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การวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการส่ือสารอย่างสรา้งสรรคใ์นส่ือสงัคมออนไลน์ ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการส่ือสารอย่างสรา้งสรรคใ์นส่ือสงัคมออนไลน์ 
และความรว่มรูส้กึ และปัจจยัทางสงัคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจากตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 
การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน์) และการสนับสนุนทาง
สังคม  ที่มีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ในส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และท านายการส่ือสารอย่างสรา้งสรรคใ์นส่ือสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจัยส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษา
ระดบัปรญิญาตรีที่ศกึษาในมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 360 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์
สันและการถดถอยพหุคูณแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า 1) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมี
การส่ือสารอย่างสรา้งสรรค์ในส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดับสูง  2) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมมี
ความสมัพนัธท์างบวกกับการส่ือสารอย่างสรา้งสรรคใ์นส่ือสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอุดมศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3) ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสงัคมสามารถรว่มกนั
ท านายการส่ือสารอย่างสรา้งสรรคใ์นส่ือสงัคมออนไลนไ์ดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .001 ทัง้นี ้ยงัพบตวั
แปรที่ส  าคัญ 4 ตัวแปร คือ เจตคติที่มีต่อการส่ือสารอย่างสรา้งสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน์ ความร่วมรูส้ึก การ
ไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 

 
ค าส าคญั : การส่ือสารอย่างสรา้งสรรค,์ ส่ือสงัคมออนไลน,์ ความรว่มรูส้กึ, อิทธิพลจากตวัแบบ, การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 
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The objectives of this research is to study the level of constructive communication 

behaviors in social media; to study the relationships between the personal factors, i.e. attitude toward 
constructive communication in social media and empathy, and the social factors, i.e. modeling 
influences (friend models, family models, and social media people models) and social support related 
to constructive communication behaviors in social media; to predict constructive communication 
behaviors in social media through the personal factors and the social factors. The samples in this study 
were 360 undergraduate students from public autonomous universities and private universities in 
Bangkok. Questionnaires were used as means of data collection. Then the data were analyzed by 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Enter Multiple Regression. The result of this 
research were as follows: (1) undergraduate students in Bangkok had the constructive communication 
behaviors in social media scale in high level; (2) the personal and social factors had a positive 
correlation with constructive communication behaviors in social media of undergraduate students in 
Bangkok with a statistical significance of .01; and (3) the personal and social factors were co-
predictors of constructive communication behaviors in social media with a statistical significance 
of .01. The results revealed that the important predictors were attitude toward constructive 
communication in social media, empathy, family models and friend models. 

 
Keyword : Constructive communication, Social media, Empathy, Modeling influences, Social support 
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สุพัทธ แสนแจ่มใส คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการ และให้
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ที่เป็นประโยชนต์่อการพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจยัในครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละกัลยาณมิตรทุกท่านผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลู และขอขอบคุณ
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างที่สละเวลาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ทัง้ในขัน้การทดลองใชแ้ละขัน้เก็บจรงิ 
ผูว้ิจยัรูส้กึส านึกคณุทกุท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นสาขาจิตวิทยาพัฒนาการและอาจารยพ์ิเศษทุกท่าน  ท่ีประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู ้รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่  โดยเฉพาะ อาจารย ์ดร.ภิญญาพนัธ ์เพียซา้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สื่อสังคมออนไลน ์(Social media) มีบทบาทส าคัญต่อการสื่อสารของผูค้นในปัจจุบัน 

เป็นพืน้ที่ส  าหรบัการแสดงตัวตนผ่านการเผยแพร่ความคิด การแลกเปลี่ยนความเห็น การบอก
กล่าวเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารอ่ืน ๆ (พิรงรอง รามสูต, 2558) เป็นสื่อที่
สามารถเขา้ถึงไดทุ้กหนทุกแห่ง ผูค้นที่อยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่มีอินเทอรเ์น็ตก็เขา้ถึงไดง้่าย และ
จ านวนผู้คนที่เข้าถึงก็มีมากขึน้เรื่อย ๆ (Guinchard, 2009) จากรายงานผลการส ารวจต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของคนไทย พบว่า กลุม่ประชากรอาย ุ15-24 ปี มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตสงู
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 95.50 (กองสถิติเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) และกิจกรรม
ออนไลนท์ี่คนเหล่านีน้ิยมท ามากที่สดุ คือ การใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส,์ 2563) โดยผูใ้ชง้านแพลตฟอรม์สื่อสงัคมออนไลน์หลกัของคนไทยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี (The Flight 19 Agency, 2563) ซึ่งอยู่ในช่วงวยัรุน่ตอนปลาย 

ปัจจยัที่ท าใหว้ยัรุ่นนิยมใชส้ื่อสงัคมออนไลนม์ีหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการใน
การเปลี่ยนแปลงความมีสติรูส้  านึกของตนเอง ความตอ้งการที่จะประสบความส าเร็จและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรวมถึงสอดส่องดูแลสังคม ความต้องการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ความตอ้งการความบนัเทิง ความตอ้งการแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ ความตอ้งการ
สื่อสารประเด็นอ่อนไหวของตน เช่น เรื่องเพศ การระบายความคบัขอ้งใจ ที่ส  าคญัที่สดุคือ ความ
ตอ้งการที่จะบรรลกุารเป็นตวัตนที่แทจ้ริงของบุคคล หรือการคน้หารวมถึงแสดงอตัลกัษณแ์ห่งตน 
(Identity) (Suler, 1999; Valkenburg, Schouten, และ Peter, 2005; กุลนารี  เสือโรจน์ และ  
สมสุข หินวิมาน , 2556; นุชรีรัตน์ ขวัญค า และ กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ , 2550; ภาณุวัฒน์  
กองราช และ กมลพรรณ โอฬาพิริยกุล , 2554) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจพัฒนาการตามทฤษฎี 
จิตสงัคมของอีรกิสนั (Erikson, 1963) 

อย่างไรก็ดี ดว้ยลกัษณะของวยัรุน่ที่มีอารมณเ์ขม้ขน้ ยงัไม่สามารถควบคมุอารมณต์วัเอง
ไดดี้ มีความตอ้งการเป็นอิสระ ตอ้งการเป็นตัวของตัวเองสูง แสวงหาอัตลกัษณ ์รวมถึงตอ้งการ  
การยอมรบัจากกลุม่เพื่อน ครอบครวั และสงัคม (Erikson, 1963; เจษฎา องักาบสี, 2561; ประณต 
เคา้ฉิม, 2549) เมื่อสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตัวตนจริง ไม่จ าเป็นตอ้ง
เผชิญหน้าโดยตรงกับผู้สื่อสารรายอ่ืน  มีการจ ากัดรูปแบบของอวัจนภาษา และสามารถ
แพร่กระจายในวงกวา้งอย่างรวดเร็ว (คนัธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอษัฎาพร, 2555) การสื่อสารที่
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ไม่สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(Destructive communication) ของวยัรุ่นจึงสามารถเกิดขึน้ได ้
จากงานวิจัยของ วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และ ศิวพร ปกป้อง (2552 อ้างถึงใน ปองกมล สุรัตน์,  
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ , และ น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล , 2561) พบว่า วัยรุ่นอายุ 12-26 ปี ใน
กรุงเทพมหานคร เคยมีพฤติกรรมการระรานทางไซเบอร ์(Cyberbully) ส่วนใหญ่มักนินทาด่าทอ
ผูอ่ื้น (28.86%) ส่งขอ้ความก่อกวนซ า้ ๆ (10.59%) ลบหรือบล็อกผูอ่ื้นออกจากกลุ่มหรือสรา้งข่าว
ลือใหเ้กิดกระแสต่อตา้น (10.36%) และยังพบว่าวัยรุ่นที่ถูกระรานทางไซเบอรม์ากกว่าครึ่งหนึ่ง 
(54.17%) ไม่ทราบว่าใครเป็นคนท า โดยส่วนใหญ่ถูกนินทาด่าทอผ่าน โทรศัพท์มือถือและ
อินเทอรเ์น็ต (43.90%) ถูกส่งขอ้ความก่อกวนหลายครัง้ (29.90%) และถูกน าขอ้มลูที่เสื่อมเสียไป
เผยแพร ่(6.30%) 

ด้วย เหตุนี ้  การสื่ อสารอย่ า งสร้า งส รรค์ในสื่ อสัง คมออนไลน์  (Constructive 
communication) ของวัยรุ่นจึงมีความส าคัญ นอกจากเพื่อบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร รวมถึง
เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันบนสื่อสงัคมออนไลนแ์ลว้ (คันธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอัษฎาพร, 
2555) หากวัยรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี (ประไพพรรณ  
ภูมิวฒุิสาร, 2530) ซึ่งเป็นช่วงวยัที่ก าลงัจะกา้วไปสู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มีการสื่อสารที่ดีในสื่อสงัคม
ออนไลน ์อันเป็นการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในเชิงบวก ก็จะน าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดี  
(Intimacy) ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ตามภารกิจพฒันาการของอีรกิสนัอีกดว้ย (Erikson, 1968) 

ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยอธิบายสาเหตุของการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์
ตามทฤษฎีการรูคิ้ดทางสงัคม (Social cognitive theory) ของ อลัเบิรต์ แบนดรูา (Albert Bandura) 
และน าทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นตัวก าหนดตัวแปรอิสระ ซึ่ง Bandura (1989) ไดอ้ธิบายว่า สาเหตุ
การเกิดพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากปัจจัยหลกัสองประการ คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
factors) ซึ่งหมายถึงความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง เป้าหมาย  
บุคลิกภาพ รวมถึงคุณสมบติัทางชีวภาพของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งทางกายภาพ รวมถึง
ระบบประสาทและสมอง เป็นต้น สิ่งเหล่านี ้ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลทั้งสิ ้น และ  
2) ปัจจัยทางสังคม (Environmental factors) ซึ่งหมายถึงปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดลอ้มหรือบริบท
รอบตวั เมื่อเกิดสถานการณภ์ายนอกที่อาจกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมขึน้ บุคคลมีแนวโนม้ที่จะเลือก
กระท าในสิ่งที่ตนเองพอใจและรูว้่าตนเองสามารถท าได ้

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบั
การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ 1) เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
ในสื่อสังคมออนไลน์ (Attitude toward constructive communication in social media) จาก
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การศึกษาของ พนารตัน ์พรมมา, สวุพร เซ็มเฮง, และ ละเอียด รกัษ์เผ่า (2555) พบว่า เจตคติต่อ
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ต และมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตผ่านแรงจูงใจในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต 2) ความร่วมรูส้ึก (Empathy)  
จากการศึกษาของ ชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย และ ชาญ รตันะพิสิฐ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่องการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเขา้ใจในตัวบุคคลดว้ยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน (Empathic 
understanding) เป็นตัวแปรบ่งชีข้องทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาที่มีค่าน า้หนกัส าคญั
เป็นอันดับท่ีสี่ โดยมีค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบเท่ากับ .18 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 นอกจากนี ้ในการศึกษาที่ผ่านมา ตัวแปรความร่วมรูส้ึกมักไม่ค่อยถูกน ามาใช้ในการหา
ความสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัจึงสนใจศกึษาตวัแปรนีใ้นรูปแบบการศกึษาเชิงความสมัพนัธ์ 

ส่วนปัจจยัทางสงัคมที่ท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องวัยรุ่น
ได ้คือ 1) อิทธิพลจากตัวแบบ (Modeling influences) ไม่ว่าจะเป็น 1.1) การไดร้บัตัวแบบจาก
เพื่อน (Friend models) จากการศึกษาของ จินตนา ตันสุวรรณนนท ,์ ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ,์ และ 
ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2552) พบว่า อิทธิพลของกลุม่เพื่อนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อดว้ยปัญญาของนกัศึกษา และเป็นปัจจยัทางสงัคมที่มีความสมัพนัธส์งูสดุกบัพฤติกรรม
การบริโภคสื่อดว้ยปัญญา 1.2) การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั (Family models) จากการศึกษา
ของ ณัฐกาญจน์ กอมณี, ชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย, และ วิธัญญา วัณโณ (2559) พบว่า การได้รับ 
ตวัแบบจากครอบครวั มีความสมัพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมี
วิจารณญาณ และตัวแปรการได้รับตัวแบบจากครอบครัวร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ อีก 7 ตัวแปร 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณได้ 1.3) การ
ไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social media people models) จากการศึกษาของ 
กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล (2561) พบปฏิสมัพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงที่มีต่อพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทันทั้งด้านรวมและด้านย่อย และตัวแปรการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียงร่วมกับอีก 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคมออนไลน์อย่างรู ้ 
เท่าทนัทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อย ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม นอกจากนี ้ 
2) การสนับสนุนทางสงัคม (Social support) ยังเป็นปัจจัยทางสงัคมที่ส  าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง จาก
การศึกษาของ วรวรรณ บุญเดช, เสกสรรค ์ทองค าบรรจง, และ ชวลิต รวยอาจิณ (2553) พบว่า 
การสนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมที่พงึประสงคใ์นการใชอิ้นเทอรเ์น็ต 
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จากที่กล่าวมาทัง้หมด ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมุ่ง
ศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง อันประกอบดว้ย ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และความรว่มรูส้กึ ปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ อิทธิพลจาก
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
ตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์) และการสนับสนุนทางสังคม โดยศึกษากับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย นอกจากจะเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีการใช้
อินเทอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลนม์ากท่ีสดุตามสถิติแลว้ ดว้ยลกัษณะของวยัรุน่ที่มีอารมณเ์ขม้ขน้ 
ยงัไม่สามารถควบคมุอารมณต์วัเองไดดี้ มีความตอ้งการเป็นอิสระและตอ้งการเป็นตวัของตัวเอง
สูง แสวงหาอัตลกัษณ์ รวมถึงตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน ครอบครวั และสงัคม สิ่งเหล่านีล้ว้น
ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนท์ัง้สิน้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัเลือกศึกษากบันกัศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตการปกครองที่มีประชากรที่ใชอิ้นเทอรเ์น็ต 
รอ้ยละ 85.3 ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ (กองสถิติเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ผูว้ิจัย
คาดว่างานวิจัยในครัง้นีจ้ะสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาระดับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์ความร่วมรูส้ึก อิทธิพลจากตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การ
ได้รับตัวแบบจากครอบครัว และการได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์) และการ
สนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อท านายการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้จตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์ความร่วมรูส้ึก อิทธิพลจากตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การ
ได้รับตัวแบบจากครอบครัว และการได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์) และการ
สนบัสนนุทางสงัคม 
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ความส าคัญในการวิจัย 

ผลของการวิจัยในครัง้นี ้จะท าใหท้ราบถึงระดับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลนข์องนกัศึกษาระดับอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และอธิบายเก่ียวกบัความสามารถ
ในการท านายของตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สังคมออนไลนไ์ด ้ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับครูอาจารยใ์นมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 
ต่าง ๆ รวมถึงผูป้กครองและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับนักศึกษาและวยัรุ่น ในการพัฒนานักศึกษาและ
วยัรุน่ใหม้ีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากขึน้ ผ่านการอบรมเลีย้งด ูรวมถึงเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่สง่เสริมการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลน ์

ขอบเขตในการวิจัย 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรฐัและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 291,729 คน (ระบบเผยแพร่สารสนเทศ
อดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลยั

ในก ากบัของรฐัและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 360 คน 
 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ แบ่งไดด้งันี ้
1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล 

1.1.1 เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
1.1.2 ความรว่มรูส้กึ 

1.2 ปัจจยัทางสงัคม 
1.2.1 อิทธิพลจากตวัแบบ ประกอบดว้ย 

1.2.1.1 การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 
1.2.1.2 การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 
1.2.1.3 การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์

1.2.2 การสนบัสนนุทางสงัคม 
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2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย 
2.1 การสื่อสารดว้ยภาษาท่ีสรา้งสรรค ์
2.2 การสื่อสารดว้ยความรกัและมิตรภาพ 
2.3 การสื่อสารเพื่อสงัคม 
2.4 การสื่อสารอย่างมีจรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ส่ือสังคมออนไลน ์(Social media) หมายถึง สื่อกลางสาธารณะที่ใชง้านอยู่ในรูปแบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซึ่งมีการตอบสนองทางสงัคมไดห้ลายทิศทาง มีการสนทนา แบ่งปันขอ้มูล 
สรา้งเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกับผูอ่ื้นผ่านทางอินเทอรเ์น็ตอย่างเป็นระบบ  โดยใน
งานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยเลือกศึกษาแพลตฟอรม์ของสื่อสงัคมออนไลนท์ี่คนไทยนิยมใชเ้กิน 50% ขึน้ไป
เท่านัน้ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ (YouTube) ไลน ์(LINE) อินสตาแกรม (Instagram) และ
ทวิตเตอร ์(Twitter) 

นิยามปฏิบัติการ 
1. การส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์(Constructive communication 

behavior in social media) หมายถึง การสื่อสารทางบวกของนักศึกษาในฐานะผูส้่งสารผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน ์ซึ่งไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน ์อินสตาแกรม และทวิตเตอร ์โดยค านึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคมเป็นส าคัญ เพื่อเสริมสรา้งความเขา้อกเขา้ใจ ขจดัหรือลดความขัดแยง้
ต่าง ๆ มีการคัดกรองขอ้มูลข่าวสารมาอย่างเหมาะสมก่อนเชื่อหรือน าเสนอ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1.1 การส่ือสารด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ (Communication with appropriate 
language) หมายถึง การสื่อสารของนักศึกษาในสื่อสงัคมออนไลน์ดว้ยภาษาที่สุภาพ เหมาะสม
ตามกาลเทศะและบคุคลในขณะที่สื่อสาร 

1.2 การส่ือสารด้วยความรักและมิตรภาพ  (Communication with love and 
cordiality) หมายถึง การสื่อสารของนกัศึกษาในสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ยเจตนาที่ดี ใชค้  าพดูเชิงบวก
ที่แสดงถึงการใหเ้กียรติ เขา้อกเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ใส่ใจและรบัฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
อย่างเต็มใจ สื่อสารดว้ยเนือ้หาที่ชัดเจนและตรงต่อบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ผูส้่งสารจะสื่อสาร
ดว้ย รวมถึงระมดัระวงัการใชถ้อ้ยค าดหูมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน ไม่โตต้อบดว้ยความรุนแรง 



 7 
 

1.3 การส่ือสารเพ่ือสังคม (Communication for society) หมายถึง การสื่อสารของ
นกัศกึษาในสื่อสงัคมออนไลนเ์พื่อช่วยเหลือหรือพฒันาสงัคม รวมไปถึงการแบ่งปันเผยแพร่ความรู้
ในดา้นต่าง ๆ 

1.4 การส่ือสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย (Communication 
with righteousness and legality) หมายถึง การสื่อสารของนักศึกษาในสื่อสังคมออนไลน์โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นย าของขอ้มูลก่อนน าเสนอ ไม่น าเสนอขอ้มูลที่ส่งผลกระทบในทาง
เสียหายกบัผูอ่ื้น และหากน าเสนอขอ้มลูผิดพลาดหรือสง่ผลกระทบในทางเสียหายกบัผูอ่ื้นจะแกไ้ข
ทันทีและกล่าวขอโทษแสดงความเสียใจ และหากน าขอ้มูลของผูอ่ื้นไปเผยแพร่ต่อจะท าการขอ
อนญุาตหรืออา้งอิงผูผ้ลิตหรือเจา้ของความคิดทกุครัง้ 

ในการวดัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัขึน้ใหม่ โดย
เป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดของ คันธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอัษฎาพร (2555) ลกัษณะ
ของแบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ 1 (ไม่ปฏิบติัเลย) ถึง 6 (ปฏิบติัมาก
ที่สดุ) นกัศกึษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นนกัศกึษาที่มีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลนม์ากกว่านกัศกึษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า  

2. เจตคติทีม่ีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์(Attitude toward 
constructive communication in social media) หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตใจของนักศึกษาที่
ประกอบไปด้วยความรู้และความเชื่อเชิงประเมินค่าเก่ียวกับคุณประโยชน์หรือโทษ  รวมถึง
ความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ของตนเอง ทัง้ใน
ดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์การสื่อสารดว้ยความรกัและมิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสงัคม 
และการสื่อสารอย่างมีจรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

2.1 องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive component) หมายถึง ความรูแ้ละ
ความเชื่อเชิงประเมินค่าเก่ียวกับคุณประโยชน์หรือโทษของนักศึกษาที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องตนเอง ทัง้ในดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์การสื่อสาร
ดว้ยความรกัและมิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสงัคม และการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

2.2 องคป์ระกอบทางความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ความรูส้ึกของ
นกัศึกษา ทัง้ความรูส้ึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลนข์องตนเอง ทั้งในดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค์ การสื่อสารดว้ยความรักและ
มิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสงัคม และการสื่อสารอย่างมีจรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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ในการวัดเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ผูว้ิจัยสรา้ง
แบบวัดขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติของ Fishbein 
และ Ajzen (1975 อา้งถึงใน Thomson, n.d. ; สชุา จนัทนเ์อม, 2544) 

ลกัษณะของแบบวดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จรงิเลย) ถึง 6 
(จริงที่สุด) นักศึกษาที่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นนักศึกษาที่มีเจตคติที่ ดีต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศกึษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

3. ความร่วมรู้สึก (Empathy) หมายถึง การที่นักศึกษารับรูแ้ละเข้าใจอารมณ์และ
ความคิดของผูอ่ื้น รวมถึงแสดงอารมณ์และเหตุผลที่สอดคลอ้งกับอารมณ์และสถานการณ์ของ
ผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 ด้านการรู้คิด (Cognitive empathy) หมายถึง การที่นกัศกึษารบัรูว้่าอีกฝ่ายรูส้ึก
อย่างไร ก าลงัคิดอย่างไร ตอ้งการอะไรในสถานการณท์ี่ต่างกนั ดว้ยการเอาใจเขามาใสใ่จเรา 

3.2 ด้านอารมณ์ (Emotional empathy) หมายถึง การที่นักศึกษารูส้ึกร่วมไปกับ
อารมณค์วามรูส้ึกของอีกฝ่ายทัง้อารมณท์างบวกและทางลบ เสมือนเขา้ไปอยู่ในโลกภายในทาง
อารมณข์องอีกฝ่ายได ้

3.3 ด้านการแสดงออก  (Empathic concern) หมายถึง การที่นักศึกษาหยิบยื่น
ความช่วยเหลือใหท้ันทีถา้อีกฝ่ายตอ้งการ รวมถึงแสดงออกทัง้ทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ 
บ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม 

ในการวัดความร่วมรู้สึก ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดโดยปรับปรุงจากแบบวัดของ ทัศนีย์  
สุริยะไชย และ นิยะดา จิตต์จรัส (2554) โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการร่วมรูส้ึกของ Goleman และ Ekman (2007) ลกัษณะของแบบวัดเป็นประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จรงิเลย) ถึง 6 (จรงิที่สดุ) นกัศกึษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่า
เป็นนกัศกึษาที่มีความรว่มรูส้กึมากกว่านกัศกึษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

4. อิทธิพลจากตัวแบบ (Modeling influences) ประกอบดว้ย 
4.1 การได้รับตัวแบบจากเพ่ือน (Friend models) หมายถึง การท่ีนกัศกึษาเก็บจ า

รายละเอียดของพฤติกรรมหรือผลของการกระท าของเพื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ในการวัดการไดร้บัตัวแบบจากเพื่อน ผูว้ิจัยสรา้งแบบวัดขึน้ใหม่ 
โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบของ 
Bandura (1989) ลกัษณะของแบบวดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จริง



 9 
 
เลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นนักศึกษาที่ไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน
ในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศึกษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

4.2 การได้รับตัวแบบจากครอบครัว (Family models) หมายถึง การที่นกัศึกษา
เก็บจ ารายละเอียดของพฤติกรรมหรือผลของการกระท าของครอบครวั เพื่อเป็นแนวทางในการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ในการวดัการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั ผูว้ิจยัสรา้ง
แบบวัดขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการไดร้บัอิทธิพลจาก
ตัวแบบของ Bandura (1989) ลักษณะของแบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ 
ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นนกัศึกษาที่ไดร้บัตวั
แบบจากครอบครัวในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่ได้
คะแนนต ่ากว่า 

4.3 การได้รับตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน์ (Social media people 
models) หมายถึง การที่นักศึกษาเก็บจ ารายละเอียดของพฤติกรรมหรือผลของการกระท าของ
บคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ใน
การวดัการไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน ์ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวดั
ที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการได้รบัอิทธิพลจากตัวแบบของ Bandura (1989) 
ลกัษณะของแบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริง
ที่สุด) นักศึกษาที่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นนักศึกษาที่ไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลนใ์นการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศึกษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

5. การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง การรบัรูข้องนกัศึกษาว่าเพื่อน
และสมาชิกในครอบครวัไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามคิดเห็น ใหก้ารเห็นพอ้งหรือรบัรองผลการ
ปฏิบัติ แนะน า ตักเตือน รวมถึงให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคม
ออนไลน ์ประกอบดว้ยการสนบัสนนุทางสงัคม 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

5.1 การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล (Appraisal support) หมายถึง การ
ที่นักศึกษาไดร้บัการใหค้วามเห็น การเห็นพอ้งหรือรบัรองผล รวมถึงการบอกใหท้ราบถึงผลดีที่
นกัศกึษาไดส้ื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์จากเพื่อนและครอบครวั 

5.2 การให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) หมายถึง 
การที่นักศึกษาไดร้บัการใหค้ าแนะน า การตักเตือน การใหค้ าปรึกษา และการใหข้อ้มูลข่าวสาร
รูปแบบต่าง ๆ เก่ียวกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์จากเพื่อนและครอบครวั 
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ในการวัดการสนับสนุนทางสงัคม ผูว้ิจัยสรา้งแบบวัดขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนา  
มาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมของ House (1985 อา้งถึงใน กชกร 
บญุยพิทกัษส์กลุ และ พิชญาณี พลูพล, 2561; วรวรรณ บญุเดช และคนอ่ืน ๆ, 2553) ลกัษณะของ
แบบวดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษา
ที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นนกัศึกษาที่มีการสนบัสนุนทางสงัคมมากกว่านกัศึกษาที่ไดค้ะแนน
ต ่ากว่า 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์
ของนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ 
โดยจะน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. วยัรุน่ 
2. สื่อสงัคมออนไลน ์

2.1 ความหมายและประเภทของสื่อสงัคมออนไลน ์
2.2 วยัรุน่กบัสื่อสงัคมออนไลน ์

3. การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
3.1 ความหมายของการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
3.2 ลกัษณะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
3.3 การวดัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

4. ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
4.1 เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
4.2 ความรว่มรูส้กึ 
4.3 อิทธิพลจากตวัแบบ 

4.3.1 การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 
4.3.2 การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 
4.3.3 การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์

4.4 การสนบัสนนุทางสงัคม 
5. กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
6. สมมติฐานในการวิจยั 

วัยรุ่น 
“วัยรุ่น” หรือ Adolescence ในภาษาอังกฤษมีรากศัพทม์าจากค าว่า “Adolescere” ซึ่ง

เป็นค ากริยาในภาษาละติน หมายถึง “เติบโตสู่วยัผูใ้หญ่” (To grow into adulthood) (Steinberg, 
1996) หรือการเติบโตเขา้สู่วฒุิภาวะ (Maturity) หากพิจารณาตามความหมายนี ้วยัรุ่นเป็นเสมือน
สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผูใ้หญ่ เป็นวัยแห่งหัวเลีย้วหัวต่อ มีการเจริญเติบโตและ
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เปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา เป็นระยะเวลาที่บุคคลตอ้งเผชิญ
กับประสบการณ์ใหม่ ๆ ความรบัผิดชอบใหม่ ๆ และสัมพันธภาพใหม่ ๆ ทั้งกับผูใ้หญ่และกลุ่ม
เพื่อน (ประณต เคา้ฉิม, 2549) วัยรุ่นยังเป็นวัยแห่งปัญหาและเป็นวัยที่มีความเคร่งเครียดทาง
อารมณ ์ตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง เจตคติในการมองโลกและทางสงัคมของวัยรุ่นอาจมีความ
ขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ (Hurlock, 1968; ฆีร อกัษรทิพย ์และ ฉฐัวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ, 2561)  

ในการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2549) ไดอ้ธิบายว่า เดิมทีช่วงความ
เป็นวยัรุน่คืออายุตัง้แต่ประมาณ 12-18 ปี แต่ในปัจจบุนั เป็นที่ยอมรบักนัว่าช่วงความเป็นวยัรุ่นได้
ขยายออกไปเป็น 12-25 ปีโดยประมาณ เนื่องจากเด็กทุกวนันีอ้ยู่ในสถาบนัการศึกษานานขึน้ การ
เป็นผูใ้หญ่ที่พึ่งตวัเองไดท้างเศรษฐกิจจึงตอ้งยืดระยะเวลาออกไป อีกทัง้รูปแบบสมยัใหม่ท าใหเ้ด็ก
มีวุฒิภาวะทางจิตใจ (Maturity) ช้ากว่ายุคสมัยที่ผ่านมา ศรีเรือนจึงได้แบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น
ออกเป็น 3 ระยะ โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นเด็กผูใ้หญ่มาตดัสิน ไดแ้ก่ 

1. ช่วงวยัแรกรุน่ คือช่วงอายปุระมาณ 12-15 ปี ยงัมีพฤติกรรมค่อนไปทางเด็กอยู่มาก 
2. ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง คือช่วงอายุประมาณ 16-17 ปี มีพฤติกรรมก า้กึ่งระหว่างความ

เป็นเด็กและผูใ้หญ่ 
3. ช่วงวยัรุน่ตอนปลาย คือช่วงอาย ุ18-25 ปี มพีฤติกรรมค่อนไปทางผูใ้หญ่ 
การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นในขา้งตน้นี ้ยังมีความใกลเ้คียงกันกับการแบ่งช่วงอายุของ 

ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร (2530) ซึ่งแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นในสังคมไทยไวด้ังนี ้ (ประไพพรรณ  
ภมูิวฒุิสาร, 2530; อสุา สทุธิสาคร, 2559) 

1. ระยะวัยรุ่นตอนตน้ (Early adolescent) ช่วงอายุ 13-15 ปี เป็นระยะเริ่มเขา้สู่วัยรุ่น 
เป็นช่วงที่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
พฤติกรรมของวยัรุน่ในระยะนีม้กัสนใจตวัเอง มีทัง้เรื่องรูปร่างหนา้ตาของตน การเปลี่ยนแปลงทาง
รา่งกายที่เกิดขึน้ ทัง้การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดจ้ากภายนอกหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ เริ่มมีความสนใจเพศตรงขา้ม 

