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การวิจัยสหสัมพันธ์ เชิงเปรี ยบเทียบนี ้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน
2) เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ ร่วมระหว่างปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมที่มีต่อพฤติกรรม
การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริ ญญาตรี ทงกลุ
ั ้ ม่ รวมและกลุม่ ที่มี
ลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน 3) เพื่อค้ นหาปั จจัยสาคัญในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้ เท่าทันทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่ อยของนักศึกษาปริ ญ ญาตรี ที่มีลกั ษณะทางชี วสังคมต่างกัน จานวน 400 คน
ได้ มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
ใช้ การเก็บแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ทังหมด
้
7
ตอนที่มี ค วามเชื่ อมั่น สัมประสิท ธิ์ แอลฟ่ าอยู่ระหว่าง .80 ถึ ง .91 ผลการวิ จัย พบว่า 1) นัก ศึกษาเพศหญิ ง มี
พฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ และพฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาเพศชาย 2) นักศึกษาที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะ
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและพฤติก รรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และนักศึกษาที่อยูใ่ นสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่ อ บุ ค คลและสัง คมมากกว่ า นัก ศึ ก ษาในกลุ่ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี 3) นัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณมากกว่ า นัก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน 4) พบปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อย 5) พบปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน
ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคม
ออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่อ ย 6) ปั จจัย ภายในบุคคล (บุค ลิก ภาพแบบมี จิต สานึก การมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี) และปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม (การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง) สามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้ เท่าทันทังในด้
้ านรวมและด้ านย่อย ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคมได้ ร้อยละ 7 ถึง
55 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The objectives of the comparative correlation research were as follows : 1) to compare
social media usage behavior with awareness of the overall dimensions and the sub-dimensions of
undergraduate students with different bio-social characteristics; 2) to study the interactions between
internal or personal factors and external factors, such as the social and environmental factors
influencing the social media usage behavior with an awareness of the overall dimensions and subdimensions of undergraduate students with different bio-social characteristics; 3) to identify the
important factors for predicting social media usage behavior with an awareness of the overall
dimensions and sub-dimensions of undergraduate students with different bio-social characteristics.
The sample group consisted of four hundred undergraduate students were obtained using
multistage sampling. The data were collected using a six-point rating scale assessment, which
consisted of seven parts with alpha coefficient that ranged from between .80 to .91. The results
revealed the following: 1) there was an interaction between mental immunity and having social
support towards social media usage behavior with an awareness of the overall dimensions and subdimensions; 2) there was an interaction between personality with consciousness and being
influenced by famous idols towards social media usage behavior with an awareness of the overall
dimensions and sub-dimensions; 3) internal factors, such as personal factors consisting of
personality with consciousness, mental immunity, and technological skills, and external factors,
including social and environmental factors consisted of having social support and being influenced
by famous idols could be mutually used to predict social media usage behavior with awareness of
the overall dimensions and sub-dimensions in overall groups and sub-groups based on bio-social
characteristics and ranging from 7% to 55% with a statistical significance of .05.
Keyword : Social media behavior, Media literacy, Universities, Bangkok metropolitan area

ช
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ส้ าเร็ จ ลุล่วงได้ ด้ ว ยดี เพราะได้ รับ ความกรุ ณ าเป็ น อย่างยิ่ ง จาก
อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล ที่ท่านให้ เกี ยรติเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญ ญานิพนธ์ ฉบับนี ้ คอยให้
คาปรึ กษา แนะนา อันเป็ นประโยชน์ยิ่งในทุกขัน้ ตอน ตังแต่
้ เริ่ มพัฒ นาโครงร่ างงานวิจยั จนกระทั่ง
งานวิจยั นี ้สาเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจยั รู้สึกซาบซึ ้งในความกรุณาที่ได้ รับ จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์ สภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และอาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ที่กรุณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัย ให้ คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ในการพัฒ นาเครื่ องมือวิจัยให้ มีคณ
ุ ภาพ และผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์
จัน ประเสริ ฐ และผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัท ราวิ วัฒ น์ ที่ ให้ เกี ย รติ เป็ น ประธานและ
กรรมการการสอบปากเปล่า ให้ คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ ไข ให้ งานวิจยั นี ้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคยอบรมสั่งสอนผู้วิจยั มา จนถึงคณาจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ที่ ได้ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ จนทาให้ การวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็จลุลว่ งได้ ด้วยดี
สุดท้ ายนีข้ อกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว และทุกท่านที่คอยเป็ นกาลังใจให้
ขณะทาวิจยั ขอขอบคุณคุณกนกอร เนตรชู คุณสิรินดา คาดีวี และเพื่อนพี่น้องป.โท ป.โทควบเอก ป.
เอกที่คอยไต่ถาม ให้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา และคอยเป็ นกาลังใจให้ กบั ผู้วิจยั เสมอมา ประโยชน์
อัน พึ ง ได้ รับ จากปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ้ ผู้วิ จัย ขอมอบเป็ น เครื่ อ งบูช าคุณ บิ ด า มารดา ครู บ าอาจารย์
ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ วู ิจยั ตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
สังคมยุคปัจจุบนั ทังภายในประเทศไทยและต่
้
างประเทศปฏิเสธไม่ได้ เลยว่า เทคโนโลยีใน
ยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาก้ าวล ้าอย่างรวดเร็ ว มีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของ
มนุษย์ได้ หลากหลายจนถือได้ วา่ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปั จจุบนั และ
ยังมีผลเป็ นสิ่งของชิ ้นสาคัญที่มนุษย์ในยุคปั จจุบนั ขาดแทบไม่ได้ เทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ที่ได้ มี
การพัฒนาเกิดขึ ้นเป็ นระบบการสื่อสารไร้ พรมแดนหรื อเรี ยกว่าการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ที่
ผู้ใช้ สามารถใช้ ได้ ผา่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตา่ งๆ ฯลฯ
การสื่ อ สารอย่ า งไร้ พรมแดนผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ในยุ ค ปั จ จุ บั น ประกอบด้ วยโปรแกรม
(Program) และแอพพลิเคชัน่ (Application) จานวนมาก ส่วนมากของการใช้ อินเทอร์ เน็ตของคน
ไทยนัน่ ก็คือ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ผ่านระบบเครื อข่ายของอินเทอร์ เน็ต
พบได้ จ ากสถิ ติของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จ และสังคม พบว่า พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตของคนไทยในปี 2561 ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ งานมากที่สดุ ได้ แก่ เฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยมี การใช้ ม ากถึงวัน ละ 3 ชั่วโมง 30 นาที ต่อวัน และ ไลน์ (Line) เฉลี่ ยนอยู่ที่ 2
ชั่ว โมงต่อ วัน สื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) เป็ นสื่ อ ดิ จิ ทัล สื่ อ ใหม่ (New Media) ที่ อ ยู่ใ น
สื่อมวลชน(Mass Media) เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคมเพื่อใช้ สื่อสารระหว่างกันใน
เครื อข่ายทางสังคมผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์ เน็ตโดยเน้ นให้ ผ้ ใู ช้ เป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ ส่งสารและผู้รับสาร หรื อเรี ยนอีกอย่างหนึ่งว่า สื่อแบบการ
สื่อสารสองทาง (Two-way communication) คือ มีส่วนร่วมอย่างสร้ างสรรค์ในการผลิตเนื ้อหาขึ ้น
เองและรั บ สารจากบุค คลอื่ น ทัง้ นี ส้ ื่ อสังคมออนไลน์ ถื อ ว่า เป็ น สื่ อ ที่ มี ข นาดใหญ่ สามารถจัด
ประเภทหมวดหมู่อ อกได้ เป็ น 6 ประเภท ได้ แ ก่ 1. บล็ อ ก (Blog) 2. ไมโครบล็ อ ก (Microblog)
3. ชุ ม ชนออนไลน์ (Social Networking) 4. บริ ก ารสื่ อ แลกเปลี่ ย น (Media Sharing Service)
5. สื่อสังคมข่าว (Social News) หรื อสื่อบุ๊กมาร์ ก (Bookmarking) 6. บริ การรับส่งข้ อความขนาด
สัน้ (SMS/Voice, Instant Messaging)
จากการวิเคราะห์สถิติการใช้ อินเทอร์ เน็ตของคนไทยในปี พทุ ธศักราช 2561 และงานวิจยั
ของ (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ ช ร, 2559) รวมทั ง้ งานวิ จัย ของ (สาริ ศ า จัน ทรอ าพร และมฤษฎ์
แก้ วจินดา, 2559) พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้ มากที่สดุ คือ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
(Facebook) รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์ไลน์ (Line) ซึ่งพบว่ากลุ่มวัยที่ใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
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มากที่สดุ คือ คนกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) คือผู้ที่เกิดในปี พทุ ธศักราช 2523-2540 และ
เจเนอเรชัน่ แซท (Generation Z) คือผู้ที่เกิดในปี พทุ ธศักราช 2540 เป็ นต้ นไป
จากปั ญ หาการบริ โภคสื่อที่ไม่เหมาะสมและไม่ร้ ู เท่าทันของสังคมในปั จจุบนั พบว่าส่ง
ผลกระทบให้ เกิดปั ญ หาโดยเฉพาะปั ญหาพฤติกรรมทางเพศ ความรุ นแรง และการบริ โภคนิยม
อย่างมาก ซึ่งพบได้ จากเหตุการณ์ ข่าวที่เกิดขึน้ จริ ง อาทิเช่น ข่าวการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ไลฟ์ สดฆ่าตัวตาย (Live) ข่าวการใช้ ความรุ นแรง ได้ แก่ เหตุการณ์ ความขัดแย้ งที่ เกิ ดขึน้ ในสื่ อ
สังคมออนไลน์ ทังประเภทการสนทนาแบบออนไลน์
้
(Chat) และข้ อมูลข่าวหรื อคลิปวีดีโอที่มีผ้ ใู ช้
แบ่งปั น (Share) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทังยั
้ งพบปั ญหาพฤติกรรมทางเพศ ได้ แก่ พฤติกรรม
การบริ โภคสื่อในสังคมออนไลน์ที่ยวั่ ยุชกั นาให้ วยั รุ่ นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ก่อให้ เกิด
ปัญหาตามมา เช่น ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงการตัง้ ครรภ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึง่ อาจนามา
สูป่ ั ญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมายที่สง่ ผลกระทบต่ออนาคต และการบริ โภคนิยมของวัยรุ่นที่ปฏิเสธ
ไม่ได้ วา่ สิ่งเร้ าและสิ่งยัว่ ยุตา่ งๆในสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการดารงชีวิตของเยาวชนวัยรุ่นไทยเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากว่าต้ องคอยแสดงตัวตน กิจวัตรประจาวันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทังการถ่
้
ายรูป
ภาพ การพิ ม พ์ เล่าเรื่ องประสบการณ์ ส ถานะ (Status) ของตนเอง หรื อการดูรูป ภาพ และอ่าน
ข้ อความข้ อมูล ในสื่ อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้ คนอื่ นในสื่ อสังคมออนไลน์ เดีย วกัน ส่งผลให้ เกิ ด
ปั ญหาการมีพฤติกรรมการบริ โภคนิยมเกิดขึ ้นในเยาวชนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น นักศึกษา ซึ่งปั ญหา
ต่างๆเหล่านี ้จะพบได้ จากแหล่งข่าวต่างๆที่ทางสื่อและนักวิชาการได้ นาออกมาตีแผ่ผ่านสื่อต่างๆ
และบทความอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงในอนาคตหากผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ยงั ขาด
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่ร้ ูเท่าทัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทันจะ
พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาทางด้ านศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาวารสาร
และสื่อสารมวลชน ซึง่ เป็ นการศึกษาจาเพาะแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและศึกษาแค่ปริมาณการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์เท่านัน้ แต่ยงั ไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาเชิงปฏิสมั พันธ์ ที่นาเอาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
และสังคมศาสตร์ มาใช้ ร่วมกันทานายการเกิดของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ซึ่งเป็ นศาสตร์ การศึกษาของสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องที่ผ่านมามี
เพี ย งการศึ ก ษาการวิ จัย การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ทั่ว ไป การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ โทรทัศ น์ และการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีเพียงส่วนน้ อยเท่านัน้ ที่ทาการศึกษาการรู้ เท่าทันที่เฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกับ การ
รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ อีกทังประชากรที
้
่ศกึ ษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่าการวิจยั ส่วนใหญ่จะเน้ น
การศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อกับเด็กในระดับมัธยมศึกษา มีเพียงไม่กี่ผลงานที่ศึกษากับประชากรใน
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ระดับวัยรุ่ นตอนปลาย ซึ่งในปั จจุบนั เราปฏิเสธไม่ได้ เลยว่ากลุ่มวัยรุ่ นในระดั บอุดมศึกษาที่เป็ น
นักศึกษานีเ้ ป็ นกลุ่มวัยที่มีลักษณะการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่างอิสระเสรี ได้ รับการควบคุม
ปริ มาณการใช้ ต่ากว่าเด็กวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษา ทังนี
้ ้ถึงแม้ ว่าการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อจะมีผ้ ู
ศึกษามาแล้ วจานวนหนึ่ง แต่ในปั จจุบนั ก็ยงั คงพบปั ญหาที่เกิ ดขึ ้นอย่างไม่ขาดสาย ยังคงมีปัญหา
เกิดขึ ้นให้ พบอยูใ่ นสื่อสังคมออนไลน์อยู่บอ่ ยครัง้ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงเป็ นการศึกษาที่เป็ นส่วนเติม
เต็มและต่อยอดแก่การศึกษางานวิจยั ของประเทศไทยต่อจากการศึกษาที่ผา่ นมา
สื่อสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั มีความเปิ ดกว้ างเป็ นอย่างมาก ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถ
เข้ ามาที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ได้ ตลอดเวลาจึงทาให้ ประชาชนใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในแบบผิดๆ ขาด
การคิด การไตร่ ตรองอย่างรอบคอบซึ่งอาจจะทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายได้ จากการ
ทาของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อข่าวต่างๆบนหน้ าเว็บไซต์ (Website) ซึ่งอาจจะเป็ น
คาชม หรื อค าต่อว่าด่าทอ แสดงความคิดเห็ นไปทางที่ ก ล่าวถึ งในทางไม่ดี ซึ่ง ก่อให้ เกิ ด ความ
เสียหายต่อผู้อื่น รวมถึงการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางที่ไม่ควร กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมจึงได้ สร้ างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) มีนโยบายยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทุนมนุ ษย์ท่มี คี วามสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรูเ้ ท่าทัน รวมถึงพัฒนา
บุคลากร ICT ที่มคี วามรูค้ วามสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็ นองค์กร
หลักในการบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน มาช่วยในการบริ หารจัดการสื่อ สังคมออนไลน์ ในปั จจุบนั อีกทังยั
้ งมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติมาตรา328 คดีหมิ่นประมาทควบคุมการใช้ สื่อออนไลน์ของบุคคลว่าด้ วยความผิด
ฐานหมิ่นประมาทได้ กระทาโดยการโฆษณา ด้ วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ
หรื อตัวอักษรที่ทาให้ ปรากฎด้ วยแผ่นเสี ยง หรื อสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรื อบันทึกตัวอักษร
กระทาโดยการกระจายเสียง หรื อการกระจายภาพ หรื อโดนกระทาการป่ าวประกาศด้ วยวิธีอื่น
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท ขึ ้นมาเพื่อคุ้มครองและ
ควบคุมผู้บริโภค
จากเหตุการณ์ที่เป็ นปัญหาและพบการศึกษาการวิจยั ที่ผา่ นมาในข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิด
ความสนใจที่ จ ะศึกษาปั จ จัย สาเหตุที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเกิ ดพฤติก รรมดัง กล่าวนี ้ โดยศึกษากั บ
ประชากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ ให้ นกั ศึกษาได้ มีพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน อีกทังยั
้ งเป็ นแนวทางการแก้ ไขให้ แก่ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัวที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั นักศึกษาในปั จจุบั นและ
ยังเป็ นการป้องกันข้ อกาหนดเกี่ยวกับสื่อ ในระดับนโยบายกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4
ของเยาวชนรุ่ น หลัง ที่ จ ะเติ บ โตมาในอนาคต ให้ เกิ ด ความเตรี ย มพร้ อมและรั บ มื อ กับ โลกยุค
สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและกระแสความนิยมของสังคม
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ าน
ย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มระหว่ า งปั จจั ย ภายในบุ ค คลและปั จจั ย ทางสั ง คม
สภาพแวดล้ อมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อย
ของนักศึกษาปริญญาตรี ทงกลุ
ั ้ ม่ รวมและกลุม่ ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน
3. เพื่อค้ นหาปั จจัยสาคัญในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลการวิ จัย เป็ นการรวบรวมองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ว่า มี ตัว แปรทาง
จิต วิท ยาและตัวแปรทางสังคมศาสตร์ ใดบ้ างที่ เป็ นปั จ จัยสาเหตุของความส าคัญ และมี ผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันของนักศึกษา ซึ่งเป็ นความรู้ใหม่ที่จะช่วยทาให้
สถาบันครอบครัวได้ ทราบถึงปั ญหาในปั จจุบนั ของเยาวชนไทยที่มีการพัฒ นาด้ านเทคโนโลยีได้
ตระหนักและนาไปสูก่ ารแก้ ไขให้ แก่เยาวชนไทยในปัจจุบนั และยังเป็ นเกราะป้องกันแก่เยาวชนไทย
ที่ จ ะเติ บ โตตามมาภายหลัง อย่างระแวดระวัง ไตร่ ต รองก่ อ นที่ จ ะยึ ด เอาบุค คลใดในสื่ อ สัง คม
ออนไลน์เป็ นต้ นแบบ
2. ผลการวิจัยนี เ้ ป็ นอี กแนวทางที่ จะช่วยให้ สถานศึกษาได้ จัดการวางแผนรับ มื อปรับ
ระบบและสร้ างกลยุทธ์ ทางการสอนทางการศึกษาให้ ตามทันสังคมสมัยใหม่ของเยาวชนไทยที่มี
การเปลี่ ยนแปลงให้ มี ความเหมาะสมสาหรับการอบรมสั่งสอนแก้ ไขพฤติกรรมของเยาวชนใน
ปัจจุบนั และสร้ างเกราะป้องกันแก่เยาวชนไทยที่จะเติบโตตามมาภายหลัง
3. ผลการวิ จัย นี ส้ ามารถเลื อ กน าไปใช้ เป็ นองค์ ค วามรู้ ที่ จ ะน าไปสู่แ นวทางส าหรั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้ นให้ นกั ศึกษาหรื อบุคคล
ทัว่ ไปในปัจจุบนั มีเกราะป้องกันและรู้หลักในการดารงชีวิตให้ เหมาะสม
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี เพศชายและหญิ งที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีการเรี ยน
การสอนครบทุกสาขา ได้ แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี เ พศชายและหญิ ง ที่
กาลัง ศึก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั น้ ปี ที่ 1-4 ในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ที่มีการเรี ยนการสอน
ครบทุ ก สาขา ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล ได้ แ ก่ จุฬ าลงกรณ์ ม ห าวิ ท ยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทังสิ
้ ้น
จานวน 400 คน ได้ การสุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) คือ 1. การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling) 2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมติ าม
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่ งได้ ดังนี ้
1.1 ปัจจัยภายในบุคคล ได้ แก่
1.1.1 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
1.1.2 การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
1.1.3 ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
1.2 ปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม ได้ แก่
1.2.1 การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
1.2.2 การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
1.3 ลักษณะทางชีวสังคม ได้ แก่
1.3.1 เพศ
1.3.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
1.3.3 ประเภทมหาวิทยาลัย
1.3.4 กลุม่ สาขาวิชา
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2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน แบ่งออกเป็ น
3 ด้ าน ได้ แก่
2.1 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
2.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อ
บุคคลและสังคม
2.3 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อที่ใช้ งานอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ
การใช้ งานของอินเทอร์ เน็ต ที่ ผ้ ใู ช้ สามารถ ใช้ พิม พ์ บอกเล่าเนื อ้ หา สนทนา แสดงความคิดเห็น
แบ่งปั นรู ปภาพและวิดีโอของตนที่ตนสามารถสร้ างขึ ้นเองหรื อไปพบเจอจากบุคคลอื่นหรื อสื่ออื่น
แล้ วนามาแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่นที่อยู่ในเครื อข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์ Social Media หรื อเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ที่ ให้ บริ การบนโลกออนไลน์ ปั จจุบัน อันได้ แก่ Facebook, Line เป็ น ต้ น ซึ่ง สื่ อ
เหล่า นี จ้ ะเป็ น สื่ อ กลางสาธารณะที่ ร วบรวมเชื่ อ มโยงปฏิ ส ัม พัน ธ์ ส มาชิ ก ของสัง คมเข้ า ไว้
ด้ ว ยกัน ให้ บุคคลสามารถทาความรู้ จกั แบ่งปั นข้ อมูลของตนเองให้ กับบุคคลอื่นได้ อย่างรวดเร็ ว
และเปิ ดกว้ างไร้ พรมแดนได้ อย่างมีอิสระ
นักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการเรียนการสอน
ครบทุก สาขา หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตงั ้ อยู่ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการที่ศกึ ษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ หมายถึง นักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่
ในคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะทัน ตแพทยศาสตร์ คณะ
กายภาพศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรม คณะการบิน คณะเทคโนโลยี
อาหาร คณะเทคโนโลยี ชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นั กศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะนวัตรกรรมสื่อสารสังคม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาแบบสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ (CorrelationComparative Study) ที่ศกึ ษาในกลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบท
นี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตามลาดับต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทัน
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ตวั แปรสาเหตุ
ส่วนที่ 3 ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจยั
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ า
ทันแนวคิดสื่อใหม่ (New Media)
ในระยะแรกค าว่า สื่ อ ใหม่ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ ค าว่ า เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
(Communication Technology) ต่ อ มาถู ก กล่ า วว่ า เป็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) จนกระทัง่ ในปั จจุบนั ได้ มีการรวมสองคานี ้ไว้ ด้วยกันและใช้ เป็ นคากล่าวอ้ างอิงถึงสื่อ
ให ม่ ว่ า คื อ เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ แ ล ะ ก ารสื่ อ ส าร (Information and Communication
Technology-ICT) สื่ อ ใหม่มิ ใช่สิ่ ง ที่ ถื อ ก าเนิ ด เกิ ด ขึน้ ใหม่ แต่เป็ น สื่ อ ที่ ถูก พัฒ นาปรั บ ปรุ ง แปล
เปลี่ยนขึน้ จากสื่ อเดิมที่มี อยู่ให้ มีประสิทธิ ภ าพและความทันสมัยเพื่ อการใช้ ประโยชน์ ให้ เข้ ากับ
บริ บ ทสัง คมในยุค ปั จ จุบัน และเพื่ อ ความเป็ นอยู่ข องชี วิ ต มนุ ษ ย์ ที่ ดี ขึ น้ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ของ
เทคโนโลยี ต่างๆ เช่น โทรศัพ ท์ บ้านที่ ถูกแปลเปลี่ ยนให้ ม าเป็ น โทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ที่ไร้ สายระบบ
ดิจิ ต อล (Digital) สามารถเชื่ อ มต่อ กับ สื่ อ คอมพิ วเตอร์ เป็ น ต้ น (กาญจนา แก้ วเทพ และนิ ค ม
ชัยขุนพล. 2555) โดยมีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้ กาญจนา แก้ วเทพ และนิคม ชัยขุนพล
(2555, น. 15-19) กล่ า วว่า สื่ อ ใหม่ หมายถึ ง สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละดิ จิ ทัล ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์ เน็ต(Internet) เว็บไซต์ (Website) บล็อก (Blog) คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย (Computer Multimedia) เกม (Game) คอมพิวเตอร์ (Computer) ซีดีรอม (CD-Rom)
ดีวีดี (DVD) ซึ่ง (สุวิช ถิระโคตร และคณะ 2558, น. 119) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สื่อใหม่ เป็ นสื่อที่
มีลกั ษณะเป็ นความจริ งเสมือน กล่าวคือ เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่ถกู สร้ างสรรค์ (Creativity) และจาลอง
ขึน้ ด้ วยเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ ท าให้ ผ้ ูใช้ รับ รู้ และโต้ ต อบ (Perception and feedback) กันได้
เสมือนว่าเกิดขึ ้นในโลกความเป็ นจริ ง (Reality world) รวมทัง้ โฆษณาที่ปรากฎบนคอมพิวเตอร์
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รายการโทรทัศน์ดิจิทัล และภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ ในขณะที่ (พสนันท์ ปั ญ ญาพร, 2555)
และ (รัชนีกร ทรัพย์ชื่อสุข, 2556) ได้ อธิบายตรงกันว่า สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่สร้ างขึ ้นเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ูส่งสารและผู้รับ สารได้ ทาหน้ าที่ เป็ น ได้ ทัง้ ผู้ส่ง สารและผู้รับสารได้ ในเวลา
เดียวกันเนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ ถูกออกแบบสร้ างขึน้ เพื่ อเป็ นสื่ อ แบบการสื่ อสารสองทาง (Two-way
communication) ซึ่งความสามารถของสื่ อใหม่ดังกล่าวนี ส้ ามารถท าหน้ าที่ ได้ หลากหลายและ
หลายอย่างรวมกัน เช่น สามาถส่งสารและรับสารประเภทข้ อมูลรูปภาพ เสียงและข้ อความพร้ อม
กัน ส่วนโรเจอร์ ; (Rogers (1995 อ้ างถึงใน ภัทราวดี ธี เลอร; และ กรทักษ์ ธาดาธี รธรรม, 2555)
อธิ บ ายว่ า สื่ อ ใหม่ หมายถึ ง สื่ อ ที่ ส ร้ างขึ น้ จากเทคโนโลยี เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ การ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ข่ า วสารบนฐานของคนจ านวนมากผ่ า นระบบการสื่ อ สารศูน ย์ ก ลางของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในอดีตจะสื่อสารโดยใช้ วิธีการพูดสนทนา ต่อมาได้ พัฒ นามาใช้ เทคโนโลยีเพื่ อ
ส่งเสริ มการสื่อสารมากกว่าเดิมจึงทาให้ เกิดการสื่ อสารกันผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) เพิ่มขึ ้น
ซึง่ ได้ แก่สื่อมวลชนประเภท เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น แต่ในปั จจุบนั ได้
มีการสื่อสารที่หลากหลายขยายตัวขึ ้นและเน้ นการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล การสื่อสารใน
รูปแบบดังกล่าวเรี ยกว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้ แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) ยูทปู (Youtube) อินสตาแกรม (Instargram) เป็ นต้ น
ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ ว่า สื่ อ ใหม่ (New Media) หมายถึ ง สื่ อ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ร้ างขึ น้ โดยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ ้นจากสื่อมวลชนแบบเก่าด้ วยวิธีการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบ
ให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทัง้ สองทาง (Two-way communication) หมายความว่า
ผู้ใช้ งานสื่อใหม่สามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันได้ สารดังกล่าวนี ้สามารถ
เป็ นได้ ทงข้
ั ้ อมูลรูปภาพ เสียงและข้ อความตัวอักษรพร้ อมกันได้ อีกทังยั
้ งสามารถสร้ างความเสมือน
จริงภายในสื่อเพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
ถึงกันเสมือนว่าผู้ใช้ งานได้ อยู่บริ เวณใกล้ เคียงกันจริ งๆ อาทิเช่น อินเทอร์ เน็ต (Internet) เว็บไซต์
(Website) บล็อก (Blog) คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย (Computer Multimedia) เกม (Game) โทรศัพท์
สมาร์ ท โฟน (Smart phone) สื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook)
ทวิ ต เตอร์ (Twitter) ยูทูป (Youtube) อิ น สตาแกรม (Instargram) รวมทัง้ โฆษณาที่ ป รากฎบน
คอมพิวเตอร์ รายการโทรทัศน์ดจิ ิทลั และภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ เป็ นต้ น
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แนวคิดและทฤษฎีของสื่ออินเทอร์ เน็ต
สื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet Media) คือ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยง
เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ขนาดย่อยจานวนมากเข้ าด้ วยกัน ปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตได้ แปรเปลี่ยน
สภาพไปจากเครื อข่ายเพื่อการวิจัยเป็ นเครื อข่ายแบบมวลชนที่มีผ้ ูใช้ แทบทุกกลุ่มกระจายอยู่ทั่ว
โลก อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อสาธารณะที่ไม่มีผ้ เู ป็ นเจ้ าของอย่างแท้ จริ งและไม่มีผ้ ใู ดสามารถควบคุม
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ อี กทัง้ เป็ นสื่ อมวลชนที่มี อิทธิ พลต่อคนในสังคมปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากเป็ น สื่ อ ที่ มี คุณ สมบัติก ารใช้ ง านที่ ห ลากหลาย ทัน สมัย และรวดเร็ ว เช่น ใช้ เพื่ อ การ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลร่ วมกัน ประกอบไปด้ วย ข้ อความตัวอักษร ภาพ เสียง และบริ การ
อื่นๆ ทัง้ ด้ านวิชาการและธุรกิจการค้ า เป็ นต้ น (ชเนตตี สยนานนท์ , 2555); (ธี รเทพ ศรี ทองช่วย
และ คนอื่ น ๆ, 2554); (จมรพรรณ บัวศรี , 2556) และ (ณาตยา ฉาบนาค, 2547); อ้ า งอิ ง จาก
(สุวิกรานต์ เจียมจันทร์ , 2555) ซึ่งรู ปแบบการใช้ งานในปั จจุบนั สามารถแยกย่อยประเภทออกได้
ดังนี ้ (สุภารัตน์ แก้ วสุทธิ, 2553); (ปราณี จ้ อยรอด, 2552)
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรื อ E-Mail) มีลักษณะคล้ ายคลึง
กับการส่งจดหมายในอดีต แต่แตกต่างกันที่กระบวนการใช้ งานในอดีตจะใช้ วีธีรับส่งจดหมายที่เป็ น
กระดาษผ่านแรงงานของคนแต่ในปั จจุบนั จะใช้ วิธีการรับส่งจดหมายผ่านการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตซึ่งมีความทันสมัยมากกว่า ผู้ใช้ ในปัจจุบนั สามารถ
ใช้ งานรับและส่งข้ อมูลได้ ทงั ้ ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ โปรแกรมหรื อแฟ้มข้ อมูลต่างๆผ่านเครื่ องมือ
คอมพิวเตอร์ (Computer) โน๊ ตบุค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Smart phone)
หรื ออื่นๆได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. การถ่ า ยโอนแฟ้ ม ข้ อมู ล (File Transfer Protocol) เป็ นการแบ่ ง ปั น ข้ อมู ล
โปรแกรม หรื อเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่ผ้ ใู ช้ ได้ สร้ างขึ ้นผ่านสื่อสาธารณะให้ ได้ ใช้ ประโยชน์
เช่น ข้ อมูลทัว่ ไป เนื ้อสาระต่างๆ ข่าว บทความ รวมทังโปรแกรมที
้
่สามารถเปิ ดให้ นาเอาไปใช้ งาน
ได้ ฟรี และคิดมูลค่า
3. การบริ การข้ อมูลข่าว (Use News) ภายในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตประกอบด้ วย
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตย่อยๆ เป็ นจานวนมากที่มีไว้ ให้ สาหรับบริ การและในบริการต่างๆ ได้ จดั กลุม่ ผู้
ที่สนใจในประเภทเดียวกันไว้ ด้วยกัน ไว้ สาหรับแลกเปลี่ยนข้ อมูล ความรู้ ข้ อคิดเห็น ข่าวสารต่างๆ
ร่วมกันภายในกลุ่มเดียวกัน โดยข้ อมูลเหล่านี ้ก็จะสามารถถูกกระจายไปในเครื อข่ายประเภทอื่นๆ
ได้ ในเวลาใกล้ เคียงกันได้ เช่นกัน
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4. การบริ การข้ อมูลข่าว (Use News) ภายในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตประกอบด้ วย
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตย่อยๆ เป็ นจานวนมากที่มีไว้ ให้ สาหรับบริ การและในบริการต่างๆ ได้ จดั กลุม่ ผู้
ที่ ส นใจในข้ อมู ล ประเภทเดี ย วกั น ไว้ ใ ห้ ใช้ บ ริ ก ารด้ ว ยกั น ส าหรั บ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้
ข้ อคิดเห็น ข่าวสารต่างๆร่ วมกันภายในกลุ่มเดียวกัน เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่ องเดียวกันเฉพาะภายในกลุม่
5. การสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) เป็ นการสนทนาอีกวิธีหนึ่งที่ได้ รับความนิยม
เป็ นอย่างมากในสังคมปั จจุบนั การสนทนาดังกล่าวนี ้ ผู้ใช้ สามารถสนทนากันได้ เสมือนอยู่ใกล้ กนั
แม้ จะอยู่ไกล ผ่านระบบของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อเรี ยกได้ อีกอย่างหนึ่งว่า การสนทนาผ่าน
หน้ าจอ ซึ่งสามารถสนทนาได้ ทงในลั
ั ้ กษณะ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในปั จจุบนั
การสนทนานี ้สามารถสนทนาได้ ทงแบบสนทนาเดี
ั้
่ยวและสนทนากลุม่
6. การค้ น หาข้ อมูล และแสดงข้ อ มูล ในลัก ษณะของ โกเฟอร์ (Gopher) อาร์ ซี
(Archie) และ โปรแกรมดับเบิลยูเอไอเอส (WAIS) เป็ นกลุ่มโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการในอินเทอร์ เน็ต ซึง่ โกเฟอร์ (Gopher) จะเป็ นบริการการค้ นหาในลักษณะ
เป็ นเมนูลาดับขัน้ ส่วน อาร์ ซี (Archie) เป็ นการค้ นหาที่เก็บข้ อมูลว่าอยู่ที่ใดและโปรแกรมดับเบิลยู
เอไอเอส (WAIS) เป็ นการค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ ปั จจุบนั ข้ อมูลส่วนใหญ่ที่มี
ให้ ของบริ การเหล่านีไ้ ด้ ถูกพัฒ นามาให้ บริ การในลักษณะของเครื อข่ายใยแมงมุม (World Wide
Web) แล้ ว บริการเหล่านี ้จึงได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ ลดน้ อยลง
7. การสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้ เวิลไวด์เว็บ (World Wide Web) เครื อข่ายใยแมงมุมที่
อยู่ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในด้ านการสืบค้ นข้ อมูล เนื่องจากบริการนี ้เป็ น
บริการที่ใช้ งานได้ สะดวก มีผ้ ใู ช้ ใช้ เป็ นจานวนมาก ไม่ยากต่อการใช้ งาน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ใช้
งานอินเทอร์ เน็ตจะเข้ าใจวิธีการใช้ ได้ เป็ นอย่างดี บริการสืบค้ นข้ อมูลนี ้เป็ นบริการที่ป ระกอบไปด้ วย
เทคนิคการผลิตที่มีฟังก์ชนั (Fuction) ที่หลากหลาย นอกจากจะแสดงข้ อมูลด้ วยตัวหนังสือแบบ
ทั่ ว ๆ ไปแล้ วยั ง มี ก ารใช้ เทคนิ ค ของมั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia) รู ป ภาพกราฟิ ก เสี ย งและ
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาประกอบการแสดงข้ อมูลให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับถึงความสุนทรี ย์สวยงามและความ
ทันสมัยอีกด้ วย
8. บริ ก ารเวยส์ (Wide Area Information Service: WAIS) เป็ นบริ ก ารสื บ ค้ น
ข้ อมูลที่มีไว้ สาหรับผู้ใช้ ที่ต้องการสืบค้ นข้ อมูลใดข้ อมูลหนึ่งแล้ วต้ องการผลลัพธ์ จานวนมาก โดย
บริ การนี จ้ ะรวบรวมฐานข้ อมูล ทัง้ หมดที่ มี ลักษณะเดี ยวกัน ไว้ ด้วยกัน ในระบบการทางานของ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยมี วิธีใช้ คือ เมื่อผู้ใช้ พิม พ์ สืบค้ นข้ อมูลที่ต้องการสนใจลงไประบบการ

11
ทางานของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะโชว์ผลลัพธ์มากมายมหาศาลที่เกี่ยวข้ องทังหมดขึ
้
้นมาให้ ผ้ ใู ช้
เลือกสรร เป็ นต้ น
จากข้ อมูล ดัง กล่าวจะเห็ น ได้ ว่า อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น สื่ อ ชนิ ด หนึ่ง ซึ่ง มี ระบบการท างาน
เสมือนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ขนาดย่อยจานวน
มากเข้ าด้ วยกันทาหน้ าที่เป็ นสื่ อกลางระหว่างผู้ใช้ และผู้รับมีความสามารถปฏิ บัติงานได้ อย่าง
รวดเร็ว ยากต่อการควบคุมการใช้ และการผลิต โดยมีรูปแบบการใช้ งานที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ
ในปั จจุบนั คือ ประเภทการสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) และประเภทการสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้ เวิล
ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าสื่ออินเทอร์ เน็ตนีเ้ ป็ นสื่อที่เปิ ดให้ ใช้ บริ การได้ ไม่นาน
มากนั ก นั บ ว่ า เป็ นสื่ อ ใหม่ (New Media) ถ้ าเที ย บกั บ สื่ อ มวลชนชนิ ด อื่ น ๆ เช่ น โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้ น แต่กลับได้ รับความนิยมต่อการใช้ งานไปยังทังประเทศและทั
้
ว่ โลก
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ ้นจากความต้ องการของมนุษย์ ซึ่งแต่เดิมมีการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ สื่อออนไลน์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตแบบเว็บไซต์ (Website) ยุค 1.0 ที่ผ้ ใู ช้ สามารถเป็ นได้
เพียงผู้รับข้ อมูลข่าวสารบนเครื ออินเทอร์ เน็ตแต่เพียงทางเดียวเท่านัน้ ต่อมาได้ มีวิวฒ
ั นาการการ
พัฒนาด้ านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ สื่อออนไลน์ให้ สามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับ
และผู้ใช้ สื่อในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในเวลาเดียวกัน จึงมีการพัฒนารูปแบบสื่อออนไลน์ขึ ้นจากเดิม
เป็ นระบบเว็บไซต์ (Website) ยุค 2.0 โดยผู้ใช้ งานสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกัน ได้ กล่าวคื อ ผู้ใช้ ส ามารถติดต่อสื่ อสารแบบแสดงความคิดเห็น ตอบกลับ โต้ ต อบหรื อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารต่อกันบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ (มนลภัส รัตนพันธ์ , 2558) โดยผู้ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลักเหมือนกันคือ โปรไฟล์ (Profile) เพื่อแสดงข้ อมูลส่วนตัวของ
เจ้ าของบัญชี (ธนพัทธ์ จันท์พิพฒ
ั น์พงศ์, 2559) และในด้ านการใช้ งานของสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้
สามารถแบ่งปั นหรื อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นได้ ทงข้
ั ้ อความตัวอักษร รูปภาพและวีดีโอ ของตนเองและ
ผู้อื่นไปยังกลุ่ม ที่อยู่ในสมาชิกเครื อข่ายเดียวกันหรื อนอกเครื อข่ายก็ได้ (ดวงใจ จันทร์ ดี, 2559);
(เอมิ กา เหมมิ นทร์ , 2556) ทัง้ นี ้ (กนกพร ฉันทนารุ่ ง ภักดิ์, 2555, น. 3) กล่าวเพิ่ ม เติม อี กว่า สื่ อ
สังคมออนไลน์ เป็ นสื่อที่สามารถแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสาร หรื อแพร่กระจายสู่สงั คมได้ อย่างรวดเร็ว มี
การปฏิ สัม พัน ธ์ ในวงกว้ าง ทุก คนสามารถเป็ น เจ้ าของสื่ อ สัง คมออนไลน์ ด้ ว ยวิธี ก ารผ่า นทาง
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งการแพร่ กระจายทางสังคมนีส้ ามารถทาให้ สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็ น
กระแสของสังคมได้ อย่างมาก ตัวอย่างเช่น เพลงฮิ ต เพลง Gangnam Style เพลง Apple man
หรื อข้ อมูลข่าวและคลิปวีดีโอที่มีผ้ ใู ช้ แบ่งปัน (Share) ข้ อมูลกันมากๆ จนทาให้ บคุ คลที่อยู่ในข้ อมูล

