 <--- ADMIN 1.559 .150 10.372 *** 
 

x24 <--- INFOQ 1.000 
    

x23 <--- INFOQ .809 .109 7.442 *** 
 

x22 <--- INFOQ 1.076 .162 6.625 *** 
 

x21 <--- INFOQ .990 .150 6.622 *** 
 

x34 <--- SYSQ 1.000 
    

x33 <--- SYSQ .533 .052 10.183 *** 
 

x32 <--- SYSQ .967 .085 11.383 *** 
 

x31 <--- SYSQ .929 .080 11.583 *** 
 

x44 <--- TRUST 1.000 
    

x43 <--- TRUST .975 .177 5.518 *** 
 

x42 <--- TRUST .216 .130 1.669 .095 
 

x41 <--- TRUST .096 .172 .560 .575 
 

x54 <--- SOCIAL 1.000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

x53 <--- SOCIAL 3.279 .468 7.003 *** 
 

x52 <--- SOCIAL 3.828 .543 7.046 *** 
 

x51 <--- SOCIAL 2.263 .352 6.429 *** 
 

x74 <--- MEMSAT 1.000 
    

x73 <--- MEMSAT 1.238 .085 14.651 *** 
 

x72 <--- MEMSAT 1.176 .088 13.379 *** 
 

x71 <--- MEMSAT .703 .108 6.538 *** 
 

x64 <--- SENSB 1.000 
    

x63 <--- SENSB 1.056 .133 7.914 *** 
 

x62 <--- SENSB .700 .094 7.454 *** 
 

x61 <--- SENSB .935 .118 7.911 *** 
 

y4 <--- MEMLOY 1.000 
    

y3 <--- MEMLOY .879 .152 5.793 *** 
 

y2 <--- MEMLOY 1.102 .091 12.117 *** 
 

y1 <--- MEMLOY .588 .155 3.780 *** 
 

 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 69 3572.938 459 .000 7.784 

Saturated model 528 .000 0 
  

Independence model 32 7113.931 496 .000 14.343 

 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .498 .457 .532 .492 .529 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .131 .127 .135 .000 

Independence model .184 .180 .188 .000 

 
RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .146 .606 .547 .527 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .184 .252 .203 .236 

 
สรุปผลค่าทางสถิติหลังปรับโครงสร้างแบบจ าลอง 
PVALUE CHISQ  CMIN/DF DF RMSEA  TLI NFI  CFI GFI  

0.000 460.377 3.004 121.000 0.084 0.860 0.857 0.889 0.886 
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ภำคผนวก ค 

กำรทดสอบเครื่องมือวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

บทบำทของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง (Admin’s Role) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.831 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1) ผู้ดูแลกลุ่มพยายามอยา่งเต็มที่ที่
จะดูแลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม 

11.9667 4.033 .698 .772 

2) ผู้ดูแลกลุ่มปรับปรุงเนื้อหาและ
อัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด 

11.9333 3.651 .709 .764 

3) ผู้ดูแลกลุ่มปรับปรุงเนื้อหาของ
กลุ่มตามค าแนะน าของสมาชิก 

12.2667 4.892 .495 .852 

4) ผู้ดูแลกลุ่มปฎิบัติตาม
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

11.9333 3.237 .773 .734 

คุณภำพของข้อมูลในชุมชนเสมือนจริง (Information Quality) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.863 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1) ข้อมูลในกลุ่มมีความ
ถูกต้อง 

11.6333 3.895 .701 .831 

2) ข้อมูลของกลุ่มเป็นข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

11.5000 4.397 .705 .829 

3) ข้อมูลจากกลุ่มเป็นข้อมูล
ที่ใหม่อยู่เสมอ 

11.3000 4.217 .710 .825 

4) ข้อมูลจากกลุ่มมีข้อมูล
ทั้งหมดที่ฉันต้องการ 

11.7667 3.978 .736 .814 
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คุณภำพด้ำนระบบของชุมชนเสมือนจริง (System Quality) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.821 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

 1) ระบบของกลุ่มมีความน่าเช่ือถือ 11.6667 4.230 .644 .774 
 2) สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มได้อยา่ง
ง่ายดาย 

11.5667 4.875 .546 .816 

 3) ระบบของกลุ่มใช้เวลานานกว่าจะ
ตอบสนอง 

11.8667 4.602 .604 .792 

 4) ระบบของกลุ่มสามารถปรับให้ตรงกบั
ความต้องการที่หลากหลายของสมาชิก 

11.8000 3.476 .798 .693 

 