2. ระยะวยัรุ่นตอนกลาง (Middle adolescent) ช่วงอายุ 15-18 ปี เป็นระยะที่วยัรุ่นผ่าน
การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไดแ้ลว้ วยัรุ่นระยะนีจ้ะพุ่งความสนใจเพื่อคน้หาอัตลักษณ์
แห่งตน ท าใหพ้ฤติกรรมของวัยรุ่นในระยะนีต้อ้งการอิสระ ชอบทดลอง และตอ้งการเป็นตัวของ
ตัวเอง มีเจตคติและค่านิยมของตนเอง ตลอดจนมีการวางแผนในอนาคต ชอบความเป็นอิสระ 
วยัรุน่ระยะนีจ้ะมีความสมัพนัธก์บัเพศตรงขา้มอย่างเห็นไดช้ดั 
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3. ระยะวัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescent) ช่วงอายุ 18-21 ปี เป็นระยะวัยรุ่นช่วง
สุดทา้ยก่อนเขา้สู่วัยผูใ้หญ่ เป็นระยะที่วัยรุ่นเริ่มจัดรูปแบบของตนเอง เริ่มฝึกความช านาญใน
อาชีพที่ตนสนใจอยากท าในอนาคต เช่น การเขา้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสายอาชีพต่าง ๆ 
วยัรุ่นในระยะนีย้งัรูจ้กัตนเอง และสามารถเชื่อมโยงบทบาทหนา้ที่ของตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคมใหม่ที่
ตนอยู่ รูจ้ักคุณค่าและสรา้งจุดมุ่งหมายในชีวิต ระยะนีพ้ัฒนาการวัยรุ่นเริ่มเขา้สู่วุฒิภาวะอย่าง
สมบูรณแ์ละมีพฒันาการดา้นจิตใจมากกว่าร่างกาย โดยเฉพาะดา้นความรูส้ึกนึกคิดและปรชัญา
ชีวิตต่าง ๆ 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากวัยอ่ืนอย่างชัดเจน ลักษณะเด่นของวัยรุ่น มีดังนี ้
(เจษฎา องักาบสี, 2561) 

1. เป็นระยะที่มีความส าคัญ หากไดร้บัผลกระทบดา้นร่างกายและจิตใจ จะส่งผลต่อ 
เจตคติและพฤติกรรมทัง้แบบเฉียบพลนัและแบบระยะยาว 

2. เป็นวัยหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต เป็นวัยที่อยู่ตรงกลางระหว่างวัยเด็กกับวัยผูใ้หญ่ เป็น
การก้าวออกจากความเป็นเด็กเพื่อไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  การเรียกวัยนี ้ว่าเป็นหัวเลีย้วหัวต่อ
เนื่องจากพัฒนาการของวัยเด็กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติของวัยรุ่น และพัฒนาการของ
วัยรุ่นมีอิทธิพลต่อไปยังพฤติกรรมและเจตคติของวัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงสับสนในบทบาทของตน 
สบัสนในการวางตวัในสถานการณต่์าง ๆ ท าใหว้ยัรุ่นเกิดความวา้วุ่นใจ กงัวลใจ จึงเกิดพฤติกรรม 
“การทดลอง” เพื่อคน้หาแบบแผนพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมที่ตรงกับตนเอง ซึ่งเป็นไปไดท้ัง้
ดา้นบวกและดา้นลบ 

3. เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลง ทัง้การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย สรีระภายนอก รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของอารมณ ์ฮอรโ์มน รวมถึงพฤติกรรมและเจตคติ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ด้านอารมณ์ วัยนี ้มีระดับความเข้มของอารมณ์ที่สูงและรุนแรง เช่น รักแรง 
เกลียดแรง แสดงอารมณอ์อกมาอย่างชัดเจน ควบคมุอารมณไ์ม่ค่อยได ้ อ่อนไหวง่าย ขาดเหตผุล 
ระดับของอารมณ์ไม่ค่อยคงที่ อารมณ์ผันแปรง่าย สามารถแปรเปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งไปอีก
อารมณ์หนึ่งที่ ต่างกันมากได้อย่างรวดเร็ว วัยรุ่นจึงถูกมองว่าเป็นวัยพายุบุแคม  (Storm and 
stress) สาเหตุของอารมณ์ที่รุนแรงมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคาดหวังของสงัคม 
สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ความสัมพันธ์ใน
ครอบครวั ปัญหาในดา้นการเรียนและการเลือกอาชีพ 
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3.2 ดา้นฮอรโ์มน เนื่องจากเป็นวยัของการบรรลนุิติภาวะทางเพศ ฮอรโ์มนที่เก่ียวกบั
ดา้นนีจ้ะท างานเต็มที่ มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณข์องอวัยวะต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวฒุิภาวะทาง
เพศ 

3.3 ดา้นพฤติกรรมและเจตคติ เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทและความคาดหวังของ
สงัคม 

4. เป็นวัยแห่งปัญหา เป็นวัยที่ตอ้งการความเป็นอิสระ ปรารถนาที่จะเป็นตัวของตวัเอง 
ตอ้งการจดัการเรื่องราวต่าง ๆ เอง แต่เนื่องจากที่ผ่านมาพวกเขาไดร้บัการดแูลและช่วยเหลือจาก
ผูใ้หญ่มาตลอด ดังนัน้ วัยรุ่นจึงขาดประสบการณใ์นการจัดการกับเรื่องราวหรือปัญหาต่าง ๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็ปฏิเสธการช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผลลพัธจ์ากการตดัสินใจจึงประสบทัง้ความส าเร็จ
และความลม้เหลว ซึ่งประการหลงันีเ้องที่ส่งผลใหเ้กิดความยุ่งยาก อาจก่อใหเ้กิดปัญหาเพิ่มขึน้ 
และสง่ผลต่อไปยงัความลม้เหลวของชีวิตในที่สดุ 

5. เป็นวยัแห่งการคน้หาอตัลกัษณ ์จากวยัเด็กที่เป็นวยัของการเลียนแบบ การคลอ้ยตาม
ผูอ่ื้น สู่การคน้หาอตัลกัษณข์องตนเอง อตัลกัษณข์องกลุ่ม ซึ่งสอดคลอ้งกบัภารกิจพฒันาการตาม
ทฤษฎีจิตสงัคมของอีรกิสนั (Erik Erikson’s psychosocial theory) วยัรุน่เป็นวยัที่ไม่ตอ้งการพึ่งพา
ผูอ่ื้นและตอ้งการคน้หาตนเอง หากวยัรุน่สามารถคน้หาอตัลกัษณข์องตนเองได้ (Ego identity) จะ
ท าใหเ้กิดความมั่นใจในตวัเอง (เจษฎา องักาบสี, 2561) แต่ขณะเดียวกนัวยัรุ่นก็มกัสนใจว่าคนอ่ืน
จะมองตนเองอย่างไรและรูส้ึกกับตนเองอย่างไร เพราะการไดร้บัการยอมรบัหรือมีความรูส้ึกว่า
ตนเองมีความหมายต่อใครบางคนจะท าใหว้ัยรุ่นมีความเชื่อมั่นในอัตลกัษณ์ของตนเองมากขึน้ 
(Erikson, 1963) วยัรุน่จึงมีความวิตกกงัวลในใจ กลวัว่าจะไม่เป็นที่ยอมรบั โดยเฉพาะกบัเพื่อนรุ่น
ราวคราวเดียวกัน ดังนัน้ ปฏิกิริยาของบุคคลที่วัยรุ่นปฏิสมัพันธด์ว้ยจึงช่วยก าหนดรูปแบบและมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาความรูส้ึกของการมีอัตลักษณใ์นวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นเรียนรูห้ลายสิ่งหลาย
อย่างจากปฏิกิริยาของคนอ่ืน ๆ ที่มีต่อตวัเอง ท าใหพ้วกเขารูว้่าสิ่งที่เขาท าเขาควรท าต่อไปหรือไม่ 
นอกจากนี ้การท่ีวยัรุน่ไดม้ีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน ๆ จะช่วยท าใหเ้ขาสามารถเลือกรบัเอาส่วน
ส าคญั ๆ เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของอตัลกัษณแ์บบผูใ้หญ่ของตนไดอี้กดว้ย (ประณต เคา้ฉิม, 2549) 
หากวัยรุ่นไม่ประสบความส าเร็จในการคน้หาอัตลักษณ์ของตนเอง ก็จะเกิดความสับสนในอัต
ลักษณ์หรือบทบาทของตน (Role confusion) ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการขั้นต่อไปในวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นตามทฤษฎีจิตสังคมของอีริกสัน คนที่ไม่แน่ใจในอัตลักษณ์ของตนเองจะหลบเลี่ยง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอ่ืน ไม่ยอมลงหลักปักฐานกับใคร (Promiscuous) ไม่ว่าจะเป็น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อน คู่รกั หรือผูร้ว่มงาน (Erikson, 1968) 
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6. เป็นวัยแห่งจินตนาการ วัยรุ่นเป็นวัยที่คิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการ ตาม
ความต้องการของตนเองมากกว่าตามความจริง ซึ่งจินตนาการเป็นส่วนหนึ่งของความคิด
สรา้งสรรค ์วัยรุ่นยังมองโลกอุดมคติ ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตอุดมคติ สงัคมอุดมคติ ท าใหพ้วกเขา
คิดค านึงถึงวิธีที่จะท าใหม้นุษยชาติพน้ทุกขท์ัง้ในแง่ส่วนตวัและสงัคม (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) 
นอกจากนี ้วัยรุ่นยังมองโลกในลักษณะสุดขั้ว เช่น ไม่ผิดก็ถูก ไม่ดีก็เลว ต่อเมื่อเขา้วัยผูใ้หญ่ มี
ประสบการณ์มากขึน้ จึงจะมองโลกตามความเป็นจริงและค านึงถึงสิ่งที่น าไปปฏิบัติไดม้ากขึน้ 
ความคิดแบบสุดขั้วของวัยรุ่นจะค่อย ๆ หายไป เปลี่ยนเป็นรูจ้ักไตร่ตรองมากขึน้ ยืดหยุ่นทาง
ความคิดมากขึน้ (อสุา สทุธิสาคร, 2559) 

7. เป็นวัยที่น่าหวาดเกรง เกิดจากเจตคติของสังคมที่มีต่อวัยรุ่นว่าเป็นวัยที่ขาดความ
น่าเชื่อถือ ไม่มีระเบียบวินยั ต่อตา้นสงัคม มีความขดัแยง้กบัผูใ้หญ่อยู่เสมอ ท าใหเ้กิดเจตคติทาง
ลบต่อบคุคลในช่วงวยันี ้ 

8. เป็นวัยที่ใกลจ้ะเป็นผูใ้หญ่ วัยรุ่นตอนปลายจะเริ่มมีความกังวลต่อเจตคติของบุคคล
หรือสงัคมที่มีต่อบทบาทและพฤติกรรมของพวกเขา จึงพยายามกระท าพฤติกรรมที่แสดงความเป็น
ผู้ใหญ่ โดยน าพฤติกรรมที่ผู ้ใหญ่ท ามากระท าบ้าง เช่น สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า พฤติกรรมทางเพศ  
เป็นตน้ 

จากที่กล่าวมาทัง้หมด วยัรุ่นจึงเป็นวยัส าคญัที่เชื่อมต่อระหว่างวยัเด็กกับวยัผูใ้หญ่ เป็น
วัยแห่งหัวเลีย้วหัวต่อ มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และ
สติปัญญา วยัรุ่นมีอารมณเ์ปลี่ยนแปลงง่ายและรุนแรง ตอ้งการความเป็นอิสระ คน้หาอตัลกัษณ์
แห่งตน ไม่พึ่งพาคนอ่ืน เป็นวยัแห่งจินตนาการ มองโลกแบบอดุมคติ รวมถึงมองโลกแบบแบ่งแยก
เป็นสองขัว้ชดัเจน พยายามแสดงความเป็นผูใ้หญ่ แต่ก็ถูกสงัคมมองว่าเป็นวัยที่น่าหวาดเกรง ซึ่ง
ลกัษณะพืน้ฐานเหลา่นีส้ามารถน าไปสูก่ารสื่อสารที่ไม่สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องวยัรุน่ได  ้

ส่ือสังคมออนไลน ์
ความหมายและประเภทของส่ือสังคมออนไลน ์

สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หมายถึง สื่อกลางสาธารณะที่ใช้งานอยู่ใน
รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล , 2561) ซึ่งมีการ
ตอบสนองทางสงัคมไดห้ลายทิศทาง (มูลนิธิอินเทอรเ์น็ตร่วมพัฒนาไทย และ ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,์ 2556) มีการสนทนา แบ่งปันขอ้มูล สรา้งเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร 
เชื่อมโยงกับผู้อ่ืนผ่านทางอินเทอรเ์น็ตอย่างเป็นระบบ  (เมศิยาห ์อ่อนตา และ ฐิติ วิทยสรณะ , 
2560; นชุรนิ ทองพลู, วิไลลกัษณ ์ลงักา, และ วิชดุา กิจธรธรรม, 2561) 
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นอกจากนี ้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อที่เปิดโอกาสใหค้นทั่วไปเป็นไดท้ั้งผูบ้ริโภค
เนือ้หาและผูส้รา้งเนือ้หาไดเ้อง (Scott และ Jacka, 2011) แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองผ่าน
การสรา้งเนือ้หา โดยการบอกเล่าประสบการณ์หรือเรื่องราวที่สนใจ เขียนบทความ ใส่รูปภาพ 
วิดีโอ ที่ผูใ้ชเ้ขียนขึน้หรือท าขึน้เอง หรือพบเจอจากสื่ออ่ืน ๆ แลว้แบ่งปันใหก้ับคนในเครือข่ายได้
อย่างอิสระ (หาญณรงค ์ณรงคอิ์นทร ์และ กวีพงษ์ เลิศวชัรา, 2556) สามารถดาวนโ์หลด แบ่งปัน 
หรือแลกเปลี่ยนเนื ้อหา ความคิดเห็น และเจตคติระหว่างกันได้ (Siapera, 2012; เอษรา  
วสุพันธ์รจิต และ รัศมน กัลยาศิริ, 2557) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
(Murphy, Hill, และ Dean, 2014; จิราภรณ์ ศรีนาค และ ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์, 2556) ที่มีการ
โต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้ร ับสารด้วยกันเอง  เป็นสื่อที่แพร่กระจายขอ้มูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ดว้ยปฏิสมัพนัธเ์ชิงสงัคมในโลกออนไลน์ (ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 
2559) 

ส าหรับในประเทศไทย WeAreSocial และ  Hootsuite ได้จัดท าสถิติพฤติกรรม
ผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยประจ าไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 พบว่า สื่อสงัคมออนไลนท์ี่เป็น 
ที่นิยมที่สุด ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) มีผูใ้ชคิ้ดเป็น 94% ยูทูบ (YouTube) มีผูใ้ชคิ้ดเป็น 94% 
ไลน ์(LINE) มีผูใ้ชคิ้ดเป็น 85% เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร ์(Facebook Messenger) มีผูใ้ชคิ้ดเป็น 76% 
อินสตาแกรม  (Instagram) มีผู ้ใช้คิดเป็น 65% และทวิตเตอร์ (Twitter) มีผู ้ใช้คิดเป็น 55% 
ตามล าดับ (Kemp, 2020) ดังนั้น ในงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยจึงเลือกศึกษาแพลตฟอรม์ของสื่อสังคม
ออนไลนเ์หล่านีท้ี่คนไทยนิยมใชม้ากกว่า 50% ขึน้ไป ซึ่งแต่ละแพลตฟอรม์มีลกัษณะดังต่อไปนี ้
(วิโรจน ์ชยัมลู และ สพุรรษา ยวงทอง, 2558) 

1. เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมพลังใหแ้ก่
ผูค้นและช่วยกนัสรา้งโลกนีใ้ห้ใกลก้นัมากขึน้ ผูใ้ชส้ามารถเชื่อมต่อกบัเพื่อนและครอบครวั รวมถึง
บอกต่อว่ามีอะไรเกิดขึน้บา้งในชีวิตของตน และรบัรูข้่าวสารความเป็นไปของโลก (ITOPPLUS 
Digital Marketing Services, 2563) สมาชิกสามารถสรา้งโปรไฟลเ์พื่อเป็นข้อมูลให้ผู ้อ่ืนได้ท า
ความรูจ้กัตวัตนของตัวเอง กิจกรรมบนเฟซบุ๊กมีทัง้การโพสต ์(Post) ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ 
รวมถึงเขียนบนัทกึหรือ Blog ไวบ้นบญัชี (Account) ของตนเอง และก าหนดไดว้่าจะเผยแพร่โพสต์
เหลา่นีต่้อสาธารณะ เฉพาะเพื่อน หรือเก็บไวเ้ป็นสว่นตวัก็ได ้มีการกดถกูใจ (Like) การแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับโพสต์ (Comment) รวมถึงการกดแบ่งปันโพสต์ (Share) นอกจากนี ้สมาชิกยัง
สามารถพูดคุย ส่งขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือคลิปเสียงเป็นการส่วนตัวกับบุคคลเป็นการ
เฉพาะผ่านเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร ์(Facebook Messenger) ไดอี้กดว้ย 
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2. ยูทูบ (YouTube) เป็นสื่อสงัคมออนไลนท์ี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้ค้นไดม้ีเสียง และ
ส่งเสียงนัน้ไปใหท้ัง้โลกไดรู้ ้ยูทูบเชื่อว่าโลกจะดีขึน้ได ้ดว้ยการแบ่งปัน สรา้งชุมชน โดยผ่านเรื่อง
เลา่และเรื่องราวต่าง ๆ (ITOPPLUS Digital Marketing Services, 2563) ยทูบูเป็นบรกิารลกัษณะ 
Video Sharing ซึ่งสมาชิกสามารถเผยแพร่วิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผลงาน รวมถึงโฆษณา
ประชาสมัพนัธไ์ด ้โดยเมื่อเผยแพร่แลว้จะมีการนบัจ านวนผูช้ม (Views) ใหด้ว้ย ผูใ้ชท้ี่เป็นสมาชิก
สามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็น (Comment) กดถูกใจ (Like) หรือไม่ถูกใจ (Dislike) คลิปนัน้ ๆ 
รวมถึงกดติดตาม (Subscribe) ช่อง (YouTube channel) ที่ตนเองชื่นชอบได ้

3. ไลน ์(LINE) เป็นสื่อสงัคมออนไลนท์ี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าใหร้ะยะทางเป็นเรื่องที่
ใกลก้นัมากขึน้ (Closing the distance) (ITOPPLUS Digital Marketing Services, 2563) สมาชิก
สามารถส่งขอ้ความพูดคุย ภาพ วิดีโอ เสียง ไอคอนแสดงอารมณ ์(Emoticon) รวมถึงสติ๊กเกอร ์
(LINE stickers) ใหแ้ก่สมาชิกที่ผูใ้ชไ้ดเ้พิ่มเป็นเพื่อนไว ้รวมถึงสามารถโทรหาเพื่อนที่เป็นสมาชิก
ทัง้ในรูปแบบเสียงและวิดีโอคอลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่ายดว้ย นอกจากนี ้ไลนย์งัพฒันารูปแบบใหม่ 
ๆ ในการสื่อสาร เช่น ไลนอ์อฟฟิเชียลแอ็กเคานต ์(LINE Official Account) ส  าหรบัผูป้ระกอบการที่
ตอ้งการท ากิจกรรมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งขอ้มูลต่าง ๆ โฆษณา โปรโมชั่นไปยังลูกคา้ หรือ
ไลนโ์อเพนแชท (LINE OpenChat) เป็นชุมชนแบบเรียลไทม ์(Real-time community) ที่สามารถ
พบปะพดูคยุ แลกเปลี่ยนข่าวสารกบัเพื่อนใหม่ ๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกนั โดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งเพิ่ม
คนเหลา่นัน้เป็นเพื่อนในบญัชีของตวัเอง 

4. อินสตาแกรม (Instagram หรือ IG) เป็นสื่อสงัคมออนไลนท์ี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
โลกนีไ้ดแ้บ่งปันประสบการณ์ในช่วงเวลาดี ๆ ใหก้ันและกันจากรูปถ่ายและวิดีโอ (ITOPPLUS 
Digital Marketing Services, 2563) สมาชิกสามารถถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ ตกแต่งภาพถ่ายดว้ย
ฟิลเตอร ์(Filters) ก่อนจะกดแบ่งปัน (Share) ใหก้ับผูอ่ื้น สมาชิกสามารถกดถูกใจ (Like) แสดง
ความคิดเห็น (Comment) รวมถึงกดติดตาม (Follow) เจา้ของภาพที่ชื่นชอบได ้นอกจากนีย้งัมีการ
ใชแ้ฮชแท็ก (Hashtag) เพื่อสรา้งลิงกเ์ชื่อมโยงเป็นหมวดหมู่เดียวกัน ท าใหค้น้หาและติดตามได้
ง่าย 

5. ทวิตเตอร ์(Twitter) เป็นสื่อสงัคมออนไลนท์ี่มีจดุมุ่งหมายเพื่อท าใหท้กุคนมีพลงัใน
การแบ่งปันความคิดและขอ้มลูต่าง ๆ โดยไม่มีอะไรกัน้ (ITOPPLUS Digital Marketing Services, 
2563) มีลกัษณะเป็นไมโครบล็อก (Microblog) สมาชิกสามารถพิมพข์อ้ความสัน้ ๆ ไดไ้ม่เกิน 280 
ตวัอกัษร เมื่อกดส่งขอ้ความแลว้ ขอ้ความจะปรากฏในที่สาธารณะ หากผูใ้ชช้ื่นชอบขอ้ความหรือ
แนวคิดของสมาชิกคนใด ก็สามารถกดชื่นชอบ (Like) หรือกดรีทวีต (Retweet) เพื่อเผยแพร่
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ขอ้ความที่ชอบ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นใตข้อ้ความดังกล่าว และกดติดตาม (Follow) 
บุคคลนั้นได้อีกด้วย นอกจากนี ้บนทวิตเตอรย์ังมีการใช้แฮชแท็ก (Hashtag) เพื่อจัดหมวดหมู่
ขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกัน ท าใหส้ะดวกในการติดตามเรื่องราวนัน้ ๆ รวมถึงตรวจสอบไดว้่าประเด็น
อะไรที่ก าลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และทั่วโลก ผ่านรายชื่อ  
แฮชแท็กที่ก าลงัเป็นที่นิยมหรือติดเทรนด ์(Trends) ในขณะนัน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือสื่อกลาง
สาธารณะที่ใชง้านอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสรา้งเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร 
และเชื่อมโยงกบัผูอ่ื้นผ่านทางอินเทอรเ์น็ตอย่างเป็นระบบ โดยแพลตฟอรม์ของสื่อสงัคมออนไลนท์ี่
เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทยได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ 
ตามล าดบั 

วัยรุ่นกับส่ือสังคมออนไลน ์
จากรายงานสรุปผลการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ครวัเรือน พ.ศ. 2562 จัดท าโดยกองสถิติเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี มีการใช้อินเทอรเ์น็ตสูงที่สุด คิดเป็น 
รอ้ยละ 95.50 (กองสถิติเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) และจากรายงานผลส ารวจ
พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จดัท าโดย ส านกังานยุทธศาสตร ์ส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พบว่า เมื่อจ าแนกตาม 
Generation กลุ่ม Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตสงูสดุ คิดเป็นจ านวน 10 ชั่วโมง 36 
นาที และกิจกรรมออนไลนท์ี่นิยมท ามากที่สุด คือ การใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์คิดเป็นรอ้ยละ 93.70 
และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพการท างาน พบว่า นักเรียนและนักศึกษามีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตโดย
เฉลี่ยมากที่สุดจ านวน 10 ชั่วโมง 50 นาที ซึ่งหมายความว่า กลุ่มช่วงอายุที่มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต
มากที่สุด คือกลุ่มช่วงอายุ 19-21 ปี (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) 
นอกจากนี ้The Flight 19 Agency (2563) ยังไดจ้ัดท าสรุปขอ้มูลผูใ้ชง้านแพลตฟอรม์สื่อสังคม
ออนไลนห์ลักของคนไทย ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์ยูทูบ ไลน ์พบว่า อายุผูใ้ชง้าน
เฉลี่ยสว่นใหญ่อยู่ระหว่าง 18-24 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวยัรุน่ตอนปลาย ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปขอ้มลูจ านวนผูใ้ชง้าน กลุม่อายหุลกั และสดัสว่นระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง 
ของ Social Media Platform หลกัในประเทศไทย (มีนาคม 2563) 

แพลตฟอรม์ส่ือ
สังคมออนไลน ์

จ านวนผู้ใช้ 
(ล้านคน) 

กลุ่มอายุผู้ใช้งาน (ปี) หญิง/ชาย (%) 

เฟซบุ๊ก 47 
18-24 
25-34 

49/51 

ไลน ์ 45 
25-34 
35-44 

62/38 

ยทูบู  40 
16-24 
25-34 

38/62 

อินสตาแกรม 12 
18-24 
25-34 

64/36 

ทวิตเตอร ์ 6.55 
16-24 
25-34 

51/49 

ที่มา: The Flight 19 Agency (2563)  

จากสถิติที่ปรากฏ นกัวิจยัหลายคนจึงไดท้ าการศึกษาสาเหตทุี่วยัรุ่นนิยมใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน ์อาทิเช่น 

Suler (1999) กล่าวว่า สื่ออินเทอรเ์น็ตสามารถเติมเต็มความตอ้งการของมนษุยแ์ละ
ช่วยชดเชยความตอ้งการที่ขาดหายของบุคคลในล าดบัขัน้ไดด้งันี ้(นุชรีรตัน ์ขวญัค า และ กุลทิพย ์
ศาสตระรุจิ, 2550; ภาณวุฒัน ์กองราช และ กมลพรรณ โอฬาพิรยิกลุ, 2554) 

1. ความตอ้งการทางเพศเป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์ (Sexual needs) ใน
ปัจจุบนัเรื่องของเพศนัน้เป็นหวัขอ้ที่นิยมมากในสื่ออินเทอรเ์น็ต เมื่อวยัรุ่นถูกครอบง าจากกิจกรรม
ทางเพศออนไลน ์(Cybersex) จะท าใหเ้ขาไดร้บัความพึงพอใจ ซึ่งกิจกรรมเก่ียวกบัเรื่องเพศนีง้่าย
ต่อการเขา้ถึง ลักษณะของสื่อที่ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งระบุชื่อนั้นท าใหม้ีความปลอดภัย มีทางเลือกในการ
สรา้งอัตลักษณ์ใหม่และเปลี่ยนเพศใหม่ ซึ่งเป็นการเติมเต็มความต้องการได้ และการที่วัยรุ่น
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สามารถเข้าไปหาคู่นอนตามความต้องการของตนได้นั้นก็เป็นการชดเชยการแสดงออกทาง
กายภาพในชีวิตจรงิ 

2. ความตอ้งการเปลี่ยนแปลงความมีสติรูส้  านึกของตนเอง (Need for an altered 
state of consciousness) เพื่อที่จะไดร้บัประสบการณ์ความเป็นจริงจากแง่มุมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
โดยทั่วไปความตอ้งการนีอ้าจแสดงผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การสรา้งสรรคศิ์ลปะ พฤติกรรมทาง
เพศ การเสพยา เนื่องจากสิ่งเหล่านี ้จะท าให้บุคคลหลุดจากโลกแห่งความเป็นจริง เข้าสู่โลก
จินตนาการและความเพอ้ฝันได ้อินเทอรเ์น็ตเปิดโอกาสใหว้ัยรุ่นแสดงออกซึ่งความไรส้ติได้ตาม
จินตนาการในบทบาทสมมติ (Role playing) บนโลกออนไลน ์ 

3. ความต้องการที่ จะประสบความส า เ ร็จและเ ป็นผู้ เ ชี่ ยวชาญ  (Need for 
achievement and mastery altered) วัยรุ่นนั้นมีความต้องการพื ้นฐานในเรื่องการเรียนรู้ การ
ประสบความส าเร็จ การเป็นผูค้วบคุมสถานการณ ์มีอ านาจและความนับถือ อินเทอรเ์น็ตท าให้
วัยรุ่นได้เรียนรูส้ังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในการยอมรับความส าเร็จของบุคคล แต่ชุมชนใน
อินเทอรเ์น็ตก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ในการที่จะควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได ้จึงจ าเป็น
จะตอ้งใชเ้วลาบ่อย ๆ กบัสิ่งนัน้ 

4. ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  (Need to belong) วัยรุ่นต้องการการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น การไดร้บัการยอมรบัทางสงัคม การมีส่วนร่วม และความรูส้ึกในการเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม อินเทอรเ์น็ตช่วยใหบุ้คคลเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่เขาพึงพอใจ เมื่อวัยรุ่นถูก
กดดนัจากสงัคมจริง รูส้ึกแปลกแยก ก็จะหนัเขา้หาสงัคมในอินเทอรเ์น็ตที่จะช่วยชดเชยความรูส้ึก
นัน้ได ้

5. ความตอ้งการมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน (Need for relationship) เป็นความตอ้งการ
ติดต่อระหว่างบุคคล อินเทอรเ์น็ตเป็นสงัคมที่มีพลงั ใหโ้อกาสการมีส่วนรว่มแก่บุคคล อินเทอรเ์น็ต
ช่วยสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลที่ไม่ไดร้บัความสมัพนัธท์างสงัคมเพียงพอ  โดยเฉพาะส าหรบั
คนที่ขีอ้ายหรือหวาดกลวัที่จะติดต่อบุคคลอ่ืนในชีวิตจรงิ อินเทอรเ์น็ตจะช่วยชดเชยใหบุ้คคลเขา้ไป
มีความสมัพนัธ ์สามารถแสดงออก เกิดความมั่นใจ สามารถพบปะเพื่อนใหม่ และสรา้งความพึง
พอใจในความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนไดม้ากกว่าในชีวิตจริง จึงเป็นเหตใุหว้ยัรุ่นหนัมาใชอิ้นเทอรเ์น็ต
มากขึน้ 

6. ความต้องการที่จะบรรลุการเป็นตัวตนที่แท้จริงของบุคคล  (Need for self-
actualization and the transcendence of self) เป็นความต้องการเข้าถึงความต้องการภายใน
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ของตนเอง ทั้งเจตคติ บุคลิกภาพ ซึ่งก่อนหน้านีถู้กปิดบังเอาไว ้อินเทอรเ์น็ตจะช่วยใหว้ัยรุ่นได้
แสวงหาตวัตนในอดุมคติของตนเอง เขา้ถึงในสิ่งที่ตนเองอยากท าและอยากจะเป็นอย่างแทจ้รงิ 