12
ข่าวหรื อคลิปวีดีโอกลายเป็ นบุคคลดังที่มีผ้ คู นรู้ จกั กันอย่างแพร่ หลาย โดยมีการแบ่งประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไว้ ดงั นี ้ (มนลภัส รัตนพันธ์, 2558);(เอษรา วสุพนั ธ์รจิต, 2557 )
ประเภทที่ 1 บล็ อ ก (Blog) แต่ เดิ ม เรี ย กว่ า วี บ ล็ อ ก (Weblog) เป็ นระบบจัด
กระท าเนื อ้ หา (Content Management System: CMS) รู ป แบบหนึ่ง ที่ ท าให้ ผ้ ูใช้ ส ามารถพิ ม พ์
เนือ้ หาตัวอักษร (Post) และทาการเผยแพร่ ได้ โดยง่าย โดยที่ไม่ต้องใช้ โปรแกรมภาษาเฮชทีเอ็ม
แอล (HTML) หรื อ สร้ างโปรแกรมเว็บไซต์ (Website) เหมื อนในอดีต อาทิเช่น การพิม ข้ อความ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ได้ อย่างเสรี โดยสามารถเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลอื่นเข้ ามาแสดงความคิดเห็นต่ อ
หัวข้ อที่ผ้ ใู ช้ นาเสนอข้ อความได้
ประเภทที่ 2 ไมโครบล็อก (Microblog) อื่นๆ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของบล็อก (Blog)
แต่แตกต่างกันตรงที่มีการจากัดขนาดของการแบ่งปั น (Post) ข้ อมูลไม่เกินครัง้ ละ 140 ตัวอักษร
ประเภทที่ 3 ชุ ม ชนออนไลน์ (Social Networking) คื อ เครื อ ข่ า ยที่ เชื่ อ มโยง
ผู้ใช้ งานกับผู้ใช้ งานบุคคลอื่นๆ จนกลายมาอยูใ่ นสังคมที่อยู่ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตร่วมกัน เริ่ มต้ น
จากที่ ผ้ ูใช้ งานสร้ างตัวตนของตนเองขึน้ มาในรู ปแบบโปรไฟล์ (Profile) ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อมูล
ส่วนตัว ประวัติ รูปภาพและอื่นๆ อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างจานวนเพื่อนของบุคคลได้ มาก
ขึ ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงค้ นหาเพื่อนในลาดับขันต่
้ อๆ ไปให้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน
ประเภทที่ 4 บริ ก ารสื่ อ แลกเปลี่ ย น (Media Sharing Service) เป็ นเว็ บ ไซต์
(Website) ส าหรับ นาเสนอรู ปภาพ (Photo) และวี ดีโอ (Video) ต่างๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
อย่ า งสาธารณ ะ เช่ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ยู ทู ป (Youtube) , สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส ไลด์ แ ชร์
(SlideShare) เป็ นต้ น
ประเภทที่ 5 สื่อสังคมข่าว (Social News) หรื อสื่อบุ๊กมาร์ ก (Bookmarking) เป็ น
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรื อเนื อ้ หาใดในระบบอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ใช้ เป็ น ผู้ส่งและเปิ ด
โอกาสให้ บุคคลอื่นๆ ได้ ทาการให้ คะแนน เพื่อใช้ เป็ นการวัดความนิยม หรื อความน่าสนใจของ
บทความ
ประเภทที่ 6 บริ การรับส่งข้ อความขนาดสัน้ (SMS/Voice, Instant Messaging)
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ (Line), ว็อทแอป (WhatsApp), สไกป์ (Skype) เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่อชนิดหนึง่ ที่มีชอ่ งทางการสื่อสารทางสังคมอยู่บน
ฐานข้ อมูลของระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งการสื่อสารนี ้เป็ นการสื่อสารที่ตงอยู
ั ้ ่บนช่องทางการ
สื่ อ ส า รแ บ บ สื่ อ ให ม่ (New Media) คื อ ก า รติ ด ต่ อ สื่ อ ส า รแ บ บ ส อ ง ท า ง ( Two-way
communication) ผู้ใช้ งานสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับและผู้ใช้ ในเวลาเดียวกันได้ สามารถแสดงความ
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คิดเห็นตอบกลับหรื อแบ่งปันข้ อมูลตัวอักษร รูปภาพและวีดีโอ ไปยังผู้ที่สง่ สารมายังเว็บไซต์ภายใน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ อีกทังยั
้ งสามารถสร้ างข้ อมูลทังในด้
้ านข้ อมูลตัวอักษร บทความ รู ปภาพ
วีดีโอของตนเองไปสู่สงั คมสาธารณะได้ เช่นกัน มีการทางานอย่างรวดเร็ วและมีปฏิสมั พันธ์ ในวง
กว้ าง แต่ทงั ้ นีผ้ ้ ูใช้ สื่อสังคมออนไลน์จะต้ องมีคุณลักษณะ คือ จะต้ องมีบญ
ั ชีผ้ ูใช้ เป็ นของตนเอง
โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ อันดับหนึ่ง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) อันดับที่สอง
คือ ไลน์ (Line) (อุทยั วรเมธีศรี สกุล; และ โสวิทย์ บารุงภักดิ,์ 2559)
เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ บริ การของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตบริ การหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบ
ของสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรื อ
หลายๆกิจกรรมกับผู้ใช้ เฟซบุ๊กคนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการตังประเด็
้
นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเนื ้อหาสาระ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรื อบล็อก แชทคุยกัน
แบบเสมื อ นอยู่ ใ กล้ กั น จริ ง ๆ เล่ น เกมส์ แ บบเป็ นกลุ่ ม และยัง สามารถท ากิ จ กรรมอื่ น ๆ ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ (Application) เสริ มที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพพลิเคชัน่ (Application) ดังกล่าวได้
ถูกพัฒนาเข้ ามาเพิ่มเติมอยูเ่ รื่ อยๆ
ไลน์ (Line) คือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่มีบริ การแบบผสมผสานระหว่างบริ การการส่ง
ข้ อความตัวอักษร (Messaging) บริ การการส่งข้ อความเสียง (Voice Over IP) และบริ การการส่ง
รู ป ภาพและวี ดี โอ (Photo Graphic) น ามาผนวกเข้ าด้ วยกั น จึ ง ท าให้ เกิ ด เป็ นแอพพลิ เคชั่ น
(Application) ที่ เป็ น บริ ก ารสื่ อ ใหม่ (New Media) ที่ อ ยู่ภ ายใต้ ข องสื่ อ สัง คมออนไลน์ โดยผู้ใช้
สามารถใช้ ได้ โดยเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ จากข้ อมูลข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันเพื่อมุง่ เน้ นประโยชน์สงู ที่สดุ และส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมน้ อยที่สดุ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เด็ก เยาวชนและ
นักศึกษามี การใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ สื่ อออนไลน์ มี กระบวนการ
ทางานที่ซบั ซ้ อนและยากต่อการควบคุม การฝึ กฝนเยาวชนไทยให้ มีทกั ษะการรู้ เท่าทันสื่อนับว่ามี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะสื่อออนไลน์ไม่ได้ เป็ นเพียงเครื่ องมือในการสื่อสารเท่านัน้ แต่ยัง
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สาคัญของเยาวชนในยุคปั จจุบนั ดังนันการพั
้
ฒนาและเสริ มสร้ างเยาวชนให้ มี
ทักษะในการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากสารสนเทศบนสื่ออินเทอร์ เน็ตได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้
จึงไม่ได้ เป็ นเพี ยงภูมิ ค้ ุม กันที่ จะปกป้องเยาวชนจากภัยร้ ายที่ แฝงมากับ สื่ อและเทคโนโลยี การ
สื่อสารรู ปแบบใหม่ๆ แต่ยงั เป็ นภูมิค้ มุ กันด้ านความรู้ที่เสริ มสร้ างเยาวชนให้ เป็ นผู้รับสารที่มีความ
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เท่าทัน มีวิจารณญาณในการเปิ ดรับและเลือกใช้ ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ รับความนิยม
ในปัจจุบนั อย่างถูกต้ องและเหมาะสม (อุษณี กังวารจิตต์, 2559)
แนวคิดการรู้ เท่ าทันสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ เป็ นแนวคิดที่มีการแรกเริ่ มเกิดขึ ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 ประเทศเยอรมนี
ต่อมามีการพัฒ นาจนกลายมาเป็ นสาขาวิชาที่มี ความแข็งแกร่ งทางวิชาการในประเทศอังกฤษ
หลัง จากนั น้ หลายประเทศในทวี ป ยุ โรปและประเทศที่ ใช้ ภาษาอัง กฤษ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า
แคนนาดา และออสเตรเลียได้ นากระบวนทัศน์นีไ้ ปพัฒ นาต่อเป็ นหลักสูตรทางการศึกษา ส่วน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการพัฒนาอย่างไม่ตอ่ เนื่องเหมือนดังประเทศอังกฤษหลังจากเกิด
ความตื่นตัวในช่วงทศวรรษที่ 1970 และความเคลื่อนไหวเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อมาถึงจุดหยุดนิ่งใน
ทศวรรษที่1980 จึงทาให้ ประเทศสหรัฐอเมริ กามีความเคลื่อนไหวเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อล้ าหลังกว่า
บางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และแคนนาดา (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ,
2547, น. 56) แนวคิ ด การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ กลั บ มาเป็ นที่ ย อมรั บ ของวงการศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาอีกครัง้ ในทศวรรษที่ 1990 ด้ วยเหตุผลหลายประการดังนี ้ (1) การแพร่หลายของสื่อที่
เพิ่ ม มากขึน้ ทาให้ ความรู้ เท่าทันสื่ อกลายเป็ นประเด็นระดับประเทศมากขึน้ (2) การสื่ อสารกับ
นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้ านความรู้เท่า ทันสื่อระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ ้น (3) การพัฒนา
ของเครื อข่ายนักการศึกษาและนักเคลื่อนไหวด้ านความรู้เท่าทันสื่อในประเทศ และ(4) ทรัพยากร
และหลักวิธีในการสอนเริ่มหาง่ายขึ ้น
แต่ ปั จจุ บั น แนวคิ ด การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ กลั บ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งมากในประเทศ
สหรัฐ อเมริ กาและประเทศแคนนาดา (อดุลย์ เพี ยรรุ่ งโรจน์ , 2543, น. 34) ส าหรับประเทศไทย
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อถือว่ายังเป็ นเรื่ องค่อนข้ างใหม่สาหรับบริ บทในสังคมไทยยังคงมีข้อนาเสนอ
เรื่ องแนวทางและรู ปแบบการพัฒ นาการเรี ยนการสอนของการรู้ เท่าทันสื่อในประเทศไทย โดยมี
องค์กรขับเคลื่อนหลักคือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) โดยอธิบายว่า
แนวทางการเรี ยนการสอนเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อเพื่อจะให้ เกิดประสิทธิผลจะต้ องอาศัยการร่วมมือ
จากทุกระดับภาคส่วน เริ่ มตังแต่
้ ระดับนโยบายต้ องเห็นความสาคัญทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้ องต้ อง
ร่วมมือกัน เช่น กระทรวงสาธารณะสุขต้ องไปผลักดันให้ กระทรวงศึกษาธิก ารหันหลับมาพิจารณา
หลักสูตร รวมทังในระดั
้
บโรงเรี ยนและระดับอุดมศึกษา ผู้บริ หารและครูต้องทาความเข้ าใจรวมทัง้
เล็งเห็นถึงความสาคัญและคุณประโยชน์ของวิชาการ จัดให้ มีการเรี ยนการสอนวิชาการรู้เท่าทันสื่อ
ภายในโรงเรี ยนและในระดับมหาวิทยาลัย อีกทังในระดั
้
บครอบครัว บิดามารดาและผู้ปกครองต้ อง
ใส่ใจกับ บุต รหลานในเรื่ องนี ม้ ากขึน้ เนื่ องจากปั จ จุบัน สื่ อ ได้ เข้ ามามี บ ทบาทอย่างมากต่อการ
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ดารงชี วิต ของคนทุก วัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในวัยเด็ก และวัย รุ่ น ที่ ยัง ขาดประสบการณ์ และยัง
ต้ องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากทุกฝ่ ายเพื่อการดารงชีวิตในยุคปัจจุบนั
การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ เป็ น แนวคิด ที่ ได้ รับ การศึก ษามาเป็ น ระยะเวลานานและถื อ ว่า มี
ความส าคัญ อย่างยิ่ งต่อ โลกปั จ จุบัน เนื่ องจากประชาชนเป็ น ผู้รับ ข้ อมูลข่าวสารจากสื่ อในทุก
รูปแบบ แนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อนีพ้ ัฒ นามาจากกระบวนทัศน์เพื่อเสริ มทักษะทางการศึกษาของ
บุคคล เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย การรู้เท่าทันสื่อจึง
ไม่ได้ จากัดเฉพาะความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้ เท่านัน้ แต่หมายถึงทักษะขันสู
้ งในการ
พินิจพิจารณาข่าวสารข้ อมูล วิเคราะห์เป็ น แยกแยะได้ ไม่หลงเชื่อโดยง่าย และมีเหตุผลในการ
ยอมรับข้ อมูลข่าวสาร อีกทังใช้
้ ประโยชน์จากข้ อมูลข่าวสารเป็ นรวมทังสามารถสร้
้
างประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ (ศรี รัช ลาภใหญ่ และ คณะ, 2550, น. 30) ซึ่งแนวคิดการรู้ เท่าทันสื่ อนี ไ้ ด้ มี ผ้ ูคิดและ
อธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อไว้ อย่างหลากหลาย ทังนั
้ กคิดใน
ต่างประเทศและประเทศไทย มี ทัง้ ส่วนที่ มี ความสอดคล้ องคล้ ายคลึง และแตกต่างกัน ออกไป
ตามแต่ละแนวคิดของแต่คนที่ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
พอตเตอร์ (Potter, 2005, น. 22).อธิ บายว่า การรู้ เท่าทันสื่อ คือ มุม มองของบุคคล
ต่อการเปิ ดรับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้ วยตนเอง สามารถตีความความหมายของสารจากสื่อที่พบ
ด้ วยมุมมองโครงสร้ างความรู้ที่มีอยู่ของส่วนบุคคล ซึ่งโครงสร้ างของความรู้นี ้จาเป็ นต้ องใช้ เครื อง
มือ และวัตถุดิบ เหล่านี ้ คือ ทักษะในการบริ โภคสารจากสื่อทุกประเภท และสารจากโลกที่แท้ จริ ง
เพื่อการสื่อความหมายจากสารด้ วยความตระหนักรู้และรับสารจากสื่ออย่างมีสติ โดยแบ่งออกเป็ น
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) องค์ประกอบด้ านการรู้คิด หมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจ
การรู้คิด คือความสามารถตระหนักรู้ในสัญลักษณ์ เข้ าใจความหมายของสารที่แท้ จริ งของผู้ผลิตที่
ผลิตออกมาอย่างซับซ้ อน หรื อผลิตออกมาเพื่อให้ ตรงกับกระแสในโลกปั จจุบนั องค์ประกอบนี ้เป็ น
องค์ประกอบทางปั ญญา ซึ่งต้ องอาศัยโครงสร้ างขององค์ความรู้ อย่างมากของบุคคลที่จะเข้ าใจ
ความหมายที่แท้ จริ งของสื่อที่ต้องการนาเสนอ (2) องค์ประกอบด้ านอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึก
บางคนมี ความสามารถของประสบการณ์ และความสามารถของอารมณ์ น้อยต่อการจัดการกับ
ความรู้สกึ ของตนเองในขณะเปิ ดรับสื่อหรื อใช้ สื่อ ในขณะที่สื่อต่างๆพยายามสร้ างขึ ้นมาเพื่อชี ้นาให้
เขาเหล่านัน้ มี ค วามรู้ สึกคล้ อ ยตามสื่ อ บางอารมณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งบางครั ง้ ส่ง ผลทางลบ
อย่ างเช่น ในวัย เด็ ก เมื่ อ เด็ก เปิ ด รั บ สื่ อ ภาพยนตร์ ที่ มี ค วามรุ น แรงความน่ ากลัวมากๆ เด็ก ไม่
สามารถหายจากความกลัวที่เห็นในภาพยนตร์ ได้ เนื่องจากในวัยเด็กยังขาดประสบการณ์ ตอ่ การ
ใช้ สื่ออย่างมีความเข้ าใจว่าสิ่งที่เห็นเป็ นเพียงแค่ภาพยนตร์ ไม่ใช่เรื่ องจริ ง ความรู้ สึกที่กล่าวมานี ้
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อาจประกอบไปด้ วย ความโกรธ ความกลัว ความต้ องการทางเพศ ความเกลียด หรื อความรู้ สึก
ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตสื่อจะมีวิธีสร้ างสัญลักษณ์กลไกต่างๆเพื่อผลิตสื่อออกมาให้ ผ้ รู ับสื่อมีความเชื่อและ
คล้ อยตามสื่อ ซึ่งเราในฐานะผู้ใช้ สื่อควรมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการเข้ าใจและสามารถจัดการกับ
อารมณ์ ของตนเองให้ ไม่คล้ อยตามสื่อให้ ได้ เพราะอารมณ์เป็ นสิ่งที่บอบบาง อาจทาให้ เกิดความ
สับสน เพราะฉะนัน้ เราควรต้ องใช้ สื่ออย่างระมัดระวัง (3) องค์ประกอบด้ านสุนทรี ยะ หมายถึง
ความสามารถเรื่ องการมีความสนุกสนาน และเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับเนื ้อหาที่เป็ นมุ มมองด้ าน
ศิลปะของสื่อ มีระดับความรู้ ที่จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความเป็ นศิลปะแท้ กับ
ศิลปะเทียมของผู้ผลิตสื่อ (4) องค์ประกอบด้ านศีลธรรม หมายถึง ความสามารถในการรับสื่อที่ไม่
ก่อให้ เกิดความเครี ยด เราสามารถบาบัดความเครี ยดที่ได้ รับจากสื่อได้ ด้วยวิธีการหยุดรับสื่อเครี ยด
แล้ วมาเสพละครตลกและสื่อที่ทาให้ เรารู้สึกรับแล้ วจรรโลงใจ หรื อทาให้ เรามีอารมณ์ขนั มากยิ่งขึ ้น
ซึง่ เป็ นเครื่ องมือแก้ ไขความเครี ยดได้
ซิลเวอร์ แบลท (Art Silverblatt, 1995, น. 2-3) ได้ กาหนดนิยามและองค์ประกอบของ
การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มเติมจากการประชุมผู้นาของชาติ เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนโดยสถาบันเอ
สเพน เดือนธันวาคม คริสต์ศกั ราช 1992 ซึ่งจากการประชุมได้ มีบทสรุ ปนิยามพื ้นฐานของการรู้เท่า
ทัน สื่ อ หมายถึ ง ความสามารถของพลเมื อ งที่ จ ะเข้ าถึ ง วิ เคราะห์ และผลิ ต ข้ อมู ล โดยให้
ความส าคัญ ที่ ผ ลลัพ ธ์ ของบุค คลที่ เกิ ด จากระบวนการดัง กล่าวนี ้ ดัง นี ้ (1) ความตระหนัก ต่อ
ผลกระทบของสื่ อ ของบุ ค คลและสัง คม (2) ความเข้ าใจในขัน้ ตอนการสื่ อ สารของสื่ อ (3)
พัฒนาการของกลยุทธ์ที่มีตอ่ การวิเคราะห์และสารที่โต้ ตอบในสื่อ (4) ความตระหนักในเนื ้อหาของ
สื่อ และ (5) การปลูกฝังให้ มีความรื่ นรมย์สนุ ทรี ย์ในเนื ้อหาของสื่อ
บารัน (Baran, 2004, น. 30).อธิบายว่า การรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการทา
ความเข้ าใจและใช้ ประโยชน์จากสื่อและเนื ้อหาจากสื่อได้ อย่างมีประสิทธิผล และ มีประสิทธิภาพ
แล้ วยังขยายองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่ ซิลเวอร์ แบลทให้ ไว้ 5 องค์ประกอบ โดย บารันได้
ขยายเพิ่ ม อี ก 2 องค์ ป ระกอบ คื อ ความเข้ า ใจในข้ อ บัง คับ ทางจริ ย ธรรมของผู้ ผลิ ต สื่ อ และ
ความสามารถ ในการใช้ สื่อได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เรเน่ ฮ็ อ บส์ (Renee, 1998, ม. 25) ได้ ข ยายความค านิ ย ามจากการประชุม ผู้น า
แห่งชาติเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อ จะต้ องประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ความสามารถในการ
เข้ าถึงสาร หมายถึง ทักษะความสามารถในการถอดรหัสสัญลักษณ์ ของข่าวสารจากแหล่งต่างๆ
อีกทัง้ ยังรวมถึงความสามารถในการใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีวีดิโอ คอมพิวเตอร์
และบริ การออนไลน์ต่างๆ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้ เท่าทันข่าวสาร (2) ความสามารถใน
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การวิ เ คราะห์ ส าร หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะเข้ าใจและใช้ ความรู้ เชิ ง ความคิ ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็ นทักษะการตีความ โดยสามารถพิจารณาแยกแยะประเภทของข้ อมูล รวมทัง้ มี
เหตุผ ลต่อ การแสดงความคิด เห็ น และสามารถบอกจุด ประสงค์ มุม มองของผู้แ ต่ง ได้ รวมทัง้
ความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารในระดับขัน้ สูงขึน้ คือ สามารถจ าแนกบริ บ ททาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ หรื อสุนทรี ยะที่ แฝงอยู่ในข้ อมูลได้ (3) ความสามารถในการ
ประเมินสาร หมายถึง การตัดสินข้ อมูลโดยใช้ ความรู้ที่มีอยู่เดิมเป็ นตัวกาหนดทานายผลลัพธ์ โดย
องค์ ป ระกอบนี จ้ าเป็ น ต้ องใช้ คุณ ลัก ษณะของบุค คลที่ มี ต่อการมองโลก ความรู้ ทัศ นคติ และ
ค่านิย ม (4) ความสามารถในการสื่ อ สาร หมายถึง ความสามารถที่ จ ะเข้ าใจคู่ส นทนาที่ กาลัง
สื่อสารด้ วยกันทังภาษา
้
และสัญลักษณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นระหว่างการสนทนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เอลิซาเบธ ทอแมน (Thoman Elizabeth, 1993, น. 27) ได้ จาแนกการรู้ เท่าทันสื่อที่
ท าให้ พ ลเมื อ งทุก กลุ่ม อายุมี พ ลัง อ านาจทางสื่ อ ออกเป็ น 3 องค์ ป ระกอบ คื อ (1) การเป็ น ผู้
ตระหนักในความสาคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาที่ใช้ กบั สื่อ (2) การเรี ยนรู้โดยใช้ ทกั ษะเชิงคิด
แบบวิพากษ์ เรี ยนรู้ที่จะวิเคราะห์และตังค
้ าถามถึงสิ่งที่อยู่ภายในกรอบว่า สื่อถูกสร้ างขึ ้นอย่างไร
สิ่งใดควรเชื่อหรื อไม่ควรเชื่อ ซึ่งทักษะการคิดแบบเชิงวิพากษ์นี ้สามารถเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ จากชันเรี
้ ยน
โดยใช้ หลักการตังค
้ าถาม การทากิ จกรรมกลุ่ม ที่ มีปฏิ สัม พันธ์ รวมถึงการสร้ างสารผ่านสื่ อของ
ตนเอง (3) ขันการวิ
้
เคราะห์สื่อมวลชนในสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เป็ นการสารวจประเด็นที่
ลึกกว่า ว่า ใครเป็ นผู้ผลิตสื่อ และผลิตสื่อด้ วยวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งอาจนาไปสู่การสร้ างเวทีทาง
สังคมเพื่อคัดค้ าน หรื อเรี ยกร้ องให้ แก้ ไขนโยบายสาธารณะ หรื อการดาเนินงานขององค์กร
เคลเนอร์ (Kellner. n.d.: online; อ้ างอิงจาก (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2550) ระบุ
ว่าบุคคลที่มีการรู้เท่าทันสื่อจะต้ องประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ (1) มีทักษะในการอ่านสื่อ
อย่างวิเคราะห์ (2) มี ค วามสามารถวิพ ากษ์ ค่านิ ยม อุดมการณ์ และการอ้ างแบบฉบับ ของสื่ อ
(Media Stereotype) (3) ใช้ สื่อได้ อย่างชาญฉลาด (4) สามารถจาแนกแยกแยะความแตกต่างและ
ประเมินเนือ้ หาสื่อได้ (5) สามารถศึกษาสารวจผลกระทบของการใช้ สื่อได้ โดยสรุปแล้ วเคลเนอร์
เห็นว่า บุคคลที่ร้ ูเท่าทันสื่อ จะต้ องมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินสื่อได้ และใช้
สื่อเป็ น
สานักศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาวะ. (2558) อธิบายว่า การรู้เท่าทันสื่อ คือ การที่เราไม่หลงเชื่อ
เนื ้อหาที่ได้ อา่ น ได้ ยิน ได้ ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จกั ตังค
้ าถามว่าสิ่งนันจริ
้ งหรื อไม่
จริ ง ใครเป็ น คนให้ ข้ อ มูล เขาต้ อ งการสื่ อ อะไร หรื อ มี จุด มุ่ ง หมายอื่ น ใดแอบแฝงหรื อ ไม่ โดย
องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้ องมี ได้ แก่ (1) การเปิ ดรับสื่อ หมายถึง การเปิ ดรับสื่อของ
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ประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิ ้น ซึ่งเมื่อเปิ ดรับแล้ ว สมองจะสัง่ การให้ คิดและปรุงแต่งให้ เกิดอารมณ์
ต่างๆตามมา การรู้เท่าทันสื่อในขันของการรั
้
บรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องแยกความคิด
และอารมณ์ อ อกจากกัน และความคิด จะท าให้ เรารั บ รู้ ความจริ ง ว่าอะไรเป็ น สิ่ ง ที่ สื่ อ สร้ างขึน้
(2) การวิเคราะห์สื่อ หมายถึง การแยกแยะองค์ประกอบในการนาเสนอของสื่อว่ามีวตั ถุประสงค์
อะไร (3) การเข้ าใจสื่อ หมายถึง การตีความสื่อหลังจากเปิ ดรับสื่อไปแล้ ว เพื่อทาความเข้ าใจในสิ่ง
ที่ สื่อนาเสนอ ซึ่งผู้รับสารแต่ล ะคนจะมี ความเข้ าใจสื่ อได้ ไม่เหมื อนกัน ขึน้ อยู่กับประสบการณ์
พื ้นฐานการศึกษา คุณสมบัติในการเรี ยนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมา
ก่อน (4) การประเมินค่า หมายถึง หลังการวิเคราะห์และทาความเข้ าใจสื่อแล้ ว
เราควรประเมินค่าสิ่งที่สื่อนาเสนอว่ามีคณ
ุ ภาพและคุณค่ามากน้ อยเพียงใด ทังด้
้ าน
เนื อ้ หา วิ ธี น าเสนอ เทคนิ ค ที่ ใช้ เป็ น ต้ น (5) การใช้ สื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ หมายถึ ง แม้ ว่าเราจะ
สามารถวิเคราะห์ เข้ า ใจ และประเมินค่าสื่อได้ แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ ดังนัน้
เราจึง จ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บัติ ดัง นี ้ คื อ น าสิ่ ง ที่ เราวิ เคราะห์ ไปใช้ ป ระโยชน์ การเลื อ กรั บ สื่ อ ให้ เป็ น
สามารถส่งสารต่อได้ และมีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) อธิบายว่า การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การที่ผ้ รู ับสื่อมี
ความสามารถในการคิด วิจ ารณญาณ สามารถวิเคราะห์ ตี ค วาม และประเมิ น สื่ อ ได้ มี ค วาม
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อปั จเจกบุคคล และสังคม รวมทังมี
้ การเลือกรับและใช้
สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบดังนี ้ (1) การมีทักษะการคิดวิจารณญาณ
หมายถึง การที่ผ้ รู ับสื่อมีความรู้ ความเข้ าใจในสิ่งที่สื่อนาเสนอ สามารถวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ใน
การนาเสนอของสื่อได้ ตีความเนื ้อหาสาระนัยยะที่แฝงอยู่ในสื่อได้ สามารถตังค
้ าถามหรื อข้ อสงสัย
เกี่ยวกับสิ่งที่สื่อนาเสนอได้ และ สามารถประเมินความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถื อ รวมถึงสามารถ
ประเมิ นค่านิย ม อุดมการณ์ แ ละสิ่ง ต่าง ๆ ที่ แฝงอยู่ในสื่ อได้ ซึ่ง การรู้ เท่าทัน สื่ อ ในด้ านการคิด
วิ จ ารณญาณแบ่ ง ออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แ ก่ ระดับ ที่ 1 การรู้ ระดับ ที่ 2 การเข้ า ใจ ระดับ ที่ 3
การวิเคราะห์ และ ระดับที่ 4 การประเมิน โดยให้ ความหมายของแต่ละระดับไว้ ดงั นี ้ ระดับที่ 1 การ
รู้ คือ ระดับที่ผ้ ูรับสื่อสามารถเข้ าใจความหมายของสื่อในระดับผิวเผิน รับรู้ และเชื่อตามสิ่งที่สื่อ
นาเสนอโดยไม่มีข้อสงสัย ผู้รับสื่อในระดับนีจ้ ะไม่สามารถแยกแยะได้ ว่าสิ่งใดไม่ถูกต้ อง จะเชื่อ
ตามสิ่งที่สื่อนาเสนอและตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสื่อ ระดับที่ 2 การเข้ าใจ คือ ระดับที่ผ้ รู ับสื่อรับรู้
และเข้ าใจเนื ้อหารวมทังตี
้ ความสื่อได้ มากกว่าระดับการรู้ แต่ยงั เป็ นการตีความที่แคบและจากัดยัง
ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังบริบทที่เกี่ยวข้ องได้ ผู้รับสื่อในระดับนี ้จะสามารถวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
ของสื่อได้ บอกกลยุทธ์ หรื อเทคนิคที่สื่อใช้ ดึงดูดความสนใจของผู้รับสื่อได้ แต่ในการตัดสินใจจะ

19
เลือกเชื่อหรื อไม่เชื่อสื่อยังมีความลังเลในการตัดสินใจ ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ คือ ระดับที่ผ้ รู ับสื่อ
ไม่เพียงแค่ร้ ูและเข้ าใจเนื ้อหาที่สื่อนา เสนอแต่ยงั จะรู้ว่าสิ่งที่สื่อนาเสนอเป็ นสิ่งที่สื่อสร้ างขึ ้นและรู้
ว่าสื่อมีผลประโยชน์ทางการค้ าสามารถ วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ในการนาเสนอของสื่อได้ แม้ ว่าสื่อ
จะไม่ได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ผู้รับสื่อในระดับการวิเคราะห์จะมีความสามารถในการ
ระบุความแตกต่างระหว่างข้ อเท็จ จริง ความคิดเห็น คากล่าวอ้ าง การโฆษณาชวนเชื่อได้ สามารถ
ตีความหมายที่แฝงอยู่ในสื่ อได้ ระดับที่ 4 การประเมิน คือ ระดับที่ผ้ ูรับสื่อนอกจากจะมี ความรู้
ความเข้ าใจในสิ่ ง ที่ สื่ อ น าเสนอและมี ค วามสามารถในระดับ การวิเคราะห์ สื่ อ แล้ ว ยัง สามารถ
ประเมินสื่อได้ ตัดสินได้ วา่ สื่อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธุรกิจการค้ า สามารถตีความเนื ้อความสื่อ
อย่างเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคมและวัฒ นธรรม สามารถเห็นถึงค่านิยม อุดมการณ์ แบบแผน
ความคิดที่อยู่ในเนื ้อหาสื่อ สามารถรับรู้ว่าผลผลิตสื่อทุกสื่อเป็ นสิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นและรู้วา่ สื่อกาลังใช้
เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสื่อเกิดอารมณ์ เจตคติคล้ อยตามสิ่งที่สื่อนาเสนอ ผู้รับ
สื่อในระดับการประเมินจะไม่ตีความและเชื่อตามสิ่งที่สื่อนาเสนอมาทัง้ หมด ผู้รับสื่อในระดับนี ้
หากพบข้ อสงสัยจะสามารถตัดสินใจโดยจะแสวงหาความรู้จากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้ อง เป็ นผู้รับสื่อที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสื่อจัดเป็ นระดับสูงสุดของการรู้ เท่า
ทันสื่อ (2) การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีตอ่
ปั จเจกบุคคลและสังคม หมายถึง การที่ผ้ ูรับสื่อรับรู้ ว่าสื่อมวลชนมีประโยชน์และมี
โทษต่อบุคคลและสังคม รวมทังเข้
้ าใจผลกระทบของสื่อที่มีตอ่ ปัจเจกบุคคลและสังคม ไม่ว่าจะเป็ น
ผลทางด้ านความคิ ด ความรู้ สึ ก /จิ ต ใจ และพฤติ ก รรม (3) การเลื อ กรั บ และใช้ สื่ อ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผ้ รู ับสื่อเลือกรับและใช้ ประโยชน์จากสื่อมวลชนในทางสร้ างสรรค์โดย
นาเนื ้อหาสาระหรื อข้ อคิดที่ได้ รับจากสื่อมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้และการดาเนินชีวิต มี
การเปิ ดรับสื่อและข้ อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์ เพื่อขยายขอบเขตความรู้ ความ
เข้ าใจให้ กว้ างขึน้ และมี การเปิ ด รับ สื่ อ อย่างมี ส ติโดยไม่ค ล้ อ ยตามความเชื่ อและค่านิ ย มที่ ไ ม่
เหมาะสมจากสื่อรวมทังไม่
้ เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ
นิ ธิ ด า วิ วัฒ น์ พ าณิ ชย์ (2558) อธิ บ ายว่ า การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น
ความสามารถที่ผ้ ใู ช้ สื่อแสดงออกถึงความตระหนักต่อผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ สามารถ
เข้ าใจในสิ่งที่ถกู นาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สามารถวิเคราะห์ตีความเนื ้อหาสาระที่แฝงอยู่ใน
ข้ อมูลข่าวสาร สามารถประเมิ นคุณ ค่าข้ อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ สามารถใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมตลอดจนสามารถนาเสนอหรื อเผยแพร่ข้อมูลในมิติผ้ ู
สร้ างสรรค์เนื ้อหาให้ ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและได้ แบ่งการ
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รู้ เท่าทันสื่ อสังคมออนไลน์ ไว้ ออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดัง นี ้ (1) ความตระหนัก หมายถึง การที่
บุคคลมีความสามารถรับรู้ อย่างมีสติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง และ
ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ (2) การเข้ าใจ หมายถึง การที่บุคคลเข้ าใจธรรมชาติสภาพความ
เป็ นสื่อสังคมออนไลน์และเข้ าใจว่าข้ อมูลต่างๆ ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยการนาเสนอจากความเจตนาเสมอ
(3) การวิเคราะห์ หมายถึง การที่บุคคลสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในสื่อ ตีความนัยยะที่
แฝงอยูใ่ นสาร ทราบจุดประสงค์ และกลุม่ เป้าหมายของสารสื่อนัน้ (4) การประเมิน หมายถึง การที่
บุคคลสามารถประเมินคุณค่าของสื่อสังคมออนไลน์ ความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล สามารถเชื่อมโยง
เนื ้อความในสื่อสังคมออนไลน์กับบริ บทอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง (5) การใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ หมายถึง การที่บคุ คลสามารถสร้ างเนื ้อหา และเผยแพร่เนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ให้ เกิด
ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มาริ ษ า สุจิ ต วนิ ช (2558) อธิ บ ายว่า การรู้ เท่าทัน สื่ อหมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่ตนต้ องการ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ เข้ าใจ
สามารถตีความเนือ้ หาสาร ประเมินสารและสามารถสร้ างสรรค์ผลิตสารในรู ปแบบต่างๆภายใต้
บริ บ ทที่ ห ลากหลาย ทั ง้ นี ก้ ารรู้ เท่ า ทั น สื่ อ จะสามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ นั น้ มาจากการก่ อ ร่ า งของ
องค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี ้ (1) โครงสร้ างความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อ เนื ้อหา
สื่อ อุตสาหกรรมสื่อ โลกแห่งความเป็ นจริง และรู้จกั ตนเอง (2) การใช้ เครื่ องมือ หมายถึง เครื่ องมือ
ที่ จ าเป็ นส าหรับ การสร้ างความรู้ ของผู้ร้ ู เท่าทัน สื่ อประกอบด้ วย การวิเคราะห์ (Analysis) การ
ประเมิน (Evaluation) การจาแนกกลุ่ม (Grouping) การใช้ เหตุผลแบบอุปนัย (Induction) การใช้
เหตุ ผ ลแบ บ นิ ร นั ย (Deduction) การสั ง เคราะห์ (Synthesis) และการสรุ ป สาระส าคั ญ
(Abstracting) (3) ความตังใจในการเปิ
้
ดรับสื่อและแปลความหมายสารในสื่อที่บคุ คลเปิ ดรับ
กฤษณา ชาวไชย (2556) อธิ บายว่า การรู้ เท่าทันสื่อ เป็ นผลจากกระบวนการทาง
ความสามารถของบุคคลและบริ บทของการรู้เท่าทันสื่อที่ดาเนินไปอย่างพลวัต ซึ่งความสามารถ
ดัง กล่ า วนี ้ แบ่ ง ออกเป็ น (1) การเข้ าถึ ง สื่ อ (2) การตระหนัก ถึ ง ผลกระทบของสื่ อ (3) ความรู้
เกี่ยวกับสื่อ สารจากสื่อ และสภาพแวดล้ อมรอบตัว (4) ความเข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของสื่อ
กระบวนการสื่อสาร ผลกระทบของสื่อ (5) การวิเคราะห์สื่อและสารจากสื่อ (6) การประเมินคุณค่า
สื่อและสารจากสื่อ (7) การสร้ างสารใหม่ในรูปแบบของตนเอง (8) การสื่อสารเพื่อการโต้ ตอบหรื อ
วิจารณ์ไปยังสื่อหรื อผู้รับสารอื่น
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เอื ้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) อธิบายว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็ นพัฒนาการทางความคิด
และปั ญญาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้ างผู้รับสื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในสื่อและผลผลิตสื่อ
สามารถแยกความเห็นจากความเป็ นจริ ง สามารถตัดสินสิ่งที่สื่อนาเสนออย่างเที่ยงตรง เป็ นผู้รับ
สื่อที่มีพลังอานาจและกระตือรื อร้ น กล่าวคือ ไม่ยอมรับอิทธิพลของสื่ออย่างดุษณี และไม่ตดั สินว่า
สื่อเป็ นอันตราย แต่เป็ นผู้เปิ ดรับและใช้ สื่อที่มีจดุ ยืนทางสังคม เข้ าใจตนเอง เข้ าใจสังคม เข้ าใจใน
สิ่ ง ที่ สื่ อ น า เสนอสามารถมี ส่ ว นร่ ว ม ตอบโต้ ห รื อ แสดงความคิ ด เห็ น ต่อ สื่ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่าง ๆ
ที่ เหมาะสมได้ สามารถแบ่ง ออกเป็ น 4 องค์ ป ระกอบ ดัง นี ้ (1) ความตระหนัก (Awareness)
หมายถึง ระดับที่ผ้ รู ับสารรับรู้ในความมีอยู่ของสื่อตามการรับสาร รับรู้เนื ้อความสื่อตามที่เห็น ที่ได้
ยิ น รั บ สื่ อ เพื่ อ สนองอารมณ์ ความพอใจ เชื่ อ และยอมรั บ ในสิ่ ง ที่ สื่ อ เสนอ (2) ความเข้ าใจ
(Comprehension) หมายถึ ง ระดับ ที่ ผ้ ูรับ สารสามารถเชื่ อ มโยงเนื อ้ หากับ องค์ ก รสื่ อ และการ
ทางานของสื่ อในแบบแผนทางวิชาชีพ เข้ าใจรหัส สัญลักษณ์ และความหมายของเนือ้ ความสื่ อ
(3) การวิเคราะห์ (Analyze) การตีความ (Interpret) หมายถึง ระดับที่ผ้ รู ับสารวิเคราะห์ความเป็ น
วิชาชีพ และความเป็ นธุรกิจของสื่อได้ ตีความรหัส สัญลักษณ์ และความหมายของเนื ้อความสื่อได้
ในระดับ นามธรรมและความหมายแฝง (4) การประเมิ น (Evaluate) การตัด สิน (Judgement)
หมายถึง ระดับที่ผ้ รู ับสารประเมินจุดยืนของสื่อมวลชนได้ ตัดสินได้ ว่าสื่อมวลชนมีความเชื่อมโยง
กับอานาจทางธุรกิ จ ตีความรหัส สัญ ลักษณ์ ความหมายของสื่ อได้ อย่างเชื่ อมโยงกับ แนวคิด
อุดมการณ์ของสื่อและบริบททางสังคม วัฒนธรรม
จากองค์ประกอบข้ างต้ น จะพบว่านักคิดต่างประเทศและประเทศไทยให้ ความหมาย การ
รู้เท่าทันสื่อ ไว้ ซงึ่ สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
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การสื่อสารเพื่อการโต้ ตอบ



การสร้ างสารใหม่ ในรู ป แบบของ
ตนเอง

  

ความรู้



ทักษะการคิดวิจารณญาณ

Silverblatt
(1995)

การเปิ ดรับสื่อ



ใช้ สื่อย่างชาญฉลาด

    

ตระหนั ก ใความส าคัญ ของการ
เลือกและจัดสรรเวลาที่ใช้ กบั สื่อ

    

ความสามารถในการสื่อสาร



ความสามารถในการประเมินสื่อ

 

ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ

ความสามารถในการเข้ าใจสื่อ

Potter (2005)

องค์ ป ระกอบ
การรู้ เท่าทันสื่อ

ตระหนัก ถึ งผลกระทบของบุคคล
และสังคม

ความสามารถในการใช้ สื่อได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตาราง 1 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ
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ดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางการสังเคราะห์แนวคิดเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ที่ได้ มีนกั คิด
ทังต่
้ างประเทศและในประเทศไทยได้ สรุปองค์ประกอบไว้ ข้างต้ นนี ้ จะเห็นได้ ว่าองค์ประกอบที่นกั
คิดมีความคิดเห็นตรงกันเป็ นจานวนมากที่สดุ มี 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ
2. องค์ประกอบความสามารถในการเข้ าใจสื่อ
3. องค์ประกอบความสามารถในการประเมินสื่อ
4. องค์ประกอบความตระหนักถึงผลกระทบของบุคคลและสังคม
5. องค์ประกอบความสามารถในการใช้ สื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในองค์ประกอบความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ องค์ประกอบความสามารถใน
การเข้ าใจสื่อ และองค์ประกอบความสามารถในการประเมินสื่อ นี ้ มีงานวิจยั ของประเทศไทยได้
รวมองค์ประกอบดังกล่าวทัง้ 3 องค์ประกอบไว้ ในองค์ประกอบการมีทกั ษะการคิดวิจารณญาณ
(จินตนา ตันสุวรรณนนท์. 2550) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ รวมองค์ประกอบดังกล่าวนี ้มาไว้ ในด้ านเดียวกัน
คือ ด้ านการมีทกั ษะการคิดวิจารณญาณ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามบริ บททิศทางของการศึกษาทาง
ศาสตร์ ของสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ผู้วิจยั จึงได้ ปรับชื่อขององค์ประกอบให้ เป็ นไปทางบริ บทของ
พฤติกรรมในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันในครัง้ นี ้ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ของบุคคลและสังคม
องค์ประกอบที่ 3 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งรู้ เท่ า ทัน เป็ นการเชื่ อ มโยงกัน ระหว่า ง
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์กับการรู้เท่าทันสื่อ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่ามี
ผู้ให้ ความหมายของ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ว่าคือ ลักษณะท่าทางของการใช้ งานสื่อ
สังคมออนไลน์ ทัง้ ในบริ บทที่เป็ นทัง้ ผู้รับสื่อและผู้ใช้ สื่อ ซึ่งประกอบด้ วย สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
บริ การ ความถี่ ในการใช้ บริ การ ระยะเวลาในการใช้ บริ การ และวัตถุประสงค์ของการใช้ บริ การ
(ปรั ช ญา หิ น ศรี สุว รรณ, 2555, น. 7), (เอมิ ก า เหมมิ น ทร์ , 2556, ม. 5), (กัน ตพล บัน ทัด ทอง.
2557, 7-8), (นุชจริ นทร์ ชอบดารงธรรม, 2553, ม. 8), (พิศมัย หาญมงคลพิพฒ
ั น์ , 2558, ม. 149)
ส่วนการรู้ เท่าทันสื่อ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Media Literacy” จากการทบทวนเอกสารที่

24
เกี่ยวข้ องพบว่ามีนกั วิชาการทังในและต่
้
างประเทศให้ ความหมายที่มีทงส่
ั ้ วนที่เหมือนกันและส่วนที่
แตกต่างกัน บางส่วนมี ความสอดคล้ องกันอยู่ในบางประการแล้ วแต่มุมมองแนวคิดที่เกี่ ยวข้ อง
แตกต่างกันไป ดังนี ้
สภาสื่อแห่งชาติ นิยามการรู้ เท่าทันสื่อว่า คือ ความสามารถที่จะเลือก ที่จะเข้ าใจ
ภายในบริ บ ทของเนื อ้ หา รู ป แบบ ผลกระทบ การอุต สาหกรรม การผลิ ต การตัง้ ค าถาม การ
ประเมินผล การสร้ างสรรค์ และการตอบสนองต่อความคิดเมื่อเปิ ดรับสื่ออย่างระมัดระวัง ไตร่ตรอง
ก่ อ นการตัด สิ น ใจ และในที่ ป ระชุม ของชาติผ้ ูน าในปี คริ ส ต์ ศัก ราช 1992 เรื่ อ งการรู้ เท่ าทัน สื่ อ
สนับ สนุน โดยสถาบัน เอสเพน อธิ บ ายว่า พื น้ ฐานของการรู้ เท่ าทัน สื่ อ คื อ ความสามารถของ
พลเมื อ งที่ จ ะเข้ าถึ ง วิเคราะห์ และผลิ ต ข้ อ มูล โดยให้ ค วามส าคัญ กับ ผลลัพ ธ์ ที่ จ ะตามมาว่า
พลเมือง มีพฤติกรรมการใช้ สื่ ออย่างรู้ เท่าทันหรื อไม่ (อ้ างอิงจาก Silverblatt. 1995) ซึ่ง ซิลเวอร์
แบลท (Silverblatt. 1995, น. 2-3) ได้ ก าหนดนิ ย ามการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ โดยสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล
ดังกล่าวที่มีอยู่เดิม แต่เน้ นให้ ความสาคัญองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ 1. การตระหนักต่อผลกระทบ
ของสื่อของบุคคลและสังคม 2. ความเข้ าใจในขันตอนการสื
้
่อสารของสื่อ 3. พัฒนาการของกลยุทธ์
ที่มีตอ่ การวิเคราะห์และสารที่โต้ ตอบในสื่อ 4. ความตระหนักในเนื ้อหาของสื่อ 5. การปลูกฝั งให้ มี
ความรื่ นรมย์ สุนทรี ย์ ชื่นชมในเนื ้อหาในสื่อ
ในขณะที่ พอตเตอร์ (Potter. 2005: 22) กล่าวว่า การรู้ เท่าทันสื่ อ คือ มุม มองของ
บุคคลต่อการเปิ ดรับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้ วยตนเอง สามารถตีความความหมายของสารจาก
สื่อที่พบ ด้ วยมุมมองโครงสร้ างความรู้ ที่มีอยู่ของส่วนบุคคล ซึ่งโครงสร้ างของความรู้นี ้จาเป็ นต้ อง
ใช้ เครื องมือ และวัตถุดิบ เหล่านี ้ คือ ทักษะในการบริ โภคสารจากสื่อทุกประเภท และสารจากโลกที่
แท้ จริ ง เพื่อการสื่อความหมายจากสารด้ วยความตระหนักรู้และรับสารจากสื่ออย่างมีสติ แนวคิด
ดัง กล่ าวของพอตเตอร์ ส อดคล้ อ งกับ เดวิ ด (David Buckingham. 2003: 6) มาริ ษ า สุจิ ต วนิ ช
(2558: 9-12) และนพพร สุนะ (2556: 22) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีความสามารถในการการ
รู้เท่าทันสื่อได้ นนั ้ จะต้ องประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้
1. โครงสร้ างความรู้ ซึ่งโครงสร้ างความรู้ ที่ มี ความจ าเป็ นต่อการรู้ เท่าทันสื่ อนี ้
ประกอบด้ ว ย ความรู้ เกี่ ย วกับ ผลกระทบของสื่ อ (media effects) เนื อ้ หาสื่ อ (media content)
อุ ต สาหกรรมสื่ อ (media industries) โลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง (real world) และรู้ จั ก ตนเอง
(the self)
2. การใช้ เครื่ องมือ เครื่ องมือที่มีความจาเป็ นต่อการสร้ างทักษะของผู้ร้ ูเท่าทันสื่อ
มีหลากหลายรูปแบบ ซึง่ นักวิชาการทัง้ 3 ท่านนี ้ได้ ให้ ความหมายของทักษะการรู้เท่าทันสื่อตรงกัน
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ว่า คือ เครื่ องมือ ที่สอดคล้ องกับความเห็นของพอตเตอร์ ซึ่ง ทักษะดังกล่าวนี ้ ประกอบด้ วย การ
วิเคราะห์ การประเมิน การจาแนก และการโต้ ตอบแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
3. ความตัง้ ใจในการเปิ ดรับสื่ อและแปลความหมายสารในสื่ อที่ บุคคลเปิ ดรับ
โดย พรทิพย์ เย็นจะบก (2552, น. 21) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็ นการอ่านสื่อให้ ออกเพื่อเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพทักษะในการเข้ าถึงสื่อประกอบไปด้ วย การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื ้อหาของสื่อ
การประเมิ นค่า และการเข้ าใจผลกระทบของสื่ อ รวมทัง้ สามารถใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์ ขณะที่
(โตมร อภิ วัน ทนากร, 2556, น. 11) (พนม คลี่ ฉ ายา, 2556, น. 14) (จิ น ตนา ตัน สุว รรณนนท์ ,
2550, น. 24) และ (นิ ธิ ด า วิวัฒ น์ พ าณิ ช ย์ , 2558, น. 12))ได้ ให้ ค วามหมายการรู้ เท่ าทัน สื่ อ ไว้
ตรงกันว่า การรู้ เท่าทันสื่อ เป็ นความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ใช้ สื่ออย่างกระตือรื อร้ น ตื่นตัว
รู้จกั มีข้อสงสัยในสื่อ รู้จกั ตังประเด็
้
นคาถาม และสืบเสาะแสวงหาข้ อมูลสารที่แท้ จริ ง โดยไม่เป็ น
ผู้รับ และเชื่ อ ในสิ่ งที่ สื่ อน าเสนอแต่เพี ย งอย่างเดี ย ว รู้ จักวิเคราะห์ ไตร่ ต รอง แยกแยะประเด็น
ข้ อเท็จจริ งออกจากสีสนั ที่ปรุงแต่งของสื่อโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุ่มมีอานาจในสื่อที่มี
เจตนาหวังผลประโยชน์ในสังคม และเป็ นผู้ที่ ใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สานักศูนย์เรียนรูส้ ุขภาวะ สานักศูนย์เรียนรูส้ ุขภาวะ. (2558, น. 3) (สถาบัน
สื่อเด็ก และเยาวชน, 2557, น. 1-2) และ (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ.,
2554 , น, 1-2) ได้ขยายความ ว่า ความสามารถในการตีความสิง่ ที่ได้รบั จากสื่ออย่างรูเ้ ท่าทัน
คือ การไม่หลงเชื่อในสิง่ ทีไ่ ด้เห็น ได้อ่าน ได้ยนิ หรือมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย และมีวจิ ารณญาณในการ
ใช้เทคโนโลยีไ ด้ห ลากหลายจากการทบทวนข้า งต้ น สรุป ได้ว่ า พฤติก รรมการใช้ส่ือ สัง คม
ออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทัน หมายถึง การที่บุคคลใช้งานทัง้ การเปิ ดรับเนื้อหา การกระทาต่างๆ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) อย่างมีวจิ ารณญาณ วิเคราะห์
และประเมินเนื้อหาทีไ่ ด้รบั จากสื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องชัดเจน และตระหนักถึงผลกระทบ
ว่าเนื้อหาและการกระทาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลทัง้ ที่เป็ นประโยชน์ และโทษต่อผู้ใช้ทงั ้ ใน
ระดับปั จเจกบุคคลและระดับสังคม รวมทัง้ การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ดังนัน้ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันจึงแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่
1. พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การที่
ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์มีระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกให้ เห็นถึงความสามารถของแต่ละขันของ
้
ทักษะการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ โดยแบ่งขันของระดั
้
บการรู้ เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ออกเป็ น 4
ระดับ ได้ แก่ (1) ระดับการรู้ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ (2) ระดับความเข้ าใจ
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ข้ อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ (3) ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่
ในสื่อสังคมออนไลน์ (4) ระดับการประเมินข้ อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยูใ่ นสื่อสังคมออนไลน์
2. พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคล
และสังคม หมายถึง การที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์รับรู้ว่าข้ อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสื่อ เป็ นข้ อมูล
ข่าวสารที่ส่งผลประโยชน์และส่งผลให้ เกิดโทษ ต่อผู้รับและผู้ใช้ สื่อ ทัง้ ในส่วนที่เป็ นระดับปั จเจก
บุคคลและระดับสังคม
3. พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิ ภาพ หมายถึง การที่
ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้ เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์ได้ หลากหลายและเกิดประโยชน์
เป็ นผู้ใช้ ที่มี ความกระตือรื อร้ นก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง เช่น ให้ ความรู้ เพลิดเพลิน เป็ นคน
ทันสมัย มี การแลก เปลี่ ยนเรี ยนรู้ กับคนอื่ น อีกทัง้ เป็ นผู้ที่เป็ นประโยชน์ กับคนอื่นที่ ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เป็ นผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี ้แนะ และให้ คาปรึกษาในสื่อสังคมออนไลน์
องค์ ป ระกอบด้ า นพฤติก รรมการใช้ ส่ ื อ สั งคมออนไลน์ อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ :
ความหมาย การวัดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั กาหนดความหมายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ ว่าหมายถึง การที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์แสดงออกให้ เห็นถึงความสามารถ
ของระดับการรู้เท่าทันสื่อต่อการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line)
ได้ อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถพิจารณาไตร่ ตรองข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมาจากสื่อสังคมออนไลน์
ได้ อย่างรอบรู้ มีความรู้ความเข้ าใจที่จะสามารถแยกแยะเนื ้อหาสาระที่ได้ รับมาจากสื่อได้ ว่าข้ อมูล
ใดในสื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความจริ ง ข้ อมูลใดในสื่อที่เป็ น ข้ อมูลเท็จหรื อมีเนื ้อหาสาระที่มีนยั ยะแอบ
แฝงอยูท่ ี่เป็ นการผลิตขึ ้นเพื่อกลยุทธ์ในการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการสื่อ
และเป็ นผู้ที่มีความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือในข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากสื่อได้ ว่า
สิ่งที่ปรากฎในสื่อสิ่งใดควรเชื่อ ไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรนาไปปฏิบตั ิตาม ไม่ควรนาไปปฎิบตั ิตาม รวม
ไปถึงเป็ นผู้ที่ใช้ งานสื่ อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ในขนาดที่
พอเหมาะ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
(1) ระดับความเข้ าใจข้ อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง
ระดับที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์รับรู้และเข้ าใจเนื ้อหารวมทังสามารถตี
้
ความหมายของสื่อที่ปรากฎอยู่
ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ มากกว่าระดับการรู้ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนจะมีความเข้ าใจสื่อได้ แตกต่างกัน
ขึ น้ อยู่ กั บ ประสบการณ์ พื น้ ฐานการศึ ก ษา คุ ณ สมบั ติ ใ นการเรี ย นรู้ ตลอดจนการรั บ รู้
ข้ อมู ล ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น มาก่ อ น (Potter, 2005); (Art Silverblatt, 1995); (Baran,
2004); (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2550)
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(2) ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง
ระดับ ที่ ผ้ ูใช้ สื่ อ ไม่เพี ยงแค่ร้ ู และเข้ าใจเนื อ้ หาที่ ป รากฎอยู่ในสื่ อสัง คมออนไลน์ แต่ยัง สามารถ
แยกแยะข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากสื่อได้ วา่ ข้ อมูลข่าวสารใดในสื่อที่ปรากฎอยูใ่ นสื่อสังคมออนไลน์
เป็ นข้ อมูลที่เป็ นความจริ ง ข้ อมูลข่าวสารใดในสื่อเป็ นสิ่งที่สื่อสร้ างขึ ้นเพื่อผลประ โยชน์ทางการค้ า
รวมทัง้ สามารถตีความหมายที่ แอบแฝงอยู่ในสื่ อได้ (Baran. 2004 ; สานักศูนย์เรี ยนรู้ สุขภาวะ.
2558 ; จินตนา ตันสุวรรณนนท์. 2550)
(3) ระดับการประเมินข้ อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง
ระดับที่ผ้ ูใช้ สื่อนอกจากจะมีความรู้ ความเข้ าใจในสิ่งที่สื่อนาเสนอและมีความสามารถในระดับ
การวิเคราะห์สื่อแล้ วยังสามารถประเมินสื่อ ที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ สามารถพิจารณา
ไตร่ตรองตีความได้ อย่างลึกซึ ้งเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม สามารถเห็นถึงค่านิยม
อุดมการณ์ แบบแผนความคิดที่อยู่ในเนื ้อหาสื่อ สามารถรับรู้ว่าผลผลิตของสื่อทุกสื่อเป็ นสิ่งที่ถูก
สร้ างขึ ้นและรู้ว่าสื่อกาลังใช้ เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ ในการกระตุ้นให้ ผ้ ูใช้ สื่อเกิดอารมณ์คล้ อยตาม
สิ่งที่สื่อนาเสนอ ผู้ใช้ สื่อในระดับการประเมินจะไม่ตีความและเชื่อตามสิ่งที่สื่อนาเสนอมาทังหมด
้
แต่เมื่ อ พบข้ อ สงสัย จะแสวงหาความรู้ จากแหล่ง อื่ น เพิ่ ม เติม เพื่ อ ยื น ยัน ความถูก ต้ อ ง (Renee,
1998); (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2550); (นิธิดา วิวฒ
ั น์พาณิชย์ , 2558); (เอื ้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ,
2540)
การวัดองค์ ประกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีวิจารณญาณ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย พบว่า มี ผ้ ูส ร้ างเครื่ อ งมื อ วัด ในบริ บ ทที่ ใกล้ เคี ย ง ได้ แ ก่
พฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ โดยมี ร ายละเอี ย ดการวั ด ดั ง นี ้
(ปราณี จ้ อยรอด, 2552) ได้ สร้ าเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ที่ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จานวน 395 คน ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 15 ข้ อ
มี ลักษณะเป็ นมาตราประเมิ นค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “จริ งที่ สุด ” ถึง “ไม่จ ริ ง เลย” มี ค่าความเชื่ อมั่น
แบบสัม ประสิ ท ธ์ แอลฟาเท่า กับ .63 และ ธนพัท ธ์ (ธนพัท ธ์ จัน ท์ พิ พัฒ น์ พ งศ์ , 2559) ได้ ส ร้ าง
เครื่ องมื อวัด พฤติก รรมการใช้ เฟซบุ๊ก ด้ วยปั ญ ญา กลุ่ม ตัวอย่างคื อ นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีการเรี ยนการสอนทัง้ 3 สาขา ได้ แก่ สาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวน 510 คน ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 30 ข้ อ มีลักษณะเป็ นมาตราประเมินค่า 6 ระดับตังแต่
้
“จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย” มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น แบบสั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟาเท่ า กั บ .87 และ
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(จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2550) ได้ สร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมของการรู้ เท่ าทันสื่อ ด้ านการคิด
วิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ 1 ที่
อาสาสมัครเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรม จ านวน 70 คน ซึ่งประกอบด้ วยกลุ่ม 2 กลุ่ม ที่ มี การรับ รู้
ความสามารถของตนในการใช้ สื่ อ ในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แก่ กลุ่ ม ที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการใช้ สื่อสูง จานวน 35 คน และกลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ สื่อต่า จานวน 35 คน ประกอบด้ วยข้ อคาถามปลายปิ ด 7 ข้ อ ที่มีตวั เลือก 4 ตัวเลือก
ให้ เลือกตอบ มีลกั ษณะเป็ นมาตราประเมินค่า 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับที่ 1 การรู้ ระดับที่ 2 การเข้ าใจ
ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ และ ระดับที่ 4 การประเมิ น มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์ แอลฟา
เท่ากับ .72
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ การวัดองค์ประกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถวัดได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง มีลกั ษณะเป็ นมาตรา
ประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ ที่สดุ ” จนถึง “ไม่เคยปฏิบตั ิเลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนน
มากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่าผู้ที่ตอบ
ได้ คะแนนน้ อย
งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ป ระกอบด้ านพฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่างมี
วิจารณญาณในบริ บทที่ใกล้ เคียง คือ งานวิจัยของ (จิ นตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2550) ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบหนึ่งในการรู้เท่าทันสื่อ คือ การมีทกั ษะการคิดวิจารณญาณ หมายถึง การที่ผ้ รู ับสื่อมี
ความรู้ ความเข้ าใจในสิ่งที่สื่อนาเสนอ สามารถวิเคราะห์ ตีความเนื ้อหาสาระรวมถึงนัยยะที่แฝงอยู่
ในวัตถุประสงค์ในการนาเสนอของสื่อได้ สามารถตังค
้ าถามหรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อนาเสนอ
ได้ และสามารถประเมินความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถื อที่แฝงอยู่ในสื่อได้ นอกจากนี ้ งานวิจยั ของ
(ปราณี จ้ อ ยรอด, 2552) ได้ ก ล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
หมายถึง การที่บคุ คลใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อทากิจกรรมด้ านการสื่อสาร
ด้ านการศึกษาค้ นคว้ า และด้ านบันเทิง โดยที่การรับนี ้บุคคลจะต้ องพิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจที่
จะเลือกรับข้ อมูลข่าวสารจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตโดยคานึงถึงคุณ ภาพและคุณประโยชน์ ที่จะได้ รับ
มากกว่าการคานึงถึงคาโฆษณาชักจูงและรู้ ขอบเขตปริ ม าณในการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตให้ อยู่ใน
ปริมาณที่พอเหมาะพอดี