ควำมเชื่อมั่นของสมำชิกในชุมชนเสมือนจริง (Trust) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.809 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

 1) โดยส่วนตัวรู้สึกมั่นใจในการอภปิราย
ข้อมูลภายในกลุ่มมากกว่าสมาชกิคนอื่นๆ 

11.6333 4.930 .552 .799 

 2) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีข้อมูลในการ
การอภปิรายหัวขอ้ต่างๆมากกวา่ตัวเราเอง 

11.3333 3.471 .718 .714 

 3) รู้สึกว่าสมาชิกภายในกลุ่มพยายามทกุ
วิถีทางที่จะชว่ยเหลือสมาชิกคนอื่น 

11.2000 3.890 .642 .753 

4) รู้สึกว่าสมาชกิภายในกลุ่มมีความมุ่งมั่นที่
จะไม่มีอคติต่อสมาชิกคนอื่น 

11.4333 4.116 .625 .761 
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ประโยชน์ที่เกิดจำกำรเข้ำสังคมของสมำชิกในชุมชนเสมือนจริง (Social usefulness) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.866 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารู้สึกได้ถึงการ
ยอมรับต่อสมาชกิคนอื่น 

12.3000 4.424 .666 .850 

2) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรารับรู้ได้ถึงการ
มีประโยชน์ต่อสมาชิกคนอื่น 

12.1667 4.489 .721 .830 

3) การเข้าร่วมกลุ่มท าให้เรามีโอกาสทีจ่ะ
เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่
สมาชิกคนอื่น 

12.1333 4.671 .692 .842 

4) การเข้าร่วมกลุ่มช่วยท าให้เรามีโอกาส
สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อสมาชกิคนอื่น 

12.3000 3.459 .822 .788 

 

ส ำนึกควำมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริง (Sense of Belonging) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1) โดยส่วนตวัรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม Facebook นี้ 

11.8000 4.786 .435 .861 

2) โดยส่วนตวัรู้สึกพอใจที่ได้เป็น
สมาชิกของกลุ่ม Facebook นี้ 

11.5333 4.257 .791 .702 

3) โดยส่วนตวัรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม 
Facebook นี้ 

11.8667 3.706 .772 .695 

4) โดยรวมรู้สึกได้ถึงขวัญและก าลัง
จากสมาชกิของกลุ่ม Facebook นี้ 

11.9000 4.576 .589 .787 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25605323032085EDP

90 
 

ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อกำรเข้ำร่วมชุมชนเสมือนจริง (Member Satisfaction) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.912 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1) โดยส่วนตวัรู้สึกพึงพอใจกับการมี
ปฏิสัมพันธก์ับสมาชกิภายในกลุ่ม 
Facebook นี้ 

12.4000 4.524 .843 .871 

2) เนื้อหาสาระ ข้อมูลของกลุ่ม 
Facebook นี้ตรงกับความต้องการ 

12.3667 4.792 .837 .872 

3) กลุ่ม Facebook นี้ตอบสนองความ
ต้องการของฉัน 

12.4667 4.947 .803 .885 

4) โดยรวมรู้สึกพึงพอใจกับกลุ่ม 
Facebook นี้ 

12.1667 5.661 .733 .910 

 

ควำมภักดีของสมำชิกต่อชุมชนเสมือนจริง (Member Loyalty) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.849 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1) มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกลุ่ม Facebook นี้ 

12.2000 4.097 .832 .742 

2) มีความยินดีที่จะแนะน ากลุ่ม 
Facebook นี้ให้แก่คนที่คุณรู้จัก 

12.0000 4.207 .700 .807 

3) โดยส่วนตวัมักจะพูดถึงกลุ่ม 
Facebook นี้อยู่เสมอ 

12.4000 4.800 .686 .810 

4) โดยส่วนตวัจะเป็นสมาชกิของ
กลุ่ม Facebook นี้ต่อไปในระยะ
ยาว 

11.8000 5.269 .555 .860 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายธนา ธุระกิจ 
วันเดือนปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2522 
ต าแหน่ง Logistics Officer, Thai Polycarbonate Co., LTD 

 
ประสบการณ์ท างาน 2004-Present Logistics Officer 

Thai Polycarbonate Co., LTD 

 