Valkenburg และคนอ่ืน ๆ (2005) พบว่า แรงจูงใจที่ส  าคญัที่สดุที่ท าใหว้ยัรุ่นทดลอง
คน้หาอตัลกัษณข์องตัวเอง (Identity experiments) ผ่านอินเทอรเ์น็ต คือการส ารวจตนเอง (Self-
exploration) ผ่านการตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองของผูอ่ื้น เพื่อชดเชยการเขา้สงัคมในโลกจริง 
(Social compensation) เป็นการก้าวข้ามความอาย โดยเฉพาะในการสื่อสาร และเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพ 

Walrave (2012 อา้งถึงใน กุลนารี เสือโรจน ,์ และ สมสุข หินวิมาน, 2556) กล่าวว่า 
สื่อสังคมออนไลนเ์ป็นพืน้ที่ส  าคัญที่วัยรุ่นใช้ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่แลกเปลี่ยน
ความสนใจพืน้ฐานระหว่างกนัเท่านัน้ แต่ยงัใชพ้ืน้ที่ดงักล่าวสรา้งสรรคเ์นือ้หาต่าง ๆ ที่สะทอ้นหรือ
แสดงความเป็นตวัเองผ่านพืน้ที่สาธารณะในโลกออนไลนอี์กดว้ย เนื่องจากวยัรุ่นเป็นวยัที่ไม่ค่อยมี
โอกาสแสดงออกในพืน้ที่สาธารณะหลกั แต่เมื่อมีพืน้ที่สาธารณะบนโลกออนไลนซ์ึ่งใกลต้วั เขา้ถึง
ง่าย และยังเป็นช่องทางการสื่อสารกับผูค้นไดท้ั่วโลก การสื่อสารดังกล่าวท าใหว้ัยรุ่นรูส้ึกมีพลัง
อ านาจ ดงันัน้ วยัรุน่จ านวนมากจึงเลือกที่จะสื่อสารความคิดของตนเองผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์และ
มีวัยรุ่นจ านวนไม่นอ้ยที่นิยมสื่อสารความเป็นตัวเองผ่านขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือแสดง
ความคิดและความสนใจในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์เพื่อสรา้งอตัลกัษณใ์หผู้ค้นยอมรบั 

กุลนารี เสือโรจน ์และ สมสขุ หินวิมาน (2556) กล่าวว่า นอกจากสื่อสงัคมออนไลน์
จะเป็นช่องทางสะทอ้นความเป็นตัวตนที่แทจ้ริงหรือประกอบสรา้งสิ่งที่อยากเป็นและอยากให้ 
คนอ่ืนรับรู ้ สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน สอดส่องดูแลสังคม รวมถึงเป็นแหล่งบันเทิงและ
แหล่งข้อมูลสาธารณะของวัยรุ่นแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารประเด็น
อ่อนไหวของวัยรุ่น ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม การระบายความรูส้ึกหรือความไม่พึงพอใจต่อ
บุคคลที่มีสถานภาพเหนือกว่าในโลกจริง เช่น ครูอาจารย์ พ่อแม่ หรือบุคคลที่มีอ  านาจเหนือกว่า 
เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ตอ้งการความเป็นอิสระ ชอบแสดงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ในโลกแห่ง
ความเป็นจรงิบางครัง้ไม่เอือ้อ านวยใหว้ยัรุน่ไดแ้สดงความคิดเห็นในบางมิติ สื่อสงัคมออนไลนเ์ป็น
พืน้ที่ในโลกเสมือนที่สามารถท าลายขอ้จ ากัดเหล่านั้นได ้เนื่องจากเปิดโอกาสใหว้ัยรุ่นสามารถ
สร้างกลุ่มหรือสร้างเนื ้อหาเพื่อสื่อสารได้อย่างอิสระในหลายรูปแบบ  (ณัฐกาญจน์ กอมณี  
และคนอ่ืน ๆ, 2559) 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ปัจจัยที่ท าใหว้ัยรุ่นนิยมใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นจ านวนมาก 
มีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการในการเปลี่ยนแปลงความมีสติรูส้  านึกของตนเอง ความ
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ตอ้งการที่จะประสบความส าเร็จและเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ความตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมรวมถึง
สอดส่องดแูลสงัคม ความตอ้งการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ความตอ้งการความบนัเทิง ความตอ้งการ
แหล่งขอ้มูลสาธารณะ ความตอ้งการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวของตน เช่น เรื่องเพศ การระบาย
ความคับขอ้งใจ ที่ส  าคัญที่สุดคือ ความตอ้งการที่จะบรรลุการเป็นตัวตนที่แทจ้ริงของบุคคล หรือ
การคน้หารวมถึงแสดงอตัลกัษณแ์ห่งตน (Identity) ซึ่งสอดคลอ้งกบัภารกิจพฒันาการตามทฤษฎี
จิตสังคมของอีริกสัน ดว้ยเหตุนี ้การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลนข์องวัยรุ่นจึงมี
ความส าคญั ซึ่งวยัรุน่ควรแสดงออกในระดบัที่พอดีและเหมาะสมอย่างมีวฒุิภาวะ 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่ม
วัยรุ่นตอนปลาย นอกจากจะเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลนม์าก
ที่สดุตามสถิติแลว้ ดว้ยลกัษณะของวัยรุ่นที่มีอารมณเ์ขม้ขน้ ยงัไม่สามารถควบคมุอารมณต์ัวเอง
ไดดี้ มีความตอ้งการเป็นอิสระและตอ้งการเป็นตวัของตวัเองสงู แสวงหาอตัลกัษณ ์รวมถึงตอ้งการ
การยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน ครอบครวั และสงัคม สิ่งเหล่านีล้ว้นส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในสื่อ
สงัคมออนไลนท์ัง้สิน้ นอกจากนี ้กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายยังเป็นช่วงวัยที่ก าลงัจะกา้วไปสู่วัยผูใ้หญ่
ตอนตน้ หากวัยรุ่นกลุ่มนีม้ีการสื่อสารที่ดีในสื่อสงัคมออนไลน ์ซึ่งเป็นการบ่มเพาะอัตลกัษณข์อง
วัยรุ่นในเชิงบวก ก็จะน าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดี (Intimacy) ในวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ตามภารกิจ
พฒันาการของอีรกิสนัอีกดว้ย 

การส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
ความหมายของการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์

การสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน ์ เป็นการสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอรเ์ป็นสื่อน าหรือ
ช่องทางในการสื่อสาร และใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นสื่อกลางเชื่อมโยงขอ้มลูข่าวสารกับผูอ่ื้นในทั่ว
ทุกมุมโลกผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (จิราภรณ์ ศรีนาค และ ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์, 2556; นิคม  
ชยัขุนพล, 2560) สิ่งที่ท าใหก้ารสื่อสารผ่านคอมพิวเตอรแ์ละในสื่อสงัคมออนไลนม์ีความแตกต่าง
จากการสื่อสารในโลกจรงิคือ ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนจรงิรวมถึงเผชิญหนา้โดยตรงกบัผูส้ื่อสาร
รายอ่ืน มีการถกูจ ากดัรูปแบบของอวจันภาษา ซึ่งท าใหผู้ส้ื่อสารจึงตอ้งแสดงอารมณแ์ละความรูส้ึก
ดว้ยตัวอักษร รวมถึงใชรู้ปไอคอนแสดงอารมณ์ สติ๊กเกอรใ์นแอปพลิเคชันการสนทนาหรือแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงรูปมีม (Meme) ต่าง ๆ ในการแสดงอารมณค์วามรูส้กึแทน (ศิรพิร ปัญญาเมธี
กุล, 2558) ดว้ยเหตุนี ้การสื่อสารที่สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์จึงไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในรูปของ
ค าพดูหรือขอ้ความที่เป็นวจันภาษาเท่านัน้ แต่อาจเป็นภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว เพลง คลิปวิดีโอ 
หรือการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนก็ไดเ้ช่นกัน (ศูนยศ์ึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลยั, 2557) นอกจากนี ้การสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนย์งัมีการแพร่กระจายในวงกวา้ง
อย่างรวดเร็ว (Guinchard, 2009; คันธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอัษฎาพร , 2555) ซึ่งดว้ยสาเหตุ
เหล่านี ้อาจส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการสื่อสารที่ไม่สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ขึน้ได ้และท าให้
อินเทอรเ์น็ตกลายเป็นพรมแดนใหม่แห่งการเผยแพร่ความเกลียดชัง  (พิรงรอง รามสูต, 2558) 
ดงันัน้ ผูส้ื่อสารจึงควรแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีพฤติกรรมการสื่อสารที่สรา้งสรรค ์
เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร และเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกนับนสื่อสงัคมออนไลน ์ (คนัธิรา 
ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอษัฎาพร, 2555) 

อย่างไรก็ดี ค าว่า “การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์” (Constructive communication) 
เ ป็นค าที่ มีความหมายกว้างมาก โดยทั่ ว ไปมักหมายถึงการสื่ อสารทางบวก (Positive 
communication) เพื่อเสริมสรา้งความสมัพนัธใ์หดี้ขึน้ เนื่องจากค าค านีย้งัไม่มีการตกลงค าจ ากัด
ความหรือความหมายที่ตายตัว ผูว้ิจัยจึงไดร้วบรวมนิยามค าว่า “การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์” 
รวมถึงค าที่มีความหมายใกลเ้คียง เพื่อนิยามความหมายค าว่า “สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน”์ ส าหรบังานวิจยัชิน้นี ้ซึ่งค าที่ผูว้ิจยัเลือกใชจ้ากนกัวิจยัต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้

Connors (2013b) กล่ า วว่ า  “ กา รสื่ อสา รอย่ า งส ร้า งส ร รค์ ”  (Constructive 
communication) เป็นการสื่อสารทางบวกที่ช่วยเสริมสรา้งความสัมพันธ์ มีการแบ่งปันขอ้มูลที่
ชัดเจนและมีรายละเอียดมากพอที่จะสรา้งความเขา้ใจ เคารพ รวมถึงสนับสนุนทุกเจตคติและ
ความคิดที่แตกต่าง มีเป้าหมายที่จะไดป้ระโยชนร์่วมกันทัง้สองฝ่าย (Win-win) การสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคย์งัเปิดพืน้ที่ใหผู้อ่ื้นไดแ้บ่งปันเรื่องราวของตนและเกิดการรบัฟัง ท าใหเ้กิดการเขา้ใจกนั
มากขึน้ในการท างานรว่มกนั 

Tani, Ingoglia, และ Smorti (2013 อ้างถึงใน ธนวรรณ กิตติไพศาลศิลป์, ธัญพร  
ธิติเลิศ, ปณุยนุช พชัรภิญโญพงศ,์ พรรณรพี สทุธิวรรณ, และ สกักพฒัน ์งามเอก, 2559) กล่าวว่า 
“การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค”์ (Constructive communication) เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
มีความชดัเจน ตรงประเด็น และเป็นการสนทนาเชิงบวกที่มีการเปิดเผยตวัตนระหว่างกนั 

Reese-Weber (2015)  กล่าวว่ า  กลยุทธ์ ใน  “การสื่ อสารอย่างสร้างส รรค์” 
(Constructive communication) นัน้หมายรวมถึงพฤติกรรมที่ดแูลเอาใจใส่ความสมัพนัธ ์เช่น การ
รบัฟังผูอ่ื้น การแสดงความเคารพหรือแสดงความรกั รวมไปถึงการรูจ้กัเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความ
คิดเห็นที่แตกต่างกนั 

กระทรวงศกึษาธิการ (2551) กลา่วว่า “ความสามารถในการสื่อสาร” เป็นสมรรถนะที่
ส  าคัญของผูเ้รียนที่บรรลุมาตรฐานการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เป็น
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ความสามารถในการรบัและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วาม
เขา้ใจ ความรูส้ึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารและประสบการณอ์นัจะเป็น
ประโยชนต่์อการพัฒนาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ รวมถึงการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) กล่าวถึง “การพูดและการเขียนเชิง
สรา้งสรรค”์ ว่าเป็นการแสดงออกทางภาษาที่ใชภ้าษาขดัเกลาใหไ้พเราะ งดงาม เหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามเนือ้หาที่พดูและเขียน 

ธนวรรณ กิตติไพศาลศิลป์ และคนอ่ืน ๆ (2559) ไดน้ิยามความหมาย “การสื่อสารเชิง
สรา้งสรรค”์ (Constructive communication) ว่าหมายถึง วิธีการสื่อสารที่ส่งเสริมใหอี้กฝ่ายแสดง
ความคิดและความรูส้ึกไดอ้ย่างอิสระ โตต้อบกนัอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีคณุภาพ
และน าไปสูก่ารพฒันาทางดา้นความสมัพนัธ ์โดยเนน้สรา้งความเขา้ใจและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ไม่
ว่ากลา่วหรือต าหนิ นอกจากนีย้งัเป็นการสื่อสารท่ีแสดงความเคารพและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั  

เบญจมาภรณ ์มามขุ (สนทนากลุ่ม, 16 มกราคม 2558 อา้งถึงใน สมุาลี สวุรรณกร, 
2559) กล่าวว่า “การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค”์ (Creative communication) คือการน าเสนอเรื่อง
จริง น าเสนอแบบเป็นกลาง ไม่เอนเอียง และหวังใหเ้กิดผลดา้นบวกมากที่สุด เพราะหากเราพูด 
ไม่ดีออกไปก็ไม่เกิดผลดีทัง้ตวัเราและคนที่ฟังอยู่ 

สุมาลี  สุวรรณกร (2559)  กล่าวถึง “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” (Creative 
communication) ในมุมของสื่อมวลชนว่า จะต้องเริ่มต้นด้วยการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
สอดคลอ้งกับขอ้เท็จจริง ผูเ้สนอข่าวจะตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่เขา้ขา้ง หรือยุยงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ข่าวต่าง ๆ ที่จะถูกน าเสนอจะตอ้งไดร้บัการคัดกรองและคัดสรรขอ้มลูข่าวสารมาอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะท าการน าเสนอ รบัผิดชอบต่อแหล่งข่าว รบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ซึ่งจะน าไปสู่การสื่อสารที่
ดี ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความรูส้ึกที่ดีของทกุฝ่าย เป็นการสื่อสารท่ีถกูตอ้งดีงามและสรา้งสรรค ์
นอกจากนี ้การน าเสนอข่าวยังมีทัง้ขอ้มูลในดา้นบวก (Positive) และดา้นลบ (Negative) ข่าวที่
น าเสนอในมมุบวกถือเป็นการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคห์รือการสื่อสารที่ดี ส่วนการน าเสนอข่าวสาร
ในดา้นลบเพื่อตอ้งการน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก็ถือเป็นการน าเสนอข่าวอย่างสรา้งสรรค์
เช่นกนั 

จุฑารตัน ์บันดาลสิน, ปาลิดา สายรตัทอง พัฒนพิชัย, วิภาวรรณ น าศรีเจริญกุล,  
สปุราณี ภู่ระหงษ,์ และ ชยัธวชั ตนตรง (2561) ไดอ้ธิบายว่า การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์(Creative 
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communication) ในสื่อสงัคมออนไลน ์เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดเห็นและผลผลิตซึ่งอาจ
เป็นขอ้มลู ข่าวสาร ความรู ้และสิ่งประดิษฐ์ที่ผูส้ง่สารสรา้งขึน้เองหรือปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ขจาก
ของเดิมใหม้ีความแปลกใหม่น่าสนใจ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลและกฎระเบียบของสงัคมผ่าน
ช่องทางสื่อสงัคมออนไลนไ์ปยงัผู้รบัสาร ผูร้บัสารมีการพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะหค์วามคิดเห็น  
ขอ้มลู ข่าวสารท่ีไดร้บั ประเมินค่าสื่อก่อนตดัสินใจเชื่อหรือน าไปใช ้รวมทัง้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นธรรม ไม่กระตุน้ใหเ้กิดการโตแ้ยง้ที่รุนแรง เพื่อสรา้งความเขา้ใจ ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั จงูใจ
ใหเ้กิดความร่วมมือ ยอมรบัความเชื่อทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดี น าไปสูก่ารสรา้งสรรคป์ระโยชนใ์หก้บัสงัคม 

นุชริน ทองพูล และคนอ่ืน ๆ (2561) กล่าวถึง “การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์”  เป็น
องคป์ระกอบหนึ่งของการคิดวิจารณญาณ ซึ่ง “การคิดวิจารณญาณ” (Critical thinking) ในที่นี ้
หมายถึง ความสามารถที่จะเขา้ถึงความจรงิที่อยู่ในสื่อ มีความเขา้ใจในเนือ้หาที่ไดร้บัจากสื่อสงัคม
ออนไลนอ์ย่างถกูตอ้ง สามารถวิเคราะหแ์ละประเมินความถูกตอ้งรวมถึงความน่าเชื่อถือของขอ้มลู
ข่าวสารท่ีไดร้บั รวมทัง้สามารถสื่อสาร วิพากษเ์นือ้หา และแสดงความคิดเห็นของตนผ่านสื่อสงัคม
ออนไลนอ์ย่างสรา้งสรรค ์ 

ปภาดา ฉัตรสกุลปัญญา และ สุพัทธ แสนแจ่มใส (2562) ได้นิยามความหมาย 
“พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ” (Critical social media usage 
behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นลกัษณะของกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลดว้ยความรูข้้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลเชิงแวดล้อมที่
เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพื่อเลือกเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมความสนใจต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
เขา้ใจและค านึงถึงประโยชนค์ณุค่าที่แทจ้รงิ ไม่ท าใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดรอ้น 

มีข้อสังเกตว่า ในงานวิจัยบางชิน้จะใช้ค าว่า “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ใน
ภาษาอังกฤษว่า Creative communication ซึ่งมักมีนัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการคิดค้นสิ่งใหม่ หรือ
สรา้งสิ่งใหม่ที่แปลกแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะไม่ขอกลา่วถึงความหมายในลกัษณะนี ้ 
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จากนิยามทัง้หมดดงัแสดงในตาราง 2 จึงสามารถกล่าวสรุปไดว้่า “การสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์” หมายถึง การสื่อสารทางบวกของบุคคลผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคมเป็นส าคญั เพื่อเสริมสรา้งความเขา้อกเขา้ใจ 
ขจัดหรือลดความขัดแย้งต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อมูลข่าวสารมาอย่างเหมาะสมก่อนเชื่อหรือ
น าเสนอ โดยในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์อง
นกัศกึษาในฐานะผูส้ง่สาร ผ่านแอปพลิเคชนัเฟซบุ๊ก ยทูบู ไลน ์อินสตาแกรม และทวิตเตอร ์เท่านัน้ 

ลักษณะการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
ลักษณะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ซึ่ง

พฒันามาจากแนวคิดของ คนัธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอษัฎาพร (2555) ดงันี ้ 
1. การ ส่ือสารด้วยภาษาที่ส ร้างสรรค์  (Communication with appropriate 

language) ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการใช้ภาษาที่สุภาพ มีมารยาท เหมาะสมกับสถานการณ์ 
กาลเทศะ และบุคคลในขณะที่สื่อสาร รูจ้กัเลือกรูปแบบการใชภ้าษา เช่น ระดบัทางการ ระดบัไม่
เป็นทางการ รวมถึงยคุสมยัของการใชภ้าษา (เพราะภาษาที่ใชใ้นยุคสมยัหนึ่งจึงจะสื่อความหมาย
กับคนในอีกยุคสมัยหนึ่ งไม่ได้)  เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ร ับสารเข้าใจความหมายให้ได้ 
ชัดเจนและเขา้กับสถานการณ์ นอกจากนี ้รวมถึงใชภ้าษาสื่อสารที่สอดคลอ้งกับวัฒนธรรมและ
สงัคมแต่ละแห่ง รวมถึงกฎกติกาที่เว็บไซตส์งัคมออนไลนต่์าง ๆ ก าหนดไว ้(คนัธิรา ฉายาวงศ ์และ 
รุง้ ศรีอษัฎาพร, 2555; ปรีชา ชา้งขวญัยืน, 2560) 

ผูว้ิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค์” ว่าหมายถึง 
การสื่อสารของบุคคลผ่านสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ยภาษาที่สภุาพ เหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคล
ในขณะที่สื่อสาร  

2. การส่ือสารด้วยความรักและมิตรภาพ  (Communication with love and 
cordiality) เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนส์ามารถย่นระยะทางและระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร 
ดังนั้นการสื่อสารในสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรที่ ดีกับคนอ่ืนจะช่วยรักษา
ความสมัพันธ์และมิตรภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบนั องคก์รธุรกิจ รวมทัง้กลุ่ม
สมาชิกในครอบครวั รวมถึงช่วยสรา้งมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ที่มีอุดมการณ์ความชื่นชอบในเรื่อง
เดียวกันไดอี้กดว้ย (คันธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอัษฎาพร, 2555) การสื่อสารดว้ยความรกัและ
มิตรภาพประกอบไปด้วย (Connors, 2013a; Yahya และ Sochos, 2013; คันธิรา ฉายาวงศ์  
และ รุง้ ศรีอัษฎาพร, 2555; นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2558; พนม เกตุมาน, 2561; พระมหาหรรษา  
นิธิบุณยากร, 2553; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2555; ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ  
คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2557) 
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2.1 การเริ่มตน้การสนทนาดว้ยเจตนาที่ดี หากผูส้่งสารมีเจตนาที่จะมีปฏิสมัพนัธ์
ในเชิงบวกกบัอีกฝ่าย เช่น ตอ้งการเขา้หา แกไ้ขปัญหาเรื่องความแตกต่าง สรา้งความเขา้ใจ หรือ
แบ่งปันขอ้มูล อีกฝ่ายมีแนวโน้มที่จะเปิดรบัมากกว่า เพราะเจตนาของผูส้่งสารส่งผลต่อการใช้
ภาษาและท่าทีในขณะใชภ้าษา หากผูส้่งสารมีจุดมุ่งหมายหรือเจตคติแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อ
การสื่อสารแมว้่าจะใชข้อ้ความเดียวกัน แต่การรบัรูก้็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ ์การ
สื่อสารจึงมีถอ้ยค าที่แสดงถึงท่าทีที่แตกต่างกนัไป เช่น เสียดสี ชมเชย ชื่นชม ต่อว่า ประชด สงสาร 
ตดัพอ้ ดดุ่า สั่งสอน ฯลฯ 

2.2 ใชค้  าพดูเชิงบวกที่ใหเ้กียรติกนัในฐานะเพื่อนมนษุย ์แมแ้ต่กบัคนที่มีอายุนอ้ย
กว่า หลีกเลี่ยงการพูดที่มีลักษณะสั่งสอน ติเตียน ประชดประชัน  ปฏิบัติต่อพวกเขาดว้ยความ
เคารพ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สดุที่ผูพ้ดูจะไดร้บัความเคารพกลบัมา 

2.3 การแสดงท่าทีที่ เข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
พิจารณาว่าตนเองรูส้ึกอย่างไรถา้อยู่ในสถานการณเ์ดียวกับอีกฝ่าย การที่พยายามรูส้ึกร่วมหรือ
เขา้ใจอีกฝ่าย เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะท าให้ผูส้่งสารสื่อสารกับอีกฝ่ายไดด้ว้ยความเคารพและ
ซื่อสตัย ์

2.4 การใส่ใจและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเต็มใจ การสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคจ์ะประสบความส าเร็จมากที่สุดดว้ยเจตคติของการเปิดกวา้ง และเต็มใจที่จะค านึงถึง
ความตอ้งการของอีกฝ่ายแมว้่าจะแตกต่างจากของตนเองก็ตาม หากมีความเห็นไม่ลงรอยกนั ก็จะ
ใชก้ารอธิบายเชิงบวก ไม่ตัดสิน ไม่ต าหนิ ไม่วิพากษ์วิจารณ ์ไม่ตราหนา้ เพียงแค่อธิบายมมุมอง 
ความคิด และความรูส้กึของตน สื่อสารดว้ยการใหข้อ้มลู แทนที่การท าใหอี้กฝ่ายรูส้กึว่าตนเองไม่มี
คุณค่าหรือมีข้อบกพร่อง การต าหนิ วิพากษ์วิจารณ์ หรือตราหน้า จะท าให้อีกฝ่ายปิดใจหรือ
ปกปอ้งตวัเอง ถา้ผูส้ง่สารมองเห็นดา้นบวกของอีกฝ่าย ทัง้ในดา้นเหตผุล การกระท า และแรงจงูใจ
ของเขา จะท าใหอี้กฝ่ายมีแนวโนม้ที่จะรบัรูถ้ึงความคิด ความรูส้ึก และความตอ้งการของผูส้่งสาร
มากขึน้ 

2.5 การสื่อสารที่มีเนือ้หาชดัเจนและตรงต่อบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ผูส้่งสาร
จะสื่อสารดว้ย การพดูที่คลมุเครือไม่ชดัเจนอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้

2.6 การระมัดระวังการใชถ้้อยค าดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน ไม่โตต้อบ
ดว้ยความรุนแรง ระมดัระวงัการใชน้ า้เสียงหรือค าพดูที่แข็งกรา้วหรือดกูา้วรา้ว รวมถึงไม่ใชป้ระทุษ
วาจา (Hate speech) อนัจะกลายเป็นการคกุคามอีกฝ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในรูปของ
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ค าพดูหรือขอ้ความที่เป็นวจันภาษาเท่านัน้ แต่อาจเป็นภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว เพลง คลิปวิดีโอ 
หรือการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนก็ไดเ้ช่นกนั 

ผู้วิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การสื่อสารด้วยความรักและมิตรภาพ” ว่า
หมายถึง การสื่อสารของบุคคลผ่านสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ยเจตนาที่ดี ใชค้  าพูดเชิงบวกที่แสดงถึง
การใหเ้กียรติ เขา้อกเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ใส่ใจและรบัฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเต็มใจ 
สื่อสารดว้ยเนือ้หาที่ชัดเจนและตรงต่อบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ผูส้่งสารจะสื่อสารดว้ย รวมถึง
ระมดัระวงัการใชถ้อ้ยค าดหูมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ไม่โตต้อบดว้ยความรุนแรง  

3. การส่ือสารเพ่ือสังคม (Communication for society) ผูใ้ชส้ามารถใชส้ื่อสงัคม
ออนไลนเ์ป็นช่องทางส าคัญที่ช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมในดา้นต่าง ๆ ได ้เช่น ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา ใชส้ื่อสังคมออนไลนร์่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 แจง้
ขอ้มูลการบริจาคช่วยเหลือผูย้ากไร ้รณรงคโ์ครงการเมาไม่ขับ (ธนัสถ์ เกษมไชยานันท,์ 2544; 
พรรณี สวนเพลง, 2554 อา้งถึงใน คนัธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอษัฎาพร, 2555) รวมไปถึงแบ่งปัน
เผยแพรค่วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ เช่น ประวติัศาสตร ์การเกษตร เทคโนโลยี ฯลฯ 

ผูว้ิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การสื่อสารเพื่อสงัคม” ว่าหมายถึง การสื่อสาร
ของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยเหลือหรือพัฒนาสงัคม รวมไปถึงการแบ่งปันเผยแพร่
ความรูใ้นดา้นต่าง ๆ 

4. การส่ือสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย (Communication 
with righteousness and legality) เนื่องจากสังคมในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
อิสรเสรี ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน องคก์ร หรือประเทศชาติ จนกลายเป็นปัญหา
อาชญากรรมโลกไซเบอรไ์ด้ ดังนั้นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลนจ์ึงต้องมีจริยธรรมในการใชส้ื่อสังคม
ออนไลนบ์นพืน้ฐาน 3 ประการ ดงันี ้(ฐิติยา เนตรวงษ์, 2554 อา้งถึงใน คนัธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ 
ศรีอษัฎาพร, 2555; มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2555) 

4.1 ความเป็นส่วนตวั (Information privacy) เป็นสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 
กลุ่มบุคคล และองคก์รสถาบันต่าง ๆ ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เผยแพร่ หรืออนุญาตให้
บุคคลอ่ืนน าขอ้มูลของตนไปใชป้ระโยชน ์ดังนัน้ ผูใ้ชส้ื่อสงัคมออนไลนต์อ้งระมัดระวังในการน า
ขอ้มลูจากผูอ่ื้นมาเผยแพร ่โดยควรจะอา้งแหลง่ขอ้มลูหรือขออนญุาตน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชน ์

4.2 ความถูกตอ้งแม่นย า (Information accuracy) เป็นสิ่งที่ตอ้งค านึงอย่างมาก
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบนสื่อสงัคมออนไลน ์เพราะขอ้มูลที่เผยแพร่ออกไปจะเขา้ถึงผูช้ม
จ านวนมากอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผูใ้ชค้วรตรวจความถูกตอ้งแม่นย าก่อนน าเสนอ และขอ้มูลนัน้
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จะตอ้งไม่ส่งผลกระทบในทางเสียหายกบัผูอ่ื้น รวมทัง้ควรมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหม้ีความทันสมัย
อยู่เสมอ ตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อขอ้มลูที่น าเสนอหากเกิดขอ้ผิดพลาด รวมถึงส่งผลกระทบและ
สรา้งความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ดว้ยการแกไ้ขขอ้ความทันทีและกล่าวขอโทษแสดงความเสียใจ 
ละเวน้การส่งขอ้มลูที่เป็นข่าวลือ ข่าวที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มา หรือเป็นเพียงการคาดเดา ระลึกเสมอ
ว่าการส่งต่อข้อความที่เป็นเท็จ หรือข้อความที่เจ้าของประสงค์กระจายข่าวสรา้งความสับสน
วุ่นวายในบา้นเมือง เท่ากบัตกเป็นเคร่ืองมือของบคุคลเหลา่นัน้ 

4.3 ความเป็นเจ้าของ (Information property) ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้อง
ค านึงถึงสิทธิ์ในการถือครองทรพัยส์ิน เช่น ทรพัยส์ินทางปัญญาของบทเพลง นิยาย หรือขอ้ความ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นผลงานท่ีมีลิขสิทธิ์ ผูใ้ชต้อ้งระวังการน าเสนอขอ้มูลทางสงัคมออนไลนไ์ม่ใหล้ะเมิด
ลิขสิทธิ์ รวมถึงการท าซ า้ ลอกเลียนแบบ ซึ่งท าใหผู้ผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้เสียหาย ทัง้นี ้ผูใ้ชส้ื่อ
สังคมออนไลน์ควรสื่อสารอย่างระมัดระวัง เพราะปัจจุบันโลกออนไลน์สามารถน าข้อมูลจาก
อินเทอรเ์น็ตไปใชไ้ดง้่าย ทัง้รูปภาพ คลิปวิดีโอ บทความ หรือบทประพนัธ ์ผูใ้ชค้วรมีการขออนุญาต
น าขอ้มลูไปเผยแพรห่รือใหอ้า้งอิงผูผ้ลิตหรือเจา้ของความคิดทกุครัง้ 