29
องค์ ประกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่ อบุคคลและสังคม : ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยกาหนดความหมายพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม หมายถึง คาว่า ตระหนัก มี ความหมายลึกซึง้
มากกว่าคาว่ารู้หรื อรับรู้ เพราะการตระหนักคือสภาวะที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทางสมองและจิตใจ
ของมนุษย์ที่จะใช้ เพื่อการรับรู้ตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรู้แจ้ ง รู้ประจักษ์ เห็นชัดมากกว่าการรู้หรื อรับรู้
ในขันตอนธรรมดา
้
เนื่องจากคาว่าตระหนักนันเป็
้ นคาที่มกั จะคูก่ บั คาอื่นๆ ที่มกั จะมีผลพวงตามมา
เสมอ และคาว่าตระหนักไม่ได้ เกิดจากการรับรู้ แค่ในกระบวนการทางสมองแต่เพี ยงอย่างเดียว
เหมื อ นค าว่ า รู้ หรื อ รั บ รู้ แต่เป็ นการรั บ รู้ ถึ ง ภายในจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ด้ ว ย เมื่ อ มารวมกั บ ค าว่ า
ผลกระทบ ที่หมายถึงผลลัพธ์ที่ก่อให้ เกิดเหตุการณ์อื่นตามมา จึงทาให้ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ มี ความหมายว่า การใช้ งานหรื อการกระทาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยบุ ค คลรั บ รู้ ได้ ว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารใดที่ พบในสื่ อ สัง คมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก
(Facebook) และไลน์ (Line) นันเป็
้ นข้ อมูลที่มีประโยชน์หรื อเป็ นโทษ ส่งผลต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สัง คมอย่า งไรบ้ า ง เช่น พฤติก รรมการกดถูก ใจ(Like) แสดงความคิด เห็ น (Post) ส่ง ต่อ ข้ อ มูล
(Share) สนทนาแบบออนไลน์ (Chat) ข้ อมู ล ข่ า วสารที่ ป รากฎอยู่ ใ นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ มี
คุณ ประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม เป็ นต้ น (Art Silverblatt, 1995); (Baran, 2004);(จิ นตนา ตัน
สุวรรณนนท์, 2550); (นิธิดา วิวฒ
ั น์พาณิชย์, 2558); (มาริษา สุจิตวนิช, 2558)
การวัด องค์ ป ระกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสั งคมออนไลน์ อย่ างตระหนั กถึง
ผลกระทบต่ อบุคคลและสังคม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า มีผ้ สู ร้ างเครื่ องมือวัด
ในบริ บทที่ใกล้ เคียง ได้ แก่ (นพพร สุนะ, 2556) ได้ สร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการรู้ เท่าทันสื่อใน
การใช้ สื่อออนไลน์ ด้ านผลจากการใช้ และการติดสื่อออนไลน์ ประกอบด้ วย ผลทางด้ านบวกและ
ด้ านลบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 ถึงปี ที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทลั คณะ
สารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 186 คน ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 8 ข้ อ
ลักษณะเป็ นมาตราประเมินค่า 5 ระดับตังแต่
้ “มากที่ สุด” ถึง “ไม่เคยทาเลย” มี ค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธ์ แอลฟาเท่ากับ .82 และ (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2550) ได้ สร้ างเครื่ องมื อวัด
พฤติกรรมของการรู้เท่าทันสื่อ ด้ านการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีตอ่ ปัจเจกบุคคลและสังคม
กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ชันปี
้ 1 ที่อาสาสมัครเข้ า
ร่วมโครงการฝึ กอบรม จานวน 70 คน ซึ่งประกอบด้ วยกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีการรับรู้ ความสามารถของ
ตนในการใช้ สื่อในระดับที่แตกต่างกัน ได้ แก่ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้
สื่อสูง จานวน 35 คน และกลุ่ม ที่ มี ระดับการรับ รู้ ความสามารถของตนในการใช้ สื่ อต่า จ านวน
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35 คนประกอบด้ วยข้ อคาถามปลายปิ ด ทัง้ ทางบวกและทางลบ จ าวนวน 36 ข้ อ ลักษณะเป็ น
มาตราประเมินค่า 4 ระดับตังแต่
้ “จริ งที่ สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์
แอลฟาเท่ากับ .75
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ การวัดองค์ประกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม สามารถวัดได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
เอง มีลกั ษณะเป็ นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ที่สุด” จนถึง “ไม่เคยปฏิบตั ิ
เลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อย
งานวิจยั ที่ให้ ความหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบด้ านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อบุคคล
และสังคมในข้ อมูล ข่าวสารของสื่ อสังคมออนไลน์ ที่มี ต่อปั จ เจกบุคคลและสัง คมไว้ ในบริ บ ทที่
ใกล้ เคียง คือ งานวิจยั ของ (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559) กล่าวว่า ผลกระทบของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ มีผลกระทบทังในเชิ
้
งบวก และเชิงลบผลกระทบเชิงบวก ดังนี ้ 1) เป็ นสื่อในการนาเสนอ
ผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วิดีโอต่างๆ เพื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ เข้ า มารับชมและแสดงความ
คิดเห็น 2) เป็ นสื่อที่ใช้ ในการแบ่งปั นข้ อมูล รูปภาพ ความรู้ให้ กับผู้อื่น สามารถ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
ความรู้ ในสิ่ งที่ สนใจร่ วมกันได้ เป็ นคลังข้ อมูลความรู้ ขนาดย่อม 3) เป็ นเวที แสดง ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับเกี่ ยวกับต่างๆ 4) เป็ นเครื อข่ายกระชับมิ ตร สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีจากเพื่ อนสู่เพื่ อนได้
5) เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการสื่ อ สารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สามารถสื่ อ สารได้ หลายรู ป แบบ
6) เป็ นเครื่ องมื อ ช่วยในการพัฒ นาชุม ชน โดยใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นเครื่ องมื อในการ
เชื่ อ มต่ อ ประชาชนในชุ ม ชนกั บ กลุ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั ง้ ภาครั ฐ และเอกชน 7) เป็ นสื่ อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 8) ช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยช่องที่สะดวกและรวดเร็ ว
ในขณะที่ ผลกระทบเชิงลบ มีดงั นี ้ 1) เป็ นช่องทางที่ถูกละเมิด ลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรื อถูกแอบ
อ้ างได้ ง่าย หากผู้ใช้ ร้ ูเท่าไม่ถึงการณ์หรื อขาดวิจารณญาณในการใช้ งาน 2) หากใช้ หมกมุ่นกับการ
เข้ าร่วมเครื อขายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาจทาให้ ประสิทธิภาพใน
การเรี ย นลดลง อี ก ทั ง้ จะท าให้ เสี ย เวลาถ้ าผู้ ใช้ อย่ า งไม่ ร้ ู คุ ณ ค่ า 3) เป็ นช่ อ งทางที่ ส ามารถ
วิพ ากษ์ วิจารณ์ กระแสสังคมในเกี่ ยวกับเชิงลบ และอาจทาให้ เกิดกรณี พิพ าทบานปลาย 4) ภัย
คุกคามจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
นพพร สุนะ (2556) กล่าวว่า อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ได้ แพร่ขยายไปในสังคม และ
ก่อให้ เกิ ดผลกระทบทัง้ ด้ านบวกและลบ ผลกระทบทางด้ านบวก เช่น สามารถได้ รับความรู้ และ
ข้ อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ประชาชนมีความรู้ สามารถหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และทันสมัย
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ได้ จากแหล่งข้ อมูลต่างๆในอินเทอร์ เน็ต และยังทาให้ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ สะดวก รวดเร็ ว
และไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายสูง สาหรับผลกระทบทางด้ านลบ เช่น อาจจะทาให้ เยาวชนได้ รับข้ อมูล
หรื อภาพในทางที่ ไม่ดีได้ การล่อลวงผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ การพนันออนไลน์ ดังนัน้ การใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ต้องใช้ ด้วยความรอบคอบ ควรตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ สนทนาในเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์ และต้ องตระหนักถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในเรื่ องของเวลา และเนื ้อหาที่ใช้ ใน
การสนทนา ส่วนจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) กล่าวว่า การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีตอ่
ปั จเจกบุคคลและสังคม หมายถึง การที่ผ้ รู ับสื่อมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ รวมทังเข้
้ าใจ
ผลกระทบของสื่อที่ มีต่อปั จเจกบุคคลและสังคม ไม่ว่าจะเป็ น ผลทางด้ านความคิด ความรู้ สึก/
จิตใจ และพฤติกรรม
องค์ ป ระกอบด้ า นพฤติก รรมการใช้ ส่ ื อ สั งคมออนไลน์ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ :
ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยกาหนดความหมายพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์
(Line) สามารถใช้ เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์ได้ หลากหลายและสร้ างสรรค์ เป็ นผู้ใช้ ที่มี ความ
กระตือรื อร้ น ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น ให้ ความรู้ เพลิดเพลิน เป็ นคนทันสมัย มีการแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ คนอื่ น อี ก ทั ง้ เป็ นผู้ ที่ เป็ นประโยชน์ กั บ คนอื่ น ที่ ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น
เป็ น ผู้ที่ เผยแพร่ ข้ อ มูล ข่า วสาร ชี แ้ นะ และให้ ค าปรึ ก ษาในสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Baran, 2004);
(จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2550); (นิธิดา วิวฒ
ั น์พาณิชย์, 2558)
การวัดองค์ ประกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีประสิทธิภาพ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า มีผ้ สู ร้ างเครื่ องมือวัดในบริ บทที่ใกล้ เคียง ได้ แก่ วันวิสา
สรี ร ะศาสตร์ (2554) ได้ ส ร้ างเครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่า งสร้ างสรรค์ แ ละ
ปลอดภัย ด้ านพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่ อนใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย กลุ่ม
ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นหญิ งชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 600 คน
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 10 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราประเมินค่า 6 ระดับตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่
จริ งเลย” มี ค่าความเชื่ อมั่น แบบสัมประสิทธ์ แอลฟาเท่ากับ .83 และ (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ,
2550) ได้ ส ร้ างเครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมของการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ด้ านการเลื อ กรั บ และใช้ สื่ อ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ 1
ที่อาสาสมัครเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรม จานวน 70 คน ซึ่งประกอบด้ วยกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนในการใช้ สื่ อ ในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แก่ กลุ่ ม ที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการใช้ สื่อสูง จานวน 35 คน และกลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของ
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ตนในการใช้ สื่อต่า จานวน 35 คน ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 21 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราประเมินค่า
6 ระดับตังแต่
้ “ไม่สามารถทาได้ ” ถึง “มั่นใจมากที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์ แอลฟา
เท่ากับ .84
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ การวัดองค์ประกอบด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึน้ เอง มีลกั ษณะเป็ นมาตรา
ประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ ที่สดุ ” จนถึง “ไม่เคยปฏิบตั ิเลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนน
มากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ตอบ
ได้ คะแนนน้ อย
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง จิ นตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) กล่าวว่า การเลื อกรับ และใช้ สื่ อ
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึง การที่ ผ้ ูรับ สื่ อ เลื อ กรั บ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ มวลชนในทาง
สร้ างสรรค์ โดยนาเนื ้อหาสาระหรื อข้ อคิดที่ได้ รับจากสื่อมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้และการ
ดาเนินชีวิต มีการเปิ ดรับสื่อและข้ อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์เพื่อขยายขอบเขต
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กว้ างขึน้ และมี การเปิ ดรับสื่ ออย่างมี สติโดยไม่คล้ อยตามความเชื่อและ
ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ รวมทังไม่
้ เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ
ส่ วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ตัวแปรสาเหตุกลุ่มปั จจัยภายใน
บุคคลที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
สาหรับกลุ่มปั จจัยภายในนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่าปั จจัยภายใน
บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
แนวคิดที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
คาว่า บุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาละตินแปลว่า หน้ ากาก ซึ่งใช้ สวมใส่
เวลาแสดงละครต่างๆเพื่ อเปลี่ ย นให้ ผ้ ูแสดงกลายเป็ น ตัวละครอี ก ตัวหนึ่ง ในพจนานุ ก รมราช
บัณฑิตสถานพุทธศักราช 2542 อธิบายความหมายของคาว่าบุคลิกภาพว่าหมายถึง สภาพนิสัย
เฉพาะบุคคล ซึ่งคาว่านิสยั หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมบุคคลที่กระทาจนเคยชินจนกลายมา
เป็ นท่าทางจ าเพาะบุคคล ซึ่งได้ มี นักวิช าการให้ ค วามหมายไว้ สอดคล้ องและแตกต่างกันดัง นี ้
กิ ล ฟอร์ ด (Guiford. 1959: 7) และกอร์ ด อน (Gordon. 1963: 14) อธิ บ ายความหมายของ
บุคลิกภาพไว้ ตรงกันว่า หมายถึง ลักษณะเฉพาะของกิริยาท่าทางที่เป็ นแบบประจาตัวของบุคคล
ซึง่ นอลล์ (Noll. 1965: 277) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะท่าทางของบุคคล
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ที่แสดงออกมาให้ บคุ คลอื่นสามารถบอกได้ วา่ เขาเป็ นคนอย่างไร ในขณะที่มนั น์ (Munn. 1966: 38)
กล่าวว่า บุคลิกภาพ นันเกิ
้ ดจากผลรวมของลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อมของบุคคล จน
กลายมาเป็ นลักษณะของบุคคล และมอร์ ริส (Morris. 1979: 618) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง
รู ปแบบประจ าตัวของบุคคลที่ รวมไปถึงพฤติกรรม อารมณ์ แรงจูงใจ ความคิดและเจตคติ และ
เนื่ อ งจากเพื่ อ เป็ น การหาค าตอบให้ กับ ค าถามว่า บุค คลหนึ่ ง จะมี อ งค์ ป ระกอบของลัก ษณะ
บุคลิกภาพ (Traits) และลักษณะนิสยั (Disposition) ในด้ านใดบ้ าง ในช่วงเวลาประมาณ 50 ปี ที่
ผ่านมาได้ มีนกั จิตวิทยาหลายท่านได้ พยายามศึ กษาค้ นคว้ าหาองค์ประกอบเรื่ องนี ้จนได้ ลกั ษณะ
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในปั จจุบนั คือ ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
(Big Five) (นิภาพร พวงมี. 2554: 13)
แนวคิดบุคลิกภาพ 5 องค์ ประกอบ
แนวคิ ด บุ ค ลิ ก ภาพห้ าองค์ ป ระกอบนี ม้ ี พื น้ ฐานความเชื่ อ ว่ า บุ ค ลิ ก ภา พห้ า
องค์ประกอบเปรี ยบเสมือนกล่องบรรจุนิสยั ย่อยๆของมนุษย์ที่นาเอาลักษณะที่ใกล้ เคียงกันเข้ าไว้
ด้ ว ยกัน การให้ ค าจ ากัด ความของบุค ลิ ก ภาพทัง้ ห้ า องค์ ป ระกอบต่อ ไปนี จ้ ะเป็ น การอธิ บ าย
องค์ ป ระกอบหลัก ของลัก ษณะที่ บ รรจุอ ยู่ในกล่อ งแต่ล ะใบ ซึ่ง ผู้วิจัย ขอน าเสนอรายละเอี ย ด
บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร (Costa P.T. Jr
& McCrae R.R, 1992, น. 415-417)
บุคลิกภาพที่ 1 บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) เป็ นลักษณะบุคลิกภาพ
ตรงข้ ามกับบุคลิ กภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) บุคคลที่มี บุคลิกภาพแบบ
หวั่น ไหวสูง มี แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วามวิ ต กกังวล (Anxious) อารมณ์ แ ปรปรวน (Temperamental)
เวท น าส งส ารต น เอง (Self-pitying) ค านึ งถึ ง แต่ ต น เอง (Self-conscious) ฉุ น เฉี ย วง่ า ย
(Emotional) และมีแนวโน้ มที่จะเกิดความเครี ยดจนนาไปสู่ความผิดปกติทางจิต (Disorders)ได้
ส าหรั บ บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่น ไหวต่ า หรื อ เรี ย กว่ า เป็ นผู้ มี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์
(Emotional Stability) จะเป็ นคนที่สุขุมเยือกเย็น (Calm) พึงพอใจในตนเอง (Self-satisfied) และ
อารมณ์ไม่ฉนุ เฉียวง่าย (Unemotional) มีองค์ประกอบ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านที่ 1 มี ค วามวิ ต กกั ง วล (Anxiety) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามว้ าวุ่ น
หวาดกลัว มีแนวโน้ มที่จะวิตกตื่นกลัว ตึงเครี ยด กระสับกระส่าย
ด้ านที่ 2 โกรธง่าย (Anger) เป็ นลักษณะที่บ่งชี ้แนวโน้ มของความโกรธ และ
ภาวะที่เกี่ยวข้ อง เช่น ความหงุดหงิดและความขุน่ เคือง
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ด้ านที่ 3 ความท้ อแท้ (Discouragement) เป็ นผู้ที่มี ความรู้ สึกผิด เศร้ า สิน้
หวัง และว้ าเหว่ เป็ นผู้ที่มีความท้ อแท้ ง่าย
ด้ านที่ 4 การคานึงถึ ง แต่ต นเอง (Self Consciousness) เป็ น ลัก ษณะผู้ที่ มี
อารมณ์ความรู้สึกที่เต็มไปด้ วยความละอาย รู้สึกไม่สบายใจที่จะมีผ้ อู ื่นอยู่แวดล้ อมหรื อรู้สึกกังวล
กับการเข้ าสังคม และมีแนวโน้ มที่จะรู้สกึ ต่าต้ อย
ด้ านที่ 5 การมี ค วามกระตุ้ นรุ น แรง (Impulsiveness) หมายถึ ง การไม่
สามารถที่จะควบคุมแรงกระตุ้น และความต้ องการของตนเอง
ด้ า นที่ 6 อารมณ์ เปราะบาง (Vulnerability) หมายถึ ง ความอ่ อ นแอต่ อ
ความเครี ย ด ไม่ส ามารถเผชิ ญ กับ ความเครี ย ดได้ เป็ น ผู้ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาผู้อื่ น เป็ น คนสิ น้ หวัง ตื่ น
ตระหนกเมื่อประสบกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
บุคลิกภาพที่ 2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extroversion) เป็ นลักษณะบุคลิกภาพ
ของบุคคลที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวและสิ่งต่างๆภายในตัวบุคคลอื่น ดังนันบุ
้ คคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
แสดงตัว สู ง มี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ นคนมี เสน่ ห์ (Affectionate) สนุ ก สนานร่ า เริ ง (Jovial) ช่ า งพู ด
(Talkative) ชอบเข้ าสังคม (Joiner) มีอารมณ์ ขัน (Fun-loving) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic)
ในทางตรงข้ ามบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวต่ามักจะเป็ นคนเก็บตัว (Reserved) เงียบขรึ ม
(Quiet) รักสันโดษ (Loners) เย็นชา (Passive) และอาจถึงขันขาดความสามารถในการแสดงออก
้
ทางอารมณ์ อ ย่ า งรุ น แรง (Lacking the ability to express strong emotion) มี อ งค์ ป ระกอบ 6
ด้ าน ได้ แก่
ด้ านที่ 1 การเป็ นผู้มีความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง การเป็ นผู้ที่มีความรัก
และเป็ นมิตรต่อผู้อื่น เป็ นผู้ที่มีความรักผู้อื่นอย่างแท้ จริง
ด้ านที่ 2 ความชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Gregariousness) หมายถึง ความชอบที่
จะอยูร่ ่วมกับผู้อื่นเป็ นหมูค่ ณะ
ด้ านที่ 3 การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (assertiveness) หมายถึง ผู้ที่กล้ า
ที่จะแสดงความเป็ นผู้นา หรื อเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลในสังคม
ด้ านที่ 4 การชอบมีกิจกรรม (Activity) หมายถึง ผู้ที่มีความว่องไว ตื่นตัว มี
ความต้ องการทากิจกรรมอยูเ่ สมอ
ด้ านที่ 5 ชอบแสวงหาความตื่ น เต้ น (Excitement–Seeking) หมายถึ ง ผู้ที่
ชอบสิ่งแวดล้ อมที่มีสีสนั สดใส ท้ าทาย
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ด้ านที่ 6 การมี อารมณ์ ด้านบวก (Positive Emotions) หมายถึง ผู้ที่มีความ
สนุกสนาน มีความสุข มีความหวัง และมองโลกในแง่ดี
บุค ลิ ก ภาพที่ 3 บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ด รั บ ประสบการณ์ (Open to experience)
เป็ นลักษณะของบุคคลที่ชอบความหลากหลาย สังเกตได้ จากบุคคลประเภทนี ้จะต้ องการให้ มีการ
แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ และมีความสุขในการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลหรื อสิ่งต่างๆ เป็ น
บุคคลที่มกั ค้ นหาประสบการณ์แปลกใหม่ นันคื
้ อบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดประสบการณ์สงู จะ
มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creative) มีจินตนาการสูง (Imaginative) ใฝ่ เรี ยนรู้ (Curios) โอบอ้ อมอารี
(Liberal) และมักจะนาเสนอตนเองเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ (Preference) ในทางตรงข้ ามบุคคล
ที่ มี บุค ลิ ก ภาพไม่ เปิ ด รั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ จะเป็ น คนที่ ยึ ด ติด กับ สิ่ ง เดิ ม ๆ สนับ สนุน ค่า นิ ย มแบบเก่ า ๆ
(Support tradition value) และยึด ติด วิถีชี วิตแบบดัง้ เดิม (Preserve a fixed style of living) ยึด
ติด ในขนบธรรมเนี ย มประเพณี (Typically conventional) ตรงไปตรงมา (Down to earth) และ
ขาดการใฝ่ เรี ยนรู้ (Lacking in Curios) มีองค์ประกอบ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านที่ 1 การเป็ นคนช่ า งฝั น (Fantacy) หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ชี วิ ต ไปด้ วย
จินตนาการและความฝัน มีความคิดสร้ างสรรค์ภายในตนเอง
ด้ านที่ 2 ความสุนทรี ย์ (Aesthetics) หมายถึง ผู้ที่หวั่นไหวกับงานและ
ความงดงามในศิลปะ บทกวี
ด้ า นที่ 3 การเปิ ด เผยความรู้ สึ ก (Feelings) หมายถึ ง การเป็ น ผู้ที่ รับ รู้
อารมณ์ และความรู้สกึ ภายในตนเอง
ด้ านที่ 4 การปฏิ บัติ (Actions) หมายถึง ผู้ที่พ ร้ อมที่ จะลองทากิจ กรรม
ใหม่ๆ เช่น รับประทานอาหารใหม่ๆ ชอบความแปลกใหม่หลากหลายกว่าความเคยชินที่ปฏิบตั ิอยู่
ด้ านที่ 5 การมี ค วามคิด (Ideas) หมายถึ ง การมี ค วามคิด ที่ จ ะเปิ ด รั บ
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวใหม่ๆ
ด้ านที่ 6 การยอมรับค่านิยม (Values) หมายถึง การมี ความพร้ อมที่ จะ
ตรวจสอบค่านิยมต่างๆ เช่น ค่านิยมทางสังคม การเมือง และศาสนา
บุ ค ลิ ก ภ าพ ที่ 4 บุ ค ลิ ก ภ าพ แบ บ ป ระนี ป ระน อ ม (Agreeableness)
เป็ นลักษณะของบุคคลที่ใจอ่อน (Soft-hearth) มีความเมตตา (Ruth) ไว้ วางใจผู้อื่นง่าย (Trusting)
ใจดี (Yielding) ยอมคล้ อยตามผู้อื่น (Generous) มีความอดทน (Good natured) ในทางตรงข้ าม
คนที่มีคะแนนด้ านนี ต้ ่าจะเป็ นบุคคลที่ชอบสงสัยในเรื่ องทั่วไป (Generally suspicious) ตระหนี่
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(Stingy) ไม่ เ ป็ นมิ ต ร (Unfriendly) ชอบ โมโห (Irritable) และชอบวิ จ ารณ์ ผู้ อื่ น (Critical)
มีองค์ประกอบ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านที่ 1 การเป็ น ผู้ไว้ วางใจผู้อื่น (Trust) หมายถึ ง การที่ เชื่ อ ว่าผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์ และเจตนาดี
ด้ านที่ 2 ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) หมายถึง การมี
ความจริงใจที่จะปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา
ด้ า นที่ 3 ความรู้ สึก เอื อ้ เฟื ้อ (Altruism) หมายถึ ง ผู้ที่ มี ค วามห่วงใยใน
สวัสดิภาพของผู้อื่น เป็ นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ด้ านที่ 4 การยอมตามผู้ อื่ น (Compliance) หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะ
อ่อนโยนและตอบสนองต่อการกระทาของผู้อื่นอย่างสุขมุ
ด้ านที่ 5 ความสุภ าพ (Modesty) หมายถึง ผู้ที่ถ่อมตน ไม่ข่มว่าตนเอง
เหนือกว่าผู้อื่น
ด้ านที่ 6 ความมีจิตใจอ่อนโยน (Tender–Mindedness) หมายถึง ผู้ที่ให้
ความสาคัญต่อความเป็ นมนุษย์ของผู้อื่น มีความหวัน่ ไหวต่อความต้ องการของผู้อื่น
บุ ค ลิ ก ภาพที่ 5 บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก หรื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส ติ
(Conscientiousness) เป็ นลั ก ษณ ะของบุ ค คลที่ มี ค วามเป็ นระเบี ย บ (Ordered) ควบคุ ม
(Controlled) มีระบบระเบียบ (Organized) ทะเยอทะยาน (Ambitious) ต้ องการการสัม ฤทธิ์ ผ ล
(Achievement focused) มีระเบียบวินยั ในตนเอง (Self-disciplined) ดังนันบุ
้ คคลที่มี บุคลิกภาพ
แบ บ มี จิ ต ส านึ ก สู ง จึ ง เป็ น ค น ที่ ชอบ ท างาน ห นั ก (Work hard) มี จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ดชอบ
(Conscientious) ตรงต่อเวลา (Punctual) ในทางตรงข้ ามบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า
จะเป็ นคนที่ ไ ม่ มี ร ะบบระเบี ย บ (Disorganized) ประมาท (Negligent) ขี เ้ กลี ย ด (Lazy) ไม่ มี
เป้าหมายในชีวิต (Aimless) ยอมแพ้ โดยง่ายเมื่อพบการทางานที่ยาก (Give up when a project
become difficult) มีองค์ประกอบ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นที่ 1 การมี ค วามสามารถ (Competence) หมายถึ ง ผู้ที่ ส ามารถ
จัดการกับชีวิตตนเองได้ มีความเป็ นเหตุเป็ นผล และมีประสิทธิภาพในตนเอง
ด้ านที่ 2 ความเป็ นระเบียบ (Order) หมายถึง ผู้ที่มี ความเป็ น ระเบี ยบ
เรี ยบร้ อย
ด้ านที่ 3 การมีความรับผิดชอบในหน้ าที่ (Detifulness) หมายถึง ผู้ที่ยึด
มัน่ ในหลักการทางจริยธรรมและปฏิบตั ติ ามคามัน่ ที่ให้ ไว้
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ด้ า นที่ 4 ความต้ อ งการสัม ฤทธิ์ ผ ล (Achievement Striving) หมายถึ ง
การทางานหนัก เพื่อประสบความสาเร็จในงานตามเป้าหมาย
ด้ า น ที่ 5 ค ว า ม มี วิ นั ย ต่ อ ต น เอ ง (Self –Discipline) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถที่จะเริ่ ม และปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ แม้ ว่าเต็มไปด้ วยความเบื่อหน่ายหรื ออุปสรรคก็
ตาม
ด้ า นที่ 6 แนวคิ ด ที่ ใ ช้ ป ฏิ บ ั ติ ง าน (Deliberation) หมายถึ ง การมี
ความคิดทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ไิ ด้ มีความระมัดระวังในการปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ าหมาย
จากการทบทวนเอกสารสรุปได้ ว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness)
หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีจิตสานึกส่วนบุคคลสูง สามารถควบคุมตนเองให้ มีระบบระเบียบ
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง มีแบบแผนในชีวิต เมื่อได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ใดๆจะ
เป็ นผู้ที่สามารถทาให้ สาเร็ จได้ ดงั เป้าหมายที่คาดหวังไว้ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 6 องค์ ป ระกอบ ดัง นี ้ 1) การมี ค วามสามารถ (Competence) 2) ความเป็ น ระเบี ย บ
(Order) 3) การมี ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ (Detifulness) 4) ความต้ องการสั ม ฤทธิ์ ผ ล
(Achievement Striving) 5) ความมี วินัยต่อตนเอง (Self –Discipline) 6) แนวคิดที่ ใช้ ปฏิ บัติงาน
(Deliberation)
การวัดบุคลิกภาพแบบมี จิตสานึก จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั พบว่า
ส่วนใหญ่มีผ้ ใู ช้ เครื่ องมือวัดบุคลิกภาพทัง้ 5 ด้ าน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ (นิภาพร พวงมี , 2554) ที่ศึกษาบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบกับการรับรู้
วัฒ นธรรมองค์ ก ารของพยาบาล ได้ น าแบบวัด NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของ
คอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae ) มาใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 60 ข้ อ
เป็ น แบบมาตรประเมิ น ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็ น ด้ วยอย่างยิ่ ง ” ไปจนถึ ง “ไม่ เห็ น ด้ ว ยอย่างยิ่ ง ”
โดยแบบวัด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น อยู่ ที่ .80 ส่ ว นของ (ประไพพรรณ ศรี ป าน, 2555) ที่ ศึ ก ษา
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค ลิ ก ภาพ 5 องค์ ป ระกอบกับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานของพนัก งาน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 17 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” ไปจนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .80
และ (ภู ริ ก านต์ วัจ น์ ป ระภาศัก ดิ์ ; และ รั ต ติ ก รณ์ จงวิ ศ าล, 2557) ที่ ศึก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง จิ ต
วิญญาณ บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานระดับ
บังคับบัญชาบริ ษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ นาแบบวัดจากแนวคิด
ของ (Costa P.T. Jr & McCrae R.R, 1992) มาใช้ ในการศึก ษาประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถาม 60 ข้ อ
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เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” โดย
แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ .80
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกโดยปรับปรุงจาก
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae. 1992) โดยแบ่ง
องค์ประกอบของด้ านบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกไว้ เป็ น 6 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ 1) ด้ านการมี
ความสามารถ 2) ด้ านความเป็ นระเบียบ 3) ด้ านการมีความรับผิดชอบในหน้ าที่ 4) ด้ านความ
ต้ องการสัมฤทธิ์ ผล 5) ด้ านความมีวินยั ต่อตนเอง 6) ด้ านแนวคิดที่ใช้ ปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบมาตร
ประเมิ น ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ปฏิ บัติม ากที่ สุด ” ไปจนถึง “ไม่ป ฏิ บัติเลย” โดยผู้ที่ ตอบได้ ค ะแนน
มากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคม
ออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกกับพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทันพบว่ามี งานวิจัยบริ บ ทอื่น ที่ ใกล้ เคียงกัน ดังนี ้ อัญ มณี ภักดี
มวลชน และคณะ (2560) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ เรื่ อ งเพศของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ พบว่า ครอบครัว (บิดา มารดา) ที่มีเวลาใน
การเลี ้ยงดูบุตร ใกล้ ชิดบุตร ก็จะมีโอกาสในการอบรม สัง่ สอน และเป็ นแบบอย่างได้ มากในเรื่ อ ง
ของค่านิยมทางเพศ มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ สถาบันแรกของการปลูกฝั ง
ค่านิยม ความเชื่อ การเรี ยนรู้แบบอย่างการแสดงออก บุคลิกภาพ มากจากครอบครัว
สายนา้ ผึ ้ง รัตนงาม; และคนอื่นๆ (2561) ศึกษาพุทธวิธีการรู้ เท่าทันสื่อใหม่ สาหรับ
เยาวชนเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ มั ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จานวน 200 คน
พบว่า แนวคิดเชิงเหตุผล และจิตใจ คือ คุณธรรมหรื อกุศล ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยปั จจัย 4 ด้ าน คือ การฟั ง
คิด ถาม เขียน ควบคูก่ ับการมีกัลยาณมิตรและการสร้ างวิธีคิดเพื่อรู้เท่าทันการใช้ สื่อใหม่ดงั กล่าว
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ ได้ พทุ ธวิธีการรู้เท่าทันสื่อใหม่ที่เป็ นแนวทางปฏิบตั สิ าหรับเยาวชน
โดยใช้ วิธีคิด 4 แบบ ส่งผลดีตอ่ การรู้เท่าทันของเยาวชน ดังนี ้ วิธีคิดสืบสาวหาเหตุผล เป็ นวิธีคิดที่
ช่วยหาเหตุและเชื่อมโยงไปหาผล ทาให้ เยาวชนเข้ าใจสาเหตุ ของปัญหาการใช้ สื่อใหม่ เช่น ปั ญหา
ครอบครัว เพราะเยาวชนเห็นว่า ผู้ปกครองไม่สนใจดูและ ไม่ทาตัวเป็ น แบบอย่าง อยากมี โลก
ส่วนตัว หรื อการใช้ สื่ อใหม่โดยขาดสติหรื อเพลิดเพลินในการใช้ เกิ นไปจนควบคุม ตนเอง ไม่ได้
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องผู้วิจยั คาดว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกนัน้
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
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ณัฐกาญจน์ กอมณี ; และคนอื่นๆ (2560) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 360 คน พบว่า บุคลิกภาพ
ด้ านความมีสติร้ ูผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากการทบทวนงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ องนี ้ ผู้วิจยั จึง คาดว่าบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน โดยนักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่า
นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่ากว่
การมีภูมิค้ ุมกันทางจิตกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีภูมิค้ ุมกันทางจิต
จากการศึกษาการมีภูมิ ค้ มุ ทางจิตของบุคคลมี ความเชื่อมโยงกับหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เนื่องจาก
ในหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหาราชได้
พระราชทานไว้ นัน้ อธิ บ ายไว้ ว่า ความพอเพี ยง จะต้ องประกอบด้ วยคุณ ลัก ษณะ 3 ประการ
คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล และ 3) การมีภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัว ประกอบกับเงื่อนไข
ความรู้ และคุณ ธรรมเป็ นพืน้ ฐาน ซึ่งการมีภูมิค้ มุ กันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง คือ
การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นโดยคานึงถึงความ
เป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ใกล้ และไกล (ส านักงานคณะ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549) ซึง่ ได้ มีนกั วิชาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษา
ในสาขาพฤติ ก รรมศาสตร์ และได้ อ ธิ บ ายหลัก ส าคัญ ของการมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต ว่า จะต้ อ ง
ประกอบด้ วยลัก ษณะที่ ส าคัญ อย่ า งน้ อ ย 4 ด้ าน ได้ แ ก่ การมองโลกในแง่ ดี สติสัม ปชัญ ญะ
ความชอบเสี่ยง และการจัดการความเครี ยด (ดุจเดือน พันธุมนาวิน ; และ งามตา วนินทานนท์ ,
2551) โดยอธิบายไว้ ดงั นี ้
1) การมองโลกในแง่ดี เป็ นวิธีการคิดการจัดการของบุคคลในการปรับตัวเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรื อเมื่อเกิดปั ญหาอุปสรรคในชีวิต โดยบุคคลที่มีการมองโลกในแง่
ดี มักเป็ นผู้ที่มี 1.1) ความคิดและความเชื่ อด้ านบวกเมื่ อเกิ ดปั ญ หา เนื่ องจากในยามที่ ประสบ
ปั ญหาบุคคลมักมีความวิตกกังวล เครี ยด ซึมเศร้ าจนอาจทาให้ ร้ ูสึกว่าปั ญหาที่ประสบนันแก้
้ ไม่ได้
แต่ผ้ ูที่ม องโลกในแง่ดีมักเป็ นผู้ที่มีความหวัง เห็นปั ญ หาเป็ นเรื่ องที่น่าจะมี ทางออก (Seligman.
1998 อ้ างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) 1.2) มองอนาคตในทางที่ดี ผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะ
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มี ค วามคิ ด ว่ า ในอนาคตว่ า คงจะได้ พ บเจอกั บ สิ่ ง ที่ ดี ใ นชี วิ ต ท าให้ มี ค วามหวัง ในทางบวก
มีสขุ ภาพจิตดี (Carver, Scheier; & Weintraub. 1989 อ้ างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554)
2) สติสัม ปชัญ ญะ เป็ นความสามารถของมนุษ ย์ ในการที่ จะหยุดเพื่ อที่ จ ะ
พิจารณาประมวลข้ อมูล รอบด้ านเพื่ อการตัดสินใจที่ เหมาะสม ซึ่งทาให้ ดารงชี วิตด้ วยความไม่
ประมาท ผู้ที่มีสติสมั ปชัญญะ มักเป็ นผู้ที่ 2.1) ไม่คอ่ ยขาดสติ มีสมาธิในการกระทา รู้ตวั ว่ามีสิ่งใด
เกิดขึ ้นรอบตัวบ้ าง และตนกาลังกระทาอะไรอยู่ จึงมีความระมัดระวังตน อีกทังยั
้ งสามารถควบคุม
สติได้ (Goven; & Marsch. 2001 อ้ างอิง จาก ธนญา ราชแพทยาคม. 2554) 2.2) มี การหลงลื ม
น้ อย โดยผู้ที่มีสติสัมปชัญ ญะมักเป็ นผู้ที่ร้ ู ตวั ตระหนักเกี่ยวกับตนเองและสิ่งรอบข้ าง จึงมีความ
หลงลื ม น้ อย (Fenigstein; Scheier; & Buss. 1975 อ้ า งอิ ง จาก ธนญา ราชแพทยาคม. 2554)
2.3) ไม่ ค่อ ยมี ค วามหลงเชื่ อ ที่ ผิ ด มัก เป็ น ผู้ที่ ร้ ู สาเหตุร้ ู ผล เพราะมี ก ารหยุด เพื่ อ ส ารวจตนเอง
จึงมีการรับรู้ ที่ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ และมีความรอบคอบ (พระราชวรมุนี . 2529 อ้ างอิงจาก
(ธนญา ราชแพทยาคม, 2554)
3) ความชอบเสี่ ย ง เป็ น จิ ต ลัก ษณะของมนุษ ย์ ที่ ช อบความท้ า ทาย สนุก
ตื่นเต้ น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกั เป็ นสิ่งที่อนั ตรายหรื อการยัว่ ยุจากสิ่งที่ไม่ดี ดังนันผู
้ ้ ที่ชอบเสี่ยงมาก จึง
เป็ น คนที่ ข าดภูมิ ค้ ุม กัน ตน นัก วิ ช าการได้ อ ธิ บ ายลัก ษณะของความชอบเสี่ ย ง โดยสรุ ป ได้ ว่า
ผู้ที่ ช อบเสี่ ย งมากเป็ นผู้ ที่ 3.1) อยากทดลองสิ่ ง ท้ าทาย ทั ง้ ๆอาจเป็ นการขัด กั บ กฎระเบี ย บ
(Dahlen, 2006); อ้ างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) 3.2) ไม่ค่อยตระหนักถึงผลเสี ยต่อ
ตนเองและสังคม โดยคิดว่า การกระทานัน้ น่าจะเป็ นประโยชน์ ม ากกว่าโทษ (Gardner, 2005);
อ้ างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) 3.3) ทาตามผู้อื่น เพื่อให้ ยอมรับหรื อตามความเคยชิน
(Bornovalova; et al. 2008 อ้ างอิงจาก ธนญา ราชแพทยาคม. 2554)
4) การจัดการความเครี ยด ลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของบุคคลที่แสดง
ถึงความพร้ อมรับการเปลี่ ยนแปลง คือ ความสามารถในการจัดการกับความเครี ยด (Lazarus,
1984) อ้ างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) โดยบุคคลที่มีความสามารถในด้ านนี ้มักเป็ นผู้ที่
4.1) กล้ าขอความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ อื่ น เมื่ อ รู้ ว่ า ตนเกิ ด ความเครี ย ด (Clark, 1995 ); (Borman;
Cropanzano; & James. 1995); (J. S. House, 1981). อ้ างอิ ง จาก (ธนญ า ราชแพทยาคม,
2554) 4.2) มี แนวทางหรื อกลยุทธ์ ในการจัดการความเครี ยด ทัง้ ในเชิ งความคิดและการกระทา
โดยยึ ด หลั ก แนวทางจั ด การในทางที่ ดี แ ละเหมาะสม (Compas; et al. 2001 อ้ างอิ ง จาก
(ธนญา ราชแพทยาคม, 2554)
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ในขณะที่ อรพิ น ทร์ ชู ช ม และ คณะ (2549) ผู้ ซึ่ ง เป็ นนั ก วิ ช าการทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ ได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ ว่า นอกจากการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ที่ประกอบด้ วยลักษณะ
ที่สาคัญ อย่างน้ อย 4 ด้ านดังกล่าวแล้ ว จะต้ องประกอบด้ วยลักษณะเพิ่มเติมดังนี ้ 1) การพึ่งพา
ตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง พึ่งพาจุดเด่นและความสามารถของตนเอง
ใช้ ความส าเร็ จ ในอดีต ที่ จ ะสนับ สนุนและกาหนดแนวทางการกระทาของตนเอง 2) ความหวัง
หมายถึงการที่บคุ คลรับรู้วา่ ชีวิตมีความหมายมีเป้าหมายมีหนทางที่สามารถบรรลุได้ 3) การเผชิญ
ปั ญ หาหมายถึง วิธีการมุ่งแก้ ปัญ หาที่ บุคคลใช้ ความพยายามคิดหาหนทางแก้ ปัญ หาที่ บุคคล
เผชิญอยู่ในชีวิตประจาวันหรื อความเครี ยดด้ วยตัวเองหรื อแสดงออกถึงความต้ องการแก้ ปัญหา
โดยมีการขอคาปรึกษาในตัวปั ญหานันกั
้ บแหล่งต่างๆที่สามารถให้ ความช่วยเหลือได้ และหาข้ อมูล
ข่าวสารประกอบเพื่อช่วยแก้ ปัญ หา 4) ความยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุ คคลในการ
ปรับตัวหรื อฟื น้ ตัวกลับคืนมาได้ จากการเผชิญปัญหาอุปสรรค มีจิตใจที่เข้ มแข็งมัน่ คงในการอดทน
ต่ออุป สรรคและความเครี ยดสามารถจัด การกับ ความรู้ สึก อารมณ์ ของตนเองได้ ปรับ อารมณ์
ความคิดและพฤติกรรมให้ เข้ ากับสภาพการณ์และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และได้ กล่าวสรุป
ไว้ ว่า กล่าวโดยสรุปภูมิค้ มุ กันทางจิตจึงเป็ นคุณลักษณะทางจิตใจที่ประกอบด้ วยความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองได้ มีสติสมั ปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญปัญหา และมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว ประกอบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ ว่าคุณลักษณะสาคัญ
ประการหนึ่ งในการที่ บุคคลจะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคุณ ค่าคือ การมี ภูมิ ค้ มุ กันที่ดีใน
ตนเอง โดยที่ภูมิค้ ุมกันทางจิตน่าจะเป็ นคุณ ลักษณะหนึ่งที่จะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ ตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ ย งไม่ มั่น คงหรื อ ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองไดพร้ อมที่ จ ะเผชิ ญ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทางสังคมได้ รวมทังสามารถจั
้
ดการกับปัญหาต่างๆได้ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
ภูมิค้ มุ กันทางจิตช่วยส่งเสริมให้ บคุ คลดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
นัก วิช าการต่างประเทศ (McGurie. 1961 อ้ า งอิ ง จาก (วัน วิส า สรี ระศาสตร์ ,
2554) อธิบายว่า การมีภูมิค้ มุ กันทางจิตในตัวบุคคลนัน้ คือ การเตรี ยมบุคคลให้ พร้ อมที่จ ะรับการ
โจมตีหรื อการชักจูง โดยฝึ กอบรมให้ บคุ คลนันถู
้ กโจมตีหรื อยัว่ ยุอย่างอ่อนๆ ในประเด็นที่กระทบต่อ
ความรู้สกึ นึกคิดและความเชื่อเมื่อถูกโจมตีเช่นนี ้ บุคคลก็จะหาข้ อมูลหลักฐานมาลบล้ างการโจมตี
นัน้ ท าให้ มี ค วามรู้ และเจตคติ ที่ ดี เพิ่ ม ขึ น้ จนเกิ ด เป็ น ภู มิ ค้ ุม กัน ที่ เข้ ม แข็ ง มากขึน้ ตามไปด้ ว ย
หลังจากนันถ้
้ าบุคคล ถูกโจมตี(โดนกระทา)หนักขึ ้นในเรื่ องเดียวกันนี ้ บุคคลก็จะสามารถโต้ ตอบ
และปฏิเสธการชักจูงนันได้
้ ไม่ยาก หลักการนี ้เปรี ยบเสมือนการปลูกฝี สร้ างภูมิต้านทานเชื ้อโรค
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จากการทบทวนเอกสารสรุ ป ได้ ว่า การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต หมายถึ ง บุ ค คลมี
สภาพจิตใจที่พร้ อมที่จะรับและจัดการกับสิ่งต่างๆรวมทัง้ สถานการณ์ ใดๆ ที่สามารถเข้ ามายัว่ ยุ
ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนภายในจิ ตใจตน และป้องกันไม่ให้ ความคิด ความเชื่ อ ความรู้ สึก รวมถึ ง
พฤติกรรมเกิดความโน้ มเอียงหรื อคล้ อยตามบุคคลและสถานการณ์ นนั ้ ๆได้ โดยแบ่งออกเป็ น 5
องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) สติสมั ปชัญญะ 2) การพึ่งพาตนเอง 3) ความหวัง 4) การเผชิญปั ญหา และ
5) ความยืดหยุน่
การวั ด การมี ภู มิ ค้ ุ ม กั นทางจิ ต จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยพบว่า
ผู้วิจยั ได้ ใช้ คาเรี ยกแบบวัดตัวแปรการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตแตกต่างกัน บางงานวิจยั เรี ยกแบบวัดการ
มีภูมิค้ มุ กันทางจิตว่า แบบวัดความเข้ มแข็งทางจิตใจ บางงานวิจยั ใช้ แบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทาง
จิตว่า แบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
ตัวอย่างเช่น งานวิ จัย ของ (จี รพัฒ น์ ศิริรักษ์ , 2555) ที่ ศึก ษาลัก ษณะสถานการณ์ ในโรงเรี ย น
ครอบครัว และจิ ตพอเพี ยงที่ เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมรั บผิดชอบของนักเรี ยนระดับ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้ น ได้ นาแบบวัดความเข้ มแข็งทางจิตใจ ที่ปรับปรุงขึ ้นมาจากมาจากแบบวัดภูมิค้ มุ กันตนทาง
จิตของดุจเดือน พันธุมนาวิน และ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ งามตา วนินทานนท์ , 2551) ใช้ ใน
การศึกษา ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 45 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ไป
จนถึง “ไม่จริ งเลย” โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .65 ส่วนของ (อรพินทร์ ชูชม และ คณะ,
2549) ที่ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของภูมิค้ มุ กันทางจิตของเยาวชน เป็ นแบบวัดภูมิค้ มุ กันทาง
จิต ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 30 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “จริ ง” ไปจนถึง “ไม่
จริง” โดยแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ที่ .91
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตโดยปรับปรุงจาก
แบบวัด ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต ของ (อรพิ น ทร์ ชูช ม และคณะ 2554) ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) สติสมั ปชัญญะ 2) การพึง่ พาตนเอง 3) ความหวัง 4) การเผชิญปั ญหา และ
5) ความยืดหยุ่น เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั ิ
เลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีภูมิค้ มุ กันทางจิตมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนน
น้ อยกว่า
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งของการมี ภิมิ ค้ ุ ม กั น ทางจิ ต กั บ พฤติก รรมการใช้ ส่ ื อ สั งคม
ออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
จากการประมวลงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งของการมี ภู มิ ค้ ุม กั น ทางจิ ต กับ พฤติ ก รรม
การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งรู้ เท่ า ทั น พบว่ า มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาตรงกั บ การศึ ก ษา ดั ง นี ้
(วัน วิ ส า สรี ระศาสตร์ , 2554) ที่ ศึก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุด้ านสถานการณ์ ท างสัง คม และการมี
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ภูมิค้ มุ กันทางจิตที่เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของ
นัก เรี ย นหญิ ง ระดับ มัธ ยมศึก ษาในโรงเรี ย นที่ เข้ าร่ ว มและไม่ เข้ า ร่ ว มโครงการส่ง เสริ ม การใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนหญิ ง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
และ 5 ซึ่ง มาจากโรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการส่ง เสริ ม การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่า งสร้ างสรรค์ แ ละ
ปลอดภัย 2 โรง และจากโรงเรี ย นที่ ไม่เข้ า โครงการ อี ก 2 โรง โรงเรี ย นทัง้ สองประเภทมี ข นาด
ใกล้ เคียงกัน รวมเป็ นนักเรี ยนหญิงที่ศกึ ษา จานวน 597 คน พบว่า กลุ่มนักเรี ยนที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครั วสูง จะมี ก ารมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต สัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่า ง
ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ .01
จาง หวาง (Jang, 2008) ด้ านพยาบาลศาสตร์ ของชาวเกาหลีใต้ ทาการศึกษาปั จจัย
เชิงสาเหตุของการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้ ที่เรี ยนอยู่ในเกรด 7-12 พบว่า เมื่อ
ทาการควบคุมลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่นชาวเกาหลีให้ เท่าเทียมกัน กลุ่มตัวอย่าง
คือวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้ ที่เรี ยนอยู่ในเกรด 7-12 พบผลว่า วัยรุ่นที่มีลกั ษณะติดอินเทอร์ เน็ต เป็ นผู้ที่
มี อ าการหมกมุ่ น กั บ การเล่ น อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ เรี ย กว่ า ถู ก อิ น เทอร์ เน็ ต เข้ าสิ ง (ObsessiveCompulsive symptom) อย่างชัด เจน ทาให้ ค าดได้ ว่า ถ้ าวัยรุ่ น มี อาการ ถูกอินเทอร์ เน็ต เข้ าสิ ง
มากเท่าใด ก็เชื่อได้ วา่ วัยรุ่นจะทากิจกรรมอย่างมีสติสมั ปชัญญะลดน้ อยลง และอาจนาไปสู่ความ
กล้ าเสี่ ย งอย่ า งขาดเหตุ ผ ลมากขึ น้ ในการท ากิ จ กรรมบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ ง ตัว แปร
สติสมั ปชัญญะดังกล่าวคือองค์ประกอบหนึง่ ของตัวแปรการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนและครอบครัว
ที่เกี่ยวข้ องกับ จิตลักษณะ พฤติกรรมและความสุขในชีวิตของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 400 คน พบว่า การมีสติสมั ปชัญญะ ซึง่ เป็ น 1 ใน
4 ขององค์ประกอบการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต เมื่อเข้ าทานายร่วมกับตัวทานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก
5 ตัวแปร รวมเป็ น 6 ตัวแปร สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้ เป็ น
ลาดับที่ 1 (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .23 - .33) ใน 6 จาก 16 กลุ่มย่อยทัง้ หมด โดยมีปริ มาณการร่ วม
ทานายอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 21.9 – 27.7
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียงและพฤติกรรม
การบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 812 คน พบว่า ชุดตัวแปรจิ ต
พอเพียงและชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของ
โรงเรี ยนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.623 อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ ตัวแปรจิตพอเพียงดังกล่าวคือองค์ประกอบหนึง่ ของตัวแปรการมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต
จากการทบทวนงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ ยวข้ องนี ้ ผู้วิจัยจึงคาดว่า การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต จะมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน โดยนักศึกษาที่มี
การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต สูง กว่า จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ อย่างรู้ เท่า ทัน มากกว่า
นักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตต่ากว่า
ผู้วิจัย ได้ ท าการศึก ษาและตัง้ สมมติฐ านการวิจัย มาจากการข้ อค้ น พบงานวิจัย ที่
เกี่ ยวข้ อง (จิราภรณ์ เรื องดิษฐ์ กาลนิล ; และคนอื่นๆ, 2559) ที่ศึกษายุทธศาสตร์ การเสริ ม สร้ าง
ภูมิค้ มุ กันทางสังคมของเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมของเด็กและเยาวชนภาพรวม คือ 1) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม 2) ด้ านสุขภาพ
3) ด้ านสื่อ 4) ด้ านอบายมุข และ 5) ด้ านเพศ ส่วนภูมิค้ มุ กันทางสังคมของเด็กและเยาวชน จาแนก
เป็ น 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ระบบการทางานและกลไกภูมิค้ มุ กันทางสังคมของเด็กและเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ระบบและกลไกด้ านบุคคล
2) ระบบและกลไกด้ านครอบครัว 3) ระบบและกลไกด้ านชุม ชน และ 4) ระบบและกลไกด้ าน
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง และมิ ติ ที่ 2 การเสริ ม สร้ างภู มิ ค้ ุม กั น ทางสัง คมของเด็ ก และเยาวชน
ประกอบด้ วย 1) ด้ านบุคคล 2) ด้ านครอบครัว 3) ด้ านชุมชน 4) ด้ านกฎหมาย และ 5) ด้ านอื่นๆ
เช่น การรู้ เท่าทัน สื่ อ เป็ น ต้ น และงานวิจัย ของ (เกศินี ประทุม สุว รรณ, 2559) ศึก ษา เมื อ งสื่ อ
สร้ างสรรค์: ตัวชี ้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน พบว่า เมืองสื่อสร้ างสรรค์ควรยึดหลักการ 3 ดี คือ สื่อดี
พื น้ ที่ ดี และภูมิ ดี เพราะการมี ”สื่ อดี ” เปรี ยบเหมื อน “ต้ นนา้ ” ที่ ก่อให้ เกิ ดกระบวนการของการ
ออกแบบและจัดการ ”พืน้ ที่ ” ทาให้ เกิด “พืน้ ที่ดี” อันเปรี ยบได้ กับกลางนา้ และท้ ายที่สุดทัง้ สื่อดี
และพื น้ ที่ดีก็จะทาให้ คนมี ภูมิ ปัญ ญาที่ เป็ นภูมิ ค้ มุ กัน ซึ่งเป็ น “ปลายนา้ ” ในทางกลับกัน การที่
บุคคลและชุมชนมีภมู ิปัญญาและภูมิค้ มุ กันที่ดี พวกเขาก็จะเป็ นผู้สร้ างสรรค์นวัตรกรรมที่ทาให้ เกิด
“สื่ อ ดี ” และ “พื น้ ที่ ดี ” ต่ อ ไป องค์ ป ระกอบหลั ก ของตั ว ชี ว้ ั ด ประกอบด้ วย องค์ ป ระกอบ
ด้ านกิจกรรม ด้ านปั จจัยแวดล้ อม และด้ านผลลัพ ธ์ ส่วนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็ นเมืองสื่อ
สร้ างสรรค์นนั ้ ต้ องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันหลักต่างๆ ในชุมชน ผลลัพธ์สดุ ท้ าย ก็คือ การที่
ประชาชนมี ค วามรู้ เท่ า ทัน สื่ อ และเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ทั ง้ พฤติ ก รรมการสื่ อ สาร
พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมสังคม
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จากงานวิจยั ดังกล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความคาดหมายว่า นักศึกษาที่มี การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิ ต มากและการได้ รับ การสนับสนุนทางสังคมมาก จะเป็ นผู้ที่ มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันสูงกว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันต่ากว่า
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology : ICT) คือ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เป็ น หลัก ท าหน้ าที่ ใ นการจัด การข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบและแยกประเภทออกเป็ นหมวดหมู่
ได้ แ ก่ การน าเข้ า ข้ อมู ล การประมวลผลข้ อ มู ล ให้ ได้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ เป็ นประโยชน์ และเผยแพร่
ข้ อมูลต่อไปยังผู้บริโภค หรื อผู้ใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง ทันเวลา และตรงกับความต้ องการ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .2544)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ อการศึกษา
ในระบบของการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทในการจัดการเรี ยน
การสอน ด้ วยการผลิตเทคนิค วิธีในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันการจัดการเรี ยนรู้ แก่ผ้ เู รี ยนก็ต้อง
ควบคูก่ ันไปกับความก้ าวหน้ าของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยผู้เรี ยนหรื อ
ผู้ใช้ งานต้ องมีสมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาข้ อมูล วิ เคราะห์ สังเคราะห์
เป็ นคาตอบ สร้ างเป็ นองค์ความรู้ โดยมีเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือช่วยเหลือ ซึ่งอย่างไรก็ตามในการ
จัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จาเป็ นจะต้ องมีงบประมาณในการ
จัดหา และสามารถสอนให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เทคโนโลยีเป็ นได้ โดยไม่ยาก (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์; และ
คนอื่นๆ, 2559, น. 57) ซึง่ ในความหมายของคาว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนี ้ ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้
ตรงกันว่า หมายถึง วิทยาการที่มนุษย์ได้ เป็ นผู้คิดค้ นสร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการ เพื่อให้
ได้ มาซึ่งความสะดวกสบายและรวดเร็ วของมนุษย์ในยุคปั จจุบนั ซึ่งประกอบด้ วยเทคโนโลยีของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ เป็ นระบบที่ ใช้ คุณ ประโยชน์ และมี ประสิทธิ ภ าพต่อข้ อมูลในด้ านกระบวนการจัดหา
จัดเก็บ การวิเคราะห์ การจัดการ การสร้ าง การเชื่อมโยง การสื่อสาร และการเผยแพร่สารสนเทศที่
เป็ นลัก ษณะ ของภาพ ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง ข้ อ ความตัว อัก ษร และตัว เลข (Taylor, 1998);
(อรทัย เลื่อนวัน, 2555) และ (อรรถพล กิตติธนาชัย, 2555 ) ส่วนคาว่า ทักษะ (Skill) นันหมายถึ
้
ง
ความรู้ ความสามารถ ที่ผ่านกระบวนการฝึ กฝน หล่อหลอม ให้ บุคคลนันมี
้ ระดับความความรู้และ
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ความสามารถจนกลายมาเป็ นความชานาญในการประพฤติปฏิบตั ิต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่

ทักษะการใช้ เทคโนโลยี ต่อการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น
ทัก ษะที่ ผ้ ู เรี ย นหรื อ ผู้ ใช้ งานจ าเป็ นจะต้ อ งฝึ กฝน และเรี ย นรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาตนเองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ อยู่ตลอด ดังนัน้ สิ่งสาคัญต่อการมีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยี จึงมีดงั ต่อไปนี ้
1. ความรู้ พื น้ ฐานด้ านสารสนเทศ คื อ สามารถพัฒ นา จัดเก็ บ สืบค้ น และ
แพร่ ก ระจายสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานและการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ความรู้ พื ้นฐานด้ านสื่อ มีความรู้ความเข้ าใจ และทักษะในการใช้ สื่ อ ซึ่งมี
อยู่ม ากมายในโลกปั จ จุบัน และจะเพิ่ ม มากขึน้ ในโลกอนาคต ต้ องรู้ เท่าทัน สื่ อ และใช้ สื่ อเป็ น
เครื่ องมือในการปฏิบตั งิ านได้
3. ความรู้ พื น้ ฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น ทัก ษะที่
สาคัญ ที่ผ้ เู รี ยนหรื อผู้ใช้ งานจะต้ องมี ความสามารถในการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร
อย่างถูกต้ อง และอย่างชาญฉลาด
องค์ ประกอบทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ทั ก ษ ะ ด้ า น ส า รส น เท ศ สื่ อ แ ล ะ เท ค โน โล ยี (Information Media and
Technology Skills) ได้ แก่ องค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี ้ (อนุชา โสมาบุตร, 2556)
1) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้ วย
1.1) การเข้ า ถึ ง และการประเมิ น สารสนเทศ (Access and Evaluate
Information) โดย (1) เข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้ านเวลา) และเกิดประสิทธิผล
(แหล่งข้ อมูลสารสนเทศ) และ (2) ประเมิ นสารสนเทศได้ อย่างมี วิจ ารณญาณตามสมรรถนะที่
เกิดขึ ้น
1.2) การใช้ และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information)
โดย (1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ สารสนเทศอย่างสร้ างสรรค์และตรงกับประเด็นปั ญหาที่เกิดขึน้
(2) จัดการกับสารเทศได้ อย่างต่อเนื่อง จากแหล่งข้ อมูลที่มี อยู่ม ากมายหลากหลาย และ (3) มี
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ความรู้พื ้นฐานที่จะประยุกต์ใช้ สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริ ยธรรมที่มีปัจจัยเสริ มอยู่รอบ
ด้ าน
2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้ วย
2.1) ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดย (1) เข้ าใจ
วิธีการใช้ และการผลิตสื่อเพื่อให้ ตรงกับ จุดประสงค์ที่กาหนด (2) สามารถใช้ สื่อเพื่อตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของบุคคล รู้ คุณ ค่าและสร้ างจุดเด่น รู้ ถึงอิทธิ พ ลของสื่อที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคสื่อ และ (3) มีความรู้พื ้นฐานที่จะประยุกต์ใช้ สื่อได้ ตามกรอบแห่งคุณธรรม
จริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยูร่ อบด้ าน
2.2) ความสามารถในการผลิตสื่อสร้ างสรรค์ (Create Media Products)
โดย (1) มีความรู้ ความเข้ าใจต่อการใช้ สื่ออย่างสร้ างสรรค์และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของสื่อประเภทนันๆ
้ และ (2) มีความรู้ความเข้ าใจต่อการใช้ สื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสนอง
ต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้ าน
3) การรู้ ทั น ไอ ซี ที (ICT: Information Communication and Technology
Literacy) ประกอบด้ วย
3.1) ประสิ ท ธิ ผ ลของการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี (Apply Technology
Efficiency) โดย (1) ใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือเพื่อการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและ
การสื่อสารทางสารสนเทศ (2) ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ทางคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารและการสร้ าง
เครื อข่าย รวมทัง้ การเข้ าถึงสื่อทางสังคมออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสม (3) มีความรู้ พืน้ ฐานในการ
ประยุกต์ใช้ ได้ ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้ าน
จากการทบทวนเอกสารสรุ ป ได้ ว่า ทักษะการใช้ เทคโนโลยี หมายถึง บุคคลมี
ระดับความรู้ ความสามารถต่อเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ทังการใช้
้
งานที่อยู่ในรูปแบบ
ของการประยุกต์ใช้ เลื อกใช้ แสวงหาความรู้ สร้ างผลงาน และการสื่อสาร โดยแบ่งออกเป็ น 4
องค์ ป ระกอบ ดัง นี ้ 1) เลื อ กสรร (Select) 2) สื บ ค้ น (Search) 3) สร้ างงาน (Produce) และ 4)
สื่อสาร (Communicate)
การวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยี จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั พบว่ามี
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดตัวแปรทักษะการใช้ เทคโนโลยี พบว่าในบางงานวิจยั จะสร้ างแบบวัดทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี โดยใช้ คาเรี ยกที่ใกล้ เคียง ได้ แก่ แบบวัดทักษะการรู้ สารสนเทศ แบบวัดความ
พร้ อมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบวัดสมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และแบบวัดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า
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(Rating Scale) ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558) ที่ศึกษารู ปแบบการ
ส่งเสริ มสมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 16 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5
ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ไปจนถึง “น้ อยที่สดุ ” โดยแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ที่ .90 ส่วนของสาย
ฝน เป้าพะเนา(2554) ศึกษาการศึกษาสมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรี ยนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วังไกลกังวล ประกอบ ด้ วย ข้ อคาถาม 27 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ”
ไปจนถึง “น้ อยที่สดุ ” โดยแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ .80
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ แบบวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยี โดยปรับปรุ ง
จากแบบวัด ทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี ของ (อัญ ญปารย์ ศิ ล ปนิ ล มาลย์ ; และคนอื่ น ๆ, 2559)
ประกอบด้ วยองค์ ป ระกอบ 4 องค์ ป ระกอบ ดัง นี ้ 1) เลื อ กสรร (Select) 2) สื บ ค้ น (Search) 3)
สร้ างงาน (Produce) และ 4) สื่อสาร (Communicate) เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้
“ปฏิบตั มิ ากที่สดุ ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีทกั ษะ
การใช้ เทคโนโลยีมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิ จัยที่เกี่ ยวข้ องของทั กษะการใช้ เทคโนโลยีกั บ พฤติก รรมการใช้ ส่ ื อสั งคม
ออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
จากการประมวลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องของทักษะการใช้เทคโนโลยีกบั พฤติกรรมการใช้ส่อื
สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งรู้เ ท่ า ทัน พบว่ า มีง านวิจ ัย ที่ ศึ ก ษาไว้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การศึ ก ษา ดัง นี้
(เขมิกา กลิน่ เกษร, 2553) ศึกษา พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่าง
คือ นัก ศึก ษาปริญ ญาตรี คณะมัณ ฑนศิล ป์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร จ านวน 400 คน พบว่ า
นั ก ศึก ษามีพ ฤติก รรมการมีท ัก ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการเข้า ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
ศุภกิตติ ์ ทองสี (2552) ศึกษา ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 จ านวน 365 คน พบว่ า ความรู้เดิม เกี่ย วกับ การใช้ค อมพิว เตอร์แ ละ
อินเทอร์เน็ตเบือ้ งต้น มีอทิ ธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน ซึง่ ความรูพ้ น้ื ฐานจะประกอบด้วยความรูท้ กั ษะและความสามารถทีจ่ าเป็ นต่อการเรียน
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เรื่องใหม่ นักเรียนที่มคี วามรูพ้ ้นื ฐานดี ก็จะสามารถนาความรูน้ ัน้ มาใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้
เรียนรูเ้ รือ่ งใหม่ได้ดแี ละรวดเร็วยิง่ ขึน้
รดี ธนารัก ษ์ (2558) ศึก ษาการรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์ และการนาไปใช้ กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเท่าทันสื่อและ
วิเคราะห์ สถานการณ์ ปั จจุบนั จานวน 39 คน พบว่า นักศึกษามีค วามคิด เห็นเกี่ยวกับ การ
นาไปใช้ในเรื่อ งการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.24, S.D. = .647) เมื่อ
พิจารณาแต่ ล ะข้อ พบว่า มี 3 ประเด็นหลักเรื่อ งการนาไปใช้ ที่มคี ่ าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ ากัน ( X =
4.38, S.D. =.633) ได้แก่ 1) นักศึกษาจะผลิตสื่อ โดยเลือกใช้ สัญลักษณ์ เทคนิคทางด้านภาพ
และเสียงต่าง ๆ เพื่อสร้างความหมาย สื่ออารมณ์ และความงามทางศิลปะ 2) นักศึกษาจะผลิต
เนื้อหาข่าวสารและสื่อ โดยมีการวิเคราะห์ กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย กาหนด วัตถุประสงค์ และ
กลวิธใี นการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและ 3) นักศึกษาจะผลิตเนื้อหาข่าวสารและสื่อ ทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สถานศึกษา หรือสังคมทีน่ ักศึกษาอยู่ ส่วนการนาไปใช้น้อยทีส่ ุด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.97, S.D. = .843) คือ นักศึกษาจะประเมินว่าเนื้อหาข่าวสาร
ต่างๆ ของสื่อได้สร้างให้เกิดค่านิยม แนวคิด ภาพตัวแทนต่าง ๆ ทีส่ ่อื สร้างขึน้ และจะปฏิเสธ ไม่
ยอมรับ ค่านิยม แนวคิด ภาพตัวแทนที่ส่อื ได้สร้างความหมายขึน้ มาแล้วไม่สอดคล้องกับความ
เป็ นจริง ซึง่ ตัวแปรการสร้างานดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของตัวแปรทักษะการใช้เทคโนโลยี
ขนิษฐา จิตแสง (2557) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลกับ
ทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษามีจานวน 379 คน ผลการวิจยั พบว่า เพื่อนได้ให้คาแนะนาเกีย่ วกับโปรแกรมใหม่ๆ แก่
เยาวชนมากที่สุด (ร้อยละ 19.20) สมาชิกในครอบครัวได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ในการ
สืบค้นมากทีส่ ุด (ร้อยละ 16.80) และโรงเรียนได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเว็บไซต์ท่สี บื ค้นมากทีส่ ุด
(ร้อยละ 16.80) ในด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลกับทักษะการรูเ้ ท่า
ทันสื่ออินเทอร์เน็ตนัน้ พบว่าการให้คาแนะนาในการใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตของเพื่อนและโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 และการให้ ค าแนะน าในการใช้ ส่ือ อิน เทอร์เ น็ ต ของครอบครัว และโรงเรีย นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถใน การทาความเข้าใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรการสืบค้นดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของตัวแปร
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
จากการทบทวนงานวิจ ัย และเอกสารที่เกี่ ย วข้อ งนี้ ผู้ ว ิจ ัย จึง คาดว่ า ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทัน โดยนักศึกษา
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ทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทันมากกว่า
นักศึกษาทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีต่ากว่า
กลุ่มปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
อย่ างรู้ เท่ าทัน
สาหรับกลุ่มปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางสังคมนันจากการทบทวนเอกสารและงานวิ
้
จยั
พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมออนไลน์ และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การได้ รับการสนั บ สนุ นทางสังคมกับ พฤติกรรมการใช้ ส่ ื อสังคมออนไลน์ อย่ าง
รู้ เท่ าทัน
แนวคิดที่เกี่ยวกับการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดเรื่ องการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีที่
เป็ นผลมาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา ซึ่งพบว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนนันขึ
้ ้นอยู่กับ
อิทธิ พ ลของบุคคลผู้ซึ่งมีความสาคัญและมี อานาจต่อบุคคล การสนับสนุนทางสังคมมีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ หลักการที่สาคัญของการสนับสนุน
ทางสังคม คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้ และผู้รับการสนับสนุน โดยลักษณะของการติดต่อ
สัมพันธ์นนั ้ จะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลข่าวสารที่ทาให้ ผู้รับ เชื่อว่าหรื อรู้ สึกว่าได้ รับการสนับสนุน
มีปัจจัยใดๆนาเข้ ามาสู่การสนับสนุนของสังคม (พลรพี ทุมมาพันธ์ , 2554) โดยมีนักวิชาการและ
นักการศึกษาได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม หรื อแรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support) หมายถึง สิ่งที่ผ้ รู ับได้ รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์ติอต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ซึ่งอาจเป็ นได้ ทงั ้ คนในครอบครัว เพื่อน ผู้ที่ใกล้ ชิด หรื อผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน
ทังในด้
้ านวัตถุสิ่งของ ข้ อมูลข่าวสาร และรวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ ที่ทาให้ ผ้ รู ับรู้สึกรับรู้ได้ ถึ งความ
ช่ว ยเหลื อ ของผู้ส นับ สนุน เป็ น ผลท าให้ ผ้ ูรับ สามารถปฏิ บัติห รื อ แสดงออกต่อ สถานการณ์ ไ ด้
(J. S. a. K. House, R.L., 1985); (Caplan. 1976); อ้ างอิ ง จาก (สุ ค นธ์ จิ ต อุ ป นั น ชั ย , 2556)
ในขณะที่ฟิลิชุก (Pilisuk, 1982, น. 20) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างคนไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้ านวัตถุ ความมัน่ คงทางอารมณ์เท่านัน้ แต่ยงั รวมไป
ถึง การที่ บุค คลรู้ สึก ว่า ตนเองได้ รับ การยอมรั บ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของผู้ อื่ น ด้ วย ส่วนคอปป์ (Cobb,
1976); อ้ า งอิ ง จาก (พิ ริ ย า เลิ ศ มงคลนาม, 2551) และ (พิ ช ามญชุ์ โตโฉมงาม, 2552, น. 37)
โตโฉมงาม ได้ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนการได้ เป็ นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคมว่า ส่วนหนึ่งของการเป็ นที่
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ได้ รับการยอมรับทางสังคมของบุคคลนันเกิ
้ ดจากความรัก ความหวังดี ความเอาใจใส่ ความเห็น
คุณค่า และการยกย่องนับถือที่ผ้ รู ับเชื่อว่าตนเองได้ รับจากสังคมที่เป็ นอยู่
องค์ ประกอบการสนับสนุนทางสังคม
คอปป์ (Cobb. 1976) ได้ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ป ระกอบ 1 คือ การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotional Support) เป็ น
ข้ อมูล ที่ ทาให้ บุค คลเชื่ อว่า เขาได้ รับ ความรักการดูแลเอาใจ เป็ น การได้ รับ ความสัม พัน ธ์ แบบ
ใกล้ ชิด และมีความผูกพันลึกซึ ้งต่อกัน
องค์ประกอบ 2 คือ การสนับสนุนทางด้ านการยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem
Support) เป็ นความรู้ สึกที่บ อกให้ ทราบว่า บุคคลนัน้ มี คุณ ค่าเป็ นบุคคลที่ ผ้ ูอื่นยอมรับและเห็น
คุณค่านันด้
้ วย
องค์ประกอบ 3 คือ การสนับสนุนทางด้ านการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Socially
Support or Networks) เป็ นการแสดงที่ บอกให้ ทราบว่าบุคคลนัน้ เป็ นสมาชิ กหรื อส่วนหนึ่งของ
เครื อข่ายทางสังคมและมีความผูกพันซึง่ กันและกัน
เชฟเฟอร์ คอยน์ และลาซารัส (Schaefer; Coyne; & Lazarus; อ้ างอิงจาก วิลาวัลย์
รัตนา. 2552) ได้ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
องค์ประกอบ 1 คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง
ความผูกพัน ความอบอุน่ และความไว้ วางใจ
องค์ประกอบ 2 คือ การสนับสนุนด้ านสิ่งของ (Tangible support) การได้ รับการ
ช่วยเหลือด้ านวัตถุสิ่งของ และการบริการ
องค์ประกอบ 3 คือ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Informational support)
การให้ ข้อมูลและคาแนะนา ที่สามารถช่วยให้ บคุ คลแก้ ปัญหาและให้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับสิ่งที่
กาลังปฏิบตั อิ ยู่
เฮ้ าส์ (House. 1985: 66) ได้ แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมในการให้ การสนับสนุน
ทางสังคมออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ประกอบ 1 คือ การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional Support) เช่น การให้
ความพอใจ การยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย
องค์ ป ระกอบ 2 คื อ การสนั บ สนุ น ด้ านการให้ การประเมิ น ผล (Appraisal
Support) เช่น การให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feed Back) การเห็นพ้ อง หรื อให้ รับรอง (Affirmation) ผล
การปฏิบตั ิ หรื อการบอกให้ ทราบผลที่ผ้ รู ับได้ ปฏิบตั ิ
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องค์ ป ระกอบ 3 คื อ การให้ การสนั บ สนุ น ด้ านข้ อมู ล ข่ า วสาร (Information
Support) เช่ น การให้ ค าแนะน า (Suggestion) การตั ก เตื อ น (Caution) การให้ ค าปรึ ก ษา
(Advice) และการให้ ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆ
องค์ประกอบ 4 คือ การให้ การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ (Instrumental Support)
เช่น แรงงาน เงิน เวลา เป็ นต้ น
ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
กอทต์ลิบ (Gottlieb, 1985 , น. 5-12) ได้ แบ่งระดับแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น
3 ระดับ ได้ แก่ ระดับที่หนึ่ง ระดับกว้ าง (Macro level) เป็ นการพิจารณาถึงการเข้ าร่วม หรื อการมี
ส่วนร่วมในสังคม อาจประเมินได้ จากความสัมพันธ์กบั สถาบันในสังคม การเข้ าร่วมกับกลุ่มต่างๆ
ด้ วยความสมัครใจ และการดาเนินวิถีชี วิตอย่างไม่เป็ นทางการในสังคม เช่น การเข้ าร่ วมกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆในสังคมชุมชนที่ เขาอาศัยอยู่ ระดับที่สอง ระดับกลุ่มเครื อข่าย (Mezzo level) เป็ น
การมองที่ โครงสร้ าง และหน้ าที่ ข องเครื อ ข่ า ยสัง คมด้ วยการพิ จ ารณาจากกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
สัมพันธภาพอย่างสม่าเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อน กลุม่ บุคคลใกล้ ชิดในสังคมเสมือนญาติ ชนิดของการ
สนับ สนุน ในระดับ นี ้ ได้ แ ก่ การให้ ค าแนะน า การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวัส ดุสิ่ ง ของ ความเป็ นมิ ต ร
การสนับสนุนทางอารมณ์ และการยกย่อง และระดับที่สามระดับแคบ หรื อระดับลึก (Micro level)
เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ ของบุคคลที่มีความใกล้ ชิดสนิทสนมกันมากที่สดุ ทังนี
้ ้มีความเชื่อ
กันว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์มากในเชิงปริมาณ คือ ขนาด จานวน และความถี่
ของความสัมพันธ์ หรื อโครงสร้ างของเครื อข่าย ในการสนับสนุนในระดับนี ้ได้ แก่ สามี ภรรยา และ
สมาชิกในครอบครัวซึ่งมีความใกล้ ชิดทางอารมณ์ การสนับสนุนทางจิตใจ และแสดงความรักและ
ห่วงใย (Affective Support)
จากการทบทวนเอกสารสรุปได้ วา่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง บุคคล
ได้ รับความช่วยเหลือจากการมีปฏิสมั พันธ์ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใกล้ ชิด ได้ แก่ ครอบครัว ครู
และเพื่อน ในด้ านข้ อมูลข่าวสาร และสิ่งของต่างๆ ต่อการดารงชีวิตประจาวัน โดยแบ่งออกเป็ น 4
องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านการให้ การประเมินผล 3)
การให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร 4) การให้ การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ
การวัดการได้ รับการสนั บสนุนทางสังคมจากการประมวลเอกสารและงานวิจัย
พบว่าผู้วิจยั ส่วนใหญ่สร้ างแบบวัดการสนับสนุนทางสัง คมขึ ้นมากจากแนวคิดการสนับสนุนทาง
สังคมของเฮ้ าส์ (J. S. House, 1981).ตัวอย่างเช่น (สุคนธ์ จิ ต อุปนันชัย , 2556) ที่ ศึกษาอิทธิ พ ล
ของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าแห่งตน และการรับรู้ความสามารถของตนที่มีตอ่ ความ
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ยืดหยุ่นทางอารมณ์ ของนักเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นจากแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมของเฮ้ าส์ (J. S. House, 1981).โดยประเมินจากแหล่งสนับสนุนทางสังคม
และการรับรู้ถึงลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมที่ได้ รับ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์
ด้ านข้ อมูลข่าวสาร การประเมินค่า และสิ่งของหรื อบริ การโดย แบ่งแหล่งการสนับสนุนทางสังคม
เป็ น 3 แหล่ง คือ ครอบครัว ครูและเพื่อน ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 18 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า
5 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งมากที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริ งเลย” โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ อยู่ที่ .88 ส่วน
(ไพศาล แย้ มวงษ์ , 2555) ได้ ศกึ ษาการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตของนักศึกษา และสร้ างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
อาจารย์ ครอบครัว และเพื่อน ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 30 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ตั ง้ แต่ “มากที่ สุ ด ” ไปจนถึ ง “น้ อยที่ สุ ด ” โดยแบบ วั ด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น อยู่ ที่ .86 และ
(พิริยา เลิศมงคลนาม, 2551) ที่ศึกษาอิทธิพลของการทาหน้ าที่ของครอบครัว การสนับสนุนทาง
สังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองที่ มีตอ่ คุณธรรมของวัยรุ่นจิตอาสา ซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้น
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ตามแนวคิ ด ของเฮาส์ (J. S. House, 1981).
ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การสนับสนุน
ทางอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านการให้ การประเมินผล 3) การให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
4) การให้ การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ จานวน 22 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้
“จริงมากที่สดุ ” ไปจนถึง “ไม่จริงที่สดุ ” โดยแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ .90
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมโดย
ปรั บ ปรุ ง ขึน้ จาก แนวคิดการสนับ สนุน ทางสังคมของเฮ้ าส์ (J. S. House, 1981).ประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านการให้ การ
ประเมินผล 3) การให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร 4) การให้ การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ
เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” โดยผู้ที่ตอบ
ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือ
สังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
จากการประมวลงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งของการได้ รั บ การสนับ สนุน ทางสัง คมกับ
พฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทันพบว่า มี งานวิจัยที่ ศึกษาตรงกับการศึกษาทัง้
งานวิ จัย ต่า งประเทศและงานวิ จัย ของไทย ดัง นี ้ รี อัง และรี (Leung L.; & Lee P. S. N, 2005)
และศึกษา ความหลากหลายของปั จจัยคุณภาพชีวิต บทบาทกิจกรรมต่างๆของอินเทอร์ เน็ตในการ
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ใช้ สื่อใหม่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการใช้ สื่อเพื่ อการพักผ่อน พบว่าการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ สื่อออนไลน์
เอลิสนั (Ellison, 2007) ศึกษาการใช้ เฟซบุ๊กของนักศึกษา พบว่านักศึกษาที่ได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากการใช้ เฟซบุ๊กและส่งผลต่อ คุณ ภาพชีวิตที่ ดี คือ ช่วยให้ นักศึกษาเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และมีความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) มากขึ ้น
วีณา สุวรรณนาบูรณ์ (2558) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม
คุณภาพการให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์และสื่อกลางด้ านสารสนเทศของบุคคลที่สามที่มีผลต่อความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อ
สินค้ าหรื อมีความตังใจที
้ ่จะซื ้อสินค้ าผ่านเฟซบุ๊ก ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 300 คน พบว่า
คุณ ลัก ษณะส่วนบุค คล การสนับ สนุน ทางสังคม ด้ านการสนับ สนุน ทางอารมณ์ และด้ านการ
สนับสนุนทางสารสนเทศ และคุณภาพการให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความง่ายในการใช้ งาน
ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องนี ้ ผู้วิจัยจึง คาดว่า การได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคม จะมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน โดย
นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันมากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่ากว่า
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ ือเสียงกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
อย่ างรู้ เท่ าทัน
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
คาว่า ตัวแบบ โดยทั่วไปมี คาเรี ยกที่สามารถใช้ เรี ยกแทนกันได้ หลากหลายคา
เช่น ต้ น แบบต้ น ฉบับ แบบอย่ าง แบบที่ มี ม าแต่แ รก หรื อ แบบอย่า งหลัก ดัง้ เดิม ซึ่ง ตัวแบบมี
ความสาคัญและอานาจสามารถบันดาลให้ ผ้ อู ื่นคล้ อยตาม หรื อทาตามได้ โดยมีผ้ ใู ห้ ความหมาย
ของค าว่า ตัว แบบไว้ ค ล้ า ยคลึ ง กัน ว่า หมายถึ ง ปริ ม าณการเห็ น การรั บ รู้ การปฏิ บัติ ตัว เป็ น
แบบอย่างที่ดีของบุคคล (จุฑารัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต . 2547); (อุมาวัลย์ จันทะแก้ ว, 2547) และ
(ปราณี จ้ อยรอด, 2552)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
แบนดูรา (ประที ป จิ นงี่ , 2540, น. 95-100); อ้ างอิงจาก Bandura. 1986) กล่าวว่า
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) เป็ นทฤษฎีที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย Albert
Bandura ซึ่งเน้ นว่าพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้ อมแต่เพียง
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อย่างเดียว หากแต่ยังมี ผ ลมาจากกระบวนการทางปั ญ ญาด้ วย กล่าวคือ ถ้ ากระบวนการทาง
ปั ญ ญาเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลก็เปลี่ ยนแปลงไปด้ วย ดังนัน้ แบนดูรา (Bandura) ได้ เสนอ
วิธี ก ารเปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางปั ญ ญาไว้ คื อ การเรี ย นรู้ จากการสัง เกต (Observational
Learning) เพราะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรื อการเรี ยนรู้ของบุคคล ส่วนใหญ่เกิดจากการ
สัง เกตจากตัวแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ 1) ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral
Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบที่แสดงพฤติกรรมให้ บุคคลอื่นเห็น เช่น พ่อแม่ทิ ้งขยะลงถังขยะ
ให้ ลกู เห็น ครูทางานเป็ นระเบียบให้ นกั เรี ยนเห็น ฯลฯ แบนดูรา (Bandura) ให้ ความสาคัญกับการ
เป็ นตัวแบบทางพฤติกรรม เพราะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริ มสร้ างพฤติกรรมใหม่ 2) ตัวแบบ
ทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึ ง การมี ตัว แบบที่ พู ด บอกหรื อ เขี ย นบอกว่าจะท าอะไร
อย่างไร เพราะมนุษย์สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ มากมายจากการฟั ง การพูดบอกของผู้อื่น หรื อจาก
การอ่านสิ่ งที่ ผ้ อู ื่นเขียนขึน้ 3) ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบ
ภาพหรื อเสียงที่ผ่านสื่อต่างๆ คือ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มนุษย์ในปั จจุบนั เรี ยนรู้
สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อเหล่านี ้ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การใช้ สินค้ า การแสดงอากัปกิริยาต่างๆ
และที่เป็ นนามธรรม เช่น ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ เป็ นต้ น แบนดูรา (Bandura) เห็นว่าตัวแบบ
สัญ ลักษณ์ ที่จ ะมีอิทธิ พ ลต่อมนุษย์ม ากขึน้ เพราะมี การเผยแพร่ ตวั แบบอย่างกว้ างขวาง ทาให้
บุคคลได้ รับประสบการณ์จานวนมากผ่านตัวแบบสัญลักษณ์ทางสื่อมวลชนตลอดจนเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทาให้ ม นุษย์ ส ามารถเก็ บภาพการทาพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ วมา
ศึกษาแบบภาพต่อภาพได้ อย่างละเอียด เช่น ตัวแบบที่เกี่ยวกับการสาธิตการเล่นกีฬา ฯลฯ 4) ตัว
แบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบโดยใช้ การสัมผัส เช่น เด็กที่หูหนวก
และตาบอด เวลาจะเรี ยนการออกเสียงอาจต้ องใช้ การสัมผัสริ มฝี ปากของครูผ้ สู อน ฯลฯ นอกจากนี ้
Bandura ได้ เสนอกระบวนการเรี ย นรู้ จากตัว แบบมี 4 กระบวนการ คื อ 1) กระบวนการใส่ ใจ
(Attentional Process) หมายถึง กระบวนการที่ บุคคลใส่ใจและสนใจในการรับรู้พฤติกรรมของตัว
แบบ การเรี ยนรู้จากการสังเกตจะเกิดขึ ้นได้ มากก็ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตัวแบบ 2)
กระบวนการเก็ บจ า (Retention Process) เป็ นกระบวนการที่ สาคัญ ที่ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ ถ้า
หากผู้สงั เกตสามารถเก็บจาพฤติกรรมของตัวแบบไว้ ได้ ทังนี
้ ้เพราะผู้สงั เกตไม่มีโอกาสทาตามตัว
แบบในขณะสังเกตได้ 3) กระบวนการกระทา (Production Process) เป็ นกระบวนการที่ผ้ สู ังเกต
น าเอาการเก็ บ จ าเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ม าแปลงเป็ น การกระท า 4)กระบวนการจูง ใจ (Motivational
Process) เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างมากที่ทาให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ
ออกมา
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แนวคิดเรื่องความมีช่ ือเสียง
ปั จจุบันคนในสังคมส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเชือ้ ชาติใดล้ วนแล้ วแต่ต้องการสร้ างความมี
ชื่อเสียงให้ แก่ตวั เองทังสิ
้ ้น เพื่อความสุขและสุขสบายในการดารงชีวิต แต่ความมีชื่อเสียงที่เกิดขึ ้น
แก่ แ ต่ ล ะบุ ค คลนั น้ อาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ดัง ค าที่ ก ล่ า วว่ า “Some are born great, some
achieve greatness and some hire public relations officers” ซึ่ ง มี ค วามหมายว่ า “บางคน
ยิ่ ง ใหญ่ โ ดยก าเนิ ด บางคนยิ่ ง ใหญ่ โดยความสามารถ และบางคนยิ่ ง ใหญ่ โ ดยการใช้ นั ก
ประชาสัมพันธ์” (Daniel Boorstein. 1970; อ้ างอิงจาก (สุขมุ หวังพระธรรม, 2553)
จากการศึกษาแนวคิดในเรื่ องการสร้ างความมีชื่อเสียง ของแดเนียล บูสติน (Daniel
Boorstein. 1973: 45) สามารถแบ่งลักษณะของความมีชื่อเสียงออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. คนที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากการเป็ น ผู้ยิ่ ง ใหญ่ ห รื อ วี รบุรุษ (Hero) หมายถึ ง คนที่ มี
อานาจ มีความสามารถที่มาจากการกระทาของตนเอง จนได้ รับการยอมรับ เชื่อถือจากบุคคลอื่นๆ
ทัว่ ไปเป็ นเวลานาน ความเป็ นผู้ยิ่งใหญ่หรื อการเป็ นผู้ที่มีชื่อเสียงที่มีลักษณะเป็ นวีรบุรุษ (Hero)
นี ้จึงเป็ นความมีชื่อเสียงแบบที่ต้องกระทาสิ่งใดที่มีความยิ่งใหญ่ เช่น นักรบ ผู้นาทางศาสนา หรื อผู้
ยิ่งใหญ่ โดยชาติกาเนิด ได้ แก่ กษัตริ ย์ เป็ นต้ น หรื อในปั จจุบนั อาจรวมถึงวีรบุรุษในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาด้ วยเช่นกัน
2. คนที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นคนดัง (Celebrity of Big name) ซึ่งชื่อเสียงที่ได้ มา
ดังกล่าว เกิดจากการได้ รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ที่ปัจจุบนั สามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้รับสารได้ ใน
วงกว้ าง การสร้ างชื่อเสียงในลักษณะนี ้จึงเกิดขึ ้นได้ ง่ายและเกิดขึ ้นได้ ทุ กวันด้ วยเวลาอันรวดเร็ ว
ส่วนลักษณะของความมีชื่อเสียงนัน้ หมายถึง การเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้อื่นในทางที่ดี เป็ นที่น่าชื่นชม ทา
ให้ ผ้ ูคนที่รับรู้ เกิดความนิยมชมชอบ (Popularity) โดยจะไม่รวมไปถึงการถูกเสนอข่าวในทางลบ
ถึงแม้ จะทาให้ บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเป็ นที่ร้ ู จักแพร่ หลาย แต่ไม่ได้ หมายความว่าผู้นนั ้ จะเป็ นผู้ที่มี
ชื่อเสียง
นอกจากนี ้ แดเนี ย ล บูส ติ น สติ น (Daniel Boorstein. 1973) ยัง กล่ าวเพิ่ ม เติม ว่า
วิธีการสร้ างความมีชื่อเสียงของบุคคลในยุคปั จจุบนั ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถทางความคิด
สร้ างสรรค์ที่ทาให้ ได้ ผลผลิตเฉพาะตัวบุคคล โดยมีสื่อมวลชนทาหน้ าที่เป็ นเครื่ องมื อสื่อกลางที่
สาคัญ สื่อมวลชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัง้ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการแพร่ กระจาย และ
เทคโนโลยีการบริ โภคความมีชื่อเสียง ดังนัน้ ภาพลักษณ์ที่ถกู นาเสนอทางสื่อมวลชนก็จะสามารถ
สร้ างให้ บคุ คลธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็ นคนดัง มีชื่อเสียง จนถึงขันเป็
้ นคนสาคัญในสังคมขึ ้นมาได้
และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ที่มีชื่อเสียงในยุคนี ้สามารถได้ มาซึ่งอานาจหรื อความโด่งดัง โดย
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ใช้ ระยะเวลาสัน้ เพี ย งชั่วข้ ามคื น ซึ่งการกระท าในลักษณะนี เ้ ป็ น การสร้ างความมี ชื่ อ เสี ยงที่ ไม่
เทียบเท่ากับการสร้ างความยิ่ งใหญ่ ในอดีต แต่เป็ นความมีชื่อเสียงที่ใครก็สามารถเป็ นได้ ในที่นี ้
หมายถึง เป็ นคนดังที่ไม่ใช่วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็ นเพียงสิ่งที่เกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของสังคมในขณะนัน้ (Pseudo-Events) เป็ นเพียงการเกิดขึ ้นชัว่ ขณะซึ่งสามารถสูญสลายได้ ง่าย
เช่นเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน อีกรูปแบบหนึ่งของการสร้ างความมีชื่อเสียง คือ การสร้ างบุคคลให้
ปรากฎออกมาในลักษณะของสิ่งที่เรี ยกว่า ดารา (Star) หรื อ ความเป็ นดารา (Stardom) ซึ่งดารา
เป็ นผู้ที่แสดงออกทางท่าทาง ความสามารถ สวมบทบาทเป็ นตัวละครต่างๆ สร้ างความมีชื่อเสียง
จากการถ่ายทอดทางการแสดง โดยการทาให้ ผ้ ูชมเกิดความรู้ สึกพอใจ รัก สรรเสริ ญ ชื่นชมและ
เลื่อมใส (Monaco. 1977) ทังนี
้ ้คาว่า ดารา (Star) หรื อ ความเป็ นดารา (Stardom) นัน้ ไม่ได้ จากัด
อยู่เฉพาะแค่ในแวดวงของการแสดง การละคร หรื อภายในวงการบันเทิงเท่านัน้ สามารถเกิดขึ ้นใน
แวดวงวงการอื่นๆได้ เช่นกัน เช่น ในวงการกีฬา (Sport star) เป็ นต้ น (Whannel, 2002) และในยุค
ปั จ จุบัน ลัก ษณะของบุค คลที่ มี ชื่ อเสี ยงสามารถเกิ ดขึน้ ได้ ผ่านวิวัฒ นาการทางเทคโนโลยี ท าง
คอมพิ วเตอร์ เรี ย กว่า คนดัง ในสื่ อ สัง คมออนไลน์ ต่า งๆ (Social media star) หรื อ เรี ย กว่า เน็ ต
ไอดอล ซึง่ ผู้ที่เป็ นเน็ตไอดอลในปั จจุบนั นี ้ ไม่จาเป็ นต้ องสวมบทบาทเป็ นนักแสดงแสดงท่าทางเป็ น
ตัวละครในโทรทัศน์เหมือนในอดีต แต่เป็ นผู้ที่สร้ างตัวตนขึ ้นมาด้ วยเอกลักษณ์และความสามารถ
เฉพาะตน จนทาให้ มีผ้ ตู ิดตามและเชื่อถือจนกลายเป็ นคนดังที่มีชื่อเสียงในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ นอกจาก
การเป็ นดารา นักกีฬาหรื อเน็ตไอดอลคนดังในสื่อสังคมออนไลน์ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีสิ่งอื่นหรื อปั จจัย
อื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถเข้ ามาเกี่ ยวข้ องด้ วย เช่น รู ปร่ างหน้ าตา การสร้ างเอกลักษณ์
เฉพาะตน รสนิยม และลักษณะของการใช้ สื่อต่างๆ เป็ นต้ น
จากการทบทวนเอกสารสรุปได้ วา่ การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง หมายถึง
บุคคลได้ รับรู้หรื อเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรื อบุคคลที่ยดึ เป็ นต้ นแบบในทางที่ดีและทา
ให้ มีการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
การวัดการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ ือเสียง จากการประมวลเอกสารและ
งานวิจยั พบว่ามีผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างแบบวัดตัวแปรการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ซึ่งในบางงานวิจยั จะ
สร้ างแบบวัดการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบจากครอบครัว การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบจากเพื่อน
การได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบจากครู และแบบวัด การได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
โดยแบบวั ด มี ลั ก ษณ ะเป็ นมาตรประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ตั ว อย่ า งเช่ น งานวิ จั ย ของ
(ปราณี จ้ อยรอด, 2552) ที่ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า งมี
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วิจารณญาณ ของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 24 ข้ อ เป็ น
แบบมาตรประเมิ นค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริ งที่ สุด ” ไปจนถึง “ไม่จ ริ งเลย” โดยแบบวัดมี ค่าความ
เชื่อมัน่ อยู่ที่ .80 ส่วนของ (ธัญชนก สุขแสง, 2558) ได้ ศกึ ษาค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่ส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงาม ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 6 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ไปจนถึง “น้ อยที่สดุ ” โดยแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ .88
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
โดยปรับปรุ งจากแบบวัดการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง ของ (ธัญชนก สุขแสง,
2558) เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” โดยผู้
ที่ ต อบได้ ค ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี การได้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัวแบบ มากกว่าผู้ที่ ต อบได้
คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ ือเสียงกับพฤติกรรม
การใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงกับ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันพบว่า มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาตรงกับการศึกษา ดังนี ้
Elizabeth R. Fealk ศึกษางานวิจัยเรื่ อง Evaluation of Aducation : Are One-Shot
Media Literacy Interventions Effective เป็ น การวิจัย เชิ ง ทดลองเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
หลักสูตร Aducation หรื อหลักสูตรความรู้ เท่าทันสื่ อ 1 วัน ที่จดั ขึ ้นเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ใน เรื่ อง
โฆษณาให้ นักเรี ยนชัน้ ประถมปี ที่ 5 พบว่า ผู้ที่ผ่านหลักสูตรความรู้ เท่าทันสื่ อ จะมี ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับโฆษณามากกว่า สามารถระบุเทคนิคการโน้ มน้ าวใจที่โฆษณาใช้ ได้ มากกว่ากลุ่มควบคุม
นักเรี ยนทุกคนที่เข้ าหลักสูตรจะมี ความคิดเชิงวิพากษ์ ต่อโฆษณา แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยนยังมี
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับแรงจูง ใจของผู้โฆษณาค่อนข้ างต่ า และมี ความเข้ าใจการโน้ ม น้ าวใจของ
โฆษณาสูงกว่าเล็กน้ อย ส่วนในการวัดผลนันคะแนนที
้
่ทาได้ สงู สุดคือความรู้ที่สอน รองลงมา ได้ แก่
ทัศนคติแบบวิพากษ์ ส่วนเรื่ องการโน้ มน้ าวใจนันได้
้ คะแนนต่าสุด และพฤติกรรมการใช้ สื่อสามารถ
ใช้ คาดเดาความรู้เท่าทันสื่อได้
งานวิจยั ของ แพร ไกรฤกษ์ (2559) ศึกษาอิทธิพลของบิวตี ้บล็อกเกอร์ กับการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามของสตรี ไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า บิวตี ้บล็อกเกอร์ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เสริ ม ความงามในระดับ ที่ ห ลากหลาย ส่วนใหญ่ จ ะมี อิทธิ พ ลที่
ก่อให้ เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ เสริ มความงามที่รีวิวนัน้ ซึ่งเนื ้อหารี วิวผลิตภัณฑ์ที่จะดึงดูด
ความสนใจขึ ้นอยู่กบั สิ่งที่กลุ่มผู้ศกึ ษาสนใจ โดยข้ อความที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั ผลิตภัณฑ์
ได้ คือข้ อความที่สื่อความหมายว่าบิวตี ้บล็อกเกอร์ คนนันใช้
้ ผลิตภัณฑ์ตวั นี ้ด้ วยตัวเอง และความ
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น่าเชื่อถือของบิวตี ้บล็อกเกอร์ แต่ละคนนัน้ มีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างมาก
ส่วนงานวิจยั ของ (เมธชนัน สุขประเสริฐ, 2559) ศึกษาปัจจัยจากการใช้ สื่อออนไลน์ยทู ปู ที่สง่ ผลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภคในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตี ้บล็อกเกอร์ พบว่า ปั จจัยการใช้
สื่อออนไลน์ยทู ปู ที่ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภคในประเทศไทย กรณีศกึ ษา บิวตี ้บล็อก
เกอร์ มากที่สดุ คือปัจจัยทางด้ านอิทธิพลของบล็อกเกอร์ ส่งผลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของ
ผู้บริ โภค ขณะที่ รองลงมาคือปั จจัยด้ านเนือ้ หาที่ เป็ นประโยชน์ ส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซื อ้
สินค้ าของผู้บริโภค และลาดับที่สามคือปั จจัยด้ านการเปิ ดรับสื่ อ ส่งผลในเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าของผู้บริ โภค แสดงให้ เห็นว่าตัวบล็อกเกอร์ และเนื อ้ หาที่ บล็อกเกอร์ สื่อออกมานัน้ ต้ องมี
ความสอดคล้ องกับความสนใจในการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคด้ วยถึงจะก่อให้ เกิดความตังใจซื
้ อ้
สินค้ านันๆ
้ ที่บล็อกเกอร์ นาเสนอ และงานวิจยั ของ (อริ ญชย์ ณ ระนอง; และ นภาพร ขันธนภา;
และ มนตรี พิริยะกุล, 2559) ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอ่ การโฆษณาสินค้ าและทัศนคติที่มีตอ่
ตราสิ น ค้ าในฐานะปั จ จัยคั่น กลางที่ ถ่ายทอดอิทธิ พ ลของการรับ รองผลิ ตภัณ ฑ์ โดยบุค คลที่ มี
ชื่อเสียงสู่ความตังใจซื
้ ้อ พบว่าทัศนคติที่มีตอ่ โฆษณา และทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้ านันเป็
้ นตัวแปร
คัน่ กลางที่ถ่ายทอดอิทธิพ ลจากการรับรองผลิตภัณ ฑ์ โดยบุคคลที่ มีชื่อเสียงไปยังความตังใจซื
้ อ้
โดยมีความแตกต่างกันตามรู ปแบบการรับรองผลิตภัณ ฑ์ ระหว่างความเป็ นดารานักแสดง และ
ความเป็ น ผู้รับ รอง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ นอกจากนี ย้ ัง พบว่าบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ รับ รอง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเภทดารานักแสดง และประเภทความเป็ นผู้รับรองนันมี
้ อิทธิพลต่อทัศนคติที่
มีต่อโฆษณาผลิตภัณ ฑ์และตราสินค้ าที่แตกต่างกัน อีกทัง้ ยังพบผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง ส่งผลดีต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาและทัศนคติต่อตรา
สินค้ า เนื่องจากทาให้ เกิดการชื่นชอบ จดจาโฆษณาและตราสินค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น รวมถึงทาให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าเพิ่มขึ ้น ซึ่งกระตุ้นให้ เกิดความ
ต้ องการซื ้อและส่งผลให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ในที่สดุ
จากการทบทวนงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ องนี ้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า การได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน โดย
นัก ศึก ษาที่ มี ก ารได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งสูง กว่าจะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่ากว่า
ผู้วิจัย ได้ ท าการศึก ษาและตัง้ สมมติฐ านการวิจัย มาจากการข้ อค้ น พบงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ อง (ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์,2558) ที่ศกึ ษาลักษณะบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบกับพฤติกรรม
การเลียนแบบเน็ตไอดอลของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 400 คน พบว่า
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ลักษณะบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบเน็ตไอดอลแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกติดตามเน็ตไอดอล
เนื่องจากสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ตนเองจากความมุ่งมัน่ ของเน็ตไอดอล และติดตามไม่น้อยกว่า
2 ปี โดยผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความชื่นชมในความสามารถของเน็ตไอดอลที่ตนเอง
สนใจจึงนาส่วนที่ ดีของพวกเขามาปรับใช้ กับตนเอง เช่น การแต่งหน้ า การถ่ายภาพ รวมไปถึง
ทัศนคติที่ดี และงานวิจยั ของ (ณัฐกาญจน์ กอมณี ; และคนอื่นๆ, 2560) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชัน้ ปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 360 คน
พบว่า บุคลิกภาพด้ านการเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพด้ านความอ่อนโยน บุคลิกภาพด้ าน
ความมีสติร้ ูผิดชอบ เจตคติตอ่ การรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ การได้ รับตัวแบบจากครอบครัวและ
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากงานวิจยั ดังกล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความคาดหมายว่า นักศึกษาที่มี การได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียงมากและมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมาก จะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันสูงกว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ต่ากว่า
ส่ วนที่ 3 ลักษณะชีวสังคมกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
ส าหรั บ งานวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ลัก ษณะชี ว ทางสัง คมเป็ น ตัว แปรที่ ใช้ ในการแบ่ง กลุ่ม เพื่ อ
เปรี ยบเทียบระดับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า
ลักษณะชีวทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน อย่างมีคณ
ุ ค่า
ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประเภทมหาวิทยาลัย และกลุม่ สาขาวิชา
เพศกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
เพศ เป็ นลักษณะของร่างกายที่บ่งบอกว่าบุคคลนันเป็
้ นเพศชาย หรื อเพศหญิ ง โดย
สามารถแบ่งความแตกต่างดังกล่าวนี ้ได้ จาก อวัยวะเพศ ฮอร์ โมน หรื อลักษณะสรี ระทางกายภาพ
ตลอดจนการรับรู้ อารมณ์ และความรู้ สึก ซึ่งเพศเป็ นส่วนหนึ่งในปั จจัยที่กาหนดให้ บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทัง้ การได้ รับการถ่ายทอดทางสังคมที่ แตกต่างกันด้ วยบทบาทที่ สังคม
ต้ องการให้ เป็ น ทาให้ การกาหนดว่าเพศหญิ งและชายนันมี
้ ความแตกต่างกัน (สายสุนีย์ อุดมนา,
2541) ซึง่ งานวิจยั เกี่ยวกับสื่อได้ ระบุถึงความแตกต่างกันของระดับพฤติกรรมระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย เช่ น (ปราณี จ้ อยรอด, 2552) ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ
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อินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า นักเรี ยน
หญิ ง มี พ ฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า งมี วิ จ ารณญาณมากกว่า นัก เรี ย นชาย อย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ส่ว น (ธนพัท ธ์ จัน ท์ พิ พัฒ น์ พ งศ์ , 2559) ที่ ท าการศึก ษาปั จ จัย
ภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญาของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ก
ด้ วยปั ญ ญาด้ านรวมและพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษาเพศชาย
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงคาดว่า นักศึกษาเพศหญิงจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทัง้
ด้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาเพศชาย
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ า
ทัน
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม เป็ นเครื่ องชีว้ ัดระดับความสามารถของบุคคลใน
การศึก ษาของผู้เรี ยนในทุก รายวิช าที่ เรี ยนตลอดหลักสูตรของแต่ละช่วงชัน้ การเรี ยน ที่ น ามา
คานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อแสดงภาพรวมของผลการเรี ยนตลอดหลักสูตรของผู้เรี ยนอันเป็ น
ผลผลิตของหลักสูตรว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งจะช่วยสะท้ อนให้ เห็นระดับความรู้ ความสามารถและ
ความสนใจในการศึกษาในภาพรวมของผู้เรี ยนของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมไปถึงความสามารถของ
ระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล กล่าวคือ ผู้ที่มี ระดับสติปัญญาสูง เป็ นผู้ที่มีความสามารถทัว่ ไป
สูงกว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาต่า อาจหมายถึง ผู้ที่มีสติปัญญาสูงสามารถเรี ยนรู้ได้ เร็วกว่า เข้ าใจสิ่ง
ต่างๆ ได้ ดีกว่า และมีการกระทาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มากกว่าผู้ที่มีสติปัญญาต่า จึงน่าจะ
เป็ นเครื่ อ งมื อชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง ความแตกต่างกันของนักศึกษาที่ มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ยสะสมที่
แตกต่างกัน ทาให้ บคุ คลมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันแตกต่างกัน ซึง่ งานวิจยั
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สื่อได้ ระบุถึงความแตกต่างกันของระดับพฤติกรรมระหว่างคะแนนผลการ
เรี ย นเฉลี่ ย สะสมสู ง และคะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ า เช่ น (ปราณี จ้ อยรอด, 2552)
ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยน
ช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า พบว่า นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่างกัน
มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (จารุ กร พุทธการุ ณ ย์วงศ์ , 2549) ศึกษาปั ญ หา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการ
สนทนาทางอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรี ยบเทียบระดับ
ปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์ เน็ต ด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้ าน
สถานที่ในการสนทนาทางอินเทอร์ เน็ต และด้ านค่าใช้ จ่ายในการสนทนาทางอินเทอร์ เน็ต โดยรวม
ทุกด้ านและรายด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคาดว่า