ผู้วิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย” ว่าหมายถึง การสื่อสารของบุคคลผ่านสื่อสงัคมออนไลน์โดยตรวจสอบความถูกต้อง
แม่นย าของขอ้มลูก่อนน าเสนอ ไม่น าเสนอขอ้มูลที่ส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผูอ่ื้น และหาก
น าเสนอขอ้มูลผิดพลาดหรือส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผูอ่ื้นจะแกไ้ขทันทีและกล่าวขอโทษ
แสดงความเสียใจ และหากน าขอ้มลูของผูอ่ื้นไปเผยแพร่ต่อจะท าการขออนุญาตหรืออา้งอิงผูผ้ลิต
หรือเจา้ของความคิดทกุครัง้  

การวัดการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
ในงานวิจัยนี ้แมว้่าจะยังไม่พบเครื่องมือที่ใชป้ระเมินการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น

สื่อสังคมออนไลน์โดยตรง แต่ผู้วิจัยได้ศึกษา เครื่องมือที่ ใช้ประเมินการใช้สื่อสารอย่างมี
วิจารณญาณและสรา้งสรรคอ่ื์น ๆ ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบสอบถามพฤติกรรมการ
เปิดรบัสื่อ เพื่อวัดพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญา เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า 
จ านวน 26 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “ประจ า” ถึง “ไม่เคยเลย” มีทั้ง
ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .85 

ปราณี จอ้ยรอด, ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร, และ ประทีป จินงี่ (2552) สรา้งแบบสอบถาม
พฤติกรรมการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อวดัการใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่าย
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อินเทอรเ์น็ตเพื่อท ากิจกรรมดา้นการสื่อสาร ดา้นการศึกษาคน้ควา้ และดา้นบนัเทิง เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 5 ระดบั ตัง้แต่ “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทั้งข้อความทางบวกและข้อความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .74 

วนัวิสา สรีระศาสตร,์ งามตา วนินทานนท,์ และ น าชยั ศภุฤกษช์ยัสกุล (2554) สรา้ง
แบบวดัความปลอดภัยในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เพื่อวดัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัย 
เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 12 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดับ 
ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .74 

ชาญ รตันะพิสิฐ และ ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2558) สรา้งมาตรวดัทกัษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนา ประกอบไปดว้ยทักษะการสื่อสารที่ส  าคัญ 7 ดา้น ไดแ้ก่ การเปิดเผยตนเองและ
การเชื่อมสมาน (Self-disclosure) การใหเ้กียรติตนเองและคู่สนทนา (Respectfulness) การรบัฟัง
อย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive listening) การเขา้ใจในตวับุคคลดว้ยความเห็นอกเห็นใจและไม่
ตัดสิน (Empathic understanding) การสะทอ้นความรูส้ึก (Reflection of feeling) การท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจที่กระจ่างชดั (Clarifying) และการสนบัสนุน (Supportive) เป็นแบบวดัประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า จ านวน 31 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 5 ระดบั ตัง้แต่ “มากที่สดุ” ถึง “นอ้ย
ที่สดุ” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .91 

ณฐักาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) สรา้งแบบสอบถามประสบการณก์ารใช้สื่อ
สงัคมออนไลน ์เพื่อวดัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจากพฤติกรรม 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเป้าหมายการเปิดรบัสื่อ ดา้นการตระหนกัถึงผลกระทบของสื่อ  ดา้นเนือ้หาของสื่อ 
และดา้นเวลาในการใชส้ื่อ เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 25 ขอ้ แต่ละข้อ
ประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทั้งข้อความทางบวกและ
ขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .78 

ธนพัทธ์ จันทพ์ิพัฒนพ์งศ ์และ อังศินันท ์อินทรก าแหง (2559) สรา้งแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญา โดยแบ่งแบบสอบถามพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญา
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กอย่างเป็นประโยชน ์พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กอย่าง
ถกูกาลเทศะ พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กอย่างปลอดภยั และพฤติกรรมการสนบัสนนุใหผู้อ่ื้นใชเ้ฟซบุ๊ก
ดว้ยปัญญา เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 30 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร
วดั 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิท่ีสดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .87 
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กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล (2561) สร้างแบบสอบถามด้าน
พฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างรูเ้ท่าทัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และดา้นพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 16 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบด้วย
มาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบติัมากที่สดุ” ถึง “ไม่ปฏิบติัเลย” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความ
ทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาในแต่ละด้านเท่ากับ .76, .72 และ .76 
ตามล าดบั 

ฆีร อักษรทิพย ์และ ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ (2561) สรา้งแบบสอบถามประสบการณ์
ออนไลนต่์าง ๆ ของตนเอง เพื่อวัดพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ที่ไซเบอร์ เป็นแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า จ านวน 18 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “ท าเป็น
ประจ า” ถึง “ไม่เคยท าเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .80 

ปภาดา ฉัตรสกุลปัญญา และ สพุทัธ แสนแจ่มใส (2562) สรา้งแบบสอบถามการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉัน เพื่อวัดพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องเจเนอเรชั่น
วาย (Generation Y) เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 15 ข้อ แต่ละข้อ
ประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมั่ นแบบ
สมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .80 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยสรา้งแบบวัดพฤติกรรมการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อ
สังคมออนไลนข์ึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดของ คันธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้  
ศรีอษัฎาพร (2555) แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์การสื่อสารดว้ย
ความรกัและมิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสังคม และการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 34 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 
6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่ปฏิบติัเลย) ถึง 6 (ปฏิบติัมากที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็น
นกัศกึษาที่มีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศึกษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า  

ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
งานวิจัยชิน้นี ้ผูว้ิจัยอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมตามทฤษฎีการรู ้คิดทางสงัคม (Social 

cognitive theory) ของ  อัลเบิร ์ต แบนดูรา (Albert Bandura) และน าทฤษฎีดังกล่าวมาเป็น
ตัวก าหนดตัวแปรอิสระ Bandura (1989) ไดอ้ธิบายว่า สาเหตุการเกิดพฤติกรรมของมนุษยเ์กิด
จากปัจจยัหลกัสองประการ คือ 
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1. ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal factors) เป็นตวัแปรที่มาจากภายในตวับุคคล เช่น ความ
คาดหวงั ความเชื่อ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป้าหมาย  บุคลิกภาพ สิ่งเหล่านีย้่อมส่งผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคล แต่ในขณะเดียวกนั การกระท าของบุคคลก็ส่งผลต่อรูปแบบทางความคิด
และการตอบสนองทางอารมณข์องบุคคลนัน้เช่นกัน ปัจจัยส่วนบุคคลยังหมายรวมถึงคุณสมบติั
ทางชีวภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งทางกายภาพ รวมถึงระบบประสาทและสมอง  
เป็นตน้ 

2. ปัจจยัทางสงัคม (Environmental factors) เป็นตวัแปรที่มาจากสิ่งแวดลอ้มหรือบริบท
รอบตวั ซึ่งจะไม่มีอิทธิพลต่อบุคคลจนกว่าจะถูกกระตุน้ดว้ยพฤติกรรมในเวลาที่เหมาะสม เช่น ครู
จะไม่มีอิทธิพลต่อนักเรียนจนกว่าพวกเขาจะเขา้ชัน้เรียน พ่อแม่จะไม่ชื่นชมลูกจนกว่าลูกจะท า  
บางสิ่งที่น่าชมเชย เป็นตน้ อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดสถานการณท์ี่อาจกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมขึน้ บคุคล
มีแนวโนม้ที่จะเลือกกระท าในสิ่งที่ตนเองพอใจและรูว้่าตนเองสามารถท าได ้

จากที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานที่เก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัยทาง
สงัคมที่ท าใหบุ้คคลมีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เจตคติต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และความรว่มรูส้กึ และปัจจยัทางสงัคม 
ได้แก่ อิทธิพลจากตัวแบบ (ประกอบด้วย การได้รับตัวแบบจากเพื่อน การได้รับตัวแบบจาก
ครอบครวั และการไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนนุทางสงัคม 

เจตคติทีม่ีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
เจตคติ (Attitude) หมายถึง คณุลกัษณะทางจิตใจอย่างหนึ่งของบคุคลที่อยู่ในรูปของ

ความพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งของ บุคคล สงัคม หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากความเชื่อ ความรูส้ึก การเรียนรู ้การถูกเลีย้ง
ดอูบรมสั่งสอนตัง้แต่ในวยัเด็ก การเลียนแบบ ประสบการณ ์การปฏิสมัพนัธก์บับคุคล อิทธิพลกลุม่
สงัคม รวมถึงสื่อ ประกอบกบัความคิดของตนเอง (พนารตัน ์พรมมา และคนอ่ืน ๆ, 2555; สิทธิพงศ ์
วฒันานนทส์กลุ, 2561) สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม เช่น พรอ้มที่จะแสดง
พฤติกรรมเขา้หาเมื่อเกิดความชอบ เรียกว่าเจตคติที่ดีหรือเจตคติทางบวก หรือพรอ้มที่จะแสดง
พฤติกรรมถอยหนีเมื่อเกิดความไม่ชอบ เรียกว่าเจตคติที่ไม่ดีหรือเจตคติทางลบ (ธนพัทธ์ จันท์
พิพฒันพ์งศ ์และ องัศินนัท ์อินทรก าแหง, 2559) หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของการยอมรบั ปฏิเสธ 
ชอบ ไม่ชอบ มีความคิดเห็นที่ล  าเอียง หรือความเชื่อมั่ นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ (พนารัตน์  
พรมมา และคนอ่ืน ๆ, 2555) 
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องคป์ระกอบของเจตคติมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (Fishbein และ Ajzen, 1975 อา้ง
ถึงใน Thomson, n.d. ; สชุา จนัทนเ์อม, 2544) 

1. องค์ประกอบทางการรูคิ้ด (Cognitive component) เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับ
ความรูห้รือความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่าสิ่งนัน้มีคณุมีโทษมากนอ้ยเพียงใด เป็นความรู้
หรือความเชื่อที่ ใช้ประเมินค่าสิ่งนั้นได้ (ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ , 2559; วันวิสา  
สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) หากบุคคลมีความรูห้รือความเชื่อว่าสิ่งใดดี ก็มกัจะมีเจตคติที่ดี
ต่อสิ่งนัน้ หากมีความรูม้าก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนัน้ ซึ่งปรมิาณความรูท้ี่จ  าเป็น
ในการก่อตัง้เจตคตินัน้ขึน้อยู่กบับคุคลแต่ละบุคคล (ณฐักาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 2559) 

2. องคป์ระกอบทางความรูส้ึก (Affective component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้น
ความรูส้ึกของบุคคลซึ่งมีอารมณเ์ก่ียวขอ้งดว้ย เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญที่สุดของเจตคติ นั่นคือ
ความรูส้ึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจในสิ่งนัน้ ความรูส้ึกนีจ้ะเกิดขึน้อัตโนมัติเมื่อบุคคลมี
ความรูเ้ก่ียวกับคุณหรือโทษของสิ่งนัน้แลว้ นั่นคือบุคคลจะตอ้งมีความรูว้่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีก่อน  
จึงจะเกิดความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น (ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 2559; วันวิสา  
สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) หากบุคคลมีความรูส้ึกรกัหรือชอบพอในบุคคลหรือสิ่งใด ก็จะ
ช่วยใหเ้กิดเจตคติที่ดีต่อบุคคลนัน้ดว้ย แต่หากมีความรูส้ึกโกรธหรือเกลียดบุคคลใดหรือสิ่งใด ก็จะ
ท าใหม้ีเจตคติที่ไม่ดีต่อบคุคลนัน้หรือสิ่งนัน้ 

3. องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า  (Action tendency component) เ ป็น
องคป์ระกอบที่เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความรูเ้ชิงประเมินค่าและมี
ความรูส้กึชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนัน้แลว้ สิ่งที่ตามมาคือความพรอ้มที่จะกระท าการใหส้อดคลอ้งกบั
ความรูส้กึของตนต่อสิ่งนัน้ดว้ย เช่น พรอ้มจะช่วยเหลือ สนบัสนนุ สง่เสรมิ สิ่งที่บคุคลรูส้กึชอบหรือ
พอใจ รวมถึงพรอ้มที่จะท าลายหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบ ไม่พอใจ (ณัฐกาญจน ์กอมณี และ
คนอ่ืน ๆ, 2559; วนัวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) ถือเป็นความโนม้เอียงที่บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ซึ่งสิ่งที่บุคคลนั้นแสดงออกก็มาจากความรู้และ
ความรูส้กึที่เขามีอยู่เก่ียวกบัวตัถ ุเหตกุารณ ์หรือบคุคลนัน้ ๆ นั่นเอง 

ในงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคม
ออนไลน ์(Attitude toward constructive communication in social media) มีผูศ้ึกษาและนิยาม
ค าจ ากดัความที่ใกลเ้คียงไว ้ดงันี ้

วรวรรณ บุญเดช และคนอ่ืน ๆ (2553) นิยามความหมายของเจตคติต่อพฤติกรรม
การใชอิ้นเทอรเ์น็ต ว่าหมายถึง การประเมินประโยชนข์องการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างถูกตอ้ง รวมทัง้
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ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการใช้อินเทอรเ์น็ต ความพร้อมที่จะใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

วนัวสิา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2554) นิยามความหมายของเจตคติต่อพฤติกรรม
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั ว่าหมายถึง ลกัษณะทางจิตของบุคคลที่ประกอบ
ไปด้วยการรู ้คิดเก่ียวกับประโยชน์และโทษของเรื่องการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างสร้างสรรค์และ
ปลอดภยั ความรูส้กึพอใจหรือไม่พอใจ และความพรอ้มที่จะกระท า ดว้ยการสนบัสนุนหรือคัดคา้น
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยัไปในทิศทางดา้นบวกหรือดา้นลบ และในปรมิาณ
ความรุนแรงที่สอดคลอ้งกบัการรู ้การคิดถึงประโยชนแ์ละโทษ และความรูส้กึของบคุคลนัน้ 

ธนพทัธ ์จนัทพ์ิพฒันพ์งศ ์และ องัศินนัท ์อินทรก าแหง (2559) นิยามความหมายของ
เจตคติที่ดีต่อการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญา ว่าหมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลที่ประกอบด้วย  
ความรูเ้ชิงประเมินค่าเก่ียวกับประโยชนข์องเฟซบุ๊ก ความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบที่จะกระท าหรือไม่
กระท ากิจกรรมบนเครือข่ายเฟซบุ๊ก ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็น (Post) การส่งต่อขอ้มูล (Share) 
การกดถกูใจ (Like) และการสนทนาแบบออนไลน ์(Chat) 

ผูว้ิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อ
สงัคมออนไลน”์ ว่าหมายถึง คณุลกัษณะทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบไปดว้ยความรูแ้ละความ
เชื่อเชิงประเมินค่าเก่ียวกับคุณประโยชน์หรือโทษ รวมถึงความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์ทั้งในดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค์ การ
สื่อสารด้วยความรักและมิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสังคม และการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยในงานวิจัยนีจ้ะศึกษาเจตคติเพียง 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
ทางการรูคิ้ด และองคป์ระกอบทางความรูส้ึก ที่มีต่อการสื่อสารในสงัคมออนไลนข์องตนเองเท่านัน้ 
เนื่องจากองคป์ระกอบทางการรูคิ้ดและองคป์ระกอบทางความรูส้ึกเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญที่
ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม ดังนั้นในงานวิจัยชิน้นี ้ ผู ้วิจัยจึงสนใจที่มาของการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์โดยเนน้องคป์ระกอบทางการรูคิ้ดและองคป์ระกอบทางความรูส้ึก
เป็นส าคญั 

อิทธิพลของเจตคติทีม่ีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลนท์ี่มี
ต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์

งานวิจยัที่ผ่านมาอาจยงัไม่มีความชดัเจนของความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคติที่มีต่อ
การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนก์บัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
แต่ผูว้ิจยัก็ไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้ 
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วรวรรณ บญุเดช และคนอ่ืน ๆ (2553) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในการใช้อินเทอรเ์น็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอรเ์น็ตกับพฤติกรรมที่พึงประสงคใ์นการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมีค่าเท่ากับ .69 และมีความสมัพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นอกจากนี ้เจตคติต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ต
ยังส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงคใ์นการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และมีค่าน า้หนกัความส าคญัสมัพทัธ ์(β) เท่ากบั .42 
พนารตัน ์พรมมา และคนอ่ืน ๆ (2555) ไดศ้ึกษาเรื่องการศึกษาความสมัพนัธเ์ชิง

สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พบว่า เจตคติต่อการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การใชอิ้นเทอรเ์น็ต และมีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตผ่านแรงจูงใจในการใช้
อินเทอรเ์น็ต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วันวิสา สรีระศาสตร ,์ งามตา วนินทานนท,์ และ น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2555) 
ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัเชิงสาเหตดุา้นสถานการณท์างสงัคม และการมีภมูิคุม้กนัทางจิตที่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยัของนกัเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษาใน
โรงเรียนที่เขา้ร่วมและไม่เขา้รว่มโครงการส่งเสริมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 
พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย  เป็นตัวท านายที่
ส  าคญัที่สดุของพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรูแ้ละพฤติกรรมการสนบัสนุนใหเ้พื่อนใช้
อินเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรค์และปลอดภัย เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยยังมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรู ้(ค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .34) และพฤติกรรมสนับสนุนใหเ้พื่อนใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรค์
และปลอดภัยมากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอ่ืน  (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .22) ขณะที่การรับรู ้
ประโยชน์จากการฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรู  ้ผ่านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
ปลอดภยัมากกว่าตวัแปรเชิงเหตุอ่ืน (ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากบั .22) และการควบคุมการ
ใช้อินเทอรเ์น็ตจากผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนใช้อินเทอรเ์น็ตอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย ผ่านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรค์และ
ปลอดภยัมากกว่าตวัแปรเชิงเหตอ่ืุน ๆ (ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากบั .23) 
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ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า เจตคติต่อการรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .71 

ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ และ อังศินันท์ อินทรก าแหง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กด้วย
ปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาที่มีทั้งการรูเ้ท่าทันสื่อ
ออนไลนม์าก มีเจตคติที่ดีต่อการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญามาก มีการรบัรู ้บรรทัดฐานทางสงัคมมาก 
และนกัศกึษาที่มีทัง้การรูเ้ท่าทนัสื่อออนไลนแ์ละการรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคมมาก แต่มีเจตคติที่ดี
ต่อการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญานอ้ย จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญามากทัง้ดา้นรวม
และรายดา้นทัง้ 3 ดา้น (ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กอย่างถูกกาลเทศะ พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ก
อย่างปลอดภยั พฤติกรรมการสนบัสนนุใหผู้อ่ื้นใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญา) 

จากการทบทวนงานวิจยั ผูว้ิจยัจึงตัง้สมมติฐานว่า เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวัดเจตคติทีม่ีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
ในงานวิจัยนี ้แมว้่าจะยังไม่พบเครื่องมือที่ใชป้ระเมินเจตคติที่มีต่อการสื่อสาร

อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์โดยตรง แต่ผูว้ิจยัก็ไดศ้ึกษาเครื่องมือที่ใชป้ระเมินเจตคติที่มี
ต่อการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรม
การรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อวดัความรูส้ึกชอบ พอใจในการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ต 
เพื่อใชใ้นการศึกษาหาความรู ้เพื่อความบนัเทิงสนุกสนาน และเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 6 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้แต่ “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทั้งข้อความทางบวกและข้อความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .62 

วรวรรณ บญุเดช และคนอ่ืน ๆ (2553) สรา้งแบบสอบถามวดัเจตคติต่อพฤติกรรม
การใชอิ้นเทอรเ์น็ต เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 8 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ย
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มาตรวัด 5 ระดับ ตั้งแต่ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากบั .79 

พนารัตน์ พรมมา และคนอ่ืน ๆ (2555) สร้างแบบทดสอบเจตคติต่อการใช้
อินเทอรเ์น็ต เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร
วดั 5 ระดบั ตัง้แต่ 1-5 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .76 

วนัวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2554) สรา้งแบบวดัความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ใชอิ้นเทอรเ์น็ตของนักเรียน เพื่อวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
ปลอดภยั เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 
6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .77 

ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัสื่อสงัคมออนไลน ์เป็นการวดัเจตคติต่อการรบัสื่ออย่างมีวิจารณญาณ จากเจตคติ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ เจตคติดา้นความคิด เจตคติดา้นความรูส้ึก และเจตคติดา้นแนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรม  
เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 27 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดับ 
ตัง้แต่ “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มี
ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .84 

ธนพทัธ ์จนัทพ์ิพฒันพ์งศ ์และ องัศินนัท ์อินทรก าแหง (2559) สรา้งแบบสอบถาม
เจตคติที่ดีต่อการใชเ้ฟซบุ๊กดว้ยปัญญา เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 28 ขอ้ 
แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .85  

ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยสรา้งแบบวัดเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สังคมออนไลน์ขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติของ 
Fishbein และ Ajzen (1975 อา้งถึงใน Thomson, n.d. ; สชุา จนัทนเ์อม, 2544) แบบวดันีแ้บ่งเป็น 
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางการรูคิ้ด และองคป์ระกอบทางความรูส้ึก เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 21 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่
จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นนกัศึกษาที่มีเจตคติที่ ดีต่อการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศึกษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

ความร่วมรู้สึก 
ความร่วมรูส้ึก (Empathy) หมายถึง การรับรูแ้ละเข้าใจอารมณ์ ความรูส้ึกนึกคิด 

ความตอ้งการ พฤติกรรม และเหตุการณ์ของผูอ่ื้นอย่างเที่ยงตรง  (Goleman, 1998; กรรณิการ ์ 



  39 

พันทอง, นันทา สูร้กัษา, และ องอาจ นัยพัฒน์, 2550; นพรุจน ์อุทัยทวีป และ เสรี ใหม่จันทร์, 
2560) รับรูค้วามรูส้ึกนั้นราวกับเป็นตัวเอง (วลัยรัตน์ วรรณโพธิ์, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, และ 
ประณต เคา้ฉิม, 2545) สื่อสารการรบัรูค้วามรูส้ึกไปยงัผูอ่ื้นไดด้ว้ยความเป็นมิตร ความเขา้ใจ และ
ความเห็นใจ (สรียา โชติธรรม และ อภิชญา ไชยวุฒิกรณว์านิช, 2553) มีการแสดงอารมณ์และ
เหตุผลที่สอดคลอ้งกับอารมณ์และสถานการณข์องผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม ผ่านภาษาและท่าทาง 
(กนกวรรณ แก่นนาค า และ ปิยะนนัท ์หิรณัยช์โลทร, 2558; รวิตา ระยา้นิล และ จรุงกุล บูรพวงศ์, 
2553) 

ความร่วมรูส้ึกคือความสามารถทางสงัคมอย่างหนึ่งที่ช่วยในการจดัการสมัพนัธภาพ 
(Goleman, 1998) ท าใหเ้ขา้ใจกรอบความคิด (Frame of reference) และมมุมองของผูอ่ื้น สื่อสาร
กบัผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ ดแูลหรือช่วยเหลือผูอ่ื้นทางดา้นจิตใจได ้รวมถึงมีการใหก้ าลงัใจ ช่วยให้
การสื่อสารราบรื่น (Egan, 1994) ความร่วมรู้สึกมีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้ (Goleman, 1998; 
กรรณิการ ์พันทอง และคนอ่ืน ๆ, 2550; นพรุจน์ อุทัยทวีป และ เสรี ใหม่จันทร์, 2560; รัชฎา 
โสภณ, อจัฉรา สขุารมณ,์ และ พรรณี บญุประกอบ, 2546) 

1. การเขา้ใจผู้อ่ืน (Understanding others) คือการเข้าใจความรู้สึก มุมมอง และ
ความวิตกกังวลของผู้อ่ืน รวมถึงใหค้วามสนใจว่าผู้อ่ืนต้องการอะไร อย่างไร ในสถานการณ์ที่
ต่างกนั 

2. การรูจ้กัสง่เสรมิผูอ่ื้น (Developing others) คือการรูส้กึถึงสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถกูตอ้ง และ
สิ่งที่ควรปรบัปรุงของผูอ่ื้น รวมถึงตอ้งการสนบัสนนุ สง่เสรมิ และพฒันาผูอ่ื้นใหดี้ขึน้ 

3. มีจิตใจใฝ่บริการช่วยเหลือ (Service orientation) คือการรบัรูแ้ละคาดคะเนไดว้่า
ผูอ่ื้นตอ้งการอะไร และตอ้งการตอบสนองความตอ้งการนัน้โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

4. การรูจ้ักใหโ้อกาสผูอ่ื้น (Leveraging diversity) คือการมีความรูส้ึกเห็นอกเห็นใจ 
ผูท้ี่ดอ้ยโอกาสกว่า ตอ้งการใหโ้อกาสบุคคลเหล่านีไ้ดเ้ป็นหรือท าในสิ่งที่ทัดเทียมกับผูอ่ื้น รวมถึง
การเขา้ใจและยอมรบัในสิ่งที่เขาเป็นหรือท าโดยเคารพความแตกต่าง 

5. การตระหนกัรูถ้ึงทัศนะและความคิดเห็นของกลุ่ม (Political awareness) คือการ
เขา้ใจความคิดเห็นและอารมณข์องกลุม่ในสถานการณต่์าง ๆ รวมถึงความสมัพนัธข์องคนในกลุม่ 

Goleman และ Ekman (2007)  ได้แบ่งความร่วม รู้สึกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
(Goleman และ Ekman, 2007; ทศันีย ์สรุยิะไชย และ นิยะดา จิตตจ์รสั, 2554) 
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1. ดา้นการรูคิ้ด (Cognitive empathy) คือการรบัรูว้่าอีกฝ่ายรูส้ึกอย่างไร ก าลังคิด
อย่างไร ตอ้งการอะไรในสถานการณท์ี่ต่างกนั เขา้ใจเจตคติของผูอ่ื้น (Perspective-taking) ผูท้ี่มี
ความรว่มรูส้กึประเภทนีจ้ะเจรจาต่อรองหรือจงูใจคนไดดี้ 

2. ดา้นอารมณ ์(Emotional empathy) คือการรูส้ึกร่วมไปกับอารมณค์วามรูส้ึกของ
อีกฝ่ายทั้งอารมณ์ทางบวกและทางลบ เสมือนเข้าไปอยู่ในโลกภายในทางอารมณ์ (Inner 
emotional world) ของอีกฝ่ายได ้เป็นความรว่มรูส้กึที่ขึน้อยู่กบัระบบเซลลส์มองกระจกเงา (Mirror 
neuron system) 

3. ดา้นการแสดงออก (Empathic concern) คือไม่เพียงแต่เขา้ใจสถานการณล์ าบาก
ของบุคคลหรือรูส้ึกร่วมไปกับอารมณข์องอีกฝ่ายเท่านัน้ แต่หยิบยื่นความช่วยเหลือใหท้นัทีถ้าอีก
ฝ่ายตอ้งการ รวมถึงแสดงออกทั้งทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่บ่งบอกถึงความเขา้ใจและ  
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม 

ผูว้ิจยัสรุปนิยามความหมายค าว่า “ความร่วมรูส้ึก” ว่าหมายถึง การที่บุคคลรบัรูแ้ละ
เขา้ใจอารมณแ์ละความคิดของผูอ่ื้น รวมถึงแสดงอารมณแ์ละเหตุผลที่สอดคลอ้งกับอารมณแ์ละ
สถานการณข์องผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม โดยในงานวิจยันีจ้ะศึกษาความร่วมรูส้ึกทัง้ 3 ดา้น คือ ดา้น
การรูคิ้ด ดา้นอารมณ ์และดา้นการแสดงออก 

อิทธิพลของความร่วมรู้สึกที่มีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ในส่ือสังคม
ออนไลน ์

งานวิจัยที่ผ่านมาอาจยังไม่มีความชัดเจนของความสมัพันธ์ระหว่างความร่วม
รูส้ึกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์แต่ผูว้ิจยัก็ไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

Connors (2013a) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Constructive 
communication) โดยมีการยกตวัอย่างรูปแบบการสื่อสารเชิงบวกที่ช่วยพฒันาการสนทนาและลด
ความขัดแย้งจ านวน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent communication) 
พัฒนาโดย Marshall Rosenberg 2) การสื่อสารอย่างไร้มลภาวะ (Clean communication) 
พฒันาโดย Matthew McKay, Kim Paleg และ Patrick Fanning 3) การสื่อสารอย่างสอดประสาน 
(Cooperative communication) พัฒนาโดย Dennis Rivers 4) การสื่ อสารโดยให้ผู้ อ่ืน เ ป็น
ศนูยก์ลาง (Centered communication) พฒันาโดย Carolyn Schrock-Shenk และ Ron Kraybill 
และ 5) การรับฟังด้วยความกรุณา (Compassionate listening) พัฒนาโดย Gene Knudsen 
Hoffman, Leah Green และ Cynthia Monroe ซึ่ง Connors พบว่า รูปแบบการสื่อสารเชิงบวกทัง้ 
5 รูปแบบนี ้มีจุดร่วมที่ส  าคัญประการหนึ่ง คือ การมีความร่วมรูส้ึก โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมว่า 
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การพยายามมีความร่วมรูส้ึกและเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดในการสื่อสารดว้ย
ความเคารพและซื่อสตัย ์ซึ่งนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

Hood, Jacobson, และ Jacobson (2017) ไดศ้ึกษาเรื่องผลกระทบของการเห็น
คุณค่าในตนเองและความร่วมรูส้ึกที่มีต่อความสมัพันธ์ระหว่างการระรานในที่ท างานกับรูปแบบ
ค ว า ม ผู ก พั น  ( The impact of self-esteem and empathy on the relationship between 
workplace bullying and attachment style)  พบว่า  บุคคลที่ มีการค านึ งถึ งความร่วม รู้สึก 
(Empathic concern) ในระดับสูงและมีความสามารถในการเขา้ใจทัศนะของผูอ่ื้น (Perspective 
taking) ในระดบัสงู จะมีพฤติกรรมการระราน (Bullying) ต ่ากว่าบุคคลที่มีการค านึงถึงความร่วม
รูส้กึในระดบัต ่าและมีความสามารถในการเขา้ใจทศันะของผูอ่ื้นในระดบัต ่า 