62
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ที่ตา่ งกันโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง
จะส่งผลให้ มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน สูงกว่านักศึกษาที่มี คะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า
ประเภทมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งประเภทของมหาวิทยาลัยออกเป็ น 2 ประเภท
คือ มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน การแบ่งประเภทของมหาวิทยาลัยจะทาให้ ทราบ
ถึงความแตกต่างของลักษณะของแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกัน ทังในด้
้ าน
การบริ ห ารงานที่ น าไปสู่ ก ารจัด การเรี ยนการสอน การถ่ายทอดทางสังคมในองค์ กรและในรั ว้
มหาวิทยาลัย ทาให้ นกั ศึกษามีแนวคิด ค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจส่งผลให้ นกั ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทต่างกันมีการแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกันอีก
ด้ ว ย (ธนพั ท ธ์ จัน ท์ พิ พั ฒ น์ พ งศ์ . 2559) ซึ่ ง พบงานวิ จัย ที่ ส อดคล้ องดัง นี ้ เช่ น งานวิ จัย ของ
(อังศินนั ท์ อินทรกาแหง และ ทัศนา ทองภักดี 2549) ที่ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้ านผู้นา
ทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พบว่า
ค่ามัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรสังเกตได้ ที่วัดตัวแปรแฝงด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ สมรรถนะ
ด้ านการสอน สมรรถนะด้ านการทาวิจยั สมรรถนะด้ านส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างกลุ่ม
อาจารย์ ในมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ กลุ่ ม อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลัย เอกชน และกลุ่ ม อาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบเพื่อหาความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของ Scheffe’ พบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตของตัว
แปรสัง เกตได้ วัดตัวแปรแฝงระหว่างคู่จ ะพบว่ามี ค วามแตกต่างกันอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ระหว่างคูก่ ลุม่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน คูก่ ลุม่ อาจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ กั บ อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ และคู่ ก ลุ่ ม อาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยเอกชนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และธนพัทธ์ จันท์พิพัฒ น์พ งศ์
(2559) ศึกษา ปั จจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติ กรรมการใช้ เฟ
ซบุ๊กด้ วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ
มีพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กอย่างปลอดภัยมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า นักศึกษาที่อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยที่ แตกต่างกัน
โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่อยูใ่ นประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน
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กลุ่มสาขาวิชากับพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
สาขาวิชา เป็ นหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่ได้ ทา
การเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย เป็ นแกนหลักในการจัดหมวดหมู่องค์ประกอบของคณะต่างๆ ใน
มหาวิ ท ยาลัย เข้ าไว้ ด้ วยกัน ในแต่ล ะสาขาจะประกอบด้ วยวิ ช า เนื อ้ หาความรู้ องค์ ป ระกอบ
การศึกษาที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยสามารถจาแนกได้ ด้วยคณะของมหาวิทยาลัยของแต่ละ
สถาบันการศึกษานัน้ หากคณะใดที่มีการสอน เนื ้อหาความรู้ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด ปรัชญา
การศึกษา ไปในทิศทางเดียวกันจะสามารถรวมกลุ่มอยู่ในสาขาเดียวกันได้ สาหรับการวิจยั ในครัง้
นี ผ้ ้ ูวิจัย แบ่ง กลุ่ม สาขาวิช าออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1) สาขาวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุขภาพ 2) สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 3) สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึง่ งานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อได้ ระบุถึงความแตกต่างกันของกลุ่ม สาขา เช่น (ธนพัทธ์ จันท์ พิพัฒ น์ พ งศ์ , 2559) ศึกษา
ปั จ จัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่ เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วย
ปั ญ ญาของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า คะแนนของพฤติกรรมการใช้ เฟ
ซบุ๊กด้ วยปั ญญาด้ านรวมแปรปรวนไปตามความแตกต่างของสาขาวิชาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ (พสชนัน นิ รมิ ต ไชยนนท์ 2549) ที่ ศึก ษาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง พบว่า
นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม สาขาวิ ช ามี ก ารเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเองสู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาในสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคาดว่านักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะมี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่อยู่ใน
กลุม่ สาขาวิชาอื่น
ส่ วนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันของนักศึกษาปริ ญ ญาตรี ผ้ ูวิจัยนาทฤษฎี ปัญ ญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบน
ดูรา (ประที ป จิ นงี่ . 2540: 95-101; อ้ างอิงจาก Bandura. 1986) มาเป็ นกรอบในการศึกษาและ
การกาหนดตัวแปรที่ศกึ ษา เนื่องจากทฤษฎีการปั ญญาสังคมได้ อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของ
บุค คลว่าเป็ น ผลมาจากปั จ จัย ภายในบุค คล และปั จ จัย ทางสัง คมสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ง มี ค วาม
สอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ ที่อธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยทางจิตวิทยา และปั จจัยทางสังคมวิทยา (จรรจา สุวรรณทัต, 2537)
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นอกจากนี ้ยังได้ นาแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้ แก่ แนวคิดทฤษฎี การรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดบุคลิกภาพ แนวคิด การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
แนวคิดทักษะการใช้ เทคโนโลยี แนวคิดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และแนวคิด การได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงตลอดจนผลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ดังนี ้
1) ตัวแปรปั จ จัยภายในบุค คล ซึ่งเป็ น สาเหตุส่วนบุค คล (Personal) โดยจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี
2) ตัวแปรปั จ จัย ทางสัง คมสภาพแวดล้ อ ม ซึ่งเป็ น สาเหตุสภาพแวดล้ อมทาง
สังคม (Social Environmental) โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องพบตัว
แปรเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่
มีชื่อเสียง
ดังแสดงในภาพประกอบ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
พฤติก รรมการใช้ ส่ ื อ สั งคมออนไลน์ อ ย่ างรู้ เท่ าทัน หมายถึง การปฏิบัติตนใน
ขณะที่ใช้ รูปแบบเทคโนโลยีตา่ งๆภายในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็ นผู้ที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่าง
หลากหลาย ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เป็ นประโยชน์กบั ผู้อื่นที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ด้วยกัน และ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรู้ ความเข้ าใจ
1. พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึง การ
ปฏิ บัติต นในขณะที่ ใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ที่ แสดงออกให้ เห็ น ถึงระดับ การใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ได้ อย่างพิ นิจ พิ เคราะห์ มี การพิ จ ารณาไตร่ ตรอง
ข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมาจากสื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่างรอบรู้ มีความรู้ความเข้ าใจที่จะแยกแยะ
เนื ้อหาสาระที่ได้ รับมาจากสื่อได้ ว่าข้ อมูลใดในสื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความจริ ง ข้ อมูลใดในสื่อที่เป็ น
ข้ อมูลเท็จ และเป็ นผู้ที่มีความประพฤติในการประเมินความน่าเชื่ อถือในข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจาก
สื่อได้ ว่า สิ่งที่ปรากฎในสื่อสิ่งใดควรเชื่อ ไม่ควรเชื่อ สิ่งใดเป็ นสิ่งที่ดี เป็ นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดควรนาไป
ปฏิบตั ติ าม ไม่ควรนาไปปฎิบตั ติ าม
2. พฤติก รรมการใช้ ส่ ื อ สั งคมออนไลน์ อย่ า งตระหนั ก ถึงผลกระทบต่ อ
บุ ค คลและสั ง คม หมายถึ ง การปฏิ บัติ ต นในขณะที่ ใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก
(Facebook) และไลน์ (Line) ที่แสดงออกให้ ผ้ อู ื่นเห็นอย่างชัดเจนว่าตนคือผู้ที่ส่งต่อเฉพาะข้ อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์ภายในสื่อสังคมออนไลน์เท่านัน้ และเป็ นบุคคลที่ยบั ยังตนเองไม่
้
ให้ เกิดการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลให้ เกิดโทษต่อผู้อื่น ทังในระดั
้
บปัจเจกบุคคล และระดับสังคม
3. พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การ
ปฏิบตั ิตนในขณะที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ที่แสดงออก
ให้ เห็นว่าตนคือผู้ใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆภายในสื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่างหลากหลาย เป็ นผู้ที่ทนั สมัย
ต่อยุคเหตุการณ์ปัจจุบนั ที่มีการผลิตสิ่งแปลกใหม่ในระบบเทคโนโลยีอยู่เสมอ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ก่อให้ เกิดผลดีแก่ตนเอง และเกิดผลดีตอ่ ผู้อื่น
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยแบบวัดมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 2. ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อบุคคล และสังคม 3. ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า มี 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สุด ” จนถึง “ไม่ปฏิบตั ิ
เลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่า
ทันมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อย
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บุ คลิ ก ภาพแบบมี จิ ต สานึ ก หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่ มี จิ ต ส านึกส่วน
บุคคลสูง สามารถควบคุมตนเองให้ มีระบบระเบียบ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง มีแบบแผน
ในชีวิต เมื่อได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ใดๆจะเป็ นผู้ที่สามารถทาให้ สาเร็ จได้ ดังเป้าหมายที่
คาดหวังไว้ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดขึน้ จากนิ ยามเชิ งปฏิ บัติการ แบบวัดบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกโดยปรับปรุงจากแบบวัดบุคลิกภาพ 6 องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and
McCrae ) โดยแบ่งองค์ประกอบของด้ านบุคลิกภาพแบบมี จิตสานึกไว้ เป็ น 6 องค์ประกอบย่อย
ได้ แก่ 1) ด้ านการมี ความสามารถ 2) ด้ านความเป็ น ระเบี ยบ 3) ด้ านการมี ความรับ ผิดชอบใน
หน้ าที่ 4) ด้ า นความต้ อ งการสั ม ฤทธิ์ ผ ล 5) ด้ า นความมี วิ นั ย ต่ อ ตนเอง 6) ด้ า นแนวคิ ด ที่ ใ ช้
ปฏิบตั งิ าน เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
การมีภูมิค้ ุมกันทางจิต หมายถึง บุคคลมีสภาพจิตใจที่พร้ อมที่จะรับและจัดการ
กับสิ่งต่างๆรวมทังสถานการณ์
้
ใดๆที่สามารถเข้ ามายัว่ ยุก่อให้ เกิดการเปลี่ยนภายในจิตใจตน และ
ป้องกันไม่ให้ ความคิด ความเชื่อ ความรู้ สึก รวมถึงพฤติกรรมเกิดความโน้ มเอียงหรื อคล้ อยตาม
บุคคลและสถานการณ์นนๆได้
ั้
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทาง
จิตโดยปรับปรุงขึ ้นจากจากแบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตของอรพินทร์ ชูชม และคณะ (2554) ซึ่ง
แบ่งการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ด้ านสติสมั ปชัญญะ 2) ด้ านการพึ่งพา
ตนเอง 3) ด้ านความหวัง 4) ด้ านการเผชิญปั ญหา 5) ด้ านความยืดหยุ่น เป็ นแบบมาตรประเมินค่า
6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี หมายถึ ง บุ ค คลมี ร ะดับ ความรู้ ความสามารถต่ อ
เทคโนโลยี สมัยใหม่ที่ม นุษย์ สร้ างขึน้ ทัง้ การใช้ งานที่อยู่ในรู ปแบบของการประยุกต์ใช้ เลือกใช้
แสวงหาความรู้ สร้ างผลงาน และการสื่อสาร
ผู้ วิ จัย สร้ างแบบวัด ขึ น้ จากนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แบบวัด ทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยีโดยปรับปรุงขึ ้นจากจากแบบวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยีของอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
(2558) ซึ่งแบ่งทักษะการใช้ เทคโนโลยี ออกเป็ น 4 องค์ป ระกอบ ดัง นี ้ 1) ด้ านเลื อกสรร 2) ด้ าน
สืบค้ น 3) ด้ านสร้ างงาน และ 4) ด้ านสื่อสาร เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ าก
ทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
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การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง บุคคลได้ รับความช่วยเหลือจากการมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ ติด ต่อ สื่ อสารระหว่างบุค คลใกล้ ชิ ด ได้ แก่ ครอบครั ว ครู และเพื่ อ น ในด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร และสิ่งของต่างๆ ต่อการดารงชีวิตประจาวัน
ผู้ วิ จัย สร้ างแบบวัด ขึ น้ จากนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร แบบวัด การได้ รั บ การ
สนับสนุนทางสังคม โดยปรับปรุงขึ ้นจาก แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮ้ าส์ (House. 1981)
ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านการสนับสนุนทางอารมณ์ 2) ด้ านการ
สนับสนุนด้ านการให้ การประเมินผล 3) ด้ านการให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร 4) ด้ านการให้
การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไป
จนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
การได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แบบที่ มี ช่ ื อ เสี ย ง หมายถึ ง บุ ค คลได้ รับ รู้ หรื อ เห็ น
พฤติกรรมของบุคคลที่ มีชื่อเสียงหรื อบุคคลที่ ยึดเป็ นต้ นแบบในทางที่ดีและทาให้ มีการปฏิ บตั ิที่
เหมาะสม
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร แบบวัดการได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบที่ มี ชื่อเสียงโดยปรับปรุ งขึน้ แบบวัดการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบของ (ธัญ ชนก สุขแสง
2556) เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
สมมติฐานในการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวทางสังคมแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันแตกต่างกัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อย
1.1 นักศึกษาเพศหญิ งจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทัง้
ด้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาเพศชาย
1.2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่า
1.3 นักศึกษาที่อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่ อยู่ในประเภทมหาวิท ยาลัย
เอกชน
1.4 นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะมี พฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชาอื่น
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2. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาทังกลุ
้ ่ม
รวมและกลุม่ ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
2.1 นัก ศึกษาที่ มี ก ารมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต มากและการได้ รับ การสนับ สนุน ทาง
สังคมมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่ างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่า
กลุม่ นักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น
2.2 นักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึก มากและการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ าน
ย่อยสูงกว่ากลุม่ นักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น
3. ปั จ จัย ภายในบุค คล (บุค ลิก ภาพแบบมี จิ ตส านึก การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต และ
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี) และปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม (การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง) สามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทันทัง้ ในด้ านรวมและด้ านย่อย (พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ) ได้ อย่างมีนยั สาคัญ ทังในกลุ
้
่มรวม
และกลุม่ ย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาแบบสหสั ม พั น ธ์ เชิ ง เปรี ย บเที ย บ (CorrelationalComparative Study) ที่ศกึ ษาในกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล
ซึ่งในบทนีจ้ ะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดประชากรและกล่มุตวั อย่าง การสร้ างและ
การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี เพศชายและหญิ งที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการเรี ยนการสอนครบทุกสาขา ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล อัน ได้ แ ก่ 1) สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุ ข ภาพ 2) สาขา
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี 3) สาขาสัง คมศาสตร์ และมนุษ ยศาสตร์ มี ทั ง้ สิ น้ 13 แห่ง ได้ แ ก่ 1.
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย จานวน 24,781 คน 2.มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ จานวน 27,506
คน 3.มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ จานวน 20,483 คน 4.มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร จานวน
18,163 คน 5.มหาวิท ยาลัย มหิดล จานวน 19,235 คน 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน
19,117 คน 7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 10,323 คน 8. มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 26,803
คน 9. มหาวิทยาลัยสยาม จานวน 6,945 คน 10. มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ จานวน
10,577 คน 11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวน 14,690 คน 12. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย แปซิฟิก จานวน 977 คน 13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จานวน 2,907 คนโดยมีจานวนนักศึกษา
ที่เป็ นประชากรทังหมด
้
170,313 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี เ พศชายและหญิ ง ที่
กาลัง ศึก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั น้ ปี ที่ 1-4 ในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ที่มีการเรี ยนการสอน
ครบทุ ก สาขา ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล ได้ แ ก่ จุฬ าลงกรณ์ ม ห าวิ ท ยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทังสิ
้ ้น
จานวน 400 คน ซึ่งได้ จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Sampling) เพื่อให้
ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่จะนามาวิจยั ในครัง้ นี ้
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โดยมีขนตอนการก
ั้
าหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั กาหนดของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี ้ คานวณ
โดยใช้ สตู รกาหนดกลุม่ ตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane. 1967) ดังนี ้
เนื่องจากประชากรที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยั
จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สตู รการคานวณของYamanae (1973) แบบทราบจานวนประชากร
ที่แน่นอนกาหนดความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
n=

𝑁
1+𝑁𝑒 2

โดยที่ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ค่าความผิดพลาดทีย่ อมรับได้โดยกาหนดที่ 0.05
แทนค่าออกมาได้ดงั นี้
n=

170,313
1+(170,313∗0.052 )

= 399.06≈400
= 400 ตัวอย่าง
2. เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage
Sampling) โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินงานดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random
Sampling) ตามประเภทมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการ
ใช้ การสุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการจับฉลาก และจับฉลากกลุ่มตัวอย่างออกมาได้ เป็ น มหาวิทยาของรัฐ
2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง จากมหาวิทยาลัย 13 แห่ง ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัยของ
รัฐ ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรังสิต
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่างแบบชัน้ ภูม ิ (Stratified Random
Sampling) โดยก าหนดแบบสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ ละสาขาอย่างละจานวนเท่าๆกัน ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง 66 คน สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีกลุ่ม
ตัวอย่าง 67 คน และสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีกลุม่ ตัวอย่าง 67 คน
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แสดงรายละเอียดในตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2 แสดงจานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามมหาวิทยาลัยและกลุม่ สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของรัฐ
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
รวม
กลุ่มสาขาวิชา
มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
เอกชน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
รวม

จานวนประชากร
9,354
13,247
22,663

กลุ่มตัวอย่ าง
66
67
67

เก็บจริง
58
65
77

45,264
จานวนประชากร
5,633
12,837
23,023

200
กลุ่มตัวอย่ าง
66
67
67

200
เก็บจริง
60
68
72

41,493

200

200

ที่ม า: ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ข้ อ มู ล ของมหาวิท ยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี การศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยชุดแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันและปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 7 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้ านลักษณะทางชีวสังคม ได้ แก่ เพศ คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมประเภทมหาวิทยาลัย และกลุม่ สาขาวิชา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
ตอนที่ 5 แบบสอบถามทักษะการใช้ เทคโนโลยี
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้ านลักษณะทางชีวสังคม
สาหรับแบบสอบถามประกอบด้ วย เพศ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ประเภท
มหาวิทยาลัย และกลุม่ สาขาวิชา โดยมีตวั อย่างดังนี ้
ตัวอย่างแบบสอบถามด้านลักษณะทางชีวสังคม
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………
3. มหาวิทยาลัย
 1) มหาวิทยาลัยรัฐ  2) มหาวิทยาลัยเอกชน
4. กลุม่ สาขาวิชา
 1) วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
 2) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3) สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้ านพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน
ผู้ วิ จัย สร้ างแบบวัด ขึ น้ จากนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร โดยแบบวัด มี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 2. ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อบุคคล และสังคม 3. ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า มี 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สุด” จนถึง “ไม่ปฏิบตั ิ
เลย” โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อย
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ตัวอย่ างแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
(0) ฉันจะไตร่ ตรองให้ ถี่ถ้วนก่อนพิมพ์แสดงสถานะความรู้สึก (Status) ลงในสื่อ
สังคมออนไลน์
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ปฏิบตั มิ าก

ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
(0) ฉันไม่นาเสนอข้อมูลข่าวสารทีท่ าให้บุคคลอื่นในสังคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
(1)
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ

ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
(0) ฉันใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพและหารายได้
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ

ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

เกณฑ์การให้ คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน
เป็ น 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลาดับจากการตอบ ปฏิ บัติม ากที ่สุด ปฏิ บัติม าก ปฏิ บัติค่อนข้างมาก
ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้อย ปฏิ บตั ิ น้อย ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 2) ถ้ าเป็ นข้ อความทางลบ การให้ คะแนนเป็ นไปใน
ทิศทางกลับกัน ดังนัน้ คาถามแต่ละข้ อผู้ตอบจะได้ คะแนนในช่วง 1 ถึง 6 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
โดยปรับปรุงจากแบบวัดบุคลิกภาพ 6 องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae
) โดยแบ่งองค์ป ระกอบของด้ านบุค ลิก ภาพแบบมี จิ ต ส านึก ไว้ เป็ น 6 องค์ ป ระกอบย่อย ได้ แ ก่
1) ด้ านการมี ความสามารถ 2) ด้ านความเป็ นระเบียบ 3) ด้ านการมี ความรับผิด ชอบในหน้ าที่
4) ด้ านความต้ องการสัมฤทธิ์ผล 5) ด้ านความมีวินยั ต่อตนเอง 6) ด้ านแนวคิดที่ใช้ ปฏิบตั ิงาน เป็ น
แบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”

74
(0) ปกติฉนั จะเป็ นคนทีค่ ดิ พิจารณาสิง่ ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ

ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

เกณฑ์การให้ คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนนเป็ น
6,5,4,3,2,1 ตามล าดับจากการตอบ ปฏิ บัติ ม ากที ่สุด ปฏิ บัติม าก ปฏิ บัติค่อ นข้างมาก ปฏิ บัติ
ค่ อ นข้างน้อ ย ปฏิ บัติ น้อ ย ไม่ ป ฏิ บัติ เลย 2) ถ้ าเป็ น ข้ อความทางลบ การให้ ค ะแนนเป็ น ไปใน
ทิศทางกลับกัน ดังนัน้ คาถามแต่ละข้ อผู้ตอบจะได้ คะแนนในช่วง 1 ถึง 6 คะแนน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีภูมิค้ ุมกันทางจิต
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตโดย
ปรับปรุงขึ ้นจากจากแบบวัดการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตของอรพินทร์ ชูชม และคณะ (2554) ซึ่งแบ่งการ
มีภูมิค้ มุ กันทางจิตออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ด้ านสติสมั ปชัญญะ 2) ด้ านการพึ่งพาตนเอง
3) ด้ านความหวัง 4) ด้ านการเผชิ ญ ปั ญ หา 5) ด้ านความยื ดหยุ่น เป็ นแบบมาตรประเมิ นค่า 6
ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
(0) เมื่อเกิดเหตุการณ์ทเ่ี ข้ามากระทบต่อจิตใจ ฉันจะตัง้ สติให้ดกี ่ อนตัดสินใจทา
อะไรต่อไป
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ

ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

เกณฑ์การให้ คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน
เป็ น 6,5,4,3,2,1 ตามลาดับจากการตอบ ปฏิ บตั ิ มากที ่สดุ ปฏิ บตั ิ มาก ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก ปฏิ บตั ิ
ค่ อ นข้างน้อย ปฏิ บัติ น้อย ไม่ ป ฏิ บัติเลย 2) ถ้ าเป็ น ข้ อความทางลบ การให้ คะแนนเป็ น ไปใน
ทิศทางกลับกัน ดังนัน้ คาถามแต่ละข้ อผู้ตอบจะได้ คะแนนในช่วง 1 ถึง 6 คะแนน
ตอนที่ 5 แบบวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยี
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แบบวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยี
โดยปรับปรุงขึ ้นจากจากแบบวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยีของอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558) ซึ่ง
แบ่งทักษะการใช้ เทคโนโลยีออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ด้ านเลือกสรร 2) ด้ านสืบค้ น 3) ด้ าน
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สร้ างงาน และ 4) ด้ านสื่ อสาร เป็ นแบบมาตรประเมิ นค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ปฏิบตั ิมากทีส่ ุ ด ” ไป
จนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
(0) เมื่อฉันได้รบั มอบหมายให้ทางานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฉันรูไ้ ด้เลยว่า
งานประเภทนี้ตอ้ งใช้โปรแกรมอะไรในการจัดทา
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ

ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

เกณฑ์การให้ คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน
เป็ น 6,5,4,3,2,1 ตามลาดับจากการตอบ ปฏิ บตั ิ มากที ่สดุ ปฏิ บตั ิ มาก ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก ปฏิ บตั ิ
ค่ อ นข้างน้อย ปฏิ บัติ น้อย ไม่ ป ฏิ บัติเลย 2) ถ้ าเป็ น ข้ อความทางลบ การให้ คะแนนเป็ น ไปใน
ทิศทางกลับกัน ดังนัน้ คาถามแต่ละข้ อผู้ตอบจะได้ คะแนนในช่วง 1 ถึง 6 คะแนน
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แบบวัดการได้ รับการสนับสนุน
ทางสั ง คม โดยปรั บ ปรุ ง ขึ น้ จาก แนวคิ ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของเฮ้ าส์ (House. 1981)
ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านการสนับสนุนทางอารมณ์ 2) ด้ านการ
สนับสนุนด้ านการให้ การประเมินผล 3) ด้ านการให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร 4) ด้ านการให้
การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไป
จนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
(0) ครอบครัวมักให้คาแนะนาทีด่ แี ก่ฉนั
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ
ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนมีอ ยู่ส องเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ น ข้อ ความทางบวก การให้ ค ะแนนเป็ น
6,5,4,3,2,1 ตามล าดับจากการตอบ ปฏิบตั ิมากทีส่ ุ ด ปฏิบ ัติมาก ปฏิบตั ิค่ อนข้างมาก ปฏิบ ั ติ
ค่อ นข้างน้ อย ปฏิบตั ิน้อย ไม่ปฏิบตั ิเลย 2) ถ้าเป็ นข้อความทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทิศทางกลับกัน ดังนัน้ คาถามแต่ละข้อผูต้ อบจะได้คะแนนในช่วง 1 ถึง 6 คะแนน
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ ือเสียง
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แบบวัดการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียงโดยปรับปรุงขึ ้นแบบวัดการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบของ (ธัญชนก สุขแสง,2556) เป็ น
แบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย”
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(0) ศิลปิ น ดารา นักกีฬา หรือเน็ตไอดอล มักเป็ นต้นแบบให้ฉันขวนขวายอยาก
ประสบความสาเร็จ
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ

ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย ปฏิบตั นิ ้อย ไม่ปฏิบตั เิ ลย

เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนมีอ ยู่ส องเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ น ข้อ ความทางบวก การให้ ค ะแนนเป็ น
6,5,4,3,2,1 ตามล าดับจากการตอบ ปฏิบตั ิมากทีส่ ุ ด ปฏิบ ัติมาก ปฏิบตั ิค่ อนข้างมาก ปฏิบ ัติ
ค่อ นข้างน้ อย ปฏิบตั ิน้อย ไม่ปฏิบตั ิเลย 2) ถ้าเป็ นข้อความทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทิศทางกลับกัน ดังนัน้ คาถามแต่ละข้อผูต้ อบจะได้คะแนนในช่วง 1 ถึง 6 คะแนน
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังก
้ าหนด นิยาม
ปฏิบตั กิ ารในการสร้ างเครื่ องมือ
2. สร้ างเครื่ องมือตามนิยามปฏิบตั กิ าร
3. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบวัด (Content Validity) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการจะวัด เป็ นอย่างดี จานวน 3 ท่าน เป็ น
ผู้ต รวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื อ้ หาในแบบวัด แต่ล ะฉบับ ว่าสามารถวัด ได้ ถูก ต้ องตรงตาม
จุดประสงค์ของเนือ้ หาที่ จะวัด โดยมี เนื อ้ หาครอบคลุม ตามนิยามปฏิบัติการหรื อไม่ ภาษาและ
สานวนถ้ อยคาของข้ อความมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรื อไม่ และพิจารณาความคิดเห็น
ตรงกันของผู้เชี่ยวชาญที่มีคา่ คะแนน IOC ของแต่ละข้ อมากกว่า 0.5 คะแนนขึ ้นไป เป็ นเกณฑ์การ
คัดเลือก จากนันน
้ ามาปรับปรุงให้ เหมาะสมก่อนนาไปทดลองใช้
4. การหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (Item Discrimination) ของแบบวัด โดยผู้วิจยั ได้
นาแบบวัดแต่ละฉบับที่ได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ วไปทดลองใช้ กบั กลุ่มที่มีความคล้ ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 100 คน จากนัน้ นามาวิเคราะห์ หาค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนของข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้ อกั บ คะแนนรวมทัง้ ฉบับ และเลื อ กเฉพาะข้ อ ที่ มี ค่ า คะแนน
ความสัมพันธ์สงู ตังแต่
้ .20 ขึ ้นไป และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไว้ ใช้ เป็ นข้ อคาถามในแบบ
วัด
5. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การหาค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดที่ใช้ ใน
การวิจัยนี ้ จะหาหลังจากที่ได้ วิเคราะห์ หาค่าอานาจจาแนกรายข้ อแล้ ว โดยเลือกเฉพาะข้ อที่ มี
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นัยส าคัญ น ามาหาค่าเชื่ อมั่น ด้ วยสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ า (Alpha coefficient) โดยจะน าค่าความ
เชื่ อ มั่ น ที่ ไ ด้ ม าพิ จ ารณาแปลผลความเชื่ อ มั่ น อยู่ ร ะหว่ า ง .80 ถึ ง .91 บุ ค คลได้ รั บ รู้ หรื อ เห็ น
พฤติกรรมของบุคคลที่ มีชื่อเสียงหรื อบุคคลที่ ยึดเป็ นต้ นแบบในทางที่ดีและทาให้ มีการปฏิ บตั ิที่
เหมาะสม มาใช้ เป็ นแบบวัดสอบถามของผู้วิจยั ในครัง้ นี ้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ได้ ค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งจริ ย ธรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล โดยผ่ า น
จริยธรรมเลขที่ SWUEC 256/60
2. ทาหนังสือขออนุญาตขอเข้ าเก็บข้ อมูลในพื ้นที่การศึกษากับทางบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. ทาหนังสือขอการรับรองคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่
ทาในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. ติดต่อกับทางฝ่ ายบุคคลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอ
ความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยนาหนังสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒถึงคณบดีและอธิ การบดีของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้ เป็ นกลุม่ ทดลองของการศึกษาครัง้ นี ้
5. จัดเตรี ยมแบบสอบถามให้ เพียงพอกับจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
6. นาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองพร้ อมทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียด
ของการเก็บข้ อมูลให้ ทราบและนัดหมายระยะเวลาให้ สง่ คืน
7. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง ในวันและเวลาที่ นัดหมายไว้ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องสมบูรณ์อีกครัง้
8. นาข้ อมูลจัดเก็บในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสถิตสิ าหรับใช้ ดาเนินการขันต่
้ อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัยนีท้ าการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ การ
วิเคราะห์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้ นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
สมมติฐานการวิจยั ซึง่ มีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ดังต่อไปนี ้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูป ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต หรื อค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐานการวิจยั
2.1 การวิเคราะห์ทดสอบค่าที (T-test for Independent) สาหรับการทดสอบ
สมมติฐานทางการวิจยั ในข้ อที่ 1
2.2 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว One-way ANOVA (Analysis of
Variance) สาหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั ในข้ อที่ 1
2.3 ก ารวิ เ ค ราะห์ ค วาม แป รป รวน แบ บ Two-way ANOVA (Analysis of
Variance) สาหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั ในข้ อที่ 2
2.4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู วิธีการคัดเลือกแบบขันตอน
้
(Stepwise Multiple
Regression Analysis) สาหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั ในข้ อที่ 3
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันของนักศึกษาปริ ญ ญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มุ่งศึกษากลุ่มบุคคลใน
วัยรุ่ น ที่ กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญ ญาตรี ทัง้ ชายและหญิ งที่ มี ลักษณะเฉพาะดังนี ้ คื อ มี อายุ
ระหว่าง 18-24 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชันปริ
้ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่มีการเรี ยนการ
สอนครบทุกสาขา ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล (ได้ แก่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ) จานวน 400
คน โดยมีจดุ มุง่ หมายที่สาคัญคือ 1. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทั น ทั ง้ ด้ านรวมและด้ านย่ อ ยของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญ าตรี ที่ มี ลั ก ษณะทางชี ว สั ง คมต่ า งกั น
2. เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมที่มีตอ่
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี
ทัง้ กลุ่มรวมและกลุ่ม ที่มี ลักษณะทางชี วสังคมต่างกัน 3. เพื่ อค้ นหาปั จจัยส าคัญ ในการทานาย
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน โดยมุ่งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่ า งรู้ เท่ า ทั น ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ทั ง้ หมด 2 กลุ่ ม ปั จ จั ย ได้ แก่ ปั จ จั ย ภายในบุ ค คล
ประกอบด้ วย ตัว แปรบุค คลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึก การมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต และทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี และปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม ประกอบด้ วย ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และลักษณะทางชีวสังคม ได้ แก่ เพศ คะแนน
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม สาขา และประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
3 ข้ อหลักและ 6 ข้ อย่อย
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี ้เป็ นการนาเสนอผลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จานวน
3 ข้ อหลัก และ 6 ข้ อย่อย โดยมีลาดับการนาเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล ทั่ว ไปของกลุ่ม ตัวอย่า งและตัวแปรโดยใช้ ส ถิ ติ
พืน้ ฐาน ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และพิสัย
(Range) ของตัวแปรที่ศกึ ษา
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
1. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้
ด้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่มี ลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกันโดยใช้ สถิตทิ ดสอบ
ที (t-test) กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
1.1 นักศึกษาเพศหญิงจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาเพศชาย
1.2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่า
1.3 นักศึกษาที่อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐจะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่อยูใ่ นประเภทมหาวิทยาลัย
เอกชน
1.4 นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะมี พ ฤติกรรม
การใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่อยสูง กว่านัก ศึก ษาที่ อ ยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาอื่น
2. การศึกษาปฏิ สัม พันธ์ ร่วมระหว่างปั จ จัยภายในบุคคล (บุคคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี) และปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม
(การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง) ที่มีตอ่ พฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาปริ ญญาตรี ทงั ้ กลุ่ม
รวมและกลุ่มที่มี ลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Twoways Analysis of Variance) ทีละคู่ตวั แปร เมื่อพบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé ) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
2.1 นักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ร่ วมกัน จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่อ ยสูง กว่า
นักศึกษาที่อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชาอื่น
2.2 นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียงร่ วมกันจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อย
สูงกว่านักศึกษาที่อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชาอื่น
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3. เพื่อค้ นหาตัวแปรเชิงสาเหตุที่สาคัญ และปริ มาณการทานายพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังในด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษา ด้ วยกลุ่มตัวแปรปั จจัย
ภายในบุคคล และปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม ด้ วยสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
แบบเป็ นขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรโดยใช้ สถิติพืน้ ฐาน
ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และพิสยั (Range) ของ
ตัวแปรที่ศกึ ษา ดังแสดงในตาราง 3-5
ตาราง 3 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามภูมิหลังของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 0.00-3.00
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
คณะ/สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

170
230

42.50
57.50

180
220

45.00
55.00

200
200

50.00
50.00

118
133
149

29.50
33.30
37.30
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ผลการวิเคราะห์จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษากลุม่ ตัวอย่างทังหมดส่
้
วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิง 230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.50 รองลงมาเป็ นเพศชาย 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 โดยแบ่ง
ออกเป็ นผู้ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 0.00-3.00 จานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.00 และผู้ที่มี
ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสม 3.01-4.00 จ านวน 220 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.00 เป็ นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ของรัฐ 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 มหาวิทยาลัยเอกชน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 และเป็ นผู้ที่ ศึกษาอยู่ในสาขาวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุขภาพ จ านวน 133 คน คิด เป็ นร้ อยละ
33.30 สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี จ านวน 118 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 29.50 ส่ ว นสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.30
สถิตขิ ้ อมูลพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
สถิติข้อมูลพืน้ ฐานของตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
การนาเสนอข้ อมูลพืน้ ฐานของตัวแปรอิสระที่แบ่งการศึกษาออกเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัย
ทางสัง คม ประกอบด้ ว ย บุค คลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก การมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และข้ อมูล
พื ้นฐานของตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ประกอบด้ วย 3 ด้ าน
ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตาราง 4 ค่าสถิตขิ ้ อมูลพื ้นฐานของปัจจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม

ตัวแปร
ปั จจัยส่วนบุคคล
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
ปั จจัยทางสังคม
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง

ช่วงคะแนน
แบบวัด

พิสยั

min

max

X̅

SD

1-6
1-6
1-6

74
39
31

31
27
29

105
66
60

53.77
53.42
48.08

7.39
7.54
7.01

1-6
1-6

30
35

30
7

60
42

48.96
25.05

6.45
8.40
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จากตาราง 4 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
53.77 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.39 การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.42 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.54 ทักษะการใช้ เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.08 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.01 การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.96 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.45 การได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มีชื่อเสียง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.05 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.40
ตาราง 5 ค่าสถิตขิ ้ อมูลพื ้นฐานของตัวแปรตาม

ตัวแปร
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทัน
1. พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ
2. พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
3. พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ช่วง พิสยั min
คะแนน
แบบวัด
1-6
66 42
1-6
23 13

max

X̅

SD

108 83.11 11.62
36 29.35 3.88

1-6

25

5

30

24.47 3.65

1-6

35

7

42

29.28 7.47

จากตาราง 5 พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมของ
กลุ่ม ตัว อย่ า งนัก ศึก ษา มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 83.11 มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 11.62 เมื่ อ
พิจารณาพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันรายด้ าน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 29.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
3.88 รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 29.28
มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 7.47 พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 24.47 มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.65
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เพื่อค้ นหาปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
อย่ างรู้ เท่ าทั น ทั ง้ ด้ านรวมและด้ า นย่ อ ยของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ภู มิ ห ลั งกลุ่ ม เพศและกลุ่ ม ที่ มี
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ย สะสมแตกต่ า งกั น เพื่ อ ทดสอบสมมติฐานข้ อ ที่ 1 ด้ ว ยสถิติ
t-test for Independent Samples ดังแสดงในตาราง 6-9
ตาราง 6 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมของ
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ เพศ กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และกลุม่ ประเภท
มหาวิทยาลัยต่างกัน
กลุม่ ลักษณะทางชีวสังคม
กลุม่ เพศ
ชาย
หญิง
กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 0.00-3.00
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00
ประเภทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

n

X̅

SD

170

4.46

.60

230

4.58

.68

180

4.38

.54

220

4.65

.71

200

4.58

.73

200
* P ≤ .05

4.48

.64

t

P Value

-.53

.357

-1.26

.464

.42

.265
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ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 6 พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่าง
รู้ เท่าทัน ด้ านรวมแตกต่างอย่า งไม่มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ของนัก ศึก ษาในกลุ่ม เพศ
กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และกลุม่ ประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน
ตาราง 7 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ เพศ กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และกลุม่ ประเภท
มหาวิทยาลัยต่างกัน
กลุม่ ลักษณะทางชีวสังคม
กลุม่ เพศ
ชาย
หญิง
กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 0.00-3.00
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00
ประเภทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

n

X̅

SD

170

4.79

.08

230

4.96

.19

180

4.71

.09

220

5.03

.19

200

5.01

.24

200

4.78

t

P Value

-1.89*

.019

-3.67

.102

2.20*

.003

.05

* P ≤ .05
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 7 พบว่า นักศึกษาเพศหญิงเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาเพศชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แต่พบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มี วิจ ารณญาณของนักศึกษาที่ มี คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมต่างกัน และพบว่านักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
มากกว่านักศึกษาที่ศกึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 8 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ เพศ กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสม และกลุม่ ประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน
กลุม่ ลักษณะทางชีวสังคม
กลุม่ เพศ
ชาย
หญิง
กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 0.00-3.00
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00
ประเภทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

n

X̅

SD

170

4.75

.15

230

4.99

.38

180

4.68

.24

220

5.06

.31

200

4.73

.72

200

4.45

t

P Value

-1.31**

.005

-2.11

.286

.73

.603

.70

** P ≤ .01
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 8 พบว่า นักศึกษาเพศหญิงเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาเพศชายอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่พบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญ ของพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาที่มีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมและประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน
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ตาราง 9 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ เพศ กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และกลุม่ ประเภท
มหาวิทยาลัยต่างกัน
กลุม่ ภูมิหลัง
กลุม่ เพศ
ชาย
หญิง
กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 0.00-3.00
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00
ประเภทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

n

X̅

SD

170

3.97

.74

230

3.96

.67

180

3.89

.56

220

4.03

.77

200

3.78

.88

200

3.98

t

P Value

.04

.555

-.38

.445

-.14

.520

1.14

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 9 พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญ ของพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาในกลุ่มเพศ กลุ่มคะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสม และกลุม่ ประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
อย่ างรู้ เท่ าทันทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่ อยของนั กศึกษาที่มีภู มิหลังกลุ่มสาขา แตกต่ างกั น
เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ด้ ว ยสถิ ติ (One-way Analysis of Variance) ดั ง แสดงใน
ตาราง 10-13
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ตาราง 10 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมของ
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ สาขาต่างกัน
กลุม่ ลักษณะทางชีวสังคม
กลุม่ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

n

X̅

SD

F

P value

133
118
149

5.11
5.12
5.31

13.54
9.17
11.30

3.32*

.037

* P ≤ .05
จากตาราง 10 พบว่านักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ าน
รวมจาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา เป็ นรายคู่

กลุม่ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ด้ านรวม
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
81.90
82.03
85.04
X̅
81.90
.13
3.13
82.03

-

-

3.00

85.04

-

-

-
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เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ยบค่าเฉลี่ ย รายคู่ด้ วยวิธี ก ารเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบผลว่า
แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญของกลุ่มสาขาวิชาในพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ด้ านรวม
ตาราง 12 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาที่มีภมู ิหลังกลุม่ สาขาต่างกัน
กลุม่ ภูมิหลัง
กลุม่ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

n

X̅

SD

F

P value

133
118
149

5.05
4.65
4.93

4.07
3.51
3.67

13.45**

.000

** P ≤ .001
จากตาราง 12 พบว่านักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 13 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา เป็ นรายคู่

กลุม่ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ

ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
30.35
27.91
29.60
X̅
30.35
2.43*
.74
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ตาราง 13 (ต่อ)

กลุม่ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
30.35
27.91
29.60
X̅
27.91
1.68*
29.60

-

-

-

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบผลว่า (1)
นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 30.35 กับ
27.91) และ(2) นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(ค่าเฉลี่ย 29.60 กับ 27.91)
ตาราง 14 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ สาขาต่างกัน
กลุม่ ลักษณะทางชีวสังคม
กลุม่ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

n

X̅

SD

F

P value

133
118
149

4.77
4.37
4.58

4.11
4.14
4.57

12.84**

.000

** P ≤ .001
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จากตาราง 14 พบว่านักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 15 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมจาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา เป็ นรายคู่

กลุม่ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคล
และสังคม
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
33.41
30.64
32.08
X̅
33.41
2.76*
1.33*
30.64

-

-

1.43*

32.08

-

-

-

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบผลว่า (1)
นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนัก ถึง ผลกระทบต่อ บุคคลและสัง คมมากกว่านักศึก ษาในกลุ่ม สาขาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 33.41 กับ 30.64) และ(2) นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
จะเป็ นผู้ที่มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
มากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 33.41 กับ 32.08) และ
(3) นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลและสัง คมมากกว่ า นั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 32.08 กับ 30.64)
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมกลุม่ สาขาต่างกัน
กลุม่ ลักษณะทางชีวสังคม
กลุม่ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

n

X̅

SD

F

P value

133
118
149

3.79
3.86
3.86

2.77
1.86
2.05

.33

.715

จากตาราง 16 พบผลว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ าน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ของกลุม่ สาขาวิชา
3. ผลการวิ เ คราะห์ การศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล
(บุ ค ลิ กภาพแบบมี จิต สานึ ก การมี ภู มิ ค้ ุ ม กั นทางจิต และทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี) และ
ปั จจัยทางสังคม (การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง) ที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ ส่ ื อสั งคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทันของนั กศึกษา โดย
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนสองทาง (Two-ways Analysis of Variance) ที ล ะคู่ ตั ว แปร
เมื่อพบปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระ 2 ตัว อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ รี ะดับ .05 จะทา
การเปรี ย บ เที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ่ (Scheffé ) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ดังแสดงในตาราง 14-21
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของ
พฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ของนัก ศึก ษา ตามตัวแปรอิส ระ 5 ตัว ได้ แ ก่
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง จาแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่แบ่ง
ตามลักษณะทางชีวสังคม 9 กลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครัง้ จะทาทัง้ ในกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 4 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
สาขา และประเภทมหาวิทยาลัยซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทางของพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ของนัก ศึกษา เพื่ อทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 2 คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมี
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ผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาทัง้
กลุม่ รวมและกลุม่ ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
2.1 นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ ุมกันทางจิตมากและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
มาก จะมี พฤติกรรมการใช้ ส่ ื อสั งคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทันทั ง้ ด้ านรวมและด้ านย่ อยสู ง
กว่ ากลุ่มนักศึกษาที่มีลักษณะอื่น
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา ด้ านรวม ตามระดับ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา ด้ านรวม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพล
เดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
ค่าสถิตเิ อฟ
การมีภมู ิค้ มุ กัน การได้ รับการ ปฏิสมั พันธ์
ทางจิต
สนับสนุนทาง แบบสองทาง
(ก)
สังคม
(กxข)
(ข)

กลุม่

จานวนคน

1. กลุม่ รวม
2. เพศชาย
3. เพศหญิง
4. คะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ

400
170
230
180

61.32
20.19
36.37*
24.61*

15.36
9.51
7.68*
1.39

7.37*
9.73*
1.24
<1

.007
.002
.266
.442

220

29.99

11.12

6.06*

.015

133

19.06*

3.89

1.51

.221

P Value
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ตาราง 17 (ต่อ)
ค่าสถิตเิ อฟ
การมีภมู ิค้ มุ กัน การได้ รับการ ปฏิสมั พันธ์
ทางจิต
สนับสนุนทาง แบบสองทาง
(ก)
สังคม
(กxข)
(ข)

กลุม่

จานวนคน

7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของ
รัฐ
10. มหาวิทยาลัย
เอกชน

118

5.48

20.35

9.51*

.003

149

41.23*

9.28*

<1

.958

200

22.18*

4.65*

2.40

.123

200

37.05*

13.55*

3.45

.065

P Value

* p < .05, ** p < .01
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา ด้ านรวม พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน คือ การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีว
สังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 17 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ของนักศึกษา ด้ านรวมแปรปรวนไปตามปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุม่ เพศชาย กลุ่มคะแนนผล
การเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นาตัวแปรอิสระทัง้
สองตัวแปรของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาด้ านรวมไปหาค่าการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 18 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของ
นักศึกษาด้ านรวม เมื่อพิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ในกลุม่ รวมจานวน 400 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
สูง
ต่า

n

code

X̅

154
41
56
149

22
21
12
11

90.69
83.00
78.46
77.07

21
12
11
(83.00) (78.46) (77.07)
7.69
-

12.23* 13.62*
4.54
5.93
1.39
-

* p < .05
ตาราง 19 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของ
นักศึกษาด้ านรวม เมื่อพิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ในกลุม่ เพศชายจานวน 170 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
ต่า
สูง

n

code

X̅

58
10
83
19

22
21
11
12

92.21
80.20
77.54
77.47

* p < .05

21
12
11
(80.20) (77.54) (77.47)
12.01
-

14.67
2.66
-

14.74
2.73
0.07
-

96
ตาราง 20 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของ
นักศึกษาด้ านรวม เมื่อพิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ในกลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง จานวน 220 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
สูง
ต่า

n

code

X̅

110
28
35
47

22
21
12
11

92.04
82.54
79.03
77.60

21
12
11
(82.54) (79.03) (77.60)
9.5
-

13.01* 14.44*
3.51
4.94
1.43
-

* p < .05
ตาราง 21 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของ
นักศึกษาด้ านรวม เมื่อพิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จานวน 118 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
ต่า
ต่า
สูง

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

28
8
75
7

22
12
11
21

92.39
81.50
78.63
77.14

* p < .05

12
11
21
(81.50) (78.63) (77.14)
10.89
-

13.75
2.86
-

15.25*
4.35
1.49
-
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เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่ม รวม (ตารางที่ 18)
1.1) ในกลุม่ รวมนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตสูงจะ
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมมากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิตต่า และ 1.2) ในกลุ่มรวมนักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุน
ทางสัง คมสูง พร้ อมกัน 2 ด้ านจะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อย่า งรู้ เท่า ทัน ด้ านรวม
มากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า 2) กลุ่มเพศ
ชาย พบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญของการปฏิสมั พันธ์ในการเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé ) 3) กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมสู ง (ตารางที่ 20) 3.1) ในกลุ่ม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงนักศึกษาที่มี การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามี การมี
ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต สูง จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งรู้ เท่ า ทัน ด้ า นรวมมากกว่า
นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า 3.2) ในกลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงนักศึกษาที่มี
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงพร้ อมกัน 2 ด้ านจะมีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมมากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า 4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ตารางที่ 21) 4.1 ใน
กลุ่ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นัก ศึก ษาที่ มี ก ารมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต สูง ถ้ า มี ก ารได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมมากกว่า
นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า
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ตาราง 21 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
ตัวแปรอิสระ
กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 86.84
ต่า = 77.76
สูง = 84.58
ต่า = 80.03
สูง = 86.20
ต่า = 77.50
สูง = 84.84
ต่า = 78.87
สูง = 86.84
ต่า = 77.72
สูง = 84.37
ต่า = 80.18
สูง = 85.67
ต่า = 77.17
สูง = 82.43
ต่า = 80.41
สูง = 87.28
ต่า = 78.31
สูง = 85.53
ต่า = 80.06
สูง = 84.52
ต่า = 74.23
สูง = 81.70
ต่า = 77.05
สูง = 84.76
ต่า = 80.06
สูง = 86.94
ต่า = 77.88
สูง = 89.87
ต่า = 79.11
สูง = 87.04
ต่า = 81.93
สูง = 85.19
ต่า = 77.29
สูง = 83.05
ต่า = 79.43
สูง = 88.93
ต่า = 78.74
สูง = 86.91
ต่า = 80.75
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เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว พบว่า คะแนนพฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
การมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต หรื อ การได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คม (ตาราง 17 ส่ว นที่ 1) กล่าวคื อ
นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ด้ าน
รวมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า หรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า ทันด้ านรวมของนักศึกษา
มากกว่า นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า ในกลุ่มย่ อย พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่า ทันด้ านรวมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต หรื อการได้ รับการสนับสนุนทางสัง คม (ตาราง 17 ส่วนที่
2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ สังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า พบในกลุ่มย่อย 6
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม เพศหญิ ง กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมต่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อ
สุ ข ภาพ กลุ่ ม สาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเอกชนหรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มี การได้ รับการสนับสนุน
ทางสั ง คมต่ า พบในกลุ่ ม ย่ อ ย 4 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ ม เพศหญิ ง กลุ่ ม สาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ กลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
สรุปได้ ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน ในด้ าน
รวมสูง คือ 1) นักศึกษาที่ มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ กลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 2)
นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
เพศหญิ ง กลุ่ ม สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเอกชน และ3) นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงและการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทงใน
ั้
ด้ านรวมและด้ านย่อยในบางส่วน
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ตามระดับ การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคม ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว
(ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)

กลุม่

จานวนคน

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

400
170
230
180

1.
2.
3.
4.

ค่าสถิตเิ อฟ
การมี
การได้ รับการ ปฏิสมั พันธ์
ภูมิค้ มุ กันทาง สนับสนุนทาง แบบสอง
จิต
สังคม
ทาง
(ก)
(ข)
(กxข)
45.90*
17.88*
<1
19.44*
14.34*
3.38
19.43*
5.31*
<1
15.53*
5.12*
<1

P value
.374
.068
.692
.595

220

22.43*

9.05*

<1

.350

133

13.10

<1

4.59*

.034

118

<1

18.38*

3.44

.066

149

22.79*

7.17*

1.86

.174

200
200

14.52*
24.00*

1.84
13.04*

1.71
<1

.192
.332

* p < .05, ** p < .01
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน คือ การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีว
สังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 22 ส่ว นที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติก รรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่าง
มี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่ม ย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อ สุขภาพ
จากนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาตัวแปรอิสระทัง้ สองตัวแปรของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจ ารณญาณของนักศึกษาไปหาค่าการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี การของเชฟเฟ่
(Scheffé ) ดังต่อไปนี ้
ตาราง 23 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ สาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ จานวน 133 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
ต่า
สูง

n

code

X̅

65
16
25
27

22
21
11
12

32.03
30.00
28.92
27.81

21
11
12
(30.00) (28.92) (27.81)
2.03
-

3.11
1.08
-

4.22*
2.19
1.11
-

* p < .05
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ (ตารางที่ 23) 1.1) ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพนักศึกษาที่มีการได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ มากกว่านักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตต่า
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ตาราง 23 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปรอิสระ

การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 30.60
ต่า = 27.90
สูง = 30.09
ต่า = 28.41
สูง = 30.20
ต่า = 27.37
สูง = 30.00
ต่า = 27.57
สูง = 30.67
ต่า = 28.36
สูง = 30.12
ต่า = 28.91
สูง = 30.13
ต่า = 27.58
สูง = 29.59
ต่า = 28.12
สูง = 30.80
ต่า = 28.27
สูง = 30.34
ต่า = 28.73
สูง = 31.01
ต่า = 28.36
สูง = 29.92
ต่า = 29.46
สูง = 28.46
ต่า = 27.84
สูง = 29.97
ต่า = 26.33
สูง = 31.05
ต่า = 28.23
สูง = 30.43
ต่า = 28.85
สูง = 30.75
ต่า = 28.71
สูง = 30.09
ต่า = 29.37
สูง = 30.37
ต่า = 27.30
สูง = 29.97
ต่า = 27.71
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เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว คื อ การมี ภู มิ ค้ ุม กั น ทางจิ ต หรื อ การได้ รั บ การสนับ สนุ น ทางสัง คม (ตาราง 22 ส่ ว นที่ 2)
กล่าวคือ นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต สูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตต่า (ค่าเฉลี่ยกลุม่ สูงเท่ากับ
30.60 ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 27.90) หรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุ นทางสังคมสูงจะมี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการ
ได้ รับ การสนับสนุนทางสังคมต่า (ค่าเฉลี่ ยกลุ่มสูงเท่ากับ 30.09 ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 28.41)
(ตาราง 22 ส่วนที่ 2) ในกลุ่ ม ย่ อ ย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่ อ สังคมออนไลน์ อ ย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมีภมู ิค้ มุ กันทาง
จิ ต หรื อ การได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คม (ตาราง 22 ส่ วนที่ 1) กล่า วคื อ นัก ศึก ษาที่ มี ก ารมี
ภูมิค้ ุมกันทางจิตสูง จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มากกว่า นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า พบในกลุ่ม ย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม
เพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนหรื อ
นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุ่ม
ย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม เพศชาย กลุ่ม เพศหญิ ง กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ย สะสมต่ า กลุ่ม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
สรุปได้ ว่า นักศึกษาที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
คือ 1) นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ ุมกันทางจิตสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
2) นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่ มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่
ได้ แก่ กลุม่ เพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุม่ คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และ
กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน และ3) นักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตสูงและการได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมสูง พบในกลุม่ ย่อย 1 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา ตามระดับ การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของ
นักศึกษา ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)

กลุม่

จานวนคน

1. กลุม่ รวม
2. เพศชาย
3. เพศหญิง
4. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

400
170
230
180

ค่าสถิตเิ อฟ
การมี
การได้ รับการ ปฏิสมั พันธ์
ภูมิค้ มุ กันทาง สนับสนุนทาง แบบสอง
จิต
สังคม
ทาง
(ก)
(ข)
(กxข)
35.36*
37.43*
<1
16.59*
12.99*
1.52
12.89*
20.81*
<1
27.18*
6.23*
3.59

P Value
.960
.218
.777
.060

220

8.29*

21.37*

2.88

.091

133

3.42

4.66*

<1

.554

118

5.20

17.29

5.74*

.018

149

23.66*

12.22*

<1

.371

200
200

10.02*
26.36*

9.37*
16.96*

<1
3.59

.791
.059

* p < .05, ** p < .01
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว
พร้ อมกัน คือ การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุ่ม
ย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 24 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในกลุม่ ย่อย
1 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นาตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
ของพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งตระหนัก ถึ ง ผลกระทบต่อ บุค คลและสัง คมของ
นักศึกษาไปหาค่าการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) ดังต่อไปนี ้
ตาราง 25 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาเมื่อพิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จานวน 118 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
ต่า
ต่า
สูง

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

28
8
74
7

22
12
11
21

35.11
30.75
29.11
29.00

12
11
21
(30.75) (29.11) (29.00)
4.36
-

6.00
1.64
-

6.11
1.75
0.11
-

* p < .05
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (ตารางที่ 25) พบความแตกต่า งอย่า งไม่ มี นัย ส าคัญ ของการปฏิ สัม พัน ธ์ ในการ
เปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé )
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ตาราง 25 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปรอิสระ

การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 33.39
ต่า = 30.75
สูง = 33.43
ต่า = 30.71
สูง = 32.82
ต่า = 29.58
สูง = 32.64
ต่า = 29.76
สูง = 33.57
ต่า = 31.63
สูง = 33.84
ต่า = 31.36
สูง = 34.21
ต่า = 30.47
สูง = 33.24
ต่า = 31.44
สูง = 33.00
ต่า = 31.30
สูง = 33.52
ต่า = 30.79
สูง = 33.57
ต่า = 32.13
สูง = 33.69
ต่า = 32.01
สูง = 32.05
ต่า = 29.92
สูง = 32.92
ต่า = 29.05
สูง = 33.76
ต่า = 30.28
สูง = 33.27
ต่า = 30.77
สูง = 33.76
ต่า = 31.84
สูง = 33.73
ต่า = 31.88
สูง = 32.86
ต่า = 29.37
สูง = 32.52
ต่า = 29.72
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เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนั กศึกษาแปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต หรื อการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
(ตาราง 24 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาที่ มี การมี ภูมิ ค้ ุมกันทางจิตสูง จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มี
การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ตต่ า (ค่าเฉลี่ ย กลุ่ม สูงเท่ากับ 33.39 ค่าเฉลี่ ย กลุ่ม ต่ าเท่ากับ 30.75) หรื อ
นักศึกษาที่ มี การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่าง
ตระหนัก ถึ ง ผลกระทบต่อ บุค คลและสัง คมของนัก ศึก ษามากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี ก ารได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมต่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 33.43 ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 30.71) (ตาราง 24
ส่ว นที่ 2) ในกลุ่ ม ย่ อ ย พบว่า คะแนนพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
การมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต หรื อ การได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คม (ตาราง 24 ส่ว นที่ 1) กล่าวคื อ
นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตต่า พบใน
กลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่ม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนหรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา
มากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
สรุ ป ได้ ว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมสูง คือ 1) นักศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตสูง พบในกลุม่ รวมและ
กลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่ม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 2) นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสมต่า กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาขา
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สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และ3)
นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มย่อย 1
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา ตามระดับ การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคม ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว
(ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)

กลุม่
1. กลุม่ รวม
2. เพศชาย
3. เพศหญิง
4. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลีย่ สะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลีย่ สะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

จานวนคน

ค่าสถิตเิ อฟ
การมี
การได้ รับการ ปฏิสมั พันธ์
ภูมิค้ มุ กันทาง สนับสนุนทาง แบบสอง
จิต
สังคม
ทาง
(ก)
(ข)
(กxข)

P Value

400
170
230
180

16.83
4.32
12.55
2.12

2.37
1.87
1.23
4.01*

10.81*
6.44*
3.70
1.63

.001
.012
.056
.203

220

13.55

<1

11.19*

.001

133

6.42*

2.66

<1

.469

118

<1

5.55

8.08*

.005

149

17.73*

<1

3.39

.067

200
200

7.03*
7.54

<1
5.17

3.56
5.11*

.060
.025

* p < .05, ** p < .01
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน คือ การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีว
สัง คม 9 กลุ่ม (ตาราง 26 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติก รรมการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนน
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสูง กลุ่ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุ่ม มหาวิท ยาลัย เอกชน
จากนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาตัวแปรอิสระทัง้ สองตัวแปรของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของนักศึกษาไปหาค่าการเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี การของเชฟเฟ่
(Scheffé ) ดังต่อไปนี ้
ตาราง 27 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ รวม จานวน
400 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
ต่า
สูง

n

code

X̅

154
41
149
56

22
21
11
12

12.44
11.21
11.01
10.57

* p < .05

21
11
12
(11.21) (11.01) (10.57)
1.23
-

1.43
0.20
-

1.87*
0.64
0.44
-
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ตาราง 28 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ เพศชาย จานวน
170 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
ต่า
สูง
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
ต่า
สูง

n

code

X̅

58
83
10
19

22
11
21
12

12.74
11.20
11.00
10.68

11
21
12
(11.20) (11.00) (10.68)
1.54
-

1.74
0.20
-

2.06*
0.52
0.32
-

* p < .05
ตาราง 29 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ คะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงจานวน 220 คน

การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
ต่า
สูง

n

code

X̅

110
28
47

22
21
11

12.44
11.32
11.21

35

12

10.17

* p < .05

21
11
12
(11.32) (11.21) (10.17)
1.12
-

1.23
0.11
-

2.27*
1.15
1.04
-
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ตาราง 30 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จานวน 118 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
ต่า
ต่า
สูง

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
สูง
ต่า

n

code

X̅

28
74
8
7

22
11
12
21

12.71
11.36
11.12
10.14

11
12
21
(11.36) (11.12) (10.14)
1.35
-

1.59
0.24
-

2.57*
1.22
0.98
-

* p < .05
ตาราง 31 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ในกลุม่ มหาวิทยาลัย
เอกชน จานวน 200 คน
การมีภมู ิค้ มุ กัน
ทางจิต
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้ รับการ
สนับสนุนทาง
สังคม
สูง
ต่า
สูง
ต่า

n

code

X̅

70
17
15
98

22
21
12
11

12.86
11.23
11.07
11.06

* p < .05

21
12
11
(23.38) (22.28) (21.43)
1.63
-

1.79
0.16
-

1.80
0.17
0.01
-
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เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่ม รวม (ตารางที่ 27)
1.1) ในกลุม่ รวมนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตสูงจะ
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทาง
จิตต่า 2) กลุ่มเพศชาย (ตารางที่ 28) 2.1) ในกลุ่มเพศชายนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุน
ทางสัง คมสูง ถ้ ามี ก ารมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต สูง จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า 3) กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสมสูง (ตารางที่ 29) 3.1) ในกลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงนักศึกษาที่มีการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่านัก ศึก ษาที่ มี ก ารมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต ต่ า 4) กลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี (ตารางที่ 30) 4.1) ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นกั ศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิตสูง ถ้ ามีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า 5) กลุ่มมหาวิทยาลั ย
เอกชน (ตารางที่ 31) 5.1) พบความแตกต่างอย่างไม่มี นัย ส าคัญ ของการปฏิ สัม พัน ธ์ ในการ
เปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé )
ตาราง 31 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย

ตัวแปรอิสระ

การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 11.83
ต่า = 10.79
สูง = 11.50
ต่า = 11.11
สูง = 11.87
ต่า = 10.94
สูง = 11.71
ต่า = 11.10
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ตาราง 31 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปรอิสระ

การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 11.77
ต่า = 10.64
สูง = 11.38
ต่า = 11.03
สูง = 11.71
ต่า = 11.08
สูง = 11.83
ต่า = 10.96
สูง = 11.88
ต่า = 10.69
สูง = 11.30
ต่า = 11.26
สูง = 11.67
ต่า = 10.35
สูง = 11.44
ต่า = 10.59
สูง = 11.42
ต่า = 11.24
สูง = 11.92
ต่า = 10.75
สูง = 12.12
ต่า = 10.63
สูง = 11.40
ต่า = 11.35
สูง = 11.65
ต่า = 10.65
สูง = 11.24
ต่า = 11.06
สูง = 12.04
ต่า = 11.06
สูง = 11.96
ต่า = 11.14
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เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว พบว่า คะแนนพฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์อย่างมี ประสิทธิ ภาพของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต (ตาราง 26 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง จะมี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า หรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มี การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมต่า ในกลุ่มย่ อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต (ตาราง 26
ส่วนที่ 1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า พบในกลุ่มย่อย
3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ หรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของนัก ศึก ษามากกว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี ก ารได้ รั บ การ
สนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุม่ ย่อย 1 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า
สรุปได้ วา่ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสูง
คือ
1) นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อสุขภาพ กลุ่ม สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ
2) นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย
1 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า และ3) นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูง
และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 5 กลุ่ม ได้ แก่ กลุม่ รวม กลุ่ม
เพศชาย กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมสูง กลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน
ในลาดับต่อไปผู้วิจัย จะทาการศึกษาการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทางของพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ของนัก ศึกษา เพื่ อทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 2 คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาทัง้
กลุม่ รวมและกลุม่ ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
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2.2 นั ก ศึกษาที่มี บุ คลิกภาพแบบมี จิ ตสานึ ก มากและการได้ รับ อิท ธิพ ลจากตั ว
แบบที่มีช่ ือเสียงมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ ส่ ื อสังคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทันทัง้ ด้ านรวม
และด้ านย่ อยสูงกว่ ากลุ่มนักศึกษาที่มีลักษณะอื่น
ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา ด้ านรวม ตามระดับ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาด้ านรวม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)

กลุม่

1.
2.
3.
4.

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

400
170
230
180

90.29*
41.26*
41.77*
29.36*

ค่าสถิตเิ อฟ
การได้ รับ
อิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
(ข)
1.01
<1
<1
<1

220

39.93*

133
118

จานวนคน

บุคลิกภาพ
แบบมี
จิตสานึก
(ก)

ปฏิสมั พันธ์
แบบสอง
ทาง
(กxข)

P Value

<1
<1
<1
<1

.757
.897
.527
.475

<1

<1

.344

16.99*

<1

<1

.526

4.65*

10.62*

3.56

.062
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ตาราง 32 (ต่อ)
(ส่วนที่ 1)

กลุม่

จานวนคน

8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

149
200
200

ค่าสถิตเิ อฟ
บุคลิกภาพ
การได้ รับ
แบบมี
อิทธิพลจาก
จิตสานึก
ตัวแบบที่มี
(ก)
ชื่อเสียง
(ข)
50.63*
3.22
17.33*
66.98

3.73
11.56

ปฏิสมั พันธ์
แบบสอง
ทาง
(กxข)

P Value

<1

.825

2.09
4.85*

.150
.029

* p < .05, ** p < .01
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน คือ บุคลิกภาพแบบ
มีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อยตามลักษณะ
ทางชีวสังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 32 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน จากนัน้
ผู้วิจยั จึงได้ นาตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปรของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ าน
รวมของนักศึกษาไปหาค่าการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี การของเชฟเฟ่ (Scheffé )
ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 33 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม
ของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ใน
กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 400 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

43
43
9
105

22
21
12
11

96.84
87.39
79.33
77.31

21
12
11
(87.39) (79.33) (77.31)
9.45
-

17.51
8.06
-

19.53*
10.08
2.02
-

* p < .05
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัว แปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
(ตารางที่ 32) 1.1) ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเอกชนนักศึกษาที่ มี บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมมากกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
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ตาราง 33 (ต่ฮ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปรอิสระ

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 88.61
ต่า = 78.26
สูง = 83.98
ต่า = 82.89
สูง = 89.85
ต่า = 77.95
สูง = 84.13
ต่า = 83.66
สูง = 87.86
ต่า = 78.51
สูง = 83.86
ต่า = 82.51
สูง = 86.52
ต่า = 78.02
สูง = 82.62
ต่า = 81.92
สูง = 89.30
ต่า = 78.94
สูง = 84.31
ต่า = 83.93
สูง = 85.39
ต่า = 75.65
สูง = 80.87
ต่า = 80.17
สูง = 91.80
ต่า = 85.59
สูง = 93.38
ต่า = 84.01
สูง = 91.06
ต่า = 79.65
สูง = 86.80
ต่า = 83.92
สูง = 85.58
ต่า = 78.91
สูง = 83.80
ต่า = 80.70
สูง = 92.11
ต่า = 78.32
สูง = 88.08
ต่า = 82.35
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เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (ตาราง 32 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน ด้ านรวมของนักศึกษามากกว่า
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 88.61 ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ
78.26) หรื อนักศึกษาที่ มี การได้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่อเสี ยงสูง จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า ทันด้ านรวมของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงต่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 83.98 ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 82.89) (ตาราง 32 ส่วน
ที่ 2) ในกลุ่มย่ อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมของ
นักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก หรื อการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (ตาราง 32 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมี
จิตสานึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษามากกว่า
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า พบในกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศ
หญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ กลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่ ม สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนหรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม
ของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า พบในกลุ่มย่อย 2
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
สรุปได้ ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม
สูง คือ
1) นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 9
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มคะแนนผล
การเรี ยนเฉลี่ ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อสุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
2) นักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพ ลจากตัวแบบที่ มีชื่อเสี ยงสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และ3) นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมี
จิตสานึกสูงและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ตามระดับ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว
(ส่วนที่ 1)

กลุม่

1. กลุม่ รวม
2. เพศชาย
3. เพศหญิง
4. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

บุคลิกภาพ
แบบมี
จิตสานึก
(ก)

ค่าสถิตเิ อฟ
การได้ รับ
อิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
(ข)

ปฏิสมั พันธ์
แบบสอง
ทาง
(กxข)

400
170
230
180

90.72*
50.40*
36.90*
24.75*

19.69*
5.40*
8.80*
11.97*

<1
<1
<1
<1

.995
.592
.794
.323

220

46.92*

3.18

2.06

.152

133

6.45*

1.73

2.53

.114

118

2.82

20.80*

1.18

.278

149

58.58*

1.22

<1

.596

200
200

19.00*
54.71*

<1
14.17*

<1
3.84

.954
.051

จานวนคน

* p < .05, ** p < .01

P Value
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทังในกลุ
้
่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะ
ทางชีวสังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 34 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้ เท่าทันด้ านรวมของนักศึกษาแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญต่อการแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 34 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง

ตัวแปรอิสระ

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 31.28
ต่า = 27.93
สูง = 30.38
ต่า = 28.82
สูง = 31.50
ต่า = 27.32
สูง = 30.09
ต่า = 28.72
สูง = 31.15
ต่า = 28.30
สูง = 30.42
ต่า = 29.03
สูง = 30.84
ต่า = 28.03
สูง = 30.41
ต่า = 28.45
สูง = 31.43
ต่า = 28.04
สูง = 30.17
ต่า = 29.29
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ตาราง 34 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปรอิสระ

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 30.90
ต่า = 29.06
สูง = 30.46
ต่า = 29.51
สูง = 31.70
ต่า = 29.81
สูง = 33.33
ต่า = 28.18
สูง = 31.64
ต่า = 27.71
สูง = 29.96
ต่า = 29.39
สูง = 31.05
ต่า = 28.89
สูง = 29.977 ต่า = 29.973
สูง = 31.51
ต่า = 27.00
สูง = 30.40
ต่า = 28.11

เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก หรื อการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (ตาราง 34 ส่วนที่
2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ต่า (ค่าเฉลี่ย
กลุม่ สูงเท่ากับ 31.28 ค่าเฉลี่ยกลุม่ ต่าเท่ากับ 27.93) ในกลุ่มย่ อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก หรื อการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (ตาราง 34 ส่วนที่
1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก สูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
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อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า พบในกลุ่ม
ย่อย 8 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม เพศชาย กลุ่ม เพศหญิ ง กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ย สะสมต่ า กลุ่ม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ กลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรื อนักศึกษาที่
มี การได้ รับอิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยงสูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า พบใน
กลุม่ ย่อย 1 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สรุปได้ วา่ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณสูง
คือ
1) นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มคะแนนผล
การเรี ยนเฉลี่ ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อสุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 2) นักศึกษาที่มีการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 1 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ3) นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูงและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง
พบในกลุม่ ย่อย 1 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา ตามระดับ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 9 กลุม่ (ส่วนที่ 1)
และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
ของนักศึกษา ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว
(ส่วนที่ 1)

กลุม่

1. กลุม่ รวม
2. เพศชาย
3. เพศหญิง
4. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

จานวนคน

ค่าสถิตเิ อฟ
บุคลิกภาพ
การได้ รับ
แบบมี
อิทธิพลจาก
จิตสานึก
ตัวแบบที่มี
(ก)
ชื่อเสียง
(ข)

ปฏิสมั พันธ์
แบบสอง
ทาง
(กxข)

P Value

400
170
230
180

62.94
45.56*
21.82
25.92

32.90
4.68*
17.35
16.51

8.49*
<1
5.53*
5.56*

.004
.978
.020
.019

220

25.68*

9.38*

1.08

.300

133

4.04*

2.34

<1

.434

118

<1

30.22

9.27*

.003

149

35.45

8.31

8.44*

.004

200
200

18.54
33.49*

1.91
17.31*

8.85*
<1

.003
.411

* p < .05, ** p < .01
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว
พร้ อมกัน คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทังในกลุ
้
่ม
รวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 35 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในกลุ่ม
รวมและกลุ่ม ย่อย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่ม คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ
จากนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาตัวแปรอิสระทัง้ สองตัวแปรของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาไปหาค่าการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) ดังต่อไปนี ้
ตาราง 36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่ รวม จานวน 400 คน
บุคลิกภาพแบบ
มีจติ สานึก
สูง
สูง
ต่า
ต่า

การได้รบั
อิทธิพลจากตัว
แบบทีม่ ชี ่อื เสียง
สูง
ต่า
สูง
ต่า

n

code

X̅

93
98
62
147

22
21
12
11

34.70
33.57
32.69
29.24

* p < .05

21
12
11
(33.57) (32.69) (24.94)
1.13
-

2.01
0.88
-

5.46*
4.33*
3.45
-
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ตาราง 37 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่ เพศหญิง จานวน 230 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

61
60
49
60

22
21
12
11

34.51
33.60
33.35
30.08

21
12
11
(33.60) (33.35) (30.08)
0.91
-

1.16
0.25
-

4.43*
3.52*
3.27*
-

* p < .05
ตาราง 38 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า จานวน 180 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

22
27
31
100

22
21
12
11

34.73
33.63
32.97
28.83

* p < .05

21
12
11
(33.63) (32.97) (28.83)
1.10
-

1.76
0.66
-

5.90*
4.80*
4.14
-
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ตาราง 39 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จานวน 118 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า

n

code

X̅

2
9
24
82

12
22
21
11

40.00
36.44
33.30
29.01

22
21
11
(36.44) (33.30) (29.01)
3.56
-

6.70
3.14
-

10.99*
7.43
4.29
-

* p < .05
ตาราง 40 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จานวน 149 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

40
34
29
47

21
22
12
11

34.25
34.23
32.28
28.55

* p < .05

22
12
11
(34.23) (32.28) (28.55)
0.02
-

1.97
1.95
-

5.70*
5.68*
3.73
-
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ตาราง 41 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 200 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า

n

code

X̅

55
50
53
42

21
22
12
11

34.58
33.70
32.96
30.55

22
12
11
(33.70) (32.96) (30.55)
0.88
-

1.62
0.74
-

4.03*
3.15*
2.41*
-

* p < .05
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่ม รวม (ตารางที่ 36)
1.1) ในกลุ่ม รวมนักศึกษาที่ มี บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก และการได้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงต่า 1.2) นักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง ถ้ ามีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก สูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคล
และสังคมมากกว่านักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ต่า 2) กลุ่ม เพศหญิง (ตารางที่ 37)
2.1) ในกลุ่มเพศหญิงนักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงต่า 2.2) ในกลุ่มเพศหญิงนักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง
ถ้ า มี บุค ลิ กภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก สูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สังคมออนไลน์ อ ย่างตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า 2.3) ในกลุม่ เพศ
หญิ งนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก สูง ถ้ ามีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง
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จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นักศึกษาที่ มี การได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยงต่า 3) กลุ่ ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ย
สะสมต่า (ตารางที่ 38) 3.1) กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
มีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมีพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบมี จิ ตส านึก และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่อเสี ยงต่า 3.2) กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า นักศึกษาที่ มี การได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่อเสียงสูง ถ้ ามี บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก สูง จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า 4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(ตารางที่ 39) 4.1) กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนกั ศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึก สูง ถ้ า
มี ก ารได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งสูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า ง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่ อ เสี ย งต่ า 5) กลุ่ มสาขาสั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ (ตารางที่ 40) 5.1) กลุ่ม สาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นักศึกษาที่ มี การได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยงสูง ถ้ ามี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่ อ บุ ค คลและสั ง คมมากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก ต่ า 5.2) กลุ่ ม สาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นกั ศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสัง คมมากกว่านักศึกษาที่ มี บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก และการได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งต่ า 6) กลุ่ มมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ (ตารางที่ 41) 6.1) กลุ่ ม
มหาวิทยาลัยของรัฐนักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง ถ้ ามีบคุ ลิกภาพแบบ
มีจิตสานึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า 6.2) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐนักศึกษาที่
มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะ
มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า 6.3) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐนักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง ถ้ ามีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่
มี ชื่อเสียงสูง จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคมมากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
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ตาราง 41 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