DQ Institute (2019) ไดศ้ึกษาและพัฒนาองคค์วามรูเ้ก่ียวกับความฉลาดทาง
ดิจิทัล (DQ: Digital intelligence quotient) ซึ่ งหมายถึงกลุ่มความสามารถในด้านเทคนิค 
(Technical) ดา้นการรูคิ้ด (Cognitive) อภิปัญญา (Meta-cognitive) และดา้นจิตสงัคม (Socio-
emotional) ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากหลกัศีลธรรมสากล ที่จะท าใหบุ้คคลแต่ละคนสามารถเผชิญกับ
ความทา้ทายของชีวิตดิจิทัล รวมถึงสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับชีวิตดิจิทัลได้ (สรานนท ์อินทนนท,์ 
2563) ความฉลาดทางดิจิทลัแบ่งเป็น 3 ระดบั 8 กลุ่ม 24 ความสามารถ (3 levels, 8 areas, and 
24 competencies)  ซึ่ งครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม และหนึ่ งใน 24 
ความสามารถนัน้คือ ความร่วมรูส้ึกทางดิจิทัล (Digital empathy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน
การรบัรู ้ไวต่อความรูส้ึก รวมถึงดูแลความตอ้งการ ความรูส้ึก และความกังวลทัง้ของตนเองและ
ผู้อ่ืนได้ ความร่วมรู้สึกทางดิจิทัลถูกจัดอยู่ในกลุ่มความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัล (Digital 
emotional intelligence) และจัดอยู่ในระดับพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) ซึ่งถือเป็น
ระดบัพืน้ฐานที่สดุหรือเป็นทกัษะที่ทกุคนควรจะมี (DQ Institute, 2019) 

ทัศนีย์ สุริยะไชย และ นิยะดา จิตต์จรัส (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการตระหนักรู ้ในตนเองกับการร่วมรู้สึกในวัยรุ่น  พบว่า ความร่วมรู้สึกโดยรวมมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการตระหนกัรูใ้นตนเองโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .66 

ชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย และ ชาญ รัตนะพิสิฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเขา้ใจในตัวบุคคลดว้ยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน (Empathic 
understanding) เป็นตัวแปรบ่งชีข้องทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาที่มีค่าน า้หนกัส าคญั
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เป็นอันดับที่สี่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบเท่ากับ .18 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 

จากการทบทวนงานวิจยั ผูว้ิจยัจึงตัง้สมมติฐานว่า ความรว่มรูส้ึกมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวัดความร่วมรู้สึก 
มนีกัวิจยัที่สนใจศกึษาดา้นความรว่มรูส้ึกและไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชป้ระเมินความ

รว่มรูส้กึขึน้ ดงันี ้
Lauster (1978) ไดส้รา้งแบบสอบถามคณุมีความร่วมรูส้ึกทางสงัคมหรือไม่ (Do 

you have social empathy?) เพื่อวัดความร่วมรู้สึกของบุคคลเมื่ออยู่ในสถานการณ์ทางสังคม 
แบบวดัมีลกัษณะเป็นสถานการณต่์าง ๆ ที่ถูกทดลองโดยนกัจิตวิทยาสงัคม โดยใหพ้ิจารณาเป็น
ขอ้ ๆ ซึ่งแต่ละขอ้มีค าตอบใหเ้ลือกตอบ แลว้ใหต้อบเพียงขอ้เดียว จ านวน 18 ขอ้ 

วลัยรัตน์ วรรณโพธิ์ และคนอ่ืน ๆ (2545) สร้างแบบวัดการร่วมรู้สึก เพื่อวัด
ความสามารถในการร่วมรูส้ึก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านอารมณแ์ละความรูส้ึกของ
ผูอ่ื้นจากการสังเกตสีหน้า ท่าทาง และค าพูด ความสามารถในการสวมบทบาทแทนบุคคลอ่ืน 
สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา เขา้ใจและรบัรูค้วามรูส้ึกของบุคคลอ่ืน และความสามารถในการ
ตอบสนองไดส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์สามารถแสดงพฤติกรรมตลอดจนค าพดูที่แสดงถึงความ
เขา้ใจ เห็นใจผูอ่ื้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 45 ขอ้ แต่ละ
ข้อประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .88 

กรรณิการ ์พนัทอง และคนอ่ืน ๆ (2550) สรา้งแบบสอบถามวดัความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้น เพื่อวดัความร่วมรูส้กึ โดยพฒันามาจากแบบทดสอบบุคลิกภาพของ Lauster (1978) แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการคาดเดาอารมณ์และความรูส้ึกของผู้อ่ืน ดา้น
ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้นตามสถานการณใ์นสงัคม และดา้นการเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือผูอ่ื้น แบบ
วดัมีลกัษณะเป็นสถานการณ ์โดยใหพ้ิจารณาเป็นขอ้ ๆ ซึ่งแต่ละขอ้มีค าตอบใหเ้ลือกตอบ แลว้ให้
ตอบเพียงขอ้เดียว จ านวน 30 ขอ้ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .66 

ทศันีย ์สรุยิะไชย และ นิยะดา จิตตจ์รสั (2554) สรา้งแบบสอบถามประสบการณ์
ด้านการร่วมรู้สึก โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการร่วมรู้สึกของ Goleman และ 
Ekman (2007) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูคิ้ด ด้านอารมณ์ และด้านการแสดงออก  
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เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า 30 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้แต่ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทั้งขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 และมีค่าความเชื่อมั่นด้านการคิด ด้านอารมณ์ และด้านการ
แสดงออก เท่ากบั .65, .72 และ .75 ตามล าดบั 

กันยกานต์ โสภา และ จรินทร วินทะไชย์ (2559) สรา้งแบบประเมินการรู ้ซึง้ 
ถึงความรู้สึก โดยพัฒนามาจากแบบประเมินของ  Jolliffe และ Farrington (2006) วลัยรัตน์  
วรรณโพธิ์ และคนอ่ืน ๆ (2545) ทัศนีย ์สุริยะไชย และ นิยะดา จิตตจ์รสั (2554) แบ่งออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูคิ้ด ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวม
ค่า 30 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” มีทัง้ขอ้ความ
ทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .88 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัโดยปรบัปรุงจากแบบวดัของ ทศันีย ์สรุิยะไชย 
และ นิยะดา จิตตจ์รสั (2554) โดยเป็นแบบวดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการร่วม
รูส้กึของ Goleman และ Ekman (2007) แบบวดันีแ้บ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูคิ้ด ดา้นอารมณ ์
และด้านการแสดงออก เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน  23 ข้อ แต่ละข้อ
ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่า
แสดงว่าเป็นนกัศกึษาที่มีความรว่มรูส้กึมากกว่านกัศกึษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

อิทธิพลจากตัวแบบ 
Bandura (1989) ไดอ้ธิบายว่า คนเราจะมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตัวอยู่

เสมอ การเรียนรูเ้กิดจากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งผูเ้รียนกบัสิ่งแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อกนั และมีความส าคญัเท่ากนั (สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กุล, 2561) ดงันัน้ ทกัษะหลาย ๆ 
อย่างที่ เกิดขึน้ในมนุษย์จึงมาจากการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการกระท าของตัวแบบ ซึ่ง
กระบวนการการเรียนรูโ้ดยการสงัเกต (Observational learning) ประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการ 
ดงันี ้(Bandura, 1989; กชกร บญุยพิทกัษส์กลุ และ พิชญาณี พลูพล, 2561; ปราณี จอ้ยรอด และ
คนอ่ืน ๆ, 2552; สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ, 2561) 

1. กระบวนการใส่ใจ (Attentional process) การเรียนรูจ้ากการสงัเกตจะเกิดขึน้ได้
มากก็ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจหรือสนใจต่อพฤติกรรมของตวัแบบ ถา้ผูเ้รียนไม่ใส่ใจ การสงัเกตหรือการ
เลียนแบบก็จะไม่เกิดขึน้ องคป์ระกอบส าคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผูเ้รียนมี
หลายอย่าง เช่น เป็นผูม้ีเกียรติสูง (High status) มีความสามารถสูง หนา้ตาดี การแต่งตัว การมี
อ านาจที่จะใหร้างวลัหรือลงโทษ ฯลฯ 
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2. กระบวนการเก็บจ า (Retention process) เป็นกระบวนการที่ส  าคัญที่ท าใหเ้กิด
การเรียนรูถ้า้ผูส้งัเกตสามารถเก็บจ าพฤติกรรมของตวัแบบไวไ้ด ้การที่ผูเ้รียนหรือผูส้งัเกตสามารถ
ที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได ้เพราะผูเ้รียนบันทึกสิ่งที่ตนสงัเกตจากตัว
แบบไว้ในความทรงจ าระยะยาว ซึ่งเป็นการเก็บจ าในรูปของกฎเกณฑ์หรือแนวความคิด 
(Concept) หากผูเ้รียนจ าไม่ได ้ก็จะไม่ไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบที่ถกูสงัเกตมากนกั 

3. กระบวนการกระท า (Behavioral production process) เป็นกระบวนการที่ผูเ้รียน
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของการกระท าที่ไดจ้ดจ าเอาไว ้ 

4. กระบวนการจงูใจ (Motivational process) เป็นกระบวนการที่มีความส าคญัอย่าง
มากที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา ผูเ้รียนไม่ไดก้ระท าทุกอย่างในสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู ้แต่จะแสดงออกเมื่อมีแรงจูงใจหรือมีความคาดหวงัว่าการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจะน า
บางสิ่งบางอย่างมาให้ เช่น การได้รับการเสริมแรงหรือรางวัล การได้รับผลประโยชน์ การได้
หลีกเลี่ยงปัญหา เช่นเดียวกบัที่ตวัแบบไดร้บัเมื่อกระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ  

บคุคลที่เด็กจะเลียนแบบนัน้จะเริ่มตน้จากคนใกลช้ิดที่สดุ แลว้ค่อยๆ ห่างออกไปจาก
ตัวเด็กตามพัฒนาการทางสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้ (Bandura, 1963 อ้างถึงใน ฆีร  
อกัษรทิพย,์ และ ฉฐัวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ, 2561; สวนา พรพฒันกลุ, 2525) 

1. เลียนแบบจากพ่อแม่และครู พ่อแม่และผูเ้ลีย้งดูถือว่าเป็นบุคคลที่ใกลช้ิดกับเด็ก
ที่สดุ เมื่อเด็กเริ่มเขา้โรงเรียน เด็กจะใชเ้วลาครึ่งหนึ่งของชีวิตในแต่ละวนักบัครู ครูจึงเป็นตวัแบบที่
ส  าคญัพอ ๆ กบัพ่อแม่ 

2. เลียนแบบจากตัวแบบที่เด็กชอบ เป็นตวัแบบที่ก่อความพึงพอใจแก่เด็ก อาจเป็น
เพื่อนและบคุคลแวดลอ้ม 

3. เลียนแบบจากตวัแบบที่ตรงความสนใจ ซึ่งมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล 
4. เลียนแบบจากผู้กล้าหาญ เด็กมักจะมีผู้กล้าหาญที่ตนยกย่อง และพอใจจะ

เลียนแบบผูก้ลา้หาญของตน ตัวแบบอาจมาจากเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่มักเป็นบุคคลที่อายุ
มากกว่า 

5. เลียนแบบจากตวัละคร ซึ่งเป็นตวัละครในนิยาย ภาพยนตร  ์หรือโทรทศัน ์เป็นตน้ 
จะเป็นการเลียนแบบโดยการถ่ายทอดพฤติกรรมทางสติปัญญา การเลียนแบบจะไม่ออกมาใน
ลกัษณะตรง แต่จะมีการดดัแปลงปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัตนเองก่อน 
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ส าหรบัการเลียนแบบของผูใ้หญ่ การเลียนแบบจะเป็นการถ่ายทอดพฤติกรรมทาง
สติปัญญา การเลียนแบบจะไม่ออกมาในลกัษณะตรง ๆ แต่จะมีการดดัแปลงปรบัปรุงใหเ้หมาะสม
เสียก่อน (สวนา พรพฒันกลุ, 2525) 

ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลจากตัวแบบ (Modeling influences) ที่มี
ต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์โดยเลือกศึกษาตัวแบบที่ส  าคัญ 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ตวัแบบจากเพื่อน ตวัแบบจากครอบครวั และตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์

การได้รับตัวแบบจากเพ่ือน 
การคบเพื่อนหรือเข้ากลุ่มเพื่อนเป็นพัฒนาการทางสังคมที่ส  าคัญของวัยรุ่น 

ครอบครวัจะมีบทบาทนอ้ยลง ในขณะที่กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลสงูสดุในช่วงวยันี ้เพราะกลุ่มเพื่อน
ตอบสนองความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง เมื่ออยู่กบักลุ่มเพื่อน วยัรุ่นสามารถแสดงความคิดเห็น
และแสดงความสามารถอย่างอิสระ สรา้งความรูส้ึกอบอุ่นและปลอดภัย รวมทัง้มีความสบายใจ
มากกว่าเมื่ออยู่กบัผูใ้หญ่ (สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช , 2548) วยัรุ่น
ตอ้งการเป็นที่ยอมรบัและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพราะการถูกยอมรบัจะท าใหต้นเองรูส้ึกอบอุ่น 
มั่นคง และกระตุน้ใหว้ยัรุน่เป็นตวัของตวัเองจากพ่อแม่และครู (ประณต เคา้ฉิม, 2549) ท าใหว้ยัรุน่
มีพฤติกรรมคลอ้ยตามไดง้่าย วยัรุ่นจึงเรียนรูพ้ฤติกรรมต่าง ๆ จากกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่และมกั
แสดงพฤติกรรมตามที่เพื่อนกระท า (ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ, 2552) ดังนัน้ ถา้กลุ่มเพื่อนมี
พฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรบัในสงัคม วัยรุ่นก็จะมีแนวโนม้ที่จะมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรบัในสงัคมดว้ย 
แต่ถ้ากลุ่มเพื่อนมีพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ วัยรุ่นก็จะประสบปัญหาที่จะท าตามอย่าง
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ และอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุขได้ กลุ่มเพื่อนจึงถือได้ว่ามี
ความส าคญัต่อการท าตามอย่างพฤติกรรมในสงัคม (ประไพพรรณ ภมูิวฒุิสาร, 2530)  

ในงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการได้รับตัวแบบจากเพื่อน มีผู ้ศึกษาและนิยามค า
จ ากดัความที่ใกลเ้คียงไว ้ดงันี ้

จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) นิยามความหมายของอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน ว่าหมายถึง อิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกรบัชมและใชส้ื่อดว้ยปัญญา 
การไดร้บัการชักจูงหรือแนะน าใหช้มสื่อ ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อคุณภาพชีวิตหรือการ
ด าเนินชีวิต 

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) นิยามความหมายของการไดร้บัตัวแบบ
จากเพื่อน ว่าหมายถึง การที่บุคคลไดเ้ห็นหรือรบัรูก้ารปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างจากเพื่อนในการรบั
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สื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ การพดูคยุกล่าวถึงเนือ้หาดา้นการศกึษาหาความรู ้ดา้นความ
บนัเทิงสนกุสนาน และดา้นการติดต่อสื่อสาร ที่ไดจ้ากการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ต 

วนัวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2554) นิยามความหมายของการมีเพื่อนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต ว่าหมายถึง การรายงานของนกัเรียนว่าไดส้งัเกตเห็นและรบัรู ้
การกระท าของเพื่อน ๆ ในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั เช่น เห็นเพื่อนคน้ควา้
ขอ้มลูที่มีประโยชนต่์อการเรียน คน้หาขอ้มลูดา้นบนัเทิงจากอินเทอรเ์น็ตเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 
เห็นเพื่อนปฏิบติัตามกฎระเบียบในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

ณฐักาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) นิยามความหมายของอิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อน ว่าหมายถึง การรบัรูข้องนกัศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของเพื่อนในการเลือกเปิดรบัสื่อสงัคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งได้รับการชักจูงหรือแนะน าให้เลือกใช้สื่อในทางที่ เป็น
ประโยชน ์สรา้งสรรคต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

ผูว้ิจยัสรุปนิยามความหมายค าว่า “การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน” ว่าหมายถึง การ
ที่บุคคลเก็บจ ารายละเอียดของพฤติกรรมหรือผลของการกระท าของเพื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

อิทธิพลของการได้รับตัวแบบจากเพ่ือนทีม่ีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์
ในส่ือสังคมออนไลน ์

งานวิจยัที่ผ่านมาอาจยงัไม่มีความชดัเจนของความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บั
ตวัแบบจากเพื่อนกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์แต่ผูว้ิจยัก็ไดศ้ึกษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาของ
นกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเป็นปัจจยัทางสงัคมที่มีความสมัพนัธส์งูสุดกบั
พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .51 นอกจากนี ้ 
อิทธิพลของกลุม่เพื่อนยงัเป็นตวัท านายที่มีอิทธิพลสงูเป็นอนัดบัที่สามในการท านายพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อดว้ยปัญญา และร่วมกับตัวท านายอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลสูงอีก 3 ตัวแปร ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการบรโิภคสื่อดว้ยปัญญาไดร้อ้ยละ 40 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรม
การรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ตัวแปรการได้รับตัวแบบจากเพื่อน ร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ อีก 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านาย
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พฤติกรรมการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณไดร้อ้ยละ 37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยตวัแปรการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อนเป็นตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัที่สาม  

ฐิติกาญจน ์อศัตรกุล, ดษุฎี เจริญสขุ, และ วรชยั วิริยารมภ ์(2554) ไดศ้ึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในทางที่ผิดของวัยรุ่นตอนกลาง ใน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเหมาะสมของกลุม่เพื่อนในสถานศกึษา มีความสมัพนัธ์
ในเชิงลบกับพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในทางที่ผิดของวัยรุ่นตอนกลางอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.52 

วนัวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2555) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัเชิงสาเหตุดา้น
สถานการณท์างสงัคม และการมีภมูิคุม้กนัทางจิตที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วม
โครงการส่งเสริมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย พบว่า นักเรียนที่เรียนอยู่ใน
โรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ถ้ามีการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการฝึกอบรมการใช้อินเทอรเ์น็ตใน
โรงเรียน หรือมีเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตดา้นใดดา้นหนึ่งในปรมิาณมาก แต่อีก
ด้านมีปริมาณน้อย จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัย หรือมีพฤติกรรม
สนบัสนุนใหเ้พื่อนใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยัแต่ละดา้นมากกว่านกัเรียนที่มีการ
รบัรูป้ระโยชนจ์ากการฝึกอบรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในโรงเรียนหรือการมีเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตนอ้ยพรอ้มกนัทัง้สองดา้น การมีเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตยงั
เป็นตวัท านายที่ส  าคญัของพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภยัอีกดว้ย 

ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน มีความสมัพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการเปิดรบั
สื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรอิทธิพล
ของกลุ่มเพื่อนร่วมกับตวัแปรอ่ืน ๆ อีก 7 ตวัแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธพ์หคุณูเท่ากบั .56 
จากการทบทวนงานวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า  การได้รับตัวแบบจาก

เพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวัดการได้รับตัวแบบจากเพ่ือน 
มีนักวิจัยที่สนใจศึกษาเก่ียวกับการไดร้บัตัวแบบจากเพื่อนและอิทธิพลจาก

กลุม่เพื่อนที่มีต่อการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์และไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชป้ระเมินขึน้ ดงันี ้
จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบสอบถามการใชช้ีวิต

ในกลุ่มเพื่อน เพื่อวดัอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 10 
ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทั้งข้อความ
ทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .78 

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบสอบถามการไดร้บัตัวแบบ
จากเพื่อน เพื่อวดัการเห็นหรือรบัรูก้ารปฏิบติัตัวเป็นแบบอย่างจากเพื่อนในการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ต
อย่างมีวิจารณญาณ การพูดคุยกล่าวถึงเนื ้อหาด้านการศึกษาหาความรู้ ด้านความบันเทิง
สนุกสนาน และดา้นการติดต่อสื่อสารที่ไดจ้ากการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ต เป็นแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า จ านวน 7 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 5 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิ
เลย” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั 
.54 

ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล และคนอ่ืน ๆ (2554) สรา้งแบบสอบถามปัจจัยด้าน
สิ่งแวดลอ้มทางสังคม (ดา้นลักษณะของกลุ่มเพื่อนในสถานศึกษา) เป็นแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า จ านวน 6 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 4 ระดบั ตัง้แต่ “มากที่สดุ” ถึง “นอ้ย
ที่สดุ” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .80 

วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2554) สร้างแบบวัดเพื่อนกับการใช้
อินเทอรเ์น็ตของนักเรียน เพื่อวัดการมีเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริง
ที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .77 

ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) สรา้งแบบสอบถามเพื่อนกบัการใช้
สื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อวดัอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 
10 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทัง้ขอ้ความ
ทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .81 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการไดร้บัตัวแบบจากเพื่อนขึน้ใหม่ โดยเป็น
แบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการไดร้บัอิทธิพลจากตัวแบบของ Bandura 
(1989) เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 
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ระดับ ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สุด) นักศึกษาที่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นนักศึกษาที่
ไดร้บัตัวแบบจากเพื่อนในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านักศึกษาที่ได้
คะแนนต ่ากว่า 

การได้รับตัวแบบจากครอบครัว 
ครอบครวั ถือเป็นสถาบนัทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยต์ัง้แต่เกิดจนโต จดั

ว่าเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและต่อเนื่องกับมนุษย์มากที่สุด เป็นสถาบันที่ปลูกฝัง
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล (จินตนา  
ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ, 2552; ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 2559) ในวยัเด็ก เมื่อเด็ก
เริ่มเลียนแบบได ้เด็กจะเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลที่ใกลช้ิดที่สดุ นั่นคือพ่อแม่หรือบุคคลที่
เป็นผูเ้ลีย้งดู (สมทรง ตันประเสริฐ, อารี พันธ์มณี, และ กมลรตัน ์กรีทอง, 2544) ซึ่งไม่เพียงแต่
เลียนแบบพฤติกรรมเท่านั้น แต่ยังซึมซับเจตคติและค่านิยมของพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูอีกด้วย  
(ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2530) ดว้ยเหตุนี ้พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครวัจึงเป็นตัวแบบที่
ส  าคญั  

ในงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั มีผูศ้กึษาและนิยาม
ค าจ ากดัความที่ใกลเ้คียงไว ้ดงันี ้

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืน ๆ (2552) นิยามความหมายของการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครวั ว่าหมายถึง การที่นกัศึกษาไดร้บัการปลูกฝังถ่ายทอดนิสัยการ
บริโภคสื่อดว้ยปัญญาจากครอบครวั ทัง้ในเรื่องของการใชเ้วลากับสื่อ การเลือกเปิดรบัสื่อ และ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรง ได้แก่ การให้ค าแนะน า การส่งเสริมสนับสนุน ตักเตือน 
ควบคมุการเปิดรบัสื่อ และโดยทางออ้มจากการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของพ่อแม่และสมาชิกใน
ครอบครวั 

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) นิยามความหมายของการไดร้บัตวัแบบ
จากครอบครวั ว่าหมายถึง การเห็น หรือรบัรู ้การปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างของบุคคลในครอบครวัใน
การรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ การพูดคุยกล่าวถึงเนือ้หาดา้นการศึกษาหาความรู ้
ดา้นความบนัเทิงสนุกสนาน และดา้นการติดต่อสื่อสาร ที่ไดจ้ากการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตของบุคคล
ในครอบครวั 

ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) นิยามความหมายของการไดร้บัตวั
แบบจากครอบครวั ว่าหมายถึง การรบัรูข้องนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของ
บุคคลในครอบครัวในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการพูดคุยในเรื่อง
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เป้าหมายการเปิดรับสื่อที่เหมาะสม ผลกระทบของสื่อ รวมทั้งด้านเนือ้หา และการใช้เวลาที่
เหมาะสมในการใชส้ื่อ 

ผู้วิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การได้รับตัวแบบจากครอบครัว” ว่า
หมายถึง การที่บุคคลเก็บจ ารายละเอียดของพฤติกรรมหรือผลของการกระท าของครอบครวั เพื่อ
เป็นแนวทางในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

อิทธิพลของการได้รับตัวแบบจากครอบครัวที่มีต่อการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์

งานวิจยัที่ผ่านมาอาจยงัไม่มีความชดัเจนของความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บั
ตัวแบบจากครอบครวักับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์แต่ผูว้ิจัยก็ได้ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครวัมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ด้วยปัญญาของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นปัจจัยทางสังคมที่มี
ความสมัพันธ์สูงสุดเป็นอันดับสองกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญา โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .34 
ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรม

การรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการควบคมุตนเองและการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการ
รบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ นั่นคือ ในกลุ่มนกัเรียนที่มีการควบคมุตนเองมาก นกัเรียน
ที่ไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัมาก มีพฤติกรรมการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณมากกว่า
นกัเรียนท่ีไดร้บัตวัแบบจากครอบครวันอ้ย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ พบว่า การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการ
เปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปร
การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัรว่มกบัตวัแปรอ่ืน ๆ อีก 7 ตวัแปร สามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรม
การเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณได ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยมี
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูเท่ากบั .56 
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จากการทบทวนงานวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า  การได้รับตัวแบบจาก
ครอบครวัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวัดการได้รับตัวแบบจากครอบครัว 
มีนักวิจัยที่สนใจศึกษาเก่ียวกับการได้รับตัวแบบจากครอบครัวและการ

ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครวัที่ส่งผลต่อการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์และไดส้รา้งเครื่องมือที่ใช้
ประเมินขึน้ ดงันี ้

จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบสอบถามการใชช้ีวิต
ในครอบครวั เพื่อวดัการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครวั เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวม
ค่า จ านวน 14 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทัง้
ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .80 

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบสอบถามการไดร้บัตัวแบบ
จากครอบครวั เพื่อวดัการเห็น หรือรบัรู ้การปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างของบุคคลในครอบครวัในการ
รบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ การพูดคุยกล่าวถึงเนือ้หาดา้นการศึกษาหาความรู ้ดา้น
ความบนัเทิงสนุกสนาน และดา้นการติดต่อสื่อสารที่ไดจ้ากการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตของบุคคลใน
ครอบครวั เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 8 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 
5 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .80 

ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) สรา้งแบบสอบถามครอบครวักับ
การใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อวดัการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมิน
รวมค่า จ านวน 19 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” มี
ทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .85 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัขึน้ใหม่ โดย
เป็นแบบวดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบของ Bandura 
(1989) เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 
ระดับ ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สุด) นักศึกษาที่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นนักศึกษาที่
ไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศึกษาที่
ไดค้ะแนนต ่ากว่า 
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การได้รับตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน ์
สื่อสงัคมออนไลน ์จดัว่าเป็นสื่อมวลชนในรูปแบบหนึ่ง (ธนพทัธ ์จนัทพ์ิพฒันพ์งศ ์

และ อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2559; สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2545) แต่สื่อสังคมออนไลน์นั้นมี
ความแตกต่างจากสื่ออ่ืน ๆ เพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่ง จึงไม่สามารถควบคุมการ
แพร่กระจายได ้รวมถึงยงัเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั่วไปที่เคยเป็นเพียงแต่ผูบ้ริโภคเนือ้หา (Audience) 
กลับกลายเป็นผู้สร้างเนื ้อหา (Publisher) เองได้ด้วย (Guinchard, 2009) อินเทอรเ์น็ตหรือสื่อ
สงัคมออนไลนจ์ึงมีพลงัในการแพรก่ระจายขอ้มลูมากกว่าสื่ออ่ืน ๆ 

ค าว่า “บคุคลในสื่อสงัคมออนไลน”์ ในงานวิจยันี ้ไม่ไดห้มายถึงบคุคลที่มีชื่อเสียง
หรือบคุคลสาธารณะเท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงบคุคลทั่วไปในสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ย ซึ่งบคุคลเหลา่นีม้ี
อิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม ทัง้ในดา้นความคิด เจตคติ และการกระท า
ของวยัรุน่ (จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ, 2552; วนัวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) 
เพราะการเรียนรูพ้ฤติกรรมของบุคคลที่ในสื่อถือเป็นการตอบสนองการไดร้บัการยอมรบัทางสงัคม
และการแสวงหาอตัลักษณข์องวยัรุ่น นอกจากนี ้วยัรุ่นยงัใชเ้วลากบัสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสงัคม
ออนไลนเ์ป็นอย่างมาก บุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์จึงกา้วเขา้มามีอิทธิพลในการเรียนรูข้องวยัรุ่น
แทนที่พ่อแม่หรือผูป้กครอง (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, และ ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์, 
2541) 

Bandura (2009) ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรูท้างสังคม (Socialization) โดยผ่าน
ตัวแทนจากสื่อมวลชนเอาไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556; ณัฐพงษ์ กระจ่าง, 
2545) 

1. การแสดงพฤติกรรมจากการสงัเกตของสื่อ (Observational learning effect) 
หมายถึง ผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้บบแผนของพฤติกรรมใหม่ ๆ ผ่านการเปิดรบัสื่อต่าง ๆ  แลว้เกิดการ
เลียนแบบขึน้ 

2. การใชส้ื่อเป็นแม่แบบในการไม่แสดงออก (Inhibitory effects) หมายถึง การ
ไดเ้ห็นตวัแบบในสื่อถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าบางอย่าง เป็นการลดแรงจงูใจของผูเ้ลียนแบบที่
จะท าตามใหน้อ้ยลง เนื่องจากผูเ้รียนจะรูส้กึคลา้ยกบัว่าตนเองถกูลงโทษเช่นกนั 

3. การใชส้ื่อเป็นแม่แบบในการแสดงออก (Disinhibitory effects) หมายถึง การ
ไดเ้ห็นตวัแบบในสื่อไดร้บัรางวลัเนื่องจากกลา้แสดงพฤติกรรมที่สงัคมหา้มปรามไม่ใหฝ่้าฝืน ท าให้
ผูเ้รียนเลียนแบบพฤติกรรมที่สวนกระแสสงัคมมากขึน้ได ้



  53 

ในงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ มีผู ้
ศกึษาและนิยามค าจ ากดัความที่ใกลเ้คียงไว ้ดงันี ้

กชกร บุญยพิทกัษ์สกุล และ พิชญาณี พลูพล (2561) นิยามความหมายของการ
ไดร้บัอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ว่าหมายถึง บุคคลไดร้บัรูห้รือเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงหรือบคุคลที่ยดึเป็นตน้แบบในทางที่ดีและท าใหม้ีการปฏิบติัที่เหมาะสม 

เยาวลักษณ์ เตียวิลัย, ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน , และ  
งามตา วนินทานนท ์(2561) นิยามความหมายของการเห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชน เป็นรบัรู ้
การสื่อสารจากสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ อย่างเคารพสิทธิ เช่น การเห็นข่าวที่รณรงคใ์หแ้ชรท์ี่เป็น
ความจรงิ เป็นตน้ 

ผู้วิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลน”์ ว่าหมายถึง การที่บุคคลเก็บจ ารายละเอียดของพฤติกรรมหรือผลของการกระท าของ
บคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