ตัวแปรอิสระ

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 34.13
ต่า = 30.96
สูง = 33.69
ต่า = 31.40
สูง = 34.29
ต่า = 29.44
สูง = 32.64
ต่า = 31.09
สูง = 34.05
ต่า = 31.71
สูง = 33.92
ต่า = 31.84
สูง = 34.17
ต่า = 30.89
สูง = 33.84
ต่า = 31.23
สูง = 34.12
ต่า = 31.26
สูง = 33.55
ต่า = 31.82
สูง = 33.83
ต่า = 32.33
สูง = 33.65
ต่า = 32.51
สูง = 34.86
ต่า = 34.50
สูง = 38.22
ต่า = 31.15
สูง = 34.24
ต่า = 30.41
สูง = 33.25
ต่า = 31.40
สูง = 34.14
ต่า = 31.75
สูง = 33.33
ต่า = 32.56
สูง = 34.07
ต่า = 29.91
สูง = 33.48
ต่า = 30.49
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เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว พบว่า คะแนนพฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับ ของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (ตาราง 35 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อ บุค คลและสัง คมของนัก ศึก ษามากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก ต่ า หรื อ
นักศึกษาที่มี การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึก ษามากกว่า นักศึกษาที่ มี การได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า ในกลุ่มย่ อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก หรื อการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (ตาราง
35 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างตระหนัก ถึง ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า พบในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุม่ เพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน หรื อนักศึกษาที่มี
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่
มีชื่อเสียงต่า พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง
และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
สรุ ป ได้ ว่า นัก ศึก ษาที่ มี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมสูง คือ 1) นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง พบในกลุ่มรวม
และกลุ่ม ย่อย 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม เพศชาย กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ ย สะสมสูง กลุ่ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 2) นักศึกษาที่มี การได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม คะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และ3) นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
สูงและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง พบในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่ม
รวม เพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐ
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษา ตามระดับ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 7 กลุม่ (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษา ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว

(ส่วนที่ 1)

กลุม่

จานวนคน

1. กลุม่ รวม
2. เพศชาย
3. เพศหญิง
4. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
5. คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
6. สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
8. สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยของรัฐ
10. มหาวิทยาลัยเอกชน

400
170
230
180

ค่าสถิตเิ อฟ
บุคลิกภาพ
การได้ รับ
แบบมี
อิทธิพลจาก
จิตสานึก
ตัวแบบที่มี
(ก)
ชื่อเสียง
(ข)
19.06*
<1
3.77
2.98
8.94
<1
7.60*
<1

ปฏิสมั พันธ์
แบบสอง
ทาง
(กxข)

P Value

<1
2.62
3.94*
1.37

.335
.107
.048
.242

220

10.17*

1.64

<1

.939

133

6.24*

<1

<1

.417

118

2.03

19.02

6.72*

.011

149

8.66*

4.21*

<1

.948

200
200

2.20
6.88*

3.06
19.21*

<1
<1

.794
.612

* p < .05, ** p < .01
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกัน คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทังในกลุ
้
่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะ
ทางชีวสังคม 9 กลุม่ (ตาราง 42 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้ อมกันอย่าง
มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ในกลุ่ ม ย่ อ ย 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เพศหญิ ง และกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นาตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปรของพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาไปหาค่าการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้ วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) ดังต่อไปนี ้
ตาราง 43 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่
เพศหญิง จานวน 230 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง

n

code

X̅

61
60
60
49

22
21
11
12

12.18
11.48
11.18
10.69

* p < .05

21
11
12
(11.48) (11.18) (10.69)
0.70

-

1.00*
0.30
-

1.49*
0.79
0.49
-
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ตาราง 44 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักศึกษา เมื่อพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ในกลุม่
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จานวน 118 คน
บุคลิกภาพแบบ การได้ รับอิทธิพล
มีจิตสานึก
จากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า

n

code

X̅

2
9
24
82

12
22
21
11

16.00
13.22
12.00
11.19

22
21
11
(13.22) (12.00) (11.19)
2.78
-

4.00*
1.22
-

4.81*
2.03
0.81
-

* p < .05
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองตั
้
วแปร
มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่มเพศหญิง (ตารางที่
43) 1.1) ในกลุ่มเพศหญิ ง นักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่านักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
2.2) ในกลุ่มเพศหญิงนักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง ถ้ ามีบคุ ลิกภาพแบบ
มีจิตสานึกสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ตารางที่ 44) 2.1) ในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนกั ศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึก สูง ถ้ ามีการได้ รับอิทธิพลจาก
ตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งสูง จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่า
นักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
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ตาราง 44 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)

กลุม่

กลุม่ รวม
เพศชาย
เพศหญิง
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่า
คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมสูง
สาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปรอิสระ

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง = 12.05
ต่า = 11.04
สูง = 11.65
ต่า = 11.44
สูง = 12.41
ต่า = 11.63
สูง = 12.37
ต่า = 11.67
สูง = 11.83
ต่า = 10.93
สูง = 11.43
ต่า = 11.33
สูง = 12.07
ต่า = 10.97
สูง = 11.58
ต่า = 11.46
สูง = 12.04
ต่า = 11.04
สูง = 11.74
ต่า = 11.34
สูง = 11.87
ต่า = 10.61
สูง = 11.36
ต่า = 11.12
สูง = 13.59
ต่า = 12.61
สูง = 14.61
ต่า = 11.59
สูง = 12.12
ต่า = 11.15
สูง = 11.97
ต่า = 11.30
สูง = 11.59
ต่า = 11.07
สูง = 11.63
ต่า = 11.02
สูง = 12.58
ต่า = 11.63
สูง = 12.89
ต่า = 11.31
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เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับ ของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว คือ บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึก (ตาราง 42 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่า
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 12.05 ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ
11.04) ในกลุ่มย่ อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักศึกษาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (ตาราง
42 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า พบ
ในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน หรื อนักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง จะมีพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งต่ า พบในกลุ่ม ย่อ ย 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม สาขาสาขาสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน
สรุปได้ ว่า นักศึกษาที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
คือ 1) นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ กลุม่ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน 2) นักศึกษาที่
มี การได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยงสูง พบในกลุ่ม ย่อ ย 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม สาขาสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และ3) นักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
มีจิตสานึกสูงและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
เพศหญิง และกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
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4. เพื่อค้ นหาตัวแปรเชิงสาเหตุท่ ีสาคัญ และปริมาณการทานายพฤติกรรมการใช้
สื่ อสั งคมออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทันทั ง้ ในด้ านรวมและด้ านย่ อ ยของนั กศึก ษา ด้ วยกลุ่มตัว
แปรปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยทางสังคม ด้ วยสถิติการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ
แบบเป็ นขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3
ดังแสดงในตาราง 45-48
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็ นการแสวงหาตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันของนักศึกษา โดยใช้ ตวั ทานาย 2 ชุด ตัวทานายชุดที่ 1 ได้ แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ตัวทานายชุดที่ 2 ได้ แก่ การ
ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คม และการได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ย ง สถิ ติที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ตาราง 45 ปริมาณการทานายและลาดับความสาคัญของตัวแปรในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
ู แบบเป็ นขัน้ (Stepwise)
ด้ านรวม ด้ วยวิธีการถดถอยพหุคณ
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จากตาราง 45 ผลปริ มาณการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่า
ทันด้ านรวม พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้ านรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 มี 5 ตัวแปร ได้ แก่ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และ
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายได้ ร้อยละ 55 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับ
แรก คือ การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .23) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta
เท่ า กับ .22) การได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง (Beta เท่ า กับ .15) บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี
จิตสานึก (Beta เท่ากับ .16) และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .13)
เมื่ อพิจ ารณา กลุ่ ม ย่ อ ยตามตัว แปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มเพศชาย มี 2
ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายได้
ร้ อยละ 50 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ
.45) รองลงมาคือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .33) ส่วนกลุ่มเพศหญิง มี 4 ตัว
แปร ได้ แก่ ทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต การได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่อเสียง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก สามารถทานายได้ ร้อยละ 34 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ น
อันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .32) รองลงมาคือ การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิ ต
(Beta เท่ากับ .23) การได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่ มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .17) และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .15)
เมื่อพิจารณา กลุ่มย่ อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม พบว่ า ตัว
ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 ในกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ า มี 3 ตัว แปร ได้ แ ก่ ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง สามารถทานายได้ ร้อย
ละ 40 โดยมี ตัวทานายที่ ส าคัญ เป็ น อันดับ แรก คื อ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .36)
รองลงมาคือ การมี ภูมิ ค้ ุม กันทางจิ ต (Beta เท่ากับ .31) และการได้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .16) ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มี คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง มี 5 ตัวแปร
ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต การ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 36 โดยมี
ตัวทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .21) รองลงมาคือ
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .15) การมีภูมิ ค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .20)
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การได้ รับอิทธิพ ลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .16) และทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta
เท่ากับ .14)
เมื่อพิจารณา กลุ่ม ย่ อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งรู้ เท่ า ทัน ด้ า นรวม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในกลุ่ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และ
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี ชื่อเสียง สามารถทานายได้ ร้อยละ 26 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ
เป็ นอันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .35) รองลงมาคือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
(Beta เท่ากับ .28) และการได้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง (Beta เท่ากับ .16) ส่วนกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มีชื่อเสียง และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายได้ ร้อยละ 51 โดยมีตวั
ทานายที่ส าคัญ เป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .43) รองลงมาคือ
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .26) และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
(Beta เท่ า กับ .20) และกลุ่ ม สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ มี 4 ตัว แปร ได้ แ ก่ การมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และทักษะการใช้
เทคโนโลยี สามารถท านายได้ ร้อยละ 46 โดยมี ตัว ท านายที่ ส าคัญ เป็ น อัน ดับ แรก คื อ การมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .32) รองลงมาคือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ
.17) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ 19) และทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ 14)
เมื่ อพิจารณา กลุ่ม ประเภทมหาวิทยาลั ย พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้
ร้ อยละ 26 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .32)
รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .30) ส่วนกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน มี 4 ตัวแปร
ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายได้ ร้อยละ 55 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ น
อันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .29) รองลงมาคือ การได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .28) ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .22) และการได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .18)
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันตอนเพื
้
่อทานายพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ 1) ตัวทานายของพฤติกรรมการใช้ สื่อ
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สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้ วยตัวแปร
ในกลุ่มปั จจัยภายในบุคคลมี 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ส่วนตัวแปรในกลุ่ม ปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมี 2 ตัวแปร ได้ แก่
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง 2) ตัวทานายที่เข้ า
สู่สมการอันดับแรกมี 3 ตัวแปร คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเป็ นตัวทานายสาคัญอันดับแรก ซึ่ งพบใน
กลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต พบในกลุ่มรวม กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และทักษะการใช้ เทคโนโลยี พบในกลุ่มเพศหญิ ง
กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ 3) ตัวแปรการมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง บุคลิกภาพแบบ
มีจิตสานึก และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ อ ย่างรู้ เท่าทัน ด้ า นรวมได้ ม ากที่ สุด ในกลุ่ม รวม ซึ่งท านายได้ ร้อยละ 55 และตัว แปร
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และ
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้ านรวมได้ มากที่สดุ ในกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน ซึง่ ทานายได้ ร้อยละ 55
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ วิเคราะห์ปริมาณการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มีวิจารณญาณ ด้ วยตัวแปรในกลุ่ม ปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม ด้ วย
วิธีการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ (ตาราง 46)

ตาราง 46 ปริมาณการทานายและลาดับความสาคัญของตัวแปรในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ู แบบเป็ นขัน้ (Stepwise)
วิจารณญาณ ด้ วยวิธีการถดถอยพหุคณ
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จากตาราง 46 ผลปริ ม าณการท านายพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างมี
วิ จ ารณญาณ พบว่ า ในกลุ่ มรวม ตัว ท านายพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับ อิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง และการมี ภูมิ ค้ ุม กันทางจิ ต
สามารถทานายได้ ร้อยละ 33.00 โดยมี ตวั ทานายที่สาคัญ เป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก (Beta เท่ากับ .27) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .18) การได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .15) และการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .18)
เมื่ อพิ จ ารณา กลุ่ ม ย่ อ ยตามตั ว แปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในกลุ่มเพศชาย มี 2 ตัว
แปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายได้
ร้ อยละ 40 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ
.46) รองลงมาคือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .24) ส่วนกลุ่มเพศหญิง มี 4 ตัว
แปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการ
ได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสามารถทานายได้ ร้อยละ 29 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ น
อันดับแรก คือบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .23) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
(Beta เท่ากับ .23) การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .19) และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .14)
เมื่อพิจารณา กลุ่มย่ อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม พบว่ า ตัว
ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ า มี 3 ตัว แปร ได้ แ ก่ ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี บุคลิ กภาพแบบมี จิ ตสานึก และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง สามารถ
ทานายได้ ร้อยละ 28 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ เป็ นอันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta
เท่ากับ .29) รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .25) และการได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .19) ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มี คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง มี
3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง สามารถท านายได้ ร้อยละ 31 โดยมี ตัว ท านายที่ ส าคัญ เป็ นอัน ดับ แรก คื อ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .36) รองลงมาคือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ
.22) และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .11)
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เมื่อพิจารณา กลุ่ม ย่ อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และ
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง สามารถทานายได้ ร้อยละ 22 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ
เป็ นอันดับแรก คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .32) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
(Beta เท่ากับ .23) และการได้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง (Beta เท่ากับ .18) ส่วนกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง สามารถทานายได้ ร้อยละ 34 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ
บุค ลิ กภาพแบบมี จิ ตส านึก (Beta เท่ากับ .46) รองลงมาคือ การได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่ อเสี ย ง (Beta เท่ากับ .26) และกลุ่ม สาขาสังคมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ มี 2 ตัวแปร ได้ แ ก่
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 40 โดยมีตวั ทานายที่
สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ 54) รองลงมาคือ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ 16)
เมื่ อพิจารณา กลุ่ม ประเภทมหาวิทยาลั ย พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต สามารถทานายได้ ร้อยละ 19 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก (Beta เท่ากับ .19) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .20) และการมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .17) ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพ ลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถ
ทานายได้ ร้อยละ 47 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta
เท่ากับ .45) รองลงมาคือ การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .25) และทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .15)
จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขัน้ เพื่ อทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ 1) ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้ วยตัวแปรในกลุ่ม
ปั จ จัยภายในบุคคลมี 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิต และ
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี ส่วนตัวแปรในกลุ่มปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง 2) ตัวทานายที่เข้ าสู่
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สมการอันดับแรกมี 3 ตัวแปร คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเป็ นตัวทานายสาคัญอันดับแรก ซึ่งพบใน
กลุ่ ม รวม กลุ่ ม เพศชาย กลุ่ ม เพศหญิ ง กลุ่ ม คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสู ง กลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต พบในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
และทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี พบในกลุ่ ม คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ า และ 3) ตัว แปร
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้ มากที่สดุ ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึง่ ทานายได้ ร้อยละ 47
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ วิเคราะห์ปริมาณการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ด้ วยตัวแปรในกลุ่ม ปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยทาง
สังคมสภาพแวดล้ อมด้ วยวิธีการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ (ตาราง 47)

ตาราง 47 ปริมาณการทานายและลาดับความสาคัญของตัวแปรในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ู แบบเป็ นขัน้ (Stepwise)
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมด้ วยวิธีการถดถอยพหุคณ
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จากตาราง 47 ผลปริ ม าณการท านายพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4
ตัวแปร ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
และการได้ รับ อิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่อเสี ยง สามารถทานายได้ ร้อยละ 35 โดยมี ตัวทานายที่
สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .22) รองลงมาคือ ทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .23) การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต (Beta เท่ากับ .21) และการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .17)
เมื่ อพิ จ ารณา กลุ่ ม ย่ อ ยตามตั ว แปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในกลุ่มเพศชาย มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม สามารถทานายได้ ร้อยละ 43 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต (Beta เท่ากับ .37) รองลงมาคือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .34) ส่วน
กลุ่มเพศหญิง มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
และการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต สามารถทานายได้ ร้อยละ 25 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก
คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .34) รองลงมาคือ การได้ รับ อิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .21) และการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .19)
เมื่อพิจารณา กลุ่มย่ อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม พบว่ า ตัว
ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า มี 3 ตัวแปร
ได้ แก่ การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
สามารถทานายได้ ร้อยละ 34 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
(Beta เท่ากับ .29) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .30) และการได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .19) ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มี คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
สูง มี 4 ตัวแปร ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ทักษะการใช้
เทคโนโลยี และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง สามารถทานายได้ ร้อยละ 29 โดยมีตวั
ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .28) รองลงมา
คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .17) ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .17) และ
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .15)
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เมื่อพิจารณา กลุ่ม ย่ อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง สามารถทานายได้ ร้อยละ 19
โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .29) รองลงมา
คือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .20) และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .15) ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
สามารถท านายได้ ร้อยละ 41 โดยมี ตัว ท านายที่ ส าคัญ เป็ น อัน ดับ แรก คื อ บุค ลิ ก ภาพแบบมี
จิตสานึก (Beta เท่ากับ .41) รองลงมาคือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .20)
และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .16) และ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิต การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
และทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 40 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก
คือ การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต (Beta เท่ากับ .34) รองลงมาคือ การได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคม
(Beta เท่ากับ .28) และทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .15)
เมื่ อพิจารณา กลุ่ม ประเภทมหาวิทยาลั ย พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายได้ ร้อยละ 21 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ น
อันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .23) รองลงมาคือ การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิ ต
(Beta เท่ า กั บ .17) และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Beta เท่ า กั บ .16) ส่ ว นกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเอกชน มี 4 ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้
ร้ อยละ 46.00 โดยมี ตัวท านายที่ ส าคัญ เป็ น อัน ดับ แรก คื อ บุค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก (Beta
เท่ากับ .24) รองลงมาคือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .23) การได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ .22) และทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .21)
จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขัน้ เพื่ อทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ 1) ตัวทานาย
ของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้ วยตัวแปรในกลุ่ม ปั จจัยภายในบุคคลมี 3 ตัวแปร ได้ แก่
บุคลิ กภาพแบบมี จิตสานึก การมีภูมิ ค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี ส่วนตัวแปรในกลุ่ม
ปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง 2) ตัวทานายที่เข้ าสู่สมการอันดับแรกมี 4 ตัวแปร คือ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเป็ นตัวทานายสาคัญอันดับแรก ซึ่งพบในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต พบในกลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี พบในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ และกลุ่ม มหาวิทยาลัย
ของรัฐ และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม พบในกลุ่มรวม และกลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสมสูง 3) ตัวแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม การได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมได้ มากที่สุด ในกลุ่ม มหาวิทยาลัย
เอกชน ซึง่ ทานายได้ ร้อยละ 46
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ วิเคราะห์ปริมาณการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้ วยตัวแปรในกลุ่ม ปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม ด้ วย
วิธีการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ (ตาราง 48)

ตาราง 48 ปริมาณการทานายและลาดับความสาคัญของตัวแปรในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ู แบบเป็ นขัน้ (Stepwise)
ประสิทธิภาพด้ วยวิธีการถดถอยพหุคณ
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จากตาราง 48 ผลปริ ม าณการท านายพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พบว่ า ในกลุ่ มรวม ตัว ท านายพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และ
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 10 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ
การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .24) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .12)
เมื่ อพิ จ ารณา กลุ่ ม ย่ อ ยตามตั ว แปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในกลุ่มเพศชาย มี 1 ตัว
แปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก สามารถทานายได้ ร้อยละ 11 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ น
อันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta เท่ากับ .33) ส่วนกลุ่มเพศหญิง มี 2 ตัวแปร ได้ แก่
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 10 โดยมีตวั ทานาย
ที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .24) รองลงมาคือ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .15)
เมื่อพิจารณา กลุ่มย่ อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม พบว่ า ตัว
ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ า มี 2 ตัว แปร ได้ แ ก่ ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี และการมี ภูมิค้ มุ กันทางจิต สามารถทานายได้ ร้อยละ 11 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ น
อันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .19) รองลงมาคือ การมีภูมิ ค้ มุ กันทางจิ ต
(Beta เท่ากับ .19) ส่วนกลุม่ นักศึกษาที่มีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ การ
มีภูมิค้ มุ กันทางจิต สามารถทานายได้ ร้อยละ 8 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต (Beta เท่ากับ .29)
เมื่อพิจารณา กลุ่ม ย่ อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่ อ
สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
สามารถทานายได้ ร้อยละ 12 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
(Beta เท่ า กั บ .23) รองลงมาคื อ การมี ภู มิ ค้ ุม กั น ทางจิ ต (Beta เท่ า กั บ .22) ส่ ว นกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 20 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การได้ รับ
อิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มีชื่อเสี ยง (Beta เท่ากับ .34) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี (Beta
เท่ากับ .24) และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ การมีภูมิค้ มุ กันทาง
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จิต สามารถทานายได้ ร้อยละ 13 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การมีภูมิค้ มุ กันทาง
จิต (Beta เท่ากับ .36)
เมื่ อพิจารณา กลุ่ม ประเภทมหาวิทยาลั ย พบว่า ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมี ภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีชื่อเสี ยง
สามารถทานายได้ ร้อยละ 7โดยมีตัวทานายที่ สาคัญ เป็ นอันดับแรก คือ การมี ภูมิ ค้ มุ กันทางจิ ต
(Beta เท่ากับ .19) รองลงมาคือ การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง (Beta เท่ากับ -.15) ส่วน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี สามารถทานายได้ ร้อยละ 26 โดยมีตวั ทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การ
ได้ รับอิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง (Beta เท่ากับ .39) รองลงมาคือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
(Beta เท่ากับ .30)
จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขัน้ เพื่ อทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้ 1) ตัวทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้ วยตัวแปรในกลุ่ม
ปั จ จัยภายในบุคคลมี 3ตัวแปร ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก การมี ภูมิ ค้ ุม กันทางจิ ต และ
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี ส่วนตัวแปรในกลุ่มปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมมี 1 ตัวแปร ได้ แก่ การ
ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 2) ตัว ท านายที่ เข้ า สู่ส มการอัน ดับ แรกมี 5 ตัว แปร คื อ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเป็ นตัวทานายสาคัญอันดับแรก ซึง่ พบ
ในกลุ่มเพศชาย ส่วนการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต พบในกลุ่มรวม กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มคะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง กลุม่ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี พบในกลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง พบในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุ่ม
มหาวิ ท ยาลัย เอกชน 3) ตัว แปรการได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้ มาก
ที่สดุ ในกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน ซึง่ ทานายได้ ร้อยละ 26
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั ประเภทสหสัมพันธ์ เชิง
เปรี ยบเทียบ (Correlational-Comparative Study) ที่ศึกษาในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและ
เอกชนระดับปริ ญ ญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัย
ภายในบุคคลและปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมตลอดจนลักษณะทางชีวสังคมมีความสาคัญ
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึ กษาปริ ญญาตรี ที่ศึกษาใน
ครัง้ นี ้มากน้ อยเพียงใดและเพราะเหตุใด โดยบทนี ้ประกอบด้ วยการสรุปผลการวิจยั การอภิปราย
ผลตามสมมติฐาน และข้ อเสนอแนะในการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
จากการประมวลแนวคิ ด ทฤษฎี และการทบทวนเอกสารงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ในบทที่ 2 ของผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานการ
วิจยั ได้ 3 ข้ อ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงอนุมานและสรุปผลตามสมมติฐานในแต่ละข้ อ
ดังนี ้
สรุปและอภิปรายผลสมมติฐานข้ อที่ 1
สมมติฐานข้ อที่ 1 ระบุว่า “นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยต่างกัน ” ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งสมมติฐาน
ลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ออกเป็ น 4 ข้ อย่อย ดังนี ้
การสรุปสมมติฐานในข้ อนี ้มาจากการวิ เคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ ด้ านรวมและด้ านย่อย โดยจาแนกตามลักษณะทางชีว
สังคมของนักศึกษา ได้ แก่ เพศ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม สาขา และประเภทมหาวิทยาลัย
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ระบุว่า “นักศึกษาเพศหญิ งจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาเพศชาย” พบว่า นักศึกษา
เพศหญิ งเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาเพศ
ชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบนักศึกษาเพศหญิงเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
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สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาเพศชายอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญของเพศในนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันในด้ านรวมและนักศึกษาที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1.2 ระบุ ว่ า “นั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ย สะสมสู ง จะมี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมต่า” พบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญของนัก ศึกษาที่มีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกันทังพฤติ
้ กรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมและด้ านย่อย
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ระบุว่า “นักศึกษาที่อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยของ
รัฐจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่านักศึกษาที่
อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน” พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นผู้ที่มี
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณมากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิท ยาลัย เอกชนอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และพบความแตกต่า งอย่า งไม่ มี
นัยสาคัญของประเภทมหาวิทยาลัยในนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันในด้ านรวม นักศึกษาที่มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อ
บุคคลและสังคม และนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ระบุว่า “นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่า
นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาอื่น ” พบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่า นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มีวิจารณญาณและพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สัง คมสูง กว่า กลุ่ม สาขาอื่ น และพบความแตกต่า งอย่า งไม่ มี นัย ส าคัญ ของกลุ่ม สาขาวิช าใน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เมื่ อท าการเปรี ยบเที ย บรายคู่ พบว่า นัก ศึกษาที่ อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อ
สุขภาพจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนักศึกษาที่เรี ยนในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะ
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขา
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่วนในด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคม พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อีกทังยั
้ งพบ นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ น
ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นัก ศึก ษาในกลุ่ม สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ และพบว่า นัก ศึก ษาที่ เรี ย นในสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทังพบว่
้ า
นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาสตร์ เทคโนโลยีจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ และนักศึกษาที่เรี ยนในสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เช่นเดียวกัน และพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญของการ
เปรี ยบเทียบรายคูข่ องกลุม่ สาขาวิชาในพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม
จึ งสรุ ป ได้ ว่ าผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ วนนี ส้ นั บ สนุ นสมมติฐานข้ อ ที่ 1 เป็ น
บางส่ วน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ ทราบว่า 1) นักศึกษาเพศหญิ งเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาเพศชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 และนัก ศึ ก ษาเพศหญิ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาเพศชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในบางส่วน เพศ มีความแตกต่างทางเพศโดยแบ่งเป็ น ชายและหญิง
ทาให้ บคุ คลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ ม ความต้ องการ
ที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกัน เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและ
รับข่าวสารเพียงอย่างเดียวแต่มีความต้ องการที่จะสร้ างสัมพันธ์ ให้ เกิดการรับและส่งข่าวสารนัน้
ด้ วย ทังนี
้ ้เพศชายและเพศหญิ งมีความแตกต่างกันมากในเรื่ องของความคิดและทัศนคติ ค่านิยม
เพราะวัฒ นธรรมและสัง คมได้ ก าหนดบทบาทและกิ จ กรรมให้ ทัง้ สองเพศไว้ แ ตกต่ า งกัน ไป
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ . 2538) ในขณะเดียวกันในด้ านความแตกต่างของเพศ ด้ วยธรรมชาติของเพศ
หญิงที่ได้ รับการถ่ายทอดทังทางชี
้
ววิทยาและทางสังคมให้ เป็ นเพศที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ
อารมณ์ และความรู้ สึก ไปจนถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม ที่ต้องเป็ นผู้มีกิริยาอาการที่
อ่อนโยน เรี ยบร้ อย ไตร่ตรองโดยละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแสดงออกให้ ถกู เวลาและ
สถานที่ ซึ่งเพศหญิ งนันมั
้ กได้ รับการอบรม และคาดหวังจากสังคมในเรื่ องจริ ยาเข้ มงวดมากกว่า
เพศชาย (สายสุนีย์ อุดมนา, 2541) และในสังคมปั จจุบนั มีความเจริ ญทางด้ านข้ อมูลข่าวสารและ
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เทคโนโลยีด้านต่างๆ จนทาให้ คนเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ ว และทาให้ วยั เด็ก
หรื อวัยรุ่ นเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับสื่อด้ วยความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ จนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดปั ญ หา
เรื่ องเพศกับวัยรุ่นที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ. 2562)
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยที่ ท าการศึก ษาปั ญ หา สาเหตุ และผลสื บ เนื่ อ งจากการ
สนทนาทางอินเตอร์ เน็ตของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ในกรุงเทพมหานครของ (จารุกร พุทธการุณย์วงศ์,
2549) ที่พบว่า เพศหญิงจะมีปัญหา สาเหตุ และมีผลที่สืบเนื่องมาจากการสนทนาทางอินเทอร์ เน็ต
น้ อ ยกว่าเพศชาย อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ .01 ส่วนงานวิจัยของ (ปราณี จ้ อ ยรอด, 2552)
ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเตอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนในช่วง
ชัน้ ที่ 4 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า เพศหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต อย่ า งมี
วิจารณญาณมากกว่าเพศชาย และงานวิจยั ของ (ธนพัทธ์ จันท์พิพฒ
ั น์พงศ์, 2559) ที่ศกึ ษาปั จจัย
ภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญาของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาเพศหญิงจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาด้ านรวม และมี พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษา
เพศชาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
2) นักศึกษาที่คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ตงไว้
ั ้ คะแนนผล
การเรี ยนเฉลี่ยสะสม เป็ นเครื่ องชี ้วัดระดับความสามารถของบุคคลในการศึกษาของผู้เรี ยนในทุก
รายวิชาที่เรี ยนตลอดหลักสูตรของแต่ละช่วงชันการเรี
้
ยน ที่นามาคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อ
แสดงภาพรวมของผลการเรี ยนตลอดหลักสูตรของผู้เรี ยนอันเป็ นผลผลิตของหลักสูตรว่าอยู่ใน
ระดับใด ซึ่งจะช่วยสะท้ อนให้ เห็นระดับความรู้ ความสามารถและความสนใจในการศึกษาใน
ภาพรวมของผู้เรี ยนของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมไปถึงความสามารถของระดับสติปัญญาของแต่ละ
บุ ค คลในการใช้ สื่ อ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและคล่ อ งแคล่ ว (Use skills) รวมถึ ง การใช้ สื่ อ อย่ า งมี
วิจารณญาณ (Critical understanding) สามารถเข้ าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน การสร้ างสรรค์
สื่อ และใช้ สื่อได้ อย่างเหมาะสม (Celot. 2009) ซึ่งจากการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ พบผลวิจยั
ที่ขดั แย้ งกับข้ อมูลในลักษณะข้ างต้ น ไม่พบคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันจะเป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา และผลวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ที่ศกึ ษาในบริ บทใกล้ เคียงกับผู้วิจยั ดังนี ้ งานวิจยั ของ (Tubaishat and Habiballah2016)
ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ ได้ แก่ ระดับการศึกษา ทักษะการใช้ อินเทอร์ เน็ต การ
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รับรู้ประโยชน์และความสาคัญของอินเทอร์ เน็ต ในขณะที่ เกรดเฉลี่ย ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ไม่มีผลต่อการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ
3) นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นผู้ที่มีพ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาที่ศกึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในบางส่วน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ถื อ ก าเนิ ด มาเกื อ บศตวรรษ จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น โดยพิ จ ารณาจากต้ นสั ง กั ด ที่ ถื อ ก าเนิ ด
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าเรี ยน ในการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่ง
เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของมหาวิทยาลัย ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐจะอยู่ภายใต้ กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้
แบ่งประเภทสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนในกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน จะ
อยู่ภายใต้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน เล่มที่ 38) ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาข้ อแตกต่างของการมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทัน ระหว่างประเภทมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าเป็ นผลมาจากรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ แตกต่ า งกั น รวมทั ง้ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมภายในรั ว้
มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน จึงทาให้ นกั ศึกษาที่เป็ นผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน (ธนพัทธ์ จันท์พิพฒ
ั น์พงศ์. 2559) ซึ่งพบงานวิจยั ที่ศึกษาในบริ บทใกล้ เคียงกันสอดคล้ องดังนี ้
(ธนพัท ธ์ จัน ท์ พิ พัฒ น์ พ งศ์ 2559) ศึก ษา ปั จ จัย ภายในบุค คลและสภาพแวดล้ อมทางสัง คมที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญาของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย รั ฐ มี พ ฤติก รรมการใช้ เฟซบุ๊ก อย่างปลอดภัย มากกว่านัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4) นักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้ านรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่ม
สาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé )
พบผลว่า (1) นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่ อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่มี พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ อ ย่ างมี วิจ ารณญาณมากกว่า นัก ศึก ษาในกลุ่ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ (2) นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
พบว่านักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
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ผลกระทบต่อ บุค คลและสัง คมแตกต่างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เมื่ อท าการ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบผลว่า (1) นักศึกษาที่ เรี ยนในสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ (2) นักศึกษาที่
เรี ย นในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุข ภาพจะเป็ น ผู้ที่ มี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
ตระหนัก ถึ ง ผลกระทบต่อ บุค คลและสัง คมมากกว่า นัก ศึก ษาในกลุ่ม สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษ ยศาสตร์ และ (3) นัก ศึก ษาที่ เรี ย นในสาขาสัง คมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ จ ะเป็ น ผู้ที่ มี
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่างตระหนัก ถึ ง ผลกระทบต่อ บุค คลและสัง คม มากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญของกลุ่ม
สาขาวิช าในพฤติกรรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ด้ านพฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ การศึกษาในประเทศไทย เป็ นการศึกษาที่จัด
โดยกระทรวงศึกษาธิ การของประเทศไทย โดยภาครัฐ จะเข้ ามาดูแลโดยตรงและเปิ ดโอกาสให้
เอกชนมีสว่ นร่วมในการศึกษาตังแต่
้ ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทังนี
้ ้การบริหาร
และการควบคุม การศึ ก ษาในระดับ อุด มศึ ก ษาจะด าเนิ น การโดยส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ซึ่งเป็ นแผนกหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในปั จจุบนั การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้
ในภาครัฐและเอกชนได้ แบ่งจาแนกคณะวิชา ที่มีหน้ าที่จดั การเรี ยนการสอนและให้ บริ การความรู้
เกี่ยวกับวิชาการสาขาที่อยูใ่ นประเภทเดี ยวกัน โดยคณะต่างๆที่เปิ ดสอนภายในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถจาแนกสาขาออกเป็ น 3 สาขา หรื อเรี ยกว่าสหวิทยาการ โดยแบ่งออกเป็ นดังนี ้ 1. สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ สุข ภาพ 2. สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 3. สัง คมศาสตร์ แ ละสาขา
มนุษยศาสตร์
จากข้ อค้ นพบงานวิ จั ย มี ค วามสอดคล้ องกั บ ศาส ตร์ ส าขาสั ง คมศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุข ภาพ ดัง นี ้ ในปั จ จุบัน การศึ ก ษาในสาขาสัง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ มีการจัดการเรี ยนการสอนหัวข้ อ รู้เท่าทันสังคม กับการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษา ที่มีเนื ้อหาสาระการสอนให้ กบั นักศึกษาเกี่ยวกับโลกรอบตัวที่ไ ม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
และสังคมศึกษาใหม่เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการรู้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการจัดการระบบการเรี ยนการสอนให้
นัก ศึก ษาได้ ต ระหนัก รู้ เท่าทัน ในโลกปั จ จุบัน ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาและสามารถ
ดารงชี วิต ได้ อย่างปลอดภัยไม่ต กเป็ น เหยื่ อ ของโลกวิวัฒ นาการทางเทคโนโลยี ที่ ค รอบง าและ
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เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับในวงการการแพทย์ในปัจจุบนั ได้ มีการประยุกต์ใช้ แนวคิดเรื่ อง Health
literacy ในประเทศไทย พบว่าการใช้ คาเรี ยก Health literacy ในวงวิชาการของไทยมี หลายคา
ได้ แก่ ความแตกฉานด้ านสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การรู้ เท่าทัน
เป็ นต้ น ซึ่งอาจเกิดขึน้ เพราะการเลือกใช้ คานิยาม การตีความ และกาหนดขอบเขตบนฐานของ
ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หน้ าที่ผลิตบัณฑิ ตให้ มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้ างเสริ มและพัฒนาให้ นิสิตมี
ทักษะในการค้ นคว้ าหาความรู้ เพื่อให้ เป็ นบุคลากรที่มีความสมบูรณ์ ทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ควบคูไ่ ปกับความรู้ทางวิชาการ แต่การที่นกั ศึกษาจะสามารถเรี ยนและใช้ ชีวิตได้ อย่าง
มีความสุขนัน้ จาเป็ นจะต้ องให้ ความสาคัญกับการให้ ความรู้ ทักษะ การคิด และการแก้ ปัญหาเป็ น
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ เกิดการเชื่อมโยงการบูรณาการ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ระหว่างทักษะพื ้นฐานความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ที่ดีอนั จะส่งผล
ให้ มีความพร้ อมในการเรี ยนหรื อการทากิจกรรมอื่นๆ (จิระภา ขาพิสทุ ธิ์. 2561) ซึ่งจะเห็นได้ วา่ ทาง
สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพวงการทางการแพทย์ก็ได้ ให้ ความสาคัญต่อการรู้เท่าทันที่ผสมผสานกัน
ระหว่างการรู้ เท่าทันกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จากข้ อค้ นพบเหล่านีจ้ ึงทาให้ นักศึกษาที่ ศึกษาใน
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ เป็ นผู้ที่ค้ นุ เคย คุ้นชินและ
ได้ ผา่ นประสบการณืการรู้เท่าทันควบคูไ่ ปกับสาขาวิชาชีพของตน
สรุปและอภิปรายผลสมมติฐานข้ อที่ 2
สมมติฐานข้ อที่ 2 ระบุว่า “ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัย ส่วนบุคคลกับปั จจัยทางสังคมมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อยของนักศึกษาทังกลุ
้ ่ม
รวมและกลุม่ ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมต่างกัน” ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งสมมติฐานออกเป็ น 2 ข้ อย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ระบุว่า “นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต มากและการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก จะมีพ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน ทังด้
้ านรวมและ
ด้ านย่อย สูงกว่ากลุม่ นักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น”
การสรุ ปสมมติฐานข้ อนีม้ าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-ways
Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้ แก่ การมี ภูมิ ค้ ุม กันทางจิ ตและการได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคม ไปตามตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ าน
รวมและด้ านย่อย 3 ด้ าน (พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการ
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ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ)
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนนี ้ พบว่า พบปฏิสัม พันธ์ ร่วมกั นระหว่ างตัวแปรอิสระ
2 ตัว (การมีภูมิค้ ุมกันทางจิต การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม) ที่มีตอ่ พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ด้ านรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวม และกลุ่ม
ย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ผลในส่วนนี ้แสดงให้ เห็นว่า 1) นักศึกษาในกลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง และกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีทงการมี
ั้
ภูมิค้ มุ กันทางจิตและการ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ด้ าน
รวมมากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น 2) นักศึกษาในกลุ่มรวมที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
สูง ถ้ ามีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวม
มากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า และนักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงพร้ อมกัน 2 ด้ านจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันด้ านรวมมากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า
3) นักศึกษากลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามี
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงจะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมมากกว่า
นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า และนักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงพร้ อมกัน 2 ด้ านจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ าน
รวมมากกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี ก ารมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต และการได้ รั บ การสนับ สนุ น ทางสัง คมต่ า
4) นักศึกษากลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มี การมีภูมิ ค้ ุม กันทางจิ ตสูง ถ้ ามีการได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมมากกว่า
นักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า
เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันใน 3 ด้ านย่อย ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าตัวแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัว
แปรอิ ส ระ 2 ตั ว (การมี ภู มิ ค้ ุ มกั น ทางจิ ต การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สรุปได้ ดังนี ้
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1) พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พบว่า 1.1) นักศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ ที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามีการมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ มากกว่านักศึกษาที่มีการมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า
2) พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
พบว่า2.1) นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีทงการมี
ั้
ภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น
3) พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า 3.1) นักศึกษาใน
กลุ่ ม รวม เพศชาย คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสู ง สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีทงการมี
ั้
ภูมิค้ มุ กันทางจิตและการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า
นักศึกษาที่มีลักษณะอื่น 3.2) นักศึกษาในกลุ่มรวมที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามี
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิ ภาพ มากกว่า
นักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า 3.3) นักศึกษากลุ่มเพศชายที่มีการได้ รับการสนับสนุนทาง
สั ง คมสู ง ถ้ ามี ก ารมี ภู มิ ค้ ุ มกั น ทางจิ ต สู ง จะมี พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตต่า 3.4) นักศึกษากลุ่มคะแนนผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง ที่ มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ ามีการมี ภูมิค้ มุ กันทางจิตสูงจะมี
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่านักศึกษาที่มีการมีภูมิค้ มุ กันทาง
จิตต่า 3.5) นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นกั ศึกษาที่มีการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตสูง ถ้ ามี
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมต่า
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในส่ วนนี ส้ นั บ สนุ น สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.1
บางส่ วน
จากส่วนของการวิเคราะห์ ข้อมูลข้ างต้ น ทาให้ ท ราบผลการวิจัยในส่วนนี ว้ ่า ผู้ที่ มี
ลักษณะภายในเป็ นปั จจัยภายในบุคคล (การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต) และการได้ รับผลจากอิทธิพลทาง
สภาพแวดล้ อมเป็ นปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม (การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม) จะทาให้
เป็ นผู้ที่มี พฤติกรรมอันพึงประสงค์เกี่ ยวกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันมากกว่าผู้ที่มี
คุณ ลักษณะส่วนบุคคลและได้ รับอิทธิ พ ลจากสังคมอื่ นโดยทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญ ญาสังคม
(Social Cognitive Theory) เป็ นทฤษฎี ที่พัฒ นาขึน้ โดย Albert Bandura กล่าวว่า พฤติกรรมของ
บุค คลเปลี่ ย นแปลงมาจากผลของกระบวนการทางปั ญ ญา และผลมาจากสภาพแวดล้ อม
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เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ ้นจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็ นปั จจัยภายในที่อยู่ข้างในตัว
ของบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันกับสังคมสภาพแวดล้ อมที่อยู่รอบตัวบุคคล (ประทีป จินงี่. 2540:
95-101; อ้ างอิงจาก Bandura. 1986) ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของลักษณะบุคคลที่มกี ารมี
ภูมคิ ุม้ กันทางจิตทีด่ ที เ่ี ป็ นปั จจัยภายในบุคคลดังทีแ่ บนดูราได้กล่าวข้างต้น จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี จี ติ ใจ
เข้มแข็ง สามารถอดทนต่อสิง่ เร้าต่างๆ ที่กาลังเผชิญ และมีผลสามารถเข้ ามามีบทบาทให้ จิตใจ
เราคล้ อยตามไปกับสถานการณ์ นนั ้ ๆได้ ซึ่งนัก ศึกษาเป็ นวัยที่ได้ ผ่านประสบการณ์ กระบวนการ
เรี ยนรู้ ต่างๆ อีกทัง้ ยังมีความรู้ ที่สะสมมาตังแต่
้ วัยที่อยู่ในชันเรี
้ ยนชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
จวบจนวัยอุดมศึกษา จึงทาให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้ที่มีความรู้ และมีสติ มากพอที่จะมีการมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิ ต ที่ ดีเมื่ อมี สิ่ ง เร้ า หรื อเหตุก ารณ์ ต่างๆในสื่ อสังคมออนไลน์ ม ากระทบกระเทื อนต่อจิ ตใจ
(อรพินทร์ ชูชม และ คณะ, 2549) มามีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันกับปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม คือ
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ นปั จจัยทางสังคมปัจจัยหนึง่ ที่มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีที่เป็ นผล
มาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา ที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์นนจะต้
ั ้ องประกอบด้ วยข้ อมูล ข่าวสาร
วัตถุ สิ่งของ และรวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ ที่ทาให้ ผ้ รู ับเชื่อว่าหรื อรู้สึกว่าได้ รับการสนับสนุน ซึ่งอาจ
เป็ นได้ ทัง้ คนในครอบครั ว เพื่ อ น ผู้ที่ ใกล้ ชิ ด หรื อ ผู้ที่ อ าศัย อยู่ในสัง คมเดี ย วกัน ซึ่ง ในวัย ของ
นักศึกษา บุคคลที่ใกล้ ชิดกับน้ องศึกษาส่วนใหญ่ จะเป็ นคนในครอบครัว เพื่อน และครู อาจารย์ จึง
ทาให้ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว
เพื่อน และครู อาจารย์ (พลรพี ทุมมาพันธ์ , 2554) จึงทาให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน
ผลงานวิจยั ในส่วนนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (จิราภรณ์ เรื องดิษฐ์ กาลนิล; และคน
อื่น ๆ, 2559) ที่ ศึกษายุทธศาสตร์ การเสริ ม สร้ างภูมิ ค้ ุม กันทางสังคมของเด็กและเยาวชนระดับ
ประถมศึก ษาในเขตเทศบาลนครอุด รธานี พบว่า ปั จ จัย เสี่ ย งทางสัง คมของเด็ก และเยาวชน
ภาพรวม คือ 1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ านสุขภาพ 3) ด้ านสื่อ 4) ด้ านอบายมุข และ 5) ด้ าน
เพศ ส่วนภูมิค้ มุ กันทางสังคมของเด็กและเยาวชน จาแนกเป็ น 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ระบบการทางาน
และกลไกภูมิค้ มุ กันทางสังคมของเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ระบบและกลไกด้ านบุคคล 2) ระบบและกลไกด้ านครอบครัว 3) ระบบ
และกลไกด้ านชุมชน และ 4) ระบบและกลไกด้ านหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมิตทิ ี่ 2 การเสริ มสร้ าง
ภู มิ ค้ ุ มกั น ทางสั ง คมของเด็ ก และเยาวชน ประกอบด้ วย 1) ด้ านบุ ค คล 2) ด้ านครอบครั ว
3) ด้ านชุมชน 4) ด้ านกฎหมาย และ 5) ด้ านอื่นๆ เช่น การรู้ เท่าทันสื่อ เป็ นต้ น และงานวิจัยของ
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(เกศินี ประทุมสุวรรณ, 2559) ศึกษา เมืองสื่อสร้ างสรรค์ : ตัวชีว้ ดั เพื่อการพัฒ นาเยาวชน พบว่า
เมื องสื่ อสร้ างสรรค์ค วรยึดหลักการ 3 ดี คือ สื่ อดี พื น้ ที่ ดี และภูมิ ดี เพราะการมี ”สื่ อดี ” เปรี ยบ
เหมือน “ต้ นน ้า” ที่ก่อให้ เกิดกระบวนการของการออกแบบและจัดการ ”พื ้นที่” ทาให้ เกิด “พื ้นที่ดี”
อันเปรี ยบได้ กบั กลางน ้า และท้ ายที่สดุ ทังสื
้ ่อดีและพื ้นที่ดีก็จะทาให้ คนมีภมู ิปัญญาที่เป็ นภูมิค้ มุ กัน
ซึง่ เป็ น “ปลายน ้า” ในทางกลับกัน การที่บคุ คลและชุมชนมีภูมิปัญญาและภูมิค้ มุ กันที่ดี พวกเขาก็
จะเป็ นผู้ส ร้ างสรรค์ นวัต รกรรมที่ ท าให้ เกิ ด “สื่ อ ดี ” และ “พื น้ ที่ ดี ” ต่อไป องค์ ประกอบหลักของ
ตัวชี ้วัด ประกอบด้ วย องค์ประกอบ ด้ านกิจกรรม ด้ านปั จจัยแวดล้ อม และด้ านผลลัพธ์ ส่วนการ
ขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็ นเมืองสื่อสร้ างสรรค์นนั ้ ต้ องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันหลักต่างๆ ใน
ชุมชน ผลลัพธ์สดุ ท้ าย ก็คือ การที่ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทังพฤติ
้ กรรมการสื่อสาร พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมสังคม
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ระบุว่า “นักศึกษาที่ มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก มากและการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้
ด้ านรวมและด้ านย่อยสูงกว่ากลุม่ นักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น”
การสรุ ป สมมติ ฐ านข้ อนี ม้ าจากการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสองทาง
(Two-ways Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและ
การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงไปตามตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่ า งรู้ เท่ า ทั น ด้ านรวมและด้ านย่ อ ย 3 ด้ าน (พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่ อบุคคลและสังคม
และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ พบว่า พบปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันระหว่ างตัวแปรอิสระ
2 ตั ว (บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก การได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แบบที่ มี ช่ ื อ เสี ย ง) ที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ด้ านรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
กลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ผลในส่วนนีแ้ สดงให้ เห็นว่า 1) นักศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีทงบุ
ั ้ คลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
สูง จะเป็ นผู้ที่มีพ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทันด้ านรวมมากกว่านักศึกษาที่ มี
ลักษณะอื่น
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2) นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนที่ มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงพร้ อมกันสองด้ าน จะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้ านรวมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียงต่า
เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่า งรู้ เท่า ทัน ใน 3 ด้ า นย่อ ย ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ างมี วิ จ ารณญาณ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าตัวแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างตัวแปรอิสระ 2 ตัว (บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียง) ในพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ใน 2 ด้ านย่อย ได้ แก่ พฤติกรรมการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าตัวแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว (บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ ือเสียง) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สรุปได้ ดังนี ้
1) พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคม พบว่า
1.1) นักศึกษาในกลุม่ รวม เพศหญิง คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลัย รั ฐ ที่ มี ทัง้
บุคลิ กภาพแบบมี จิ ตสานึก และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสียงมากกว่านักศึกษาที่ มี
ลักษณะอื่น 1.2) นักศึกษาในกลุ่มรวมมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่มี ชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสัง คมมากกว่านักศึกษาที่ มี บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก และการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า และนักศึกษาในกลุ่มรวมที่มีการได้ รับอิท ธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่ อ เสี ย งสูง ถ้ า มี บุค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก สูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า ง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่ มี บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก ต่า
1.3) นักศึกษาในกลุม่ เพศหญิงที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียงต่า ส่วนนักศึกษาในกลุ่มเพศหญิง ที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง
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ถ้ า มี บุค ลิ กภาพแบบมี จิ ต ส านึก สูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สังคมออนไลน์ อ ย่างตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า และนักศึกษาใน
กลุม่ เพศหญิงที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง ถ้ ามีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง จะ
มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า 1.4) นักศึกษาในกลุม่ คะแนนผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมต่าที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อม
กันสองด้ าน จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
ต่า และ นักศึกษาในกลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่าที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ชื่ อ เสี ย งสูง ถ้ า มี บุค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก สูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า ง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่ มี บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก ต่า
1.5) นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง ถ้ ามีการได้ รับ
อิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งสูง จะมี พ ฤติ กรรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่างตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มี การได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
1.6) นักศึกษาในกลุ่ม สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่ มี
ชื่ อ เสี ย งสูง ถ้ า มี บุค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก สูง จะมี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า ง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่า และ
นักศึกษาในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะมี พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการ
ได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า 1.7) นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีการได้ รับ
อิทธิ พ ลจากตัวแบบที่มี ชื่อเสียงสูง ถ้ ามี บุคลิกภาพแบบมี จิตส านึก สูง จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มี บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึกต่า ส่วนนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และ
การได้ รับอิท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยงสูง พร้ อมกันสองด้ าน จะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า และนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของ
รั ฐ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก สูง ถ้ ามี ก ารได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งสูง จะมี
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พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่างตระหนัก ถึ ง ผลกระทบต่อ บุค คลและสัง คม มากกว่า
นักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
2) พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า 2.1) นักศึกษาใน
กลุ่มเพศหญิ ง และสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีทงบุ
ั ้ คลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงมากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่น 2.2) นักศึกษาในกลุ่มเพศหญิงที่
มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูงพร้ อมกันสองด้ าน จะ
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกและการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า และนักศึกษาในกลุ่มเพศหญิ ง ที่มีการ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงสูง ถ้ ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาที่มี บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ต่า 2.3)
นักศึกษาในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มีบุคลิกภาพแบบมี จิตสานึก สูง ถ้ ามี การได้ รับ
อิทธิ พลจากตัวแบบที่มี ชื่อเสี ยงสูงจะมี พ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภ าพ
มากกว่านักศึกษาที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงต่า
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในส่ วนนี ส้ นั บ สนุ น สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.2
บางส่ วน
จากส่วนของการวิเคราะห์ ข้อมูลข้ างต้ น ทาให้ ท ราบผลการวิจัยในส่วนนี ว้ ่า ผู้ที่ มี
ลักษณะภายในเป็ นปัจจัยภายในบุคคล (บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก) และการได้ รับผลจากอิทธิพล
ทางสภาพแวดล้ อมเป็ นปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม (การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง)
จะทาให้ เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เกี่ยวกับ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่า
ผู้ที่มีคุณ ลักษณะส่วนบุคคลและได้ รับอิทธิ พลจากสังคมอื่น ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) แบนดูรามี ความเชื่ อว่าการเรี ยนรู้ ของมนุษ ย์ ส่วนใหญ่ เกิ ด จากการ
เรี ยนรู้โดยวิธีการสังเกตหรื อการเลียนแบบ เนื่ องจากมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ
ตัวอยู่เสมอ บุคคลจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาได้ เป็ นอย่างไรขึ ้นอยู่กับกระบวนการสังเกตที่เป็ น
กระบวนการภายในส่วนบุคคลสัง เกตร่ วมกันกับ สภาพแวดล้ อมที่ อยู่รอบตัวของบุคคลนัน้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับบุคลิ กภาพแบบมี จิตส านึก ที่ เป็ นปั จ จัยภายในบุคคล คือ สภาพนิสัยเฉพาะของ
บุคคล ที่มีลกั ษณะอันโดเด่นเกี่ยวกับการมีสติก่อนที่จะกระทาการใดๆอยูเ่ สมอ สามารถควบคุมให้
ตนเองมีระบบระเบียบ และแบบแผนในการดารงชีวิตให้ ไปสู่เป้าหมาย เพราะฉะนันนั
้ กศึกษาที่มี
บุคลิกภาพจาเพาะเจาะจงเช่นนี ้จึงสามารถควบคุมสติของตัวเองก่อนการตัดสินใจกระทาใดๆ ได้ ดี
เสมอเมื่อเจอสิ่งเร้ าที่ตนเองไปพบเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ (Costa P.T. Jr & McCrae R.R, 1992)
มี ปฏิ สัม พัน ธ์ ร่วมกันกับการได้ รับ อิทธิ พ ลจากตัวแบบบุค คลที่ มี ชื่ อเสี ยงที่ เป็ น ปั จ จัย ทางสังคม
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สภาพแวดล้ อมที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในยุคปัจจุบนั ที่มีสื่อสังคมออนไลน์เข้ ามามีบทบาทต่อการ
ดารงชีวิตขันสู
้ ง เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ในยุคปั จจุบนั จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ จากการ
กระทาตนต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเสี่ยงต่อการนามาเป็ นเยี่ยงของเยาวชนในคนในสังคม
ซึ่งการกระทาตามตัวแบบที่มีชื่อเสียงดังกล่าวก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีของแบนดูรา ที่กล่าวไว้ ว่า
การกระทาตามตัวแบบส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตเรี ยนรู้จากตัวแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
หลัก คือ 1) ตัวแบบทางพฤติกรรม หมายถึง การมีตวั แบบที่แสดงพฤติกรรมให้ บุคคลอื่นเห็นและ
ทาตาม 2) ตัวแบบทางวาจา หมายถึง การมีตวั แบบที่พดู บอกหรื อเขียนบอกว่าจะทาอะไรอย่างไร
เพราะมนุษย์สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ มากมายจากการฟั ง การพูดบอกของผู้อื่น หรื อจากการอ่านสิ่ง
ที่ผ้ อู ื่นเขียนขึ ้น 3) ตัวแบบสัญลักษณ์ การมีตวั แบบภาพหรื อเสียงที่ผ่านสื่ อต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรม
เช่น การแต่งกาย การใช้ สินค้ า หรื อการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ และที่เป็ นนามธรรม เช่น ความเชื่อ
ค่านิยม เจตคติ เป็ นต้ น ในตัวแบบสัญลักษณ์ นี ้จะมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็ นอย่างมาก เพราะมีการ
เผยแพร่ ตัว แบบอย่ า งกว้ า งขวาง ท าให้ บุ ค คลได้ รั บ ประสบการณ์ จ านวนมากผ่ า นตัว แบบ
สัญ ลักษณ์ ทางสื่ อมวลชนตลอดจนเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ทาให้ ม นุษ ย์ สามารถเก็บ ภาพการท า
พฤติ ก รรมหลายๆอย่ า งที่ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว มาศึ ก ษาแบบภาพต่ อ ภาพได้ อ ย่ า งละเอี ย ด
นอกจากนี ้ แบนดูรา ได้ เสนอกระบวนการเรี ยนรู้ จากตัวแบบมี 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการ
ใส่ใจ (Attentional Process) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใส่ใจและสนใจในการรับรู้ พฤติกรรม
ของตัวแบบ การเรี ยนรู้จากการสังเกตจะเกิดขึ ้นได้ มากก็ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตัว
แบบ 2) กระบวนการเก็บจา (Retention Process) เป็ นกระบวนการที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้
ได้ ถ้าหากผู้สงั เกตสามารถเก็บจาพฤติกรรมของตัวแบบไว้ ได้ ทังนี
้ ้เพราะผู้สงั เกตไม่มีโอกาสทาตาม
ตัวแบบในขณะสัง เกตได้ 3) กระบวนการกระท า (Production Process) เป็ น กระบวนการที่ ผ้ ู
สั ง เกตน าเอาการเก็ บ จ าเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ มาแปลงเป็ น การกระท า 4) กระบวนการจู ง ใจ
(Motivational Process) เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างมากที่ทาให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรม
ตามตัวแบบออกมา โดยเฉพาะในวัยอุดมศึกษาที่มีอิสระทางด้ านการใช้ ชีวิต เป็ นวัยที่กาลังจะก้ าว
ข้ ามสู่การเป็ นวัยผู้ใหญ่ ดังนัน้ นักศึกษาจึงสามารถเลือกใช้ ชี วิตได้ อย่างอิสระเสรี สามารถเรี ยนรู้
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียงได้ โดยไม่ยาก และสามารถเสพสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ได้ เป็ น
จานวนมากตามที่ต้องการ ซึ่งในทางกลับกันนักศึกษาก็ย่อมจะเป็ นผู้สานึกรู้เป็ นอย่างดีว่า ตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียงไหนเป็ นตัวแบบที่ดี แล้ วนาเอามาเป็ นแบบอย่างในการดารงชีวิต ฝ่ าฟั นกับอุปสรรค
ปั ญญา และไม่ย้อท้ อ ตัวแบบที่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีแบบไหนที่ไม่ควรนาเอามาเป็ นเยี่ยงอย่าง และทา
ตาม (ประทีป จินงี่. 2540: 95-101; อ้ างอิงจาก Bandura. 1986)
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ซึง่ ผลงานวิจยั ในส่วนนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ณัฐกาญจน์ กอมณี; และคนอื่นๆ,
2560) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นิสิตชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ จานวน 360 คน พบว่า บุคลิกภาพด้ านการเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพด้ านความ
อ่อนโยน บุคลิกภาพด้ านความมีสติร้ ูผิดชอบ เจตคติตอ่ การรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ การได้ รับ
ตัวแบบจากครอบครัวและอิทธิพลจากกลุม่ เพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผลสมมติฐานข้ อที่ 3
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 ระบุว่า “ปั จ จัย ภายในบุ ค คล (บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก การมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี) และปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อม (การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง) สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังในด้
้ านรวมและด้ านย่อย (พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบต่อบุค คลและสัง คม และพฤติก รรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ)
ได้ อย่างมีนยั สาคัญ ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม”
จากผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ แบบเป็ น ขัน้ ของพฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน ทัง้ ด้ านรวม และด้ านย่อย (พฤติก รรมการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ อย่างมี
วิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ) พบผลในแต่ละด้ านดังนี ้
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมอย่ างรู้ เท่ าทันด้ านรวม จากผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู แบบเป็ นขันของพฤติ
้
กรรมการใช้ สื่อสังคมอย่างรู้เท่าทัน ด้ วยตัวแปรในกลุ่มปั จจัยภายใน
บุคคลและตัวแปรในกลุ่มปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมร่วมกันสามารถทานายพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า นักศึกษากลุ่มรวม ตัวแปรที่
เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับการสนับสนุนทาง
สัง คม โดยสามารถทานายพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทันได้ ร้อยละ 55 เมื่ อ
พิจารณากลุ่ม ย่ อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่ ม เพศชาย พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงล าดับ
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ความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ได้ ร้อยละ 50 2)
กลุ่มเพศหญิง พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ได้
ร้ อยละ 34
กลุ่ม คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่ า พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับ
ความสาคัญ คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ที่ มี ชื่ อเสี ยง ได้ ร้อยละ 40 4) กลุ่ ม คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสู ง พบว่า ตัวแปรที่ เข้ า
ทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึก การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี
ได้ ร้อยละ 36 5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับ
ความสาคัญ คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ 26
กลุ่ มสาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี พบว่ า ตัว แปรที่ เข้ า ท านายโดยเรี ย งล าดับ
ความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และการ
ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คม ได้ ร้อยละ 51 7) กลุ่ ม สาขาสั งคมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์
พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การมีภูมิ ค้ มุ กันทางจิต การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 46 8) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรั ฐ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 26 9) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตัวแปรที่
เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับอิทธิ พลจากตัว
แบบที่มีชื่อเสียง ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ได้ ร้อยละ 55