อิทธิพลของการได้รับตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อการ
ส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์

งานวิจยัที่ผ่านมาอาจยงัไม่มีความชดัเจนของความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บั
ตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์แต่
ผูว้ิจยัก็ไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

ฐิ ติกาญจน์ อัศตรกุล และคนอ่ืน ๆ (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในทางที่ผิดของวัยรุ่นตอนกลาง ในเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเหมาะสมของอิทธิพลของสื่อ มีความสมัพนัธใ์นเชิงลบกบัพฤติกรรม
การใช้อินเทอรเ์น็ตในทางที่ผิดของวัยรุ่นตอนกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.32 

กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบปฏิสมัพนัธร์่วมกันระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการ
ไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบที่มีชื่อเสียงที่มีต่อพฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างรูเ้ท่าทนัทัง้ดา้น
รวมและดา้นย่อยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และตวัแปรการไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบที่
มีชื่อเสียงร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ อีก 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทันทั้งในด้านรวมและด้านย่อย ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะ  
ชีวสงัคมไดร้อ้ยละ 7 ถึง 55 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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เยาวลกัษณ ์เตียวิลยั และคนอ่ืน ๆ (2561) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัเชิงเหตทุางจิต
และสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พบว่า ตวัแปรการเห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชน ร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ อีก 11 
ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิในกลุ่มรวมไดร้อ้ยละ 64.60 และ
ท านายในกลุม่ย่อยต่าง ๆ ได ้ระหว่างรอ้ยละ 58.10 ถึงรอ้ยละ 69.70 โดยสามารถท านายไดส้งูสดุ
รอ้ยละ 71.90 ในกลุม่นกัศกึษาสายการเรียนวิทยาศาสตร ์

จากการทบทวนงานวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า  การได้รับตัวแบบจาก
บุคคลในสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคม
ออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวัดการได้รับตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน ์
ในงานวิจัยนี ้แมว้่าจะยังไม่พบเครื่องมือที่ใชป้ระเมินการไดร้บัตัวแบบจาก

บุคคลในสื่อสงัคมออนไลนโ์ดยตรง แต่ผูว้ิจัยก็ไดศ้ึกษาเครื่องมือที่ใชป้ระเมินอิทธิพลของสื่อและ
บคุคลที่มีชื่อเสียงที่สง่ผลต่อการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้

ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล และคนอ่ืน ๆ (2554) สรา้งแบบสอบถามปัจจัยด้าน
สิ่งแวดลอ้มทางสังคม (ขอ้ย่อยดา้นอิทธิพลของสื่อ) เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า 
จ านวน 5 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 4 ระดบั ตัง้แต่ “มากที่สดุ” ถึง “นอ้ยที่สดุ” มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .76 

กชกร บญุยพิทกัษส์กลุ และ พิชญาณี พลูพล (2561) สรา้งแบบสอบถามการ
ไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบที่มีชื่อเสียง เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 7 ขอ้ แต่ละ
ข้อประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ “ปฏิบัติมากที่สุด” ถึง “ไม่ปฏิบัติเลย” มีทั้งข้อความ
ทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .87 

ในงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยสรา้งแบบวัดการได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลนข์ึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการได้รบัอิทธิพลจาก
ตวัแบบของ Bandura (1989) เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 18 ขอ้ แต่ละขอ้
ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่า
แสดงว่าเป็นนกัศึกษาที่ไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลนใ์นการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
ในสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่านกัศกึษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสงัคม (Social support) หมายถึง การที่บุคคลไดร้บัความรกั การ

ยกย่อง รวมทั้งการช่วยเหลือ จากบุคคลรอบข้างหรือสังคม (อธิ ธนธรรมคุณ และ งามลมัย  
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ผิวเหลือง, 2556) แนวคิดเรื่องการสนับสนุนทางสงัคมมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีทางสงัคมจิตวิทยา
ซึ่งพบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ของบุคคลนั้นขึน้อยู่กับอิทธิพลของบุคคลที่มีความส าคัญและมี
อ านาจต่อบุคคล การสนับสนุนทางสงัคมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล ทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจ (พลรพี ทุมมาพันธ์, ดุษฎี โยเหลา, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, และ วินัย  
ด าสวุรรณ, 2554)  

หลกัการที่ส  าคญัของการสนบัสนนุทางสงัคม คือ การปฏิสมัพนัธห์รือการแลกเปลี่ยน
กันระหว่างผูใ้หก้ารสนับสนุน (Provider) และผูร้บัการสนับสนุน (Recipient) (House, 1981 อา้ง
ถึงใน Schetter และ Skokan, 1990) โดยลกัษณะของการติดต่อสมัพนัธน์ัน้จะตอ้งท าใหผู้ร้บัการ
สนบัสนนุเชื่อว่าตนเองเป็นที่รกั ไดร้บัความห่วงใย มีคณุค่า มีความภาคภมูิใจ รวมถึงเชื่อว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน (Cobb, 1976) ซึ่งในงานวิจัยนี ้ ผู ้ร ับการ
สนบัสนุน หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ให้การสนับสนุน หมายถึง เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของ
นกัศกึษา 

House (1985 อ้างถึงใน กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล , 2561;  
วรวรรณ บุญเดช และคนอ่ืน ๆ, 2553) ไดแ้บ่งประเภทการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) เช่น การให้ความพอใจ การ
ยอมรบันบัถือ การแสดงความห่วงใย 

2. การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล (Appraisal support) เช่น การให้
ความเห็น (Feedback) การเห็นพอ้งหรือรบัรอง (Affirmation) ผลการปฏิบติั หรือการบอกใหท้ราบ
ถึงผลดีที่ผูร้บัไดป้ฏิบติั 

3. การให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information support) เช่น การให้
ค าแนะน า (Suggestion) การตักเตือน (Caution) การใหค้ าปรึกษา (Advice) และการใหข้อ้มูล
ข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ 

4. การใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นเครื่องมือ (Instrumental support) เช่น แรงงาน เงิน 
เวลา เป็นตน้ 

ผูว้ิจัยสรุปนิยามความหมายค าว่า “การสนับสนุนทางสงัคม” ว่าหมายถึง การรบัรู ้
ของบุคคลว่าเพื่อนและสมาชิกในครอบครวัไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามคิดเห็น ใหก้ารเห็นพอ้ง
หรือรบัรองผลการปฏิบติั แนะน า ตกัเตือน รวมถึงใหค้ าปรกึษาเก่ียวกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
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ในสื่อสงัคมออนไลน ์โดยในงานวิจยันีจ้ะศึกษาการสนับสนุนทางสงัคมเพียง 2 ดา้น คือ ดา้นการ
ใหก้ารประเมินผล และดา้นขอ้มลูข่าวสาร 

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือ
สังคมออนไลน ์

งานวิจัยที่ผ่านมาอาจยังไม่มีความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนบัสนนุทางสงัคมกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์แต่ผูว้ิจยัก็ไดศ้กึษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
รบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวั
แปรการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากครูและตัวแปรการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากสื่อ
ร่วมกนัตวัแปรอ่ืน ๆ อีก 3 ตวัแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมี
วิจารณญาณไดร้อ้ยละ 39 โดยการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากครูเป็นตัวแปรที่เขา้ท านาย
เป็นตวัแรก และตวัแปรการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากสื่อเป็นตวัแปรที่เขา้ท านายเป็นล าดบั
ที่ 5 

วรวรรณ บญุเดช และคนอ่ืน ๆ (2553) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในการใช้อินเทอรเ์น็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงคใ์นการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมีค่าเท่ากับ .64 และมีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี ้การสนับสนุนทางสังคมยังส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงคใ์นการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีค่าน า้หนกัความส าคญั

สมัพทัธ ์(β) เท่ากบั .28 
วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2554) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุด้าน

สถานการณท์างสงัคม และการมีภมูิคุม้กนัทางจิตที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วม
โครงการส่งเสริมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั พบว่า การสนบัสนุนจากครูใน
การใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างเหมาะสม เป็นตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนใช้
อินเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรค์และปลอดภยั โดยท านายไดส้งูสดุในกลุ่มนักเรียนที่มีจ านวนเวลาใน
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตมาก 

กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ตัวแปรการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม ร่วมกับตัวแปร 
อ่ืน ๆ อีก 4 ตวัแปร สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างรูเ้ท่าทันทัง้ใน
ดา้นรวมและดา้นย่อย ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคมไดร้อ้ยละ 7 ถึง 55 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ ยังพบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างการได้รับการ
สนับสนุนทางสงัคมและการมีภูมิคุม้กันทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างรู ้ 
เท่าทนัทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อยอีกดว้ย 

เยาวลักษณ์ เตียวิลัย และคนอ่ืน ๆ (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุทางจิต
และสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนจากสังคม ร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ อีก 11 ตัวแปร 
สามารถท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิในกลุ่มรวมไดร้อ้ยละ 64.60 และท านายใน
กลุ่มย่อยต่าง ๆ ได ้ระหว่างรอ้ยละ 58.10 ถึงรอ้ยละ 69.70 โดยสามารถท านายไดสู้งสุดรอ้ยละ 
71.90 ในกลุม่นกัศกึษาสายการเรียนวิทยาศาสตร ์

จากการทบทวนงานวิจัย ผูว้ิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า  การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของ นักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
มีนักวิจัยที่สนใจศึกษาดา้นการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการใชส้ื่อสังคม

ออนไลนแ์ละไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชป้ระเมินการสนบัสนนุทางสงัคมขึน้ ดงันี ้
ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) สรา้งแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 4 

แบบวดั ไดแ้ก่ 
1. แบบสอบถามการไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั เป็นแบบวัด

ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 8 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้แต่ “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีทั้งข้อความทางบวกและข้อความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .74 

2. แบบสอบถามการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อน เป็นแบบวดัประเภท
มาตรประเมินรวมค่า จ านวน 7 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง 
“ไม่จรงิเลย” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากบั .53 
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3. แบบสอบถามการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากครู เป็นแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า จ านวน 8 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง 
“ไม่จรงิเลย” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากบั .72 

4. แบบสอบถามการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากสื่อ เป็นแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า จ านวน 11 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 5 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง 
“ไม่จรงิเลย” มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากบั .63 

วรวรรณ บุญเดช และคนอ่ืน ๆ (2553) สรา้งแบบสอบถามวัดการสนับสนุนทาง
สงัคม เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 14 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 5 
ระดบั ตัง้แต่ “มากที่สดุ” ไปจนถึง “นอ้ยที่สดุ” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .84 

วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2554) สร้างแบบสอบถามครูกับการใช้
อินเทอรเ์น็ตของนักเรียน เพื่อวัดการสนับสนุนจากครูในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างเหมาะสม เป็น
แบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 
“จรงิที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .84 

กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล (2561) สรา้งแบบสอบถามการ
ไดร้บัการสนับสนุนทางสังคม โดยปรบัปรุงขึน้จากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ House 
(1981 อา้งถึงใน กชกร บุญยพิทกัษ์สกุล และ พิชญาณี พลูพล, 2561) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนนุทางอารมณ ์ดา้นการสนบัสนุนดา้นการใหก้ารประเมินผล 
ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร และดา้นการใหก้ารสนับสนุนทางดา้นเครื่องมือ เป็น
แบบวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 
“ปฏิบติัมากที่สดุ” ถึง “ไม่ปฏิบติัเลย” ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .76  

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวดั
ที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสงัคมของ House (1985 อา้งถึงใน 
กชกร บุญยพิทกัษ์สกุล และ พิชญาณี พลูพล, 2561; วรวรรณ บุญเดช และคนอ่ืน ๆ, 2553) แบบ
วัดนี ้แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล และการให้การ
สนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 26 ขอ้ แต่ละขอ้
ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนสงูกว่า
แสดงว่าเป็นนกัศกึษาที่มีการสนบัสนนุทางสงัคมมากกว่านกัศึกษาที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 



  59 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
งานวิจัยชิน้นี ้ผูว้ิจัยอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมตามทฤษฎีการรูคิ้ดทางสงัคม (Social 

cognitive theory) ของ  อัลเบิร ์ต แบนดูรา (Albert Bandura) และน าทฤษฎีดังกล่าวมาเป็น
ตวัก าหนดตวัแปรอิสระ Bandura (1989) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมของมนษุยว์่าเกิดจากปัจจัยหลกั
สองประการ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) และปัจจัยทางสังคม (Environmental 
factors) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้อง พบว่า ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เจตคติที่มีต่อการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ (ณัฐกาญจน์ กอมณี  และคนอ่ืน ๆ , 2559; ธนพัทธ์  
จันท์พิพัฒน์พงศ์ และ อังศินันท์ อินทรก าแหง , 2559; พนารัตน์ พรมมา และคนอ่ืน ๆ, 2555;  
วรวรรณ บุญเดช และคนอ่ืน ๆ, 2553; วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) และความร่วม
รูส้ึก (Connors, 2013a; DQ Institute, 2019; Hood และคนอ่ืน ๆ, 2017; ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย และ 
ชาญ รตันะพิสิฐ, 2557; ทศันีย ์สรุยิะไชย และ นิยะดา จิตตจ์รสั, 2554) และปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ 
อิทธิพลจากตัวแบบ ประกอบด้วย การได้รับตัวแบบจากเพื่อน (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และ 
คนอ่ืน ๆ, 2552; ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล และคนอ่ืน ๆ, 2554; ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 
2559; ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ, 2552; วันวิสา สรีระศาสตร  ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) การไดร้บั
ตัวแบบจากครอบครวั (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืน ๆ, 2552; ณัฐกาญจน ์กอมณี และ 
คนอ่ืน ๆ, 2559; ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ, 2552) และการไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคม
ออนไลน์ (กชกร บุญยพิทักษ์สกุล  และ พิชญาณี พูลพล , 2561; ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล และ 
คนอ่ืน ๆ, 2554; เยาวลกัษณ์ เตียวิลยั และคนอ่ืน ๆ, 2561) และการสนับสนุนทางสงัคม (กชกร 
บุญยพิทกัษ์สกุล และ พิชญาณี พลูพล, 2561; ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ, 2552; เยาวลกัษณ ์
เตียวิลยั และคนอ่ืน ๆ, 2561; วรวรรณ บญุเดช และคนอ่ืน ๆ, 2553)  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลจากตัวแบบ (ประกอบด้วย การได้รับ 
ตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม มีความสมัพนัธท์างบวกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น
สื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลจากตัวแบบ (ประกอบด้วย การได้รับ 
ตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลน)์ และการสนับสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เจตคติทีมี่ต่อการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์
- องคป์ระกอบทางการรูค้ดิ 

- องคป์ระกอบทางความรูส้กึ  
ความร่วมรู้สึก 
- ดา้นการรูค้ดิ 

- ดา้นอารมณ ์

- ดา้นการแสดงออก  

การสื่อสารอย่างสร้างสรรคใ์นสื่อ
สังคมออนไลน ์
- การสือ่สารดว้ยภาษาทีส่รา้งสรรค ์
- การสือ่สารดว้ยความรกัและมิตรภาพ 
- การสือ่สารเพือ่สงัคม 
- การสือ่สารอย่างมจีริยธรรมและถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

ปัจจัยทางสังคม 
อิทธพิลจากตวัแบบ 
- การไดร้บัตวัแบบจากเพือ่น 

- การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 

- การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสือ่สงัคม
ออนไลน ์ 
การสนับสนุนทางสังคม 

- ดา้นการใหก้ารประเมินผล 

- ดา้นขอ้มูลขา่วสาร 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์
ของนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรฐัและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 291,729 คน (ระบบเผยแพร่สารสนเทศ
อดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2563) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลยั

ในก ากับของรฐัและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดค้  านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, และ Buncher, 2007) จากรูปแบบการใชส้ถิติการ
ถดถอยพหุคูณ โดยมีตัวแปรท านายจ านวน 6 ตัว ความคลาดเคลื่อนในการท านายที่ระดับ .05 
อ านาจในการทดสอบเท่ากับ .80 มีขนาดอิทธิพลซึ่งค านวณไดจ้ากค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปร
ตน้และตวัแปรตามจากงานวิจยัก่อนหนา้นีด้ว้ยตวัโปรแกรม ไดข้นาดอิทธิพลเท่ากบั 0.43 ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างที่เหมาะสมจ านวนประมาณ 327 คน แต่ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างขึน้อีก 10% ใน
กรณีที่ขอ้มลูอาจมีการสญูหาย เป็นจ านวนประมาณ 33 คน รวมทัง้สิน้มีกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย
ครัง้นีจ้  านวน 360 คน 

การวิจัยครัง้นีใ้ชก้ารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) ในการไดม้าซึ่ง
กลุม่ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอนในการสุม่กลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

1. สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified sampling) โดยใช้ประเภทของ
มหาวิทยาลยัเป็นตวัแบ่งชัน้ภมูิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชัน้ภมูิ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ก าหนดหน่วยการสุ่มคือมหาวิทยาลัย โดยเก็บแต่ละประเภทของ
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มหาวิทยาลยั แบ่งเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง รวม 6 
มหาวิทยาลยั จากนัน้จบัฉลากมหาวิทยาลยัทัง้ 6 มหาวิทยาลยั ไดม้หาวิทยาลยัที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
ดงันี ้

1.1 มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

1.2 มหาวิทยาลยัเอกชน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวิทยาลยัสยาม 

2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นผู้ที่มี
คณุสมบติัตรงตามเกณฑค์ดัเขา้ นั่นคือ เป็นผูศ้ึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปริญญาตรีชัน้ปีที่  1-4 และเป็น
ผูใ้ชง้านแพลตฟอรม์สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอรม์ ซึ่งไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ 
อินสตาแกรม และทวิตเตอร ์โดยเป็นนกัศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัทัง้ 3 แห่ง มี
จ านวนทัง้สิน้ 180 คน นกัศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนทัง้ 3 แห่ง มีจ านวนทัง้สิน้ 180 คน 
กลุม่ตวัอย่างที่เก็บขอ้มลูมาไดใ้นงานวิจยันีม้ีจ  านวนทัง้สิน้ 360 คน  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถามนีม้ีลกัษณะเป็นค าถามใหเ้ลือกตอบ (Checklist) ประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบในหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. เพศ เป็นขอ้ค าถามเพื่อส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
2. มหาวิทยาลยัที่ก าลงัศึกษา เป็นขอ้ค าถามเพื่อตรวจสอบว่า ผูต้อบก าลงัศึกษา

ในมหาวิทยาลยัที่เป็นกลุม่ตวัอย่างหรือไม่ 
3. ชั้นปีที่ก าลังศึกษา  เป็นข้อค าถามเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ตอบเป็นนักศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาหรือไม่ 
4. แพลตฟอรม์ของสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ใช้ เป็นขอ้ค าถามเพื่อตรวจสอบว่า ผูต้อบ

เป็นผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก ยทูบู ไลน ์อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร ์แพลตฟอรม์ใดแพลตฟอรม์หนึ่งหรือไม่ 
แบบวัดการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์ึน้
ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนามาจากแนวคิดของ คันธิรา ฉายาวงศ ์และ รุง้ ศรีอัษฎาพร (2555) 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ การสื่อสารด้วยความรักและ
มิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสงัคม และการสื่อสารอย่างมีจรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย ลกัษณะ
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ของแบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 34 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 
ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่ปฏิบติัเลย) ถึง 6 (ปฏิบติัมากที่สดุ) มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ 
ซึ่งจะใหผู้ต้อบประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ในระดบัใด โดยขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนในลกัษณะตรงกนัขา้ม ขอ้ค าถามทัง้หมดผ่านเกณฑก์ารวิเคราะหร์ายขอ้ ดว้ยการ
วิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนก (t) มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้
และคะแนนรวม (Corrected item-total correlations หรือ CITC) อยู่ระหว่าง .22-.73 ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .91  

ตัวอย่างแบบวัดการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
การส่ือสารด้วยภาษาทีส่ร้างสรรค ์

0. หลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบ 
 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

00. หลีกเลี่ยงที่จะโตเ้ถียงประเด็นที่ละเอียดอ่อน เมื่อตอ้งสนทนากับผูท้ี่มี
ความคิดเห็นแตกต่าง 
 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

การส่ือสารด้วยความรักและมิตรภาพ 
0. สื่อสารกบัผูอ่ื้นดว้ยความเป็นมิตร 

 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

00. สื่อสารโดยมีเจตนาที่จะมีปฏิสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัอีกฝ่าย 
 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 
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การส่ือสารเพ่ือสังคม 
0. เขียนประชาสมัพนัธก์ิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม 

 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

00. เพิกเฉยเมื่อเห็นภาพหรือขอ้ความของคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ 
 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

การส่ือสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
0. แชรข์่าวโดยไม่สนใจว่าข่าวนีเ้ป็นเพียงข่าวลือหรือการคาดเดา 

 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

00. รีบแกไ้ขและปรบัเปลี่ยนเป็นข่าวล่าสุดที่ถูกตอ้งทันที เมื่อรูว้่าข่าวที่แชร์
เป็นข่าวเก่า 
 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

แบบวัดเจตคติทีม่ีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรคใ์นส่ือสังคมออนไลน ์
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม

ออนไลนข์ึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติของ Fishbein 
และ  Ajzen (1975 อ้างถึงใน Thomson, n.d. ; สุชา จันทน์เอม, 2544) แบบวัดนี ้แบ่งเป็น 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางการรูคิ้ด และองคป์ระกอบทางความรูส้ึก ลกัษณะของแบบ
วดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 21 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 
1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ ซึ่งจะใหผู้ต้อบประเมิน
ตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ในระดับใด โดยขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนใน
ลกัษณะตรงกนัขา้ม ขอ้ค าถามทัง้หมดผ่านเกณฑก์ารวิเคราะหร์ายขอ้ ดว้ยการวิเคราะหค่์าอ านาจ
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จ าแนก (t) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวม 
(CITC) อยู่ระหว่าง .24-.71 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .89 

ตัวอย่างแบบวัดเจตคติที่มีต่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ในส่ือสังคม
ออนไลน ์

องคป์ระกอบทางการรู้คิด 
0. ฉนัคิดว่าควรหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลน ์

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. ฉันคิดว่าการโต้ตอบอย่างรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน์กับคนที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างถือเป็นเรื่องปกติ 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

องคป์ระกอบทางความรู้สึก 
0. ฉนัรูส้กึพอใจที่จะตรวจสอบขอ้มลูก่อนทกุครัง้ ก่อนที่จะแชรโ์พสตใ์ดก็ตาม

ในสื่อสงัคมออนไลน ์
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. ฉนัรูส้กึผิดหากแชรข์่าวสารในสื่อสงัคมออนไลนโ์ดยไม่ระบแุหลง่ที่มา 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

แบบวัดความร่วมรู้สึก 
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัโดยปรบัปรุงจากแบบวดัของ ทศันีย ์สรุยิะไชย และ 

นิยะดา จิตตจ์รสั (2554) โดยเป็นแบบวดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการร่วมรูส้ึก
ของ Goleman และ Ekman (2007) แบบวัดนีแ้บ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูคิ้ด ดา้นอารมณ์ 
และดา้นการแสดงออก ลกัษณะของแบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 23 ขอ้ แต่



  66 

ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สดุ) มีทัง้ขอ้ความทางบวก
และขอ้ความทางลบ ซึ่งจะใหผู้ต้อบประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ในระดบั
ใด โดยขอ้ความทางลบจะให้คะแนนในลักษณะตรงกันขา้ม ขอ้ค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์การ
วิ เคราะห์รายข้อ ด้วยการวิ เคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก  ( t) มีนัยส าคัญทางสถิติที่  .001 ค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (CITC) อยู่ระหว่าง .24-.78 มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสมัประสิทธิ์แอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .93 

ตัวอย่างแบบวัดความร่วมรู้สึก 
ด้านการรู้คิด 

0. ในการท างานกลุ่มแลว้เพื่อนบางคนไม่เห็นดว้ยกับความคิดฉัน ฉันเขา้ใจ
ได ้
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. ฉนัคิดว่าการท าความเขา้ใจความคิดคนอ่ืนเป็นเรื่องยาก 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

ด้านอารมณ ์
0. ฉนัรูส้กึร  าคาญเมื่อเห็นคนอ่ืนรอ้งไหเ้สียใจอย่างมากเวลาผิดหวงั 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. เมื่อเห็นผูอ่ื้นไม่ไดร้บัความยติุธรรม ฉนัรูส้กึเห็นใจเขา 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 
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ด้านการแสดงออก 
0. เมื่อเพื่อนรูส้กึอายกบัสิ่งที่ตนเองท า ฉนัก็จะยิ่งลอ้เลียนเพื่อนมากขึน้ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. ฉันระมัดระวังค าพูดหรือการแสดงออกที่กระทบจิตใจผู้อ่ืน เวลาที่เขา
ประสบเหตกุารณท์ี่เลวรา้ย 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

แบบวัดการได้รับตัวแบบจากเพ่ือน 
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อนขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวดัที่

พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบของ Bandura (1989) 
ลกัษณะของแบบวดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร
วดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จรงิเลย) ถึง 6 (จรงิที่สดุ) มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ ซึ่งจะ
ใหผู้ต้อบประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ในระดบัใด โดยขอ้ความทางลบจะ
ให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ข้อค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์รายข้อ ด้วยการ
วิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนก (t) มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .001 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
และคะแนนรวม (CITC) อยู่ระหว่าง .30-.67 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ
เท่ากบั .90 

ตัวอย่างแบบวัดการได้รับตัวแบบจากเพ่ือน 
0. ฉันหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในสื่อสงัคมออนไลนต์ามเพื่อน 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 
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00. เพื่อนของฉันเขียนขอ้ความที่แสดงอารมณข์นัในสื่อสงัคมออนไลน ์ไม่ว่า
สถานการณน์ัน้จะดีหรือรา้ยก็ตาม ฉันจึงท าบา้ง 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

แบบวัดการได้รับตัวแบบจากครอบครัว 
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบ

วดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการไดร้บัอิทธิพลจากตัวแบบของ Bandura (1989) 
ลกัษณะของแบบวดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร
วดั 6 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไม่จรงิเลย) ถึง 6 (จรงิที่สดุ) มีทัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ ซึ่งจะ
ใหผู้ต้อบประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ในระดบัใด โดยขอ้ความทางลบจะ
ให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ข้อค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์รายข้อ ด้วยการ
วิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนก (t) มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .001 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
และคะแนนรวม (CITC) อยู่ระหว่าง .28-.85 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ
เท่ากบั .93 

ตัวอย่างแบบวัดการได้รับตัวแบบจากครอบครัว 
0. ครอบครวัเป็นแบบอย่างของฉันในการหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในสื่อสงัคม

ออนไลน ์
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. ครอบครวัของฉันเขียนขอ้ความแสดงอารมณข์นัในสื่อสงัคมออนไลน ์ไม่ว่า
สถานการณน์ัน้จะดีหรือรา้ยก็ตาม ฉันจึงท าบา้ง 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

แบบวัดการได้รับตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน ์
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ขึน้

ใหม่ โดยเป็นแบบวดัที่พฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบของ 
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Bandura (1989) ลกัษณะของแบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 18 ขอ้ แต่ละขอ้
ประกอบดว้ยมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สุด) มีทัง้ขอ้ความทางบวกและ
ขอ้ความทางลบ ซึ่งจะใหผู้ต้อบประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ในระดับใด 
โดยข้อความทางลบจะให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ข้อค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์การ
วิ เคราะห์รายข้อ ด้วยการวิ เคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก  ( t) มีนัยส าคัญทางสถิติที่  .001 ค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (CITC) อยู่ระหว่าง .27-.68 ค่าความเชื่อมั่น
แบบสมัประสิทธิ์แอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 

ตัวอย่างแบบวัดการได้รับตัวแบบจากบุคคลในส่ือสังคมออนไลน ์
0. บุคคลในสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นแบบอย่างของฉันในการเขียนขอ้ความโดยไม่

ใชค้  าหยาบ 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. บุคคลในสื ่อสงัคมออนไลนเ์ข ียนขอ้ความที ่แสดงอารมณข์นั ไม ่ว ่า
สถานการณน์ัน้จะดีหรือรา้ยก็ตาม ฉันจึงท าดว้ย 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยสรา้งแบบวัดการสนับสนุนทางสงัคมขึน้ใหม่ โดยเป็นแบบวัดที่

พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมของ House (1985 อา้งถึงใน 
กชกร บุญยพิทกัษ์สกุล และ พิชญาณี พลูพล, 2561; วรวรรณ บุญเดช และคนอ่ืน ๆ, 2553) แบบ
วัดนี ้แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล (และการให้การ
สนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร ลกัษณะของแบบวดัเป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 26 ขอ้ 
แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 6 (จริงที่สุด) มีทั้งข้อความ
ทางบวกและขอ้ความทางลบ ซึ่งจะใหผู้ต้อบประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบไุวใ้นแต่ละขอ้
ในระดบัใด โดยขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในลกัษณะตรงกนัขา้ม ขอ้ค าถามทัง้หมดผ่านเกณฑ์
การวิเคราะห์รายข้อ ด้วยการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (t) มีนัยส าคัญทางสถิติที่  .001 ค่า
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ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (CITC) อยู่ระหว่าง .27-.85 ค่าความเชื่อมั่น
แบบสมัประสิทธิ์แอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .96 

ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ด้านการให้การประเมินผล 

0. เพื่อนหรือครอบครัวของฉันชื่นชมที่ฉันหลีกเลี่ยงการใช้ค าหยาบในสื่อ
สงัคมออนไลน ์
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. เพื่อนหรือครอบครวัของฉนัเห็นดว้ยว่าฉนัควรสื่อสารดว้ยความเอาใจเขา
มาใสใ่จเราในสื่อสงัคมออนไลน ์
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
0. เพื่อนหรือครอบครัวของฉันตักเตือนฉัน เมื่อฉันแชร์ข่าวที่ไม่ปรากฏ

แหลง่ที่มาในสื่อสงัคมออนไลน ์
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

00. หากข้อมูลที่ฉันแชรใ์นสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเท็จและสร้างความ
เสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น เพื่อนหรือครอบครวัของฉันจะแนะน าใหฉ้นัรีบแกไ้ขขอ้ความและขอโทษบุคคล
นัน้ทนัที 
 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้

ตรวจสอบแบบวัดแต่ละฉบับที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้หรือน ามาพัฒนาปรับปรุงใหม่ ว่าตรงกับนิยาม
ปฏิบติัการหรือไม่ โดยคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ไว ้
หากขอ้ค าถามมีดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 ผูว้ิจยัไดป้รบัแกใ้หเ้หมาะสมตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

2. ผูว้ิจัยน าแบบวัดที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่ใกลเ้คียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ใชก้าร
แบ่งเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต ่า โดยใช้เทคนิค 25 เปอรเ์ซ็นต์ (ร้อยละ 25) ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test แบบ 
Independent เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก โดยคดัเลือกเอาไวเ้ฉพาะขอ้ที่มีค่า t มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 
.05 และค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlations หรือ CITC) มากกว่า .20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551) เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 

3. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดที่ใชจ้ริงในแต่ละฉบับ โดยหาค่าความ 

สอดคลอ้งภายในดว้ยการวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ก่อนการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ์ละไดร้ับการ

ยกเวน้จากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษยข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
หมายเลขรบัรอง SWUEC-G-038/2564X 

2. ผูว้ิจัยติดต่อผู้ประสานงานในแต่ละมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง พรอ้มทัง้ชีแ้จงแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนักศึกษาสามารถเข้ามากรอก
แบบสอบถามโดยผ่าน Google Form เป็นรายบคุคล 

4. ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดช้ีแ้จงรายละเอียดใหน้กัศึกษาทราบถึงจุดมุ่งหมาย
ของการศกึษาและขอความรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อใหไ้ดผ้ลที่เป็นจรงิมากท่ีสดุ 

5. ผูว้ิจยัตรวจดคูวามเรียบรอ้ยของแบบสอบถามแต่ละฉบบั และคดัเลือกฉบบัที่สมบูรณ์
เพื่อด าเนินการวิเคราะหท์างสถิติ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นีป้ระมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป โดยมีขัน้ตอน

ดงันี ้
1. วิเคราะหห์าค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูพืน้ฐาน

ของกลุม่ตวัอย่าง คะแนนการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์คะแนนปัจจยัสว่นบุคคล 
และคะแนนปัจจยัทางสงัคม 

2. วิเคราะหห์าอันตรภาคชัน้ในตัวแปรที่ศึกษา เพื่อน ามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
โดยใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต ่าสุด หารด้วยจ านวนชั้น เพื่อค านวณความกว้างของ 
อันตรภาคชั้น (ละเอียด ศิลาน้อย และ กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ , 2562) จากสูตรดังกล่าว 
สามารถแบ่งเกณฑไ์ดเ้ป็น 6 ระดบั ดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง อยู่ในระดบัต ่ามาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.66 หมายถึง อยู่ในระดบัต ่า  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.67 - 3.49 หมายถึง อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.32 หมายถึง อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.33 - 5.15 หมายถึง อยู่ในระดบัสงู  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.16 - 6.00 หมายถึง อยู่ในระดบัสงูมาก 

3. วิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษาโดยใช้สูตร
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดย
แบ่งค่าระดบัความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้(Salkind, 2012) 

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่าง 0.01 - 0.20 มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่าง 0.21 - 0.40 มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่าง 0.41 - 0.60 มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่าง 0.61 - 0.80 มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู  
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่าง 0.81 - 1.00 มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก  

4. ศึกษาความสามารถในการท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์
ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม โดยใชส้ถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีการ 
Enter 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล  

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
M หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Min หมายถึง คะแนนต ่าสดุ 
Max หมายถึง คะแนนสงูสดุ 
R หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู 
R2 หมายถึง ค่าอ านาจในการท านาย 
F หมายถึง ค่าสถิติ F ในการทดสอบสมมติฐาน 
df หมายถึง ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
p หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นของสถิติที่ใชท้ดสอบ 
SE หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิ์การถดถอย 
Adjusted R2 หมายถงึ ค่าอ านาจในการท านายที่ปรบัแกแ้ลว้ 
B หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยของตวัแปรอิสระ ในรูปของคะแนนดิบ 

β หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยของตวัแปรอิสระ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
SE B หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร

อิสระแต่ละตวัแปร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ และแพลตฟอรม์ของสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ใช ้โดยใช้
การค านวณความถ่ีและค่ารอ้ยละ ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ 
 หญิง 273 75.83 
 ชาย 87 24.17 
2. แพลตฟอรม์ของส่ือสังคมออนไลนท์ีใ่ช้ 
 ไลน ์ 325 90.28 
 ยทูบู 307 85.28 
 อินสตาแกรม 305 84.72 
 เฟซบุ๊ก 282 78.33 
 ทวิตเตอร ์ 205 56.94 

 
จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 75.83) มากกว่าเพศ

ชาย (รอ้ยละ 24.17) แพลตฟอรม์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใชม้ากที่สุด ไดแ้ก่ ไลน ์(รอ้ยละ 
90.28) รองลงมาคือ ยูทูบ (รอ้ยละ 85.28) อินสตาแกรม (รอ้ยละ 84.72) เฟซบุ๊ก (รอ้ยละ 78.33) 
และทวิตเตอร ์(รอ้ยละ 56.94) ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารด้วยภาษาที่
สรา้งสรรค ์การสื่อสารดว้ยความรกัและมิตรภาพ การสื่อสารเพื่อสงัคม การสื่อสารอย่างมีจรยิธรรม
และถกูตอ้งตามกฎหมาย และตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัสว่นบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และความรว่มรูส้กึ และปัจจยัทางสงัคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม โดยใชก้ารค านวณค่าเฉลี่ย 
(M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนต ่าสดุ (Min) คะแนนสงูสดุ (Max) ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 
4 
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ตาราง 4 ขอ้มลูพืน้ฐานของตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา 

ตัวแปร M SD Min Max ระดับ 

ตัวแปรตาม      

การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ 4.80 .55 3.24 5.91 สงู 

- การสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์ 4.54 .76 2.40 6.00 สงู 

- การสื่อสารดว้ยความรกัและมิตรภาพ 4.97 .64 3.20 6.00 สงู 

- การสื่อสารเพ่ือสงัคม 4.32 1.04 1.00 6.00 สงู 

- การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย 4.91 .75 2.44 6.00 สงู 

ปัจจัยส่วนบุคคล       

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ 4.82 .69 3.14 6.00 สงู 

ความรว่มรูส้กึ 4.93 .69 3.09 6.00 สงู 

ปัจจัยทางสังคม      

อิทธิพลจากตวัแบบ      

- การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน 4.67 .79 3.05 6.00 สงู 

- การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 4.60 .97 2.50 6.00 สงู 

- การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์ 4.50 .79 3.17 6.00 สงู 

การสนบัสนนุทางสงัคม 4.45 1.10 1.19 6.00 สงู 

 
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยในตาราง 4 พบว่า ตัวแปรการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อ

สังคมออนไลนม์ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.80, SD = .55) โดยดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่
สร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.54, SD = .76) ด้านการสื่อสารด้วยความรักและ
มิตรภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.97, SD = .64) ดา้นการสื่อสารเพื่อสงัคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง (M = 4.32, SD = 1.04) ด้านการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมายมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.91, SD = .75) ส่วนตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.82, 
SD = .69) และความร่วมรูส้ึกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.93, SD = .69) ปัจจัยทางสังคม 
ได้แก่ การได้รับตัวแบบจากเพื่อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.67, SD = .79) การได้รับ 
ตวัแบบจากครอบครวัมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.60, SD = .97) การไดร้บัตวัแบบจากบุคคล
ในสื่อสงัคมออนไลนม์ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.50, SD = .79) และการสนบัสนนุทางสงัคมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.45, SD = 1.10) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อ
การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และความรว่มรูส้กึ และปัจจยัทางสงัคม การไดร้บั
ตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์
และการสนับสนุนทางสังคม กับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร ์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 5 

ตาราง 5 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาโดยใชส้ตูรสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(Y) 1.00       

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลน ์(X1)  

.74** 1.00      

ความรว่มรูส้กึ (X2) .72** .77** 1.00     

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน (X3)  .65** .65** .69** 1.00    

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (X4) .61** .55** .58** .69** 1.00   

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(X5) .51** .51** .56** .75** .65** 1.00  

การสนบัสนนุทางสงัคม (X6) .45** .41** .40** .45** .62** .55** 1.00 

** p < .01        

 
จากตาราง 5 พบว่า 

1. ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัทางสงัคมทกุตวัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 โดยเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ความร่วมรูส้ึก การไดร้บัตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจาก
ครอบครวั มีความสมัพันธ์กับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์เท่ากับ .74 .72 .65 และ .61 ตามล าดับ ซึ่งมีความสมัพันธ์ในระดับสูง ส่วนการไดร้บั 
ตัวแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ และการสนับสนุนทางสงัคม มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
เท่ากบั .51 และ .45 ตามล าดบั ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยพบว่า 
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2.1 เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์มีความสมัพนัธ์
กบัความรว่มรูส้ึก และการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .77 และ .65 
ตามล าดับ ซึ่งมีความสมัพันธ์ในระดับสูง ส่วนการไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั การไดร้บัตัวแบบ
จากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ และการสนับสนุนทางสงัคม มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 
.55 .51 และ .41 ตามล าดบั ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

2.2 ความร่วมรู้สึก มีความสัมพันธ์กับการได้รับตัวแบบจากเพื่ อน มี ค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์ท่ากับ .69 ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดับสงู การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 
และการไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .58 และ 
56 ตามล าดบั ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ส่วนการสนบัสนุนทางสงัคม มีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .40 ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
2.3 การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน มีความสมัพนัธก์บัการไดร้บัตวัแบบจากบคุคลใน

สื่อสงัคมออนไลน ์และการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .75 และ 
69 ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนการสนับสนุนทางสังคม  มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .45 ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
2.4 การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั มีความสัมพันธ์กับการไดร้ับตัวแบบจาก

บุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ และการสนับสนุนทางสงัคม มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ .65 
และ 62 ตามล าดบั ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

2.5 การได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการ
สนบัสนนุทางสงัคม มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .55 ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณาภาวะเสน้ตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรต้นด้วย
กนัเอง พบว่า ไม่มีตวัแปรตน้ตวัใดมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์กิน .80 ดงันัน้จึงไม่พบว่ามีปัญหา
ภาวะเสน้ตรงรว่มพห ุสามารถวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูได ้

ตอนที ่4 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูดว้ยวิธีการ Enter เพื่อท านายการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อนการ
วิเคราะห ์ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบภาวะเสน้ตรงร่วมพหุ พบว่า ค่า Tolerance มีค่าเท่ากบั .35 ค่า VIF มี
ค่าเท่ากับ 2.86 ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.06 จึงไม่พบว่ามีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมพหุ  
สามารถวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูได ้ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูดว้ยวิธีการ Enter ในการท านายการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัท านาย B β SE B p 

ค่าคงที ่ 1.56  .13 .000*** 

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(X1) .30 .38 .04 .000*** 

ความรว่มรูส้กึ (X2) .21 .26 .04 .000*** 

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน (X3) .10 .14 .04 .018* 

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (X4) .09 .16 .03 .002** 

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(X5) -.06 -.08 .04 .113 

การสนบัสนนุทางสงัคม (X6) .04 .08 .02 .061 

R = .81   R2 = .65   F = 109.34   df = (6, 353)   p = .000   SE = .33   Adjusted R2 =.64 

* p < .05;  ** p < .01; *** p < .001 

 
จากตาราง 6 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง

สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่า
อ านาจในการท านาย (R2) เท่ากบั .65 แสดงว่าตัวแปรทัง้หมดสามารถร่วมกันท านายการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้รอ้ยละ 65 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
สัมประสิทธิ์การถดถอย (SE) เท่ากับ .33 สอดคลอ้งกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี ้ยังพบตัวแปรที่
ส  าคญั 4 ตวัแปร โดยตวัแปรที่มีความส าคญัสงูสดุคือ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น

สื่อสงัคมออนไลน ์(β = .38, p < .001) รองลงมาคือ ความรว่มรูส้กึ (β = .26, p < .001) การไดร้บั

ตวัแบบจากครอบครวั (β = .16, p < .01) และการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน (β = .14, p < .05) 
ผลการวิเคราะหเ์พ่ิมเติม 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Enter เพื่อท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์ของนกัศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อนการวิเคราะห ์ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบภาวะเสน้ตรง
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ร่วมพหุ พบว่า ค่า Tolerance มีค่าเท่ากับ .69 ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 1.45 ค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 1.95 จึงไม่พบว่ามีปัญหาภาวะเสน้ตรงร่วมพหุ สามารถวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณได้ 
ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 7 

ตาราง 7 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูดว้ยวิธีการ Enter ในการท านายการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์ของนกัศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัท านาย B β SE B p 

ค่าคงที ่ 1.64  .26 .000*** 

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(X1) .55 .50 .08 .000*** 

ความรว่มรูส้กึ (X2) -.09 -.09 .08 .251 

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน (X3) -.01 -.01 .08 .952 

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (X4) .12 .15 .06 .034* 

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(X5) .05 -.06 .07 .442 

การสนบัสนนุทางสงัคม (X6) -.01 -.01 .04 .842 

R = .56   R2 = .31   F = 26.36   df = (6, 353)   p = .000   SE = .63   Adjusted R2 =.30 

* p < .05; *** p < .001 

 
จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง

สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั  
ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์ ไดอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าอ านาจในการท านาย (R2) เท่ากับ .31 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้หมดสามารถร่วมกันท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสาร
ดว้ยภาษาที่สรา้งสรรค ์ไดร้อ้ยละ 31 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิ์การ
ถดถอย (SE) เท่ากบั .63 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 ทัง้นี ้ยงัพบตวัแปรที่ส  าคญั 2 ตวัแปร โดย

ตวัแปรที่มีความส าคญัสงูสุดคือ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(β 

= .51, p < .001) รองลงมาคือ การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (β = .15, p < .05)  
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ตอนที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Enter เพื่อท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการสื่อสารด้วยความรักและมิตรภาพ ของ
นกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อนการวิเคราะห ์ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบภาวะ
เส้นตรงร่วมพหุ พบว่า ค่า Tolerance มีค่าเท่ากับ .47 ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 2.13 ค่า Durbin-
Watson เท่ากับ 2.11 จึงไม่พบว่ามีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมพหุ สามารถวิเคราะห์การถดถอย
พหคุณูได ้ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 8 

ตาราง 8 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูดว้ยวิธีการ Enter ในการท านายการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารดว้ยความรกัและมิตรภาพ ของนกัศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัท านาย B β SE B p 

ค่าคงที ่ 1.60  .18 .000*** 

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(X1) .31 .33 .06 .000*** 

ความรว่มรูส้กึ (X2) .23 .25 .06 .000*** 

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน (X3) .18 .22 .06 .002** 

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (X4) .08 .13 .04 .028* 

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(X5) -.10 -.13 .05 .036* 

การสนบัสนนุทางสงัคม (X6) -.01 -.01 .03 .849 

R = .73   R2 = .53   F = 65.87   df = (6, 353)   p =.000   SE = .44   Adjusted R2 =.52 

* p < .05;  ** p < .01; *** p < .001 

 
จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง

สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารดว้ยความรกัและมิตรภาพ ไดอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าอ านาจในการท านาย (R2) เท่ากับ .53 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้หมดสามารถร่วมกันท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสาร
ดว้ยความรกัและมิตรภาพ ไดร้อ้ยละ 53 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิ์

การถดถอย (SE) เท่ากบั .44 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 ทัง้นี ้ยงัพบตวัแปรที่ส  าคญั 5 ตวัแปร 
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โดยตวัแปรที่มีความส าคญัสงูสดุคือ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

(β = .33, p < .001) รองลงมาคือ ความรว่มรูส้กึ (β = .25, p < .001) การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 

(β = .22, p < .01) การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (β = .13, p < .05) และการไดร้บัตวัแบบจาก

บคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(β = -.13, p < .05)  
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Enter เพื่อท านายการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์  ด้านการสื่อสารเพื่ อสังคม  ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อนการวิเคราะห ์ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบภาวะเสน้ตรง
ร่วมพหุ พบว่า ค่า Tolerance มีค่าเท่ากับ .86 ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 1.16 ค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 1.98 จึงไม่พบว่ามีปัญหาภาวะเสน้ตรงร่วมพหุ สามารถวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณได้ 
ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 9 

ตาราง 9 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูดว้ยวิธีการ Enter ในการท านายการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารเพื่อสงัคม ของนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตวัท านาย B β SE B p 

ค่าคงที ่ 1.92  .40 .000*** 

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(X1) .10 .06 .12 .430 

ความรว่มรูส้กึ (X2) .19 .13 .13 .131 

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน (X3) -.02 -.02 .12 .846 

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (X4) .18 .17 .08 .030* 

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(X5) -.12 -.09 .11 .269 

การสนบัสนนุทางสงัคม (X6) .18 .19 .06 .005** 

R = .38   R2 = .14   F = 9.94   df = (6, 353)   p =.000   SE = .97   Adjusted R2 =.13 

* p < .05;  ** p < .01 

 
จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง

สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารเพื่อสงัคม ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติที่ระดบั .001 โดยมีค่าอ านาจในการท านาย (R2) เท่ากบั .14 แสดงว่าตัวแปรทัง้หมดสามารถ
ร่วมกนัท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารเพื่อสงัคม ไดร้อ้ย
ละ 14 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย (SE) เท่ากับ .97 
สอดคลอ้งกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทัง้นี ้ยงัพบตวัแปรที่ส  าคญั 2 ตวัแปร โดยตวัแปรที่มีความส าคัญ

สงูสดุคือ การสนบัสนนุทางสงัคม (β = .19, p < .01) รองลงมาคือ การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 

(β = .17, p < .05)  
ตอนที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Enter เพื่อท านายการ

สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อนการวิเคราะห ์ผูว้ิจัยได้
ตรวจสอบภาวะเสน้ตรงรว่มพห ุพบว่า ค่า Tolerance มีค่าเท่ากบั .58 ค่า VIF มีค่าเท่ากบั 1.72 ค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 1.74 จึงไม่พบว่ามีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมพหุ สามารถวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูได ้ไดผ้ลปรากฏดงัตาราง 10 

ตาราง 10 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูดว้ยวิธีการ Enter ในการท านายการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารอย่างมีจรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย ของ
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัท านาย B β SE B p 

ค่าคงที ่ 1.27  .24 .000*** 

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(X1) .25 .23 .07 .001*** 

ความรว่มรูส้กึ (X2) .34 .32 .08 .000*** 

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน (X3) .08 .09 .07 .237 

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั (X4) .03 .04 .05 .589 

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์(X5) -.01 -.01 .06 .897 

การสนบัสนนุทางสงัคม (X6) .06 .09 .04 .087 

R = .65   R2 = .42   F = 42.46   df = (6, 353)   p =.000   SE = .57   Adjusted R2 =.41 

*** p < .001 

 
จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง

สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
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ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .001 โดยมีค่าอ านาจในการท านาย (R2) เท่ากบั .42 
แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ 
ด้านการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ได้ร ้อยละ 42 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิ์การถดถอย (SE) เท่ากบั .57 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 

2 ทัง้นี ้ยงัพบตวัแปรที่ส  าคญั 2 ตวัแปร โดยตวัแปรที่มีความส าคัญสงูสุดคือ ความร่วมรูส้ึก (β = 

.32, p < .001) รองลงมาคือ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ (β = 

.23, p < .001)  

ตาราง 11 ความสามารถในการท านายของปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัทางสงัคมที่มีต่อการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนใ์นดา้นต่าง ๆ 

ตวัท านาย 
การสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์

การสื่อสารฯ ดา้น
การสื่อสารดว้ย
ภาษาทีส่รา้งสรรค ์

การสื่อสารฯ ดา้น
การสื่อสารดว้ย
ความรกัและ
มิตรภาพ 

การสื่อสารฯ ดา้น
การสื่อสารเพ่ือ

สงัคม 

การสื่อสารฯ ดา้น
การสื่อสารอย่างมี
จริยธรรมและ
ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย 

เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ ✓ ✓ ✓ - ✓ 

ความรว่มรูส้กึ ✓ - ✓ - ✓ 

การไดร้บัตวัแบบจากเพ่ือน ✓ - ✓ - - 

การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั ✓ ✓ ✓ ✓ - 

การไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อ
สงัคมออนไลน ์

- - ✓ - - 

การสนบัสนนุทางสงัคม - - - ✓ - 

 
จากตาราง 11 พบว่า  

1. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ มีตัวแปรที่สามารถ
ท านายไดคื้อ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ความร่วมรูส้ึก  การ
ไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน และการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 
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2. การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารดว้ยภาษา
ที่สรา้งสรรค ์มีตวัแปรที่สามารถท านายไดคื้อ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลน ์และการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั 

3. การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารดว้ยความ
รกัและมิตรภาพ มีตัวแปรที่สามารถท านายไดคื้อ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์ความรว่มรูส้กึ การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการ
ไดร้บัตวัแบบจากบคุคลในสื่อสงัคมออนไลน ์

4. การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารดว้ยเพื่อ
สังคม มีตัวแปรที่สามารถท านายไดคื้อ การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการสนับสนุนทาง
สงัคม 

5. การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการสื่อสารอย่างมี
จรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย มีตวัแปรที่สามารถท านายไดคื้อ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และความรว่มรูส้กึ 

 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ  

การศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์อง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
ความร่วมรูส้ึก อิทธิพลจากตัวแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตัวแบบ
จากครอบครวั และการไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม 
ที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้จตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์ความร่วมรูส้ึก อิทธิพลจากตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การ
ได้รับตัวแบบจากครอบครัว และการได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์) และการ
สนบัสนนุทางสงัคม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 360 คน ก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้
ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์และไดร้บัการยกเวน้จากคณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบั
พิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC-G-
038/2564X ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยไดท้ าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการ
วิจัย จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังอธิการบดีของแต่ละ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และประสานงานกับผูป้ระสานงานใน 
แต่ละมหาวิทยาลยัในการเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลเพิ่มจากกลุ่มตัวอย่าง
รอ้ยละ 36 เพื่อป้องกนัอัตราการสูญหายหรือทดแทนฉบบัที่ไม่สมบูรณ์รวมเป็นจ านวน 490 ฉบบั 
เมื่อด าเนินการเก็บขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจึงพิจารณาคดัเลือกแบบสอบถามจากฉบบัที่สมบูรณ์
เหลือจ านวน 360 ฉบบั เพื่อด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามจ านวน 8 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ขอ้มูล
เก่ียวกับผูต้อบ ประกอบไปดว้ยเพศ มหาวิทยาลยัที่ก าลงัศึกษา ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษา แพลตฟอรม์
ของสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ใช ้ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉนั ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามทัศนคติในการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความร่วมรูส้ึก 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเพื่อนกับการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉัน ส่วนที่ 6 แบบสอบถาม
ครอบครวักับการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลนข์องฉัน ส่วนที่ 7 แบบสอบถามบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลนก์บัการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉัน สว่นที่ 8 แบบสอบถามการสนบัสนนุจากเพื่อน
และครอบครวัในการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉนั 

ความตรงเชิงเนือ้หามีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์ (Item-
objective congruence index หรือ IOC) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธิ์

แอลฟาของแบบวัดฉบบัต่าง ๆ พบว่า แบบสอบถามการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉัน มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 แบบสอบถามทัศนคติในการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากบั .89 แบบสอบถามความร่วมรูส้ึก มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .93 แบบสอบถามเพื่อน
กับการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉัน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 แบบสอบถามครอบครวั
กบัการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉัน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .93 แบบสอบถามบุคคลในสื่อ
สังคมออนไลน์กับการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ของฉัน มี ค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ .88 
แบบสอบถามการสนบัสนนุจากเพื่อนและครอบครวัในการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉนั มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากบั .96 

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผูว้ิจยัใชก้ารค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ เพื่อ
วิเคราะหร์ะดับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใชสู้ตรสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) เพื่อหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา และใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีการ Enter เพื่อศึกษาความสามารถในการท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัทางสงัคม 

สรุปผลการวิจัย 
1. นกัศึกษาระดับอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ

สงัคมออนไลนอ์ยู่ในระดบัสงู 
2. เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์มคีวามสมัพนัธท์างบวก

กับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 

3. ความร่วมรูส้ึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคม
ออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 
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4. การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น
สื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 

5. การได้รับตัวแบบจากครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 

6. การได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 

7. การสนบัสนุนทางสงัคม มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 

8. เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ความร่วมรูส้ึก อิทธิพล
จากตัวแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการ
ไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถรว่มกนัท านาย
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
สอดคลอ้งกับสมมติฐานขอ้ที่ 2 ทัง้นี ้ยงัพบตวัแปรที่ส  าคญั 4 ตวัแปร โดยตวัแปรที่มีความส าคัญ
สูงสุดคือ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ รองลงมาคือ ความร่วม
รูส้กึ การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 

อภปิรายผลการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่า ตัวแปรการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.80, SD = .55) โดยดา้นการสื่อสาร
ดว้ยภาษาที่สรา้งสรรคม์ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสงู (M = 4.54, SD = .76) ดา้นการสื่อสารดว้ยความ
รักและมิตรภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.97, SD = .64) ด้านการสื่อสารเพื่อสังคม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.32, SD = 1.04) ดา้นการสื่อสารอย่างมีจรยิธรรมและถูกตอ้งตาม
กฎหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู (M = 4.91, SD = .75) 
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แม้วัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีความเคร่งเครียดทางอารมณ์ ตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง  
เจตคติในการมองโลกและทางสงัคมของวัยรุ่นอาจมีความขัดแยง้กับผูใ้หญ่ (Hurlock, 1968; ฆีร 
อักษรทิพย ์และ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, 2561) มีความตอ้งการเป็นอิสระและตอ้งการเป็นตัวของ
ตัวเองสูง แสวงหาอัตลักษณ์ รวมถึงต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และสังคม 
(Erikson, 1963; เจษฎา องักาบสี, 2561) ซึ่งสิ่งเหลา่นีล้ว้นส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในสื่อสงัคม
ออนไลนท์ัง้สิน้ แต่อย่างไรก็ดี นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษามีอายุระหว่าง 18-21 ปี จดัอยู่ในช่วงวยัรุ่น
ตอนปลาย (Late adolescent) เป็นระยะวยัรุน่ช่วงสดุทา้ยก่อนเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ เป็นระยะที่วยัรุน่เริ่ม
จดัรูปแบบของตนเอง รูจ้กัตนเอง และสามารถเชื่อมโยงบทบาทหนา้ที่ของตนเองใหเ้ขา้กับสงัคม
ใหม่ที่ตนอยู่ รูจ้ักคุณค่าและสรา้งจุดมุ่งหมายในชีวิต ระยะนีพ้ัฒนาการวัยรุ่นเริ่มเขา้สู่วุฒิภาวะ
อย่างสมบูรณแ์ละมีพัฒนาการดา้นจิตใจมากกว่าร่างกาย โดยเฉพาะดา้นความรูส้ึกนึกคิดและ
ปรชัญาชีวิตต่าง ๆ (ประไพพรรณ ภูมิวฒุิสาร, 2530; อสุา สทุธิสาคร, 2559) ดว้ยเหตนุี ้นกัศึกษา
จึงสามารถสื่อสารทางบวกผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และ
สังคมเป็นส าคัญ เพื่อเสริมสรา้งความเข้าอกเข้าใจ ขจัดหรือลดความขัดแย้งต่าง ๆ รวมถึงมี
วิจารณญาณในการคดักรองขอ้มลูข่าวสารมาอย่างเหมาะสมก่อนเชื่อหรือน าเสนอ จึงสนบัสนนุผล
การศึกษาครัง้นีท้ี่แสดงว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนอ์ยู่ในระดบัสงู 

สมมติฐานข้อที ่1 
ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสงัคม ไดแ้ก่ อิทธิพลจากตัวแบบ (ซึ่งประกอบดว้ย การไดร้บั 
ตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม มีความสมัพนัธท์างบวกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น
สื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใชใ้น
การศึกษาโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร ์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่
ระหว่าง .45-.74 ซึ่งสนบัสนนุสมมติฐานการวิจยั 
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เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์สงูสดุ
กบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(r = .74) เจตคติเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดง
พฤติกรรม เช่น พรอ้มที่จะแสดงพฤติกรรมเขา้หาเมื่อเกิดความชอบ เรียกว่าเจตคติที่ดีหรือเจตคติ
ทางบวก หรือพรอ้มที่จะแสดงพฤติกรรมถอยหนีเมื่อเกิดความไม่ชอบ เรียกว่าเจตคติที่ไม่ดีหรือ  
เจตคติทางลบ (ธนพัทธ์ จันทพ์ิพัฒนพ์งศ ์และ อังศินันท ์อินทรก าแหง, 2559) หรืออาจจะอยู่ใน
รูปแบบของการยอมรบั ปฏิเสธ ชอบ ไม่ชอบ มีความคิดเห็นที่ล  าเอียง หรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งก็ได ้(พนารตัน ์พรมมา และคนอ่ืน ๆ, 2555) จากตารางผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่า 
นักศึกษามีเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์อยู่ในระดับสูง แสดงว่า
นกัศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ จึงท าใหน้กัศึกษามีการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนอ์ยู่ในระดับสูงดว้ย สอดคลอ้งกับที่ วรวรรณ บุญเดช 
และคนอ่ืน ๆ (2553) พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมีความสมัพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึง  
ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) พบว่า เจตคติต่อการรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จึงสนบัสนุนผลการศึกษาครัง้นีท้ี่แสดงว่า เจตคติที่มีต่อการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลนข์องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 

ความร่วมรูส้ึกมีความสมัพันธ์เป็นอันดับที่สองกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สังคมออนไลน์ (r = .72) สอดคล้องกับที่  Connors (2013a) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรค ์(Constructive communication) พบว่า รูปแบบการสื่อสารเชิงบวกรูปแบบต่าง ๆ มีจดุ
ร่วมที่ส  าคญัประการหนึ่ง คือ การมีความร่วมรูส้ึก โดย Connors อธิบายว่า การพยายามมีความ
ร่วมรูส้ึกและเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืนเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดในการสื่อสารด้วยความเคารพและ
ซื่อสตัย ์ซึ่งนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในงานวิจยัชิน้นี ้การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การสื่อสารทางบวกของนักศึกษาในฐานะผู้ส่งสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคมเป็นส าคัญ เพื่อเสริมสรา้งความ
เขา้อกเขา้ใจ ขจดัหรือลดความขดัแยง้ต่าง ๆ ดว้ยเหตนุี ้ความรว่มรูส้กึจึงเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญั
ยิ่งในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์จึงสนับสนุนผลการศึกษาครัง้นีท้ี่แสดงว่า 
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ความร่วมรูส้ึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ของ
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การได้รับตัวแบบจากเพื่อนมีความสัมพันธ์เป็นอันดับที่สามกับการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์(r = .65) การคบเพื่อนหรือเขา้กลุม่เพื่อน เป็นพฒันาการทางสงัคม
ที่ส  าคัญของวัยรุ่น ถา้กลุ่มเพื่อนมีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรบัในสงัคม วัยรุ่นก็จะมีแนวโนม้ที่จะมี
พฤติกรรมเป็นที่ยอมรับในสังคมดว้ย ดังนั้น หากกลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นตัวแบบของนักศึกษามีการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์นักศึกษากลุ่มตัวอย่างก็มีแนวโนม้ที่จะมีการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนเ์ช่นกัน ดังที่ จินตนา ตันสุวรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) 
พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญา 
ของนกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 รวมถึงการศกึษาของ ณฐักาญจน ์กอมณี และ
คนอ่ืน ๆ (2559) พบว่า อิทธิพลของกลุม่เพื่อน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 จึงสนับสนุนผล
การศึกษาครัง้นีท้ี่แสดงว่า การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวัมีความสัมพันธ์เป็นอันดับที่สี่กับการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ (r = .61) ครอบครัว ถือเป็นทางสถาบันทางสังคมที่ปลูกฝัง
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อดุมการณ ์บุคลิกภาพ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ตัง้แต่เกิดจน
โต (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืน ๆ , 2552; ณัฐกาญจน์ กอมณี และคนอ่ืน ๆ , 2559) 
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นตัวแบบที่ส  าคัญในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่จะท าให้นักศึกษามีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย 
สอดคลอ้งกับที่ จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ (2552) พบว่า การถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครอบครวัมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาของนักศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นปัจจยัทางสงัคมที่มีความสมัพนัธส์งูสุดเป็นอันดบัสองกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญา  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .34 รวมถึง  
ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) พบว่า การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั มีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 จึงสนับสนุนผลการศึกษาครั้งนี ้ที่แสดงว่า  การได้รับตัวแบบจากครอบครัวมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของ นักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์มีความสมัพันธ์เป็นอันดับที่ห้ากับ
การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ (r = .51) บุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์ มีอิทธิพล
อย่างมากต่อกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม ทัง้ในดา้นความคิด เจตคติ และการกระท าของวัยรุ่น 
(จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ, 2552; วนัวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) เพราะการ
เรียนรูพ้ฤติกรรมของบุคคลที่ในสื่อถือเป็นการตอบสนองการไดร้บัการยอมรบัทางสงัคมและการ
แสวงหาอตัลกัษณข์องวัยรุ่นเหล่านี ้นอกจากนี ้วยัรุ่นยงัใชเ้วลากับสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสงัคม
ออนไลนเ์ป็นอย่างมาก บุคคลในสื่อสงัคมออนไลนจ์ึงกา้วเขา้มามีอิทธิพลในการเรียนรูข้องวยัรุ่น 
(พชันี เชยจรรยา และคนอ่ืน ๆ, 2541) ซึ่งรวมถึงการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์น
สื่อสงัคมออนไลนด์ว้ย สอดคลอ้งกับที่ ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล และคนอ่ืน ๆ (2554) พบว่า ความ
เหมาะสมของอิทธิพลของสื่อ มีความสมัพนัธใ์นเชิงลบกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในทางที่ผิด
ของวัยรุ่นตอนกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ -.32 
รวมถึง กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูลพล (2561) พบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการไดร้บัอิทธิพลจากตวัแบบที่มีชื่อเสียงที่มีต่อพฤติกรรมการใชส้ื่อ
สังคมออนไลนอ์ย่างรูเ้ท่าทันทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
สนับสนุนผลการศึกษาครั้งนี ้ที่แสดงว่า  การได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของ นักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การสนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธเ์ป็นอนัดบัที่หกกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
ในสื่อสงัคมออนไลน ์ (r = .45) แนวคิดเรื่องการสนับสนุนทางสงัคม มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีทาง
สังคมจิตวิทยา ซึ่งพบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ของบุคคลนั้นขึน้อยู่กับอิทธิพลของบุคคลที่มี
ความส าคญัและมีอ านาจต่อบุคคล ซึ่งในงานวิจยัชิน้นีห้มายถึงเพื่อนและครอบครวั การสนบัสนนุ
ทางสงัคมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล ทัง้ดา้นร่างกายและจิตใจ (พลรพี 
ทมุมาพนัธ ์และคนอ่ืน ๆ, 2554) ดงัที่ วรวรรณ บญุเดช และคนอ่ืน ๆ (2553) พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสงัคมกับพฤติกรรมที่พึงประสงคใ์นการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมีค่า
เท่ากับ .64 และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 จึงสนับสนุนผล
การศึกษาครั้งนี ้ที่แสดงการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารอย่าง
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สรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

สมมติฐานข้อที ่2 
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสงัคมที่กล่าวถึง สามารถร่วมกันท านายการสื่อสาร

อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครได ้
ผลการวิเคราะหข์้อมูล โดยใชส้ถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีการ Enter 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสงัคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจากตัวแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บั 
ตัวแบบจากเพื่อน การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคม
ออนไลน)์ และการสนับสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าอ านาจในการท านาย (R2) 
เท่ากบั .65 แสดงว่าตัวแปรทัง้หมดสามารถร่วมกนัท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลนไ์ดร้อ้ยละ 65 ซึ่งสนบัสนนุสมมติฐานการวิจยั 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการรูคิ้ดทางสังคม (Social cognitive theory) ของ 
อัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura) ซึ่ง Bandura (1989) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษยว์่า
เกิดจากปัจจยัหลกัสองประการ คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงความคาดหวงั ความเชื่อ การ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง เปา้หมาย บคุลิกภาพ รวมถึงคณุสมบติัทางชีวภาพของมนุษย ์ไม่ว่า
จะเป็นโครงสรา้งทางกายภาพ รวมถึงระบบประสาทและสมอง เป็นตน้ สิ่งเหล่านีย้่อมส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลทัง้สิน้ และ 2) ปัจจัยทางสงัคม ซึ่งหมายถึงปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดลอ้มหรือ
บรบิทรอบตวั เมื่อเกิดสถานการณภ์ายนอกที่อาจกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมขึน้ บคุคลมีแนวโนม้ที่จะ
เลือกกระท าในสิ่งที่ตนเองพอใจและรูว้่าตนเองสามารถท าได้ ซึ่งในงานวิจยัชิน้นี ้ปัจจยัส่วนบุคคล 
ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ และความร่วมรูส้ึก และ
ปัจจยัทางสงัคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจากตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บั
ตัวแบบจากครอบครวั และการไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนับสนุน
ทางสงัคม สามารถร่วมกันท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ไดร้อ้ยละ 65 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

นอกจากนี ้ยงัพบตวัแปรที่ส  าคญัในการท านาย 4 ตวัแปร โดยตวัแปรที่มีความส าคญั

สงูสดุคือ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ (β = .38, p < .001) เมื่อ
บุคคลมีความรูเ้ชิงประเมินค่าและมีความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนัน้แลว้ สิ่งที่ตามมาคือความ
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พรอ้มที่จะกระท าการให้สอดคล้องกับความรูส้ึกของตนต่อสิ่งนั้นดว้ย เช่น พรอ้มจะช่วยเหลือ 
สนบัสนุน ส่งเสริม สิ่งที่บุคคลรูส้ึกชอบหรือพอใจ รวมถึงพรอ้มที่จะท าลายหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขา
ไม่ชอบ ไม่พอใจ (ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 2559; วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ, 
2554) สอดคลอ้งกับผลการศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งพบว่าเจตคติเป็นตัวท านายที่ส  าคญัของพฤติกรรม 
โดยเป็นตัวท านายที่ส  าคัญอันดับแรก ๆ และมีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมของมนุษย์มาก  

(ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 2559) ดังที่ Krznarić และ Kamenov (2015) ไดศ้ึกษาเรื่อง
การท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคโ์ดยใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Predicting constructive 
communication using the theory of planned behavior) พบว่า เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ (Constructive communication) มีความส าคัญสูงสุดในการท านายความตั้งใจ 

(Intention) ในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์(β = .56, p < .01) ซึ่งการมีความตัง้ใจสามารถน าไปสู่
การลงมือกระท าได ้ 

ตวัแปรที่มีความส าคญัรองลงมาคือ ความร่วมรูส้ึก (β = .26, p < .001) ผูท้ี่มีความ
ร่วมรูส้ึกจึงมีการแสดงอารมณแ์ละเหตุผลที่สอดคลอ้งกบัอารมณแ์ละสถานการณข์องผูอ่ื้นอย่าง
เหมาะสม ผ่านภาษาและท่าทาง (กนกวรรณ แก่นนาค า และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, 2558;  
รวิตา ระยา้นิล และ จรุงกุล บูรพวงศ์, 2553) สอดคลอ้งกับที่ Hood และคนอ่ืน ๆ (2017) พบว่า 
บุคคลที่มีการค านึงถึงความร่วมรูส้กึ (Empathic concern) ในระดบัสงูและมีความสามารถในการ
เขา้ใจทัศนะของผูอ่ื้น (Perspective taking) ในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการระราน (Bullying) ต ่า
กว่าบุคคลที่มีการค านึงถึงความร่วมรูส้ึกในระดับต ่าและมีความสามารถในการเขา้ใจทัศนะของ
ผูอ่ื้นในระดับต ่า รวมถึง ชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย และ ชาญ รตันะพิสิฐ (2557) พบว่า การเขา้ใจในตวั
บุคคลด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน (Empathic understanding) เป็นตัวแปรบ่งชีข้อง
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาที่มีค่าน า้หนักส าคัญเป็นอันดับที่สี่ รองลงมาจาก การให้
เกียรติตนเองและคู่สนทนา การท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่กระจ่างชดั และการเปิดเผยตนเองและการ
เชื่อมสมาน ตามล าดบั โดยมีค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .18 มีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .001 

ตัวแปรที่มีความส าคัญอันดับที่สามคือ การไดร้บัตัวแบบจากครอบครวั (β = .16,   
p < .01) ครอบครัวจัดว่าเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและต่อเนื่องกับมนุษย์มากที่สุด 
(จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์และคนอ่ืน ๆ, 2552; ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ, 2559) ในวยัเด็ก 
เมื่อเด็กเริ่มเลียนแบบได ้เด็กจะเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลที่ใกลช้ิดที่สดุ นั่นคือพ่อแม่หรือ
บคุคลที่เป็นผูเ้ลีย้งด ู(สมทรง ตนัประเสรฐิ และคนอ่ืน ๆ, 2544) ซึ่งไม่เพียงแต่เลียนแบบพฤติกรรม
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เท่านัน้ แต่ยงัซึมซบัเจตคติและค่านิยมของพ่อแม่หรือผูเ้ลีย้งดูอีกดว้ย (ประไพพรรณ ภูมิวฒุิสาร, 
2530) ดงัที่ ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) พบว่า ในกลุม่นกัเรียนท่ีมีการควบคมุตนเองมาก 
นกัเรียนที่ไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัมาก มีพฤติกรรมการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ
มากกว่านักเรียนที่ไดร้บัตัวแบบจากครอบครวันอ้ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึง 
ณัฐกาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) พบว่า ตวัแปรการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวัร่วมกบัตวั
แปรอ่ืน ๆ อีก 7 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลนอ์ย่างมี
วิจารณญาณไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคูณ
เท่ากบั .56 

ตวัแปรที่มีความส าคญัอนัดบัที่สี่คือ การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน (β = .14, p < .05) 
วัยรุ่นตอ้งการเป็นที่ยอมรบัและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพราะการถูกยอมรบัจะท าใหต้นเองรูส้ึก
อบอุ่น มั่นคง และกระตุน้ใหว้ยัรุ่นเป็นตวัของตวัเองจากพ่อแม่และครู (ประณต เคา้ฉิม, 2549) ท า
ใหว้ยัรุน่มีพฤติกรรมคลอ้ยตามไดง้่าย วยัรุน่จึงเรียนรูพ้ฤติกรรมต่าง ๆ จากกลุม่เพื่อนเป็นส่วนใหญ่
และมกัแสดงพฤติกรรมตามที่เพื่อนกระท า (ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ, 2552) สอดคลอ้งกบัที่ 
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืน ๆ (2552) พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนเป็นตัวท านายที่มี
อิทธิพลสงูเป็นอนัดบัที่สามในการท านายพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญา รองลงมาจาก การ
ควบคมุตน และการรูเ้ท่าทนัสื่อ ตามล าดบั และรว่มกบัตวัท านายอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลสงูอีก 3 ตวัแปร 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาได้รอ้ยละ 40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .001 รวมถึง ปราณี จอ้ยรอด และคนอ่ืน ๆ (2552) พบว่า ตวัแปรการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน 
ร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ อีก 4 ตวัแปร สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการรบัสื่ออินเทอรเ์น็ตอย่างมี
วิจารณญาณไดร้อ้ยละ 37 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยตวัแปรการไดร้บัตวัแบบจาก
เพื่อนเป็นตวัแปรที่เขา้ท านายล าดบัที่สาม รองลงมาจาก การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากครู 
และความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตามล าดับ และ วันวิสา สรีระศาสตร ์และคนอ่ืน ๆ (2555) พบว่า 
การมีเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเป็นตัวท านายที่ส  าคัญของพฤติกรรมการใช้
อินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภยั รวมถึง ณฐักาญจน ์กอมณี และคนอ่ืน ๆ (2559) พบว่า ตวัแปรอิทธิพล
ของกลุ่มเพื่อนร่วมกับตวัแปรอ่ืน ๆ อีก 7 ตวัแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธพ์หคุณูเท่ากบั .56 
การไดร้บัตัวแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตัวแปรที่ไม่มีความส าคัญใน

การท านาย ดังที่ Bandura (1989) ได้อธิบายว่า การเรียนรูจ้ากการสังเกตจะเกิดขึน้ได้มากก็
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ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจหรือสนใจต่อพฤติกรรมของตัวแบบ ถ้าผู้เรียนไม่ใส่ใจ การสังเกตหรือการ  
เลียนแบบก็จะไม่เกิดขึน้ ซึ่งองคป์ระกอบส าคญัของตวัแบบที่มีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผูเ้รียนมี  
หลายอย่าง เช่น เป็นผูม้ีเกียรติสูง (High status) มีความสามารถสูง หนา้ตาดี การแต่งตัว การมี
อ านาจที่จะให้รางวัลหรือลงโทษ ฯลฯ ซึ่งค าว่า “บุคคลในสื่อสังคมออนไลน”์ ในงานวิจัยชิน้นี ้
หมายถึงบุคคลทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปเหล่านี ้อาจไม่ไดม้ีความส าคัญหรือมี
อิทธิพลต่อวยัรุน่มากพอที่จะท าใหเ้กิดการเรียนรูผ้่านตวัแบบได ้

การสนับสนุนทางสังคม  ก็เป็นตัวแปรที่ไม่มีความส าคัญในการท านายเช่นกัน 
เนื่องจาก เป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระ ปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเอง  ต้องการจัดการ
เรื่องราวต่าง ๆ เอง (เจษฎา องักาบสี, 2561) จึงอาจปฏิเสธความช่วยเหลือหรือการสนบัสนุนทาง
สงัคมจากเพื่อนและครอบครวั โดยเฉพาะเรื่องของการใหค้ าแนะน า ตกัเตือน รวมถึงใหค้ าปรกึษา
เก่ียวกบัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

1. ผลการศึกษาพบว่า เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์
และความร่วมรูส้ึก มีความสัมพันธ์สูงสุดเป็น 2 อันดับแรกกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์ทัง้สองตวัแปรยงัเป็นตวัแปรที่มีความส าคญัสงูสุด 2 อนัดบัแรกในการท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ดังนัน้ ครูอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ผูป้กครอง และผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้ง จึงควรใหก้ารอบรมเลีย้งดู รวมถึงจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรม
เพื่อปลกูฝังความรูแ้ละประโยชนข์องการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์อีกทัง้ปลกูฝัง
และส่งเสริมใหน้กัศึกษาและวยัรุ่นเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น ส่งเสริมผูอ่ื้น มีจิตใจใฝ่บริการช่วยเหลือ รูจ้กั
ใหโ้อกาสผูอ่ื้น และตระหนกัรูถ้ึงทัศนะและความคิดเห็นของผูอ่ื้น อนัเป็นการส่งเสริมใหน้ักศึกษา
และวัยรุ่นมีเจตคติทางบวกต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ มีความร่วมรูส้ึก 
และพรอ้มที่จะมีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์

2. การไดร้บัตัวแบบจากเพื่อน มีความสมัพันธ์เป็นอันดับที่สามกับการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ และเป็นตัวแปรที่มีความส าคญัเป็นอันดับที่สี่ในการท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงันัน้ ควรจดักิจกรรมสง่เสริมการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนใ์นสถาบนัศึกษา ซึ่ง
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นอกจากจะช่วยกระตุน้ใหน้ักศึกษาและวัยรุ่นมีการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์
มากขึน้แลว้ ยังช่วยท าใหเ้กิดกระบวนการการเรียนรูโ้ดยการสังเกต (Observational learning) 
ระหว่างเพื่อนนกัศกึษาดว้ยกนัไดอี้กดว้ย 

3. การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั มีความสมัพนัธเ์ป็นอนัดบัที่สี่กบัการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และเป็นตวัแปรที่มีความส าคญัเป็นอนัดบัที่สามในการท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวจึงควรเป็นแบบอย่างให้กับวัยรุ่นในการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่าง

สรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน ์และความร่วมรูส้ึก และปัจจัยทางสังคม ซึ่งไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 
ตวัแบบ (ประกอบดว้ย การไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน การไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั และการไดร้บั
ตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน)์ และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกนัท านายการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลน์ไดร้อ้ยละ 65 แสดงว่ายังมีตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สามารถ
อธิบายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนไ์ดอี้ก โดยอาจเพิ่มตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจัยทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์เขา้
มาร่วมศึกษาเพื่อท านายการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยใหแ้นวทางใน
การศกึษาการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนม์ีความชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. ควรพัฒนาโปรแกรมในการวิจัย โดยใชต้ัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสาร
อย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน์ และตวัแปรที่มีค่าอ านาจการท านายสงูในล าดับแรก ๆ เป็น
ตัวแปรจัดกระท า เช่น โปรแกรมพัฒนาเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในสื่อสังคม
ออนไลน ์เพื่อสง่เสรมิการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนแ์ก่กลุม่ตวัอย่าง เป็นตน้ 

3. ควรศึกษากบักลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในช่วงวยัอ่ืน ๆ เช่น วยัรุ่นตอนตน้ วยัรุ่นตอนกลาง 
วัยผูใ้หญ่ตอนตน้ วัยกลางคน เป็นตน้ เพื่อท าใหท้ราบถึงความแตกต่างระหว่างการสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนใ์นแต่ละช่วงวยั 

4. การวิจยัครัง้ต่อไปควรท าในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุ (Path analysis) เพื่อ
ท าใหท้ราบว่าตวัแปรใดมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์
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ตาราง 12 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ 

ข้อ CITC 

1 .22 

2 .25 

3 .24 

4 .52 

5 .40 

6 .49 

7 .55 

8 .53 

9 .51 

10 .48 

11 .39 

12 .32 

13 .42 

14 .58 

15 .58 

16 .73 

17 .64 

18 .61 

19 .58 

20 .36 

21 .29 

22 .28 

23 .46 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อ CITC 

24 .31 

25 .45 

26 .39 

27 .48 

28 .46 

29 .65 

30 .52 

31 .34 

32 .44 

33 .52 

34 .63 

Cronbach’s alpha coefficient .91 
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ตาราง 13 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลน ์ 

ข้อ CITC 

1 .64 

2 .38 

3 .53 

4 .50 

5 .68 

6 .71 

7 .58 

8 .50 

9 .65 

10 .51 

11 .37 

12 .24 

13 .41 

14 .52 

15 .50 

16 .56 

17 .51 

18 .47 

19 .58 

20 .53 

21 .39 

Cronbach’s alpha coefficient .89 
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ตาราง 14 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัความรว่มรูส้กึ  

ข้อ CITC 

1 .54 

2 .24 

3 .49 

4 .60 

5 .48 

6 .30 

7 .38 

8 .60 

9 .70 

10 .78 

11 .75 

12 .49 

13 .67 

14 .69 

15 .76 

16 .49 

17 .69 

18 .66 

19 .45 

20 .69 

21 .72 

22 .63 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ CITC 

23 .72 

Cronbach’s alpha coefficient .93 
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ตาราง 15 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากเพื่อน  

ข้อ CITC 

1 .42 

2 .47 

3 .57 

4 .54 

5 .62 

6 .63 

7 .43 

8 .67 

9 .47 

10 .63 

11 .59 

12 .47 

13 .47 

14 .63 

15 .43 

16 .48 

17 .41 

18 .66 

19 .30 

20 .66 

Cronbach’s alpha coefficient .90 
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ตาราง 16 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากครอบครวั  

ข้อ CITC 

1 .55 

2 .28 

3 .47 

4 .64 

5 .50 

6 .79 

7 .83 

8 .84 

9 .80 

10 .39 

11 .85 

12 .77 

13 .51 

14 .56 

15 .51 

16 .73 

17 .64 

18 .53 

19 .39 

20 .59 

Cronbach’s alpha coefficient .93 
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ตาราง 17 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัการไดร้บัตวัแบบจากบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน ์ 

ข้อ CITC 

1 .27 

2 .35 

3 .58 

4 .55 

5 .62 

6 .50 

7 .54 

8 .33 

9 .67 

10 .48 

11 .46 

12 .65 

13 .53 

14 .47 

15 .68 

16 .42 

17 .63 

18 .46 

Cronbach’s alpha coefficient .88 
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ตาราง 18 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรือ CITC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม  

ข้อ CITC 

1 .61 

2 .77 

3 .62 

4 .81 

5 .67 

6 .68 

7 .27 

8 .61 

9 .42 

10 .67 

11 .67 

12 .70 

13 .65 

14 .73 

15 .78 

16 .67 

17 .83 

18 .82 

19 .78 

20 .85 

21 .77 

22 .82 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ CITC 

23 .82 

24 .72 

25 .66 

26 .81 

Cronbach’s alpha coefficient .96 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งปริญญานิพนธห์ลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยา
พฒันาการ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 8 สว่น ดงันี ้
 
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูต้อบ 
 สว่นที่ 2 แบบสอบถามการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉนั 
 สว่นที่ 3 แบบสอบถามทศันคติในการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลน ์
 สว่นที่ 4 แบบสอบถามความรว่มรูส้กึ 
 สว่นที่ 5 แบบสอบถามเพื่อนกบัการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉนั 
 สว่นที่ 6 แบบสอบถามครอบครวักบัการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์องฉนั 
 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามบุคคลในสื่อสงัคมออนไลนก์บัการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลนข์อง
ฉนั 
 ส่วนที่ 8 แบบสอบถามการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครวัในการสื่อสารในสื่อสังคม
ออนไลนข์องฉนั 
 
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหต้รงตามความเป็นจริงมากที่สุด  และตอบ
แบบสอบถามใหค้รบทกุขอ้ โดยค าตอบของท่านจะไม่มีถูกหรือผิด และไม่สง่ผลต่อวิถีชีวิตหรือการ
เรียนของท่าน ทัง้นี ้ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามฉบบันีไ้วเ้ป็นความลบัเพื่อประโยชน์
ทางการวิจยั และน าเสนอผลวิจยัในภาพรวมเท่านัน้ 
 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้หากท่านมีขอ้
สงสยัหรือมีค าถามประการใด กรุณาติดต่อมาที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th 
 
นางสาวรวิพรรณ จารุทวี 
นิสิตปรญิญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบ 

ค าชีแ้จง  กรุณาเลือกค าตอบใหต้รงกบัตวัท่าน 

เพศ 

  ชาย   หญิง 

มหาวิทยาลยัที่ท่านก าลงัศกึษา 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  มหาวิทยาลยัสยาม 

ชัน้ปีที่ท่านก าลงัศึกษา 

  ปี 1 

  ปี 2 

  ปี 3 

  ปี 4 

Application ที่ท่านใช ้(เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

▢  Facebook 

▢  YouTube 

▢  LINE 

▢  Instagram 

▢  Twitter 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลนข์องฉัน 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

เมื่อต้องใช้ส่ือสังคมออนไลน ์ท่านปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ เหล่านีม้ากน้อยเพียงใด 

1. หลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบ 

 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

2. หลีกเลี่ยงที่จะโตเ้ถียงประเด็นที่ละเอียดอ่อน เมื่อตอ้งสนทนากบัผูท้ี่มีความคิดเห็นแตกต่าง 

  1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

3. เขียนขอ้ความสนทนากบัผูใ้หญ่ในสื่อสงัคมออนไลนด์ว้ยภาษาตามกระแสนิยม 

 1         2         3                 4                  5               6      

ไม่ปฏิบติัเลย   ปฏิบติัมากที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 

  

mailto:ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามทัศนคติในการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลน ์

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

1. ฉันคิดว่าควรหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในการสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลน์ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

2. ฉันคิดว่าการโตต้อบอย่างรุนแรงในสื่อสงัคมออนไลนก์บัคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างถือเป็น

เรื่องปกติ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

3. ฉันไม่คิดว่าจะเกิดปัญหากบัผูอ่ื้นเมื่อสื่อสารดว้ยค าพูดเชิงลบในสื่อสงัคมออนไลน์ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 

 

  

mailto:ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามความร่วมรู้สึก 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

1. ในการท างานกลุ่มแลว้เพื่อนบางคนไม่เห็นดว้ยกบัความคิดฉัน ฉันเขา้ใจได้ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

2. ฉันคิดว่าการท าความเขา้ใจความคิดคนอ่ืนเป็นเรื่องยาก 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

3. เวลาพดูคยุสนทนากบัคนอ่ืน ฉันจะสงัเกตท่าทางเขาประกอบดว้ย แลว้จินตนาการว่าเขาก าลงั

คิดและรูส้ึกอย่างไร 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 

 

 

  

mailto:ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามเพ่ือนกับการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลนข์องฉัน 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

1. ฉันหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในสื่อสงัคมออนไลนต์ามเพื่อน 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

2. เพื่อนของฉันเขียนขอ้ความที่แสดงอารมณข์นัในสื่อสงัคมออนไลน ์ไม่ว่าสถานการณน์ัน้จะดี

หรือรา้ยก็ตาม ฉันจึงท าบา้ง 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

3. เพื่อนของฉันเหน็บแนมคนที่มีความคิดหรือความเชื่อที่แตกต่างในสื่อสงัคมออนไลน ์ฉันจึงท า

บา้ง 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 

 

  

mailto:ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th
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ส่วนที ่6 แบบสอบถามครอบครัวกับการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลนข์องฉัน 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

1. ครอบครวัเป็นแบบอย่างของฉันในการหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในสื่อสงัคมออนไลน์ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

2. ครอบครวัของฉันเขียนขอ้ความแสดงอารมณข์นัในสื่อสงัคมออนไลน ์ไม่ว่าสถานการณน์ัน้จะ

ดีหรือรา้ยก็ตาม ฉันจึงท าบา้ง 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

3. ครอบครวัเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ฉันในการเขียนแสดงความเสียใจในสื่อสงัคมออนไลน ์แมก้บั

บุคคลที่รูส้ึกไม่ชอบก็ตาม 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 

 

  

mailto:ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th


  129 

ส่วนที ่7 แบบสอบถามบุคคลในส่ือสังคมออนไลน ์
กับการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลนข์องฉัน 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

1. บุคคลในสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นแบบอย่างของฉันในการเขียนขอ้ความโดยไม่ใชค้  าหยาบ  

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

2. บุคคลในสื่อสงัคมออนไลนเ์ขียนขอ้ความที่แสดงอารมณข์นั ไม่ว่าสถานการณน์ัน้จะดีหรือรา้ย

ก็ตาม ฉันจึงท าดว้ย 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

3. บุคคลในสื่อสงัคมออนไลนเ์หน็บแนมคนที่มีความคิดหรือความเชื่อที่แตกต่าง ฉันจึงท าบา้ง  

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 
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ส่วนที ่8 แบบสอบถามการสนับสนุนจากเพ่ือนและครอบครัว 
ในการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลนข์องฉัน 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

1. เพื่อนหรือครอบครวัของฉันชื่นชมที่ฉันหลีกเลี่ยงการใชค้ าหยาบในสื่อสงัคมออนไลน์ 

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

2. เพื่อนหรือครอบครวัของฉันเห็นดว้ยว่าฉันควรสื่อสารดว้ยความเอาใจเขามาใส่ใจเราในสื่อ

สงัคมออนไลน ์

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

3. เพื่อนหรือครอบครวัของฉันเห็นดว้ยที่ฉันสื่อสารโดยเปิดใจยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่างจาก

ฉันในสื่อสงัคมออนไลน ์

 1 2 3 4 5 6      

ไม่จรงิเลย   จรงิที่สดุ 

 

(หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้กรุณาติดต่อหลกัสตูร     ศิลปศา

สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ศรีนครนิทรวิโรฒ หรือผูว้ิจยัที่อีเมล ravipan.jaruthavee@g.swu.ac.th) 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรอง 

จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  132 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล รวิพรรณ จารุทวี 
วัน เดือน ปี เกิด 21 มีนาคม 2527 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาจีน  

จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2549  
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร ์ 
จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2553  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญในการวิจัย
	ขอบเขตในการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	นิยามปฏิบัติการ

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	วัยรุ่น
	สื่อสังคมออนไลน์
	ความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
	วัยรุ่นกับสื่อสังคมออนไลน์

	การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	ความหมายของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	ลักษณะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์

	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	เจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	อิทธิพลของเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดเจตคติที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์

	ความร่วมรู้สึก
	อิทธิพลของความร่วมรู้สึกที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดความร่วมรู้สึก

	อิทธิพลจากตัวแบบ
	การได้รับตัวแบบจากเพื่อน
	อิทธิพลของการได้รับตัวแบบจากเพื่อนที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดการได้รับตัวแบบจากเพื่อน

	การได้รับตัวแบบจากครอบครัว
	อิทธิพลของการได้รับตัวแบบจากครอบครัวที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดการได้รับตัวแบบจากครอบครัว

	การได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์
	อิทธิพลของการได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดการได้รับตัวแบบจากบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์


	การสนับสนุนทางสังคม
	อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
	การวัดการสนับสนุนทางสังคม


	กรอบแนวคิดในงานวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากร
	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การหาคุณภาพเครื่องมือ
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
	ภาคผนวก ข คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ค แบบสอบถาม
	ภาคผนวก ง หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	ประวัติผู้เขียน