170

ภาพประกอบ 2 ผลการทานายของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม ด้ วย
ตัวแปรกลุม่ ปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรกลุม่ ปัจจัยทางสังคม
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีวิจารณญาณ จากผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันของพฤติ
้
กรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ด้ วยตัวแปร
ในกลุ่มปั จจัยภายในบุคคลและตัวแปรในกลุ่มปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมร่ วมกันสามารถ
ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า
นักศึกษากลุ่มรวม ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ได้
ร้ อยละ 33.00 เมื่อพิจารณากลุ่มย่อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเพศชาย พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานาย
โดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ได้ ร้ อยละ 40 2) กลุ่ มเพศหญิ ง พบว่ า ตัว แปรที่ เข้ าท านายโดยเรี ย งล าดับ ความส าคั ญ
คือ บุค ลิ กภาพแบบมี จิ ต ส านึก ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมี ภูมิ ค้ ุม กันทางจิ ต และการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ 29 3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่า พบว่า
ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่อเสียง ได้ ร้อยละ 28 4) กลุ่ ม คะแนนผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมสูง พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิ ตส านึก การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต และการได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง ได้ ร้อยละ 31
5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ
คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง
ได้ ร้อยละ 22 6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับ
ความส าคัญ คือ บุคลิ กภาพแบบมี จิตส านึก และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง ได้
ร้ อยละ 34 7) กลุ่ ม สาขาสั งคมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ พบว่า ตัว แปรที่ เข้ าท านายโดย
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เรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 40
8) กลุ่ มมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ พบว่า ตัว แปรที่ เข้ า ท านายโดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญ คื อ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ได้ ร้อยละ 19 9)
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพ
แบบมี จิ ต ส านึ ก การได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แบบที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี
ได้ ร้อยละ 45

ภาพประกอบ 3 ผลการทานายของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ด้ วยตัว
แปรกลุม่ ปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรกลุม่ ปัจจัยทางสังคม

พฤติก รรมการใช้ ส่ ื อสั งคมออนไลน์ อย่ างตระหนั ก ถึงผลกระทบต่ อบุ คคลและ
สังคม จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันของพฤติ
้
กรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ด้ วยตัวแปรในกลุม่ ปัจจัยภายในบุคคลและตัวแปร
ในกลุ่มปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมร่วมกันสามารถทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า นักศึกษากลุ่ม
รวม ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ
35 เมื่ อ พิ จ ารณากลุ่ม ย่ อ ย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่ ม เพศชาย พบว่า ตัว แปรที่ เข้ า ท านายโดย
เรี ย งล าดับ ความส าคัญ คื อ การมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต และการได้ รั บ การสนับ สนุ น ทางสัง คม
ได้ ร้อยละ 43
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กลุ่มเพศหญิง พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี การได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่อเสี ยง และการมี ภูมิ ค้ ุม กันทางจิต ได้ ร้อยละ 25
3) กลุ่ มคะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ยสะสมต่ า พบว่ า ตัว แปรที่ เข้ าท านายโดยเรี ย งล าดับ
ความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ34 4) กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานาย
โดยเรี ยงล าดับความส าคัญ คื อ การได้ รับ การสนับ สนุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบมี จิ ตส านึก
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ 29 5) กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ ทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยี การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ได้
ร้ อยละ 19 6) กลุ่ ม สาขาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พบว่า ตัวแปรที่ เข้ าทานายโดยเรี ยงล าดับ
ความส าคัญ คือ บุคลิ กภาพแบบมี จิ ตส านึก การได้ รับการสนับสนุน ทางสัง คม และการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ 41
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับ
ความส าคัญ คื อ การมี ภูมิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต การได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คม และทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 40 8) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรั ฐ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับ
ความสาคัญ คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม ได้ ร้อยละ 21 9) กลุ่ ม มหาวิ ทยาลั ยเอกชน พบว่า ตัวแปรที่ เข้ าทานายโดยเรี ยงล าดับ
ความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม การได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 46

ภาพประกอบ 4 ผลการทานายของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคม ด้ วยตัวแปรกลุม่ ปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรกลุม่ ปัจจัยทางสังคม
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พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีประสิทธิภาพ จากผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันของพฤติ
้
กรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยตัวแปร
ในกลุ่มปั จจัยภายในบุคคลและตัวแปรในกลุ่มปั จจั ยทางสังคมสภาพแวดล้ อมร่ วมกันสามารถ
ทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า
นักศึกษากลุ่ม รวม ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณากลุ่มย่อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเพศชาย
พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ได้ ร้อยละ
11 2) กลุ่มเพศหญิง พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กัน
ทางจิต และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 10 3) กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่ า
พบว่า ตัวแปรที่ เข้ าทานายโดยเรี ยงล าดับ ความส าคัญ คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี และการมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต ได้ ร้อยละ 11 4) กลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง พบว่า ตัวแปรที่เข้ า
ท านายโดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญ คื อ การมี ภู มิ ค้ ุม กัน ทางจิ ต ได้ ร้อยละ 8 5) กลุ่ มสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ ทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยี และการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ได้ ร้อยละ 12 6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
พบว่า ตัว แปรที่ เข้ าท านายโดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญ คื อ การได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัว แบบที่ มี
ชื่ อ เสี ย ง และทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้ อยละ 20 7) กลุ่ มสาขาสั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ พบว่า ตัวแปรที่เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต
ได้ ร้ อยละ 13 8) กลุ่ มมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ พบว่ า ตั ว แปรที่ เข้ าท านายโดยเรี ย งล าดั บ
ความสาคัญ คือ การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง ได้ ร้อยละ 7
9) กลุ่ม มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตัวแปรที่ เข้ าทานายโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ การ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี ได้ ร้อยละ 26

ภาพประกอบ 5 ผลการทานายของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยตัว
แปรกลุม่ ปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรกลุม่ ปัจจัยทางสังคม
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้ น จึงอาจกล่าวได้ วา่ ตัวแปรในกลุ่มปั จจัยภายในบุคคล และตัว
แปรในกลุ่มปั จจัยทางสังคมสภาพแวดล้ อมสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคม
ออนไลน์ อย่ างรู้ เท่ าทัน ได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
เพศชาย เพศหญิ ง คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง สาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีวิจารณญาณ
พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้ แก่ เพศชาย เพศหญิง คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
ต่า คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง สาขาวิทยาศตร์ เพื่อสุขภาพ สาขาวิทยาศตร์ เทคโนโลยี และ
มหาวิ ท ยาลัย เอกชน ในขณะที่ พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อย่ างตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่ อบุคคลและสังคม พบผลทุกกลุ่ม ทังในกลุ
้
่มรวมและกลุ่มย่อยครบทัง้ 9 กลุ่ม ส่วน
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ พบผลในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้ แก่
สาขาวิทยาศตร์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน สมมติฐานข้ อที่ 3 จึง
ได้ รับการสนับสนุนเป็ นส่ วนใหญ่
ผลการวิเคราะห์ข้างต้ น สามารถนาข้ อค้ นพบบางประการมาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ตัวแปรในกลุ่มปั จจัยส่วนบุคคลที่ สาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึก เป็ นตัว
ทานายสาคัญที่เข้ าสู่สมการเป็ นอันดับแรก ในการทานายพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันทังด้
้ านรวม พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยบางกลุ่ม ข้ อค้ นพบที่ว่าตัวแปร
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเป็ นตัวทานายสาคัญของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันนันบุ
้ คลิกภาพแบบมีจิตสานึก เป็ นบุคลิกภาพของบุคคลที่มีลกั ษณะมีสติ คิด ยับยั ง้ ชัง่ ใจ ก่อน
จะกระทาพฤติกรรมใดๆ ออกมาให้ บคุ คลรอบข้ างรับรู้หรื อเห็น โดยจะเป็ นผู้สามารถควบคุมตนเอง
รวมทังมี
้ ระบบระเบียบขันตอนที
้
่จะสามารถวางแผนและจัดการตนเองให้ ไปสู่เป้าหมายที่ตงหวั
ั ้ งไว้
ได้ ดังนันเมื
้ ่อบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสานึกจะใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทัน จึงจะเป็ นผู้
ที่ ใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ได้ อย่างพิ นิ จ พิ เคราะห์ ว่าในขณะที่ ตนใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ อยู่ขณะนัน้
พิจารณาแล้ วว่าจะต้ องใช้ แล้ วไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น หรื อเมื่อมีสิ่งเร้ าใดๆในสื่อสังคม
ออนไลน์ เข้ ามายั่วยุ ก็ จะไม่ปฏิ บัติตาม บุคคลที่มี ลั กษณะดังกล่าวจึงจ าเป็ นที่ จ ะต้ องอยู่ในวัย
นักศึกษา เพราะนักศึกษาจะเป็ นวัยที่ คิดการใดๆได้ อย่างรวดเร็ ว และสามารถลงมื อกระทาได้
ในทันที ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านการขออนุญ าตจากบุคคลรอบข้ างใดๆเท่าในวัยเด็ก ดังนัน้
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บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึกจึงเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ ของวัยนักศึกษาต่อการใช้ สื่ อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน (Costa and McCrae. 1992) สอดคล้ องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา ดังเช่น
งานวิจยั (ของ มนตรี สังข์ทอง และคณะ 2556) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั ความสามารถในการ
เผชิญ และฝ่ าฟั นอุปสรรคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า ตัว
แปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก เป็ นตัวทานายที่มีความสาคัญต่อการทานายความสามารถในการ
เผชิญและฝ่ าฟั นอุปสรรคของนักศึกษา ได้ ร้อยละ 60.3 และงานวิจยั ของ (เตชสิทธิ์ ชินประพินพร
2559) ที่ศกึ ษาการศึกษาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กรการใช้ เทคโนโลยี และการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการใช้ เทคโนโลยีในองค์กรของพนักงานราชการในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ตัวแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเป็ นตัวทานายที่มีความสาคัญต่อประสิทธิผลในการทางานของ
พนักงานราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้ อยละ 46.23
2. นอกจากนี ย้ ังพบว่า ตัวแปรในกลุ่ม ปั จจัยทางสังคมที่ ส าคัญ ที่ เข้ าสู่สมการเป็ น
อันดับต้ นๆ ของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทังด้
้ านรวม พฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ การได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งพบผลเด่นชัดในกลุ่มรวม และคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง ใน
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม เมื่อพิจารณา
เหตุผ ลในเชิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ส นับ สนุ น อิ ท ธิ พ ลของการได้ รั บ การสนับ สนุ น ทางสัง คมที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน อธิบายได้ ว่า แนวคิดเรื่ องการสนับสนุนทางสังคม
(Social Support) มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีที่เป็ นผลมาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา ซึ่งพบว่า
การตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนนัน้ ขึ ้นอยู่กับอิทธิพลของบุคคลผู้ซึ่งมีความสาคัญและมีอานาจต่อ
บุคคล ซึ่งในยุคปั จจุบนั ที่มีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มากมายเข้ ามามีบทบาทในชีวิต ปฏิเสธไม่ได้
เลยว่า ลักษณะและรูปแบบของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของผู้คนในยุคปัจจุบนั จะประกอบไปด้ วย
ความคาดหวังและความต้ องการเป็ นที่ ยอมรับของบุคคลในสังคมจาก ยอดไลค์ (Like) ยอดผู้เข้ า
ชม (View) ยอดแชร์ (Share) ของสังคมออนไลน์ที่ตนเองได้ ใช้ งาน ซึ่งมีความสอดคล้ องกับแนวคิด
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ของ คอปป์ (Cobb, 1976). กล่าวไว้ ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม
ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้ านวัตถุ ความมั่นคงทางอารมณ์ เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการที่
บุคคลรู้สึกว่าตนเองได้ รับการยอมรับเป็ นส่วนหนึง่ ของผู้อื่นด้ วย โดยเฉพาะผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่
เป็ นนักศึกษา ที่บุคคลรอบข้ างมีผลต่อการตัดสินใจต่อการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นอย่างยิ่ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของปราณี จ้ อยรอด (2553) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับ
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สื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปร
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู เป็ นตัวทานายที่มีความสาคัญ ได้ ร้อยละ 39.2
3. เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่ า งรู้ เท่ า ทัน ในแต่ล ะด้ า น
จะพบว่ามีปัจจัยที่สาคัญที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันแตกต่าง
กัน กล่าวคือ ตัวแปรการมีภูมิค้ ุมกันทางจิต เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับต้ นๆ ของพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ทังนี
้ ้อธิบายได้ ว่า การมีภูมิค้ มุ กั นทางจิตเมื่อพิจารณาเหตุผล
ในเชิงแนวคิดทฤษฎี สามารถอธิบายได้ ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้สึกว่าตนเองนันสามารถใช้
้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน มี ความชอบใช้ สื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็ นประจา เพราะว่าในยุค
ปั จจุบนั ระบบอินเทอร์ เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ ้นจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่างๆ ได้
เข้ ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของผู้คนในยุคปั จ จุบนั เป็ นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็ นเพราะความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี และความมีบทบาทของกลุ่มสังคมที่ดารงชีวิตร่ วมกัน จึงทาให้ สื่อสังคม
ออนไลน์เป็ นสื่อที่สาคัญต่อเยาวชนนักศึกษา ด้ วยกระแส ค่านิยม และวิถีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ที่สามารถใช้ งานได้ อย่างรวดเร็ ว มี ประสิทธิ ภ าพและมีวิธีการหลากหลายรู ปแบบ จึงทาให้ การ
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นต่อการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์นนเป็
ั ้ นสิ่งที่สาคัญและจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยที่อยู่ในช่วงวัยเรี ยนที่สามารถ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่างมีอิสระเสรี อย่างกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา (สานักงานคณะปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ, 2549) ส่วนตัวแปรทักษะการใช้ เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับต้ นๆ ของ
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาจะต้ องมีความจาเป็ นในการ
มีความรู้ตอ่ การใช้ เทคโนโลยีตา่ งในการเรี ยนการสอนของตนเอง ซึ่งบางครัง้ เทคโนโลยีที่ใช้ เป็ นสื่อ
ในการเรี ยนการสอนดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กบั สื่อสังคมออนไลน์ ดังนันนั
้ กศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติ
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี จึง มี ความจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จ ะต้ องมี องค์ความรู้ เกี่ ยวกับทักษะการใช้
เทคโนโลยี ดังนี ้ นักศึกษาจะต้ องมีความรู้พื ้นฐานด้ านสารสนเทศ เช่น ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองให้ ก้าวทันยุคสมัย สามารถจัดเก็บ สืบค้ น และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง มี
ประสิทธิภาพ และชาญฉลาด โดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการเรี ยนการสอนของตนเอง
(Taylor, 1998).ในขณะที่ตวั แปรการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับ
ต้ นๆ ของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ ว่า การได้ รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง มีรากฐานมาจากทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive
Theory) ซึ่งกล่าวไว้ ว่า กระบวนการเรี ยนรู้จากตัวแบบมี 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการใส่ใจ
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หมายถึง กระบวนการที่บคุ คลใส่ใจและสนใจในการรับรู้พฤติกรรมของตัวแบบ การเรี ยนรู้จากการ
สังเกตจะเกิดขึ ้นได้ มากก็ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตัวแบบ 2) กระบวนการเก็บจา เป็ น
กระบวนการที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ถ้าหากผู้สงั เกตสามารถเก็บจาพฤติกรรมของตัวแบบ
ไว้ ได้ ทังนี
้ ้เพราะผู้สงั เกตไม่มีโอกาสทาตามตัวแบบในขณะสังเกตได้ 3) กระบวนการกระทา เป็ น
กระบวนการที่ผ้ สู งั เกตนาเอาการเก็บจาเป็ นสัญลักษณ์มาแปลงเป็ นการกระทา 4) กระบวนการจูง
ใจ เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างมากที่ทาให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา
เนื่องจากภายในสื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาได้ ใช้ งาน จะประกอบไปด้ วยเพื่อนที่นักศึกษารู้ จัก
เพื่อนที่นกั ศึกษาไม่ร้ ู จกั และบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆที่อยู่ภายนอกสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้ วก่อน
หน้ าแล้ วไปใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในต่อมา และบุคคลที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังอยูใ่ นสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ย งเหล่านี ล้ ้ วนแล้ วแต่มี ผ้ ูใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ติดตามเป็ น จ านวนมาก หนึ่งใน
ผู้ติดตามเหล่านัน้ ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่า คือ กลุ่มนักศึกษา ดังนัน้ บุคคลที่มีชื่ อเสียงจึงมีอิทธิพลต่อ
นักศึกษาในการดารงชีวิตในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (ประทีป จินงี่. 2540: 95-101; อ้ างอิงจาก
Bandura. 1986)
4. เมื่อพิจารณาตัวทานายที่สาคัญของพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันในแต่ละด้ าน จาแนกตามลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มนักศึก ษา จะพบว่ามีปัจจัยที่อาจส่งผล
ให้ นักศึก ษามี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ อย่างรู้ เท่าทัน แตกต่างกัน ไปแต่ล ะกลุ่ม ของ
นักศึกษา กล่าวคือ
4.1) มีปัจจัยสาคัญ เพิ่ม เติมที่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันด้ านรวม ในกลุ่มเพศชาย สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเอกชน คือ
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ในขณะที่ทกั ษะการใช้ เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อกลุ่ม
เพศชาย และสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่วนการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญ
เพิ่มเติมที่สง่ ผลต่อกลุม่ เพศหญิง คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ
และมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทังการได้
้
รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง เป็ นปัจจัยสาคัญเพิ่มเติม
ที่สง่ ผลต่อ กลุม่ เพศชาย สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
4.2) มีปัจจัยสาคัญ เพิ่ม เติมที่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมี วิจ ารณญาณ ในกลุ่ม เพศชาย คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ า สาขาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเอกชน คือ การมีภูมิค้ มุ กันทาง
จิต ในขณะที่ทกั ษะการใช้ เทคโนโลยี เป็ นปั จ จัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อกลุ่มเพศชาย คะแนนผล
การเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง สาขาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี ส่วนการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ น
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ปั จจัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อกลุ่มรวม เพศหญิง คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า คะแนนผล
การเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสูง สาขาวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุข ภาพ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน รวมทัง้ การได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แบ บ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม ที่ ส่ ง ผลต่ อ กลุ่ ม เพ ศชาย
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
4.3) มีปัจจัยสาคัญ เพิ่ม เติมที่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ในกลุ่มคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูง สาขา
วิท ยาศาสตร์ เพื่ อ สุข ภาพ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมหาวิ ท ยาลัย เอกชน คื อ การมี
ภูมิค้ มุ กันทางจิต ในขณะที่ทกั ษะการใช้ เ ทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อกลุ่มเพศ
ชาย และสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่วนการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญ
เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อกลุ่มเพศหญิง และคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า รวมทังการได้
้
รับอิทธิพล
จากตัวแบบที่มีชื่อเสียง เป็ นปั จจัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อ กลุ่มเพศชาย สาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
4.4) มีปัจจัยสาคัญ เพิ่ม เติมที่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มเพศชาย สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเอกชน คือ
การมีภูมิค้ มุ กันทางจิต ในขณะที่ทกั ษะการใช้ เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อกลุ่ม
เพศชาย คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสู ง สาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อ
กลุ่มรวม และทุกกลุ่มย่อยทัง้ 9 กลุ่ม รวมทังการได้
้
รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง เป็ นปั จจัย
สาคัญเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อ กลุ่มรวม เพศชาย เพศหญิง คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่า คะแนน
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมสู ง สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ และสาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ และพัฒนาการวิจัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาเพศหญิงจะเป็ นผู้ที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
มากกว่าเพศชาย ดังนัน้ บุคคลที่อยูใ่ กล้ ชิดกับนักศึกษาเพศชาย อันได้ แก่ กลุม่ เพื่อน ครอบครัว ครู
อาจารย์ ควรให้ คาแนะนา คาปรึกษา และพูดกล่าวตักเตือน เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดขึ ้นกับนักศึกษาเพศชายต่อการมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั โดยเฉพาะกลุ่ม
เพื่อนในวัยเดียวกัน ที่สามารถพูดคุยกันได้ มากกว่าบุคคลใกล้ ชิดบุคคลอื่น เนื่องจากนักศึกษาเป็ น
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วัยที่อยู่ในช่วงวัยที่ให้ ความสาคัญสนิทสนมกับเพื่อนเป็ นส่วนใหญ่มากกว่าบุคคลใกล้ ชิดอื่นๆ ด้ วย
วิธีการพูดคุย ใช้ เหตุผล ให้ กาลังใจ และแนะนาสิ่งที่ดีและเป็ นประโยชน์ให้ แก่เพื่อนในวัยเดียวกัน
เพื่ อให้ เพื่ อนของนักศึกษามี วิธีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่างรู้ เท่าทัน ไม่ตกเป็ นเหยื่อของสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของนักศึกษาในปั จจุบนั ส่วนบุคคลใกล้ ชิดบุคคลอื่น
ได้ แ ก่ ครอบครั ว และครู อาจารย์ ต้ อ งหมั่น เฝ้า สัง เกต ใส่ ใจ นัก ศึก ษาเป็ น ประจ าสม่ า เสมอ
เนื่องจากนักศึกษาเป็ นวัยที่กาลังเข้ าสู่จากวัยรุ่นสู่วยั ผู้ใหญ่ ในบางครัง้ อาจเผลอคิด เผลอทา และ
เผลอตัดสินใจทาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึน้ ต่อการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพบเห็น คนใน
ครอบครัว และครู อาจารย์ ควรเข้ าไปพูดคุย ตักเตือนด้ วยเหตุผล และยกตัวอย่างประกอบว่า สิ่ง
ใดทาแล้ วเป็ นสิ่งที่เหมาะสม สิ่งใดเป็ นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่นกั ศึกษาจะได้ มีทิศทางในการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณ มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อการดารงชีวิต
2. ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจะเป็ นผู้ที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันมากกว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ด้ วยความแตกต่างทางนโยบายในการบริ
งานและระบบทางการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนของประเภทมหาวิทยาลัยที่ แตกต่างกัน
รวมทังสภาพแวดล้
้
อม บุคคลากรในมหาวิทยาลัย และค่านิยมในการดารงชีวิตที่แตกต่างกันของ
ประเภทมหาวิทยาลัย จึงทาให้ พบผลวิจยั ดังกล่าว ดังนัน้ ทางมหาวิทยาลัยเอกชน ควรตระหนักถึง
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้ อง เหมาะสม ไม่ควรปล่อยปะละเลยให้ เป็ นเรื่ องปกติที่นกั ศึกษา
จะใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากความลื่นไหลที่ไม่มีขอบเขตจากัด และความไว
ความรวดเร็ วของระบบอินเทอร์ เน็ตในยุคปั จจุบนั นี ้ นักศึกษาสามารถใช้ งานได้ อย่างสะดวก และ
เปรี ยบเสมือนอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต ทางมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม
และสร้ างสิ่ งแวดล้ อมในมหาวิทยาลัย ที่ นักศึกษาดารงอยู่ ด้ วยวิธี การรณรงค์การใช้ สื่ อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกวิธี เช่น ทาป้ายโฆษณาให้ นกั ศึกษาเล็งเห็นถึงโทษของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ในทางที่ ผิ ด ว่า จะเกิ ด ผลอย่ า งไรและถ้ า หากใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ไ ด้ อ ย่า งถูก วิ ธี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ และมีประสิ ทธิ ภ าพต่อการดาเนินชี วิตอย่างไรในบริ เวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
เพื่ อให้ นักศึกษามีพ ฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างชาญฉลาดและใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันเพิ่มมากขึ ้น
3. ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพจะเป็ นผู้ที่ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่านักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ดังนันสถานศึ
้
กษาควรให้ ความสาคัญต่อการสนับสนุน ส่งเสริ ม ให้ มีการจัดการเรี ยน
การสอน หัวข้ อวิชาเกี่ยวกับศาสตร์ วิธีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ให้ กบั นักศึกษาในชัน้
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เรี ยนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษา
ที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็ นสาขาที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้ เทคโนโลยี สื่อสารสนเทศ
ระบบอินเทอร์ เน็ต สื่อออนไลน์ ในการเรี ยนการสอน และการดารงชีวิตเป็ นประจาอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้จะ
เป็ นการดีเป็ นอย่างยิ่งขึ ้นไปถ้ าหากสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญของนักศึกษาต่อการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากยิ่งขึ ้น ควรจะสอดแทรกเนื ้อหาวิชาหัวข้ อที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้จะเป็ นการดีอีก
เช่นกันถ้ าหากว่าสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเอานาศาสตร์ ดงั กล่าวนี ้มาสอดแทรกใน
ระบบการศึกษาให้ แก่นกั ศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่อยู่สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็ นผู้
ที่มีความใกล้ ชิดและคลุกคลีเป็ นหมูม่ ากในสังคม จะเป็ นการดีอย่างยิ่งถ้ าหากผลักดันให้ เกิดหัวข้ อ
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อให้ แก่นกั ศึกษา ซึ่งนอกจากจะทาให้ นกั ศึกษาจะได้ ประโยชน์ส่วนบุคคล
แล้ วยังก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมที่เป็ นสังคมกลุ่มใหญ่อีกด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อการยกระดับการปลูก
จิตสานึกและผลักดันให้ นกั ศึกษาได้ ตระหนักรู้ ถึงโทษและประโยชน์ของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อลดการเกิดปั ญหาต่อการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่ร้ ูเท่าทันในนักศึกษาและเป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตของนักศึกษาสืบต่อไป
4. ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ มี การได้ รับการสนับ สนุนทางสังคมและการได้ รับ
อิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงมากจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้ เท่าทัน
มาก ดัง นัน้ สภาพแวดล้ อ มทางสัง คมที่ ส าคัญ ต่อ นัก ศึก ษาต้ อ งเข้ า มาช่ ว ยมี บ ทบาทในกา ร
สนับสนุนและส่งเสริม โดยเฉพาะการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู อาจารย์ ครอบครัว และ
เพื่อน เช่น เมื่อพบว่านักศึกษาต้ องการความช่วยเหลือทางด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเรี ยน
ด้ านกิ จ กรรม หรื อ ด้ านการด ารงชี วิ ต สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคัญ ที่ สุด ของนัก ศึก ษา คื อ ครู อาจารย์
ครอบครัว และเพื่ อน ต้ องแสดงให้ เห็นว่าพร้ อมที่จะเข้ ามาช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาในทุกๆ
ด้ าน เพื่อให้ นกั ศึกษารู้สึกว่าตนเองได้ รับการสนับสนุนจากคนรอบข้ าง รู้สึกอุ่นใจ เมื่อเกิดปั ญหา
ใดๆ เกิดขึ ้น จะได้ กล้ าที่จะพูดคุย แบ่งปั น ร่วมกัน เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาที่รุนแรงเกิดขึ ้นผ่านการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ตามมา ส่วนการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียง จะเห็นได้ ชดั ว่าตัวแบบที่มี
ชื่อเสียงส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ จากในสื่อมวลชน ทังทางโทรทั
้
ศน์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนัน้
สื่อมวชนประเภทสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ จะต้ องเข้ ามามีบทบาทการนาเสนอโดยการ
สร้ างตัวอย่าง ตัวแบบที่ดีให้ เป็ นแบบอย่างแก่นกั ศึกษา โดยเฉพาะการเป็ นตัวแบบที่ดีในการแสดง
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ นกั ศึกษามีพฤติกรรมการเลียนแบบในทาง
ที่ดี ถูกทาง และเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่มีการได้ รับการ
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สนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีชื่อเสียงมากจะมีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้ านรวมมาก นอกจากนี ้ทางสภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษา
ยังสามารถส่งเสริ มให้ นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้ โดย
วิธีการอธิบายให้ นกั ศึกษาได้ รับทราบว่าในสื่อมวลชน ทังสื
้ ่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการ
โฆษณา กล่าวสรรพคุณต่างๆ หรื อ รูปภาพ ตัวอักษรที่ถกู บอกต่อๆ กันมาภายในสื่อสังคมออนไลน์
อาจจะไม่ใช่เนื ้อหาที่มีความถูกต้ องทังหมดเสมอไป
้
นักศึกษาจะต้ องใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณในการเชื่อ และใช้ ตาม ส่วนในการแนะนาให้ นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ตัวแทนทางสภาพแวดล้ อมทางสังคม
สามารถอธิบายให้ นกั ศึกษาเข้ าใจวิธีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ว่า นักศึกษาจะต้ องรู้เท่าทันโทษของ
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ว่าโทษต่างๆ มีผลต่อนักศึกษาอย่างไร และนักศึกษาจะต้ องใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างไรเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคม และในส่วนของพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตัวแทนของสภาพแวดล้ อมที่ เป็ นผู้ใกล้ ชิ ด ของนักศึก ษา
สามารถเข้ าไปเสนอแนะให้ นัก ศึก ษาได้ ท ราบว่า นอกจากการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ เพื่ อความ
เพลิ ดเพลิ น ของนักศึกษาแล้ ว ยังสามารถใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ให้ เกิ ดประโยชน์ ได้ อีกด้ วย เช่น
แนะนาว่าในสื่ อสังคมออนไลน์ มี เนื อ้ หาที่ สามารถนาเอาไปเป็ นความรู้ ประกอบวิ ช าเรี ยน หรื อ
นาเอาไปเป็ นความรู้ประกอบอาชีพตนเองในอนาคตได้ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า ตัวแปรที่เป็ นตัวทานายที่สาคัญที่มีอิทธิพลเป็ นอันดับต้ น
ได้ แก่ ตัวแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ตัวแปรการมีภูมิค้ มุ กันทางจิต และตัวแปรทักษะการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งจะพบได้ ว่ามีเพียงกลุ่มย่อยบางกลุ่ม เพี ยงไม่กี่กลุ่มที่ผลวิจัยพบว่า การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม และการได้ รับอิทธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี ชื่ อเสี ยง จะมี อิทธิ พ ลเป็ นตัวทานาย
สาคัญที่สดุ ซึ่งในการวิจยั เชิงปริ มาณครัง้ นี ้ไม่สามารถที่จะหาเหตุ ผลเชิงลึกในการอธิบายหรื อการ
ที่ จ ะเข้ าใจเหตุผ ลแห่ง การเป็ น ตัวท านายได้ ลึก ซึง้ เพราะฉะนัน้ การศึก ษาครั ง้ ต่อ ไปอาจใช้ วิ ธี
การศึกษาเชิงคุณภาพแบบการศึกษารายกรณี (Case study) เพื่อเป็ นการศึกษา วิเคราะห์ ข้ อมูล
ของนักศึกษาเป็ นรายกลุม่ หรื อรายบุคคล ได้ อย่างลึกซึ ้งต่อไป
2. จากผลการวิจยั พบว่า การศึกษางานวิจยั ชิ ้นนี ้ยังมีข้อจากัดในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ น เฉพาะกลุ่ม ตัว อย่างเพี ย งนัก ศึก ษา และพบว่า ตัว แปรการได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากตัวแบบที่ มี
ชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ซึ่ ง จาก ท ฤ ษ ฎี ก าร
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เรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning Theory) กล่าวไว้ ว่า อิทธิ พลของตัวแบบจะมีผลต่อบุคคลใน
ช่วยวัยเด็กเล็กมากกว่าวัยเยาวชน เพราะฉะนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาไปยันกลุ่มที่มีการได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบที่เป็ นเด็กประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษา เพราะ
เด็กกลุม่ นี ้มีสื่อเป็ นอิทธิพลในการดารงตนตามหลักแนวคิดของทฤษฎี
3. จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน อีกทังยั
้ งพบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันต่างๆ ได้ มีการนาเอาตัวแปรบุคลิกภาพมาทาการศึกษา และ
พบว่าตัวแปรบุคลิ กภาพมี ความสัม พันธ์ ต่อพฤติกรรมการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ที่ใกล้ เคียงและ
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ดังนัน้ เพื่อให้ พบข้ อค้ นพบงานวิจยั
ใหม่ๆ เกิดขึ ้นในอนาคต ผู้วิจยั ข้ อเสนอแนะให้ ทาการศึกษาตัวแปรบุคลิกภาพ ที่มาจากฐานแนวคิด
ทฤษฎี อื่นๆ นอกเหนื อจากแนวคิดบุคลิกภาพ 5 ด้ าน ของ Big Five ที่นามาศึกษาในครัง้ นี ้ เช่น
แนวคิดบุคลิกภาพ A บุคลิกภาพ B เป็ นต้ น
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ตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Correalation Coeffcient) ของตัวแปรทีศ่ กึ ษาในกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวม
ตัวแปร
พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์อย่างรูเ้ ท่า
ทัน
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
การมีภมู คิ มุ้ กันทางจิต
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม

1
1

2

3

4

5

6

.528**

.567**

.361**

.443**

.263**

1

.702**

.409**

.529**

.029

1

.390**

.570**

.096

1

.479**

.116*

1

.060

การได้รบั อิทธิพลจากตัวแบบทีม่ ชี อ่ื เสียง

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

1
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แบบสอบถามการวิจัย
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แบบสอบถาม
ปัจจัยเชิ งเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทัน
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยเชิงเหตุท่ี
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทัน ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ผูว้ จิ ยั จึง
ใคร่ครวญขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้จากความเป็ นจริง และขอความ
กรุณาตอบคาถามทุกข้อเพื่อการนาข้อมูลของท่านไปใช้ประโยชน์สงู สุด ผูว้ ิ จยั จะถือว่าข้อมูลที่
ท่านให้มาเป็ นความลับไม่มีการเปิ ดเผยและนาไปใช้ ในกรณี อื่นใดจากการวิ จยั ครัง้ นี้
ผู้วจิ ยั ทราบดีว่าท่านต้องเสียสละเวลาที่มคี ่าและความคิดในการตอบคาถามครัง้ นี้เป็ น
อย่างมาก ผูว้ จิ ยั จึงรูส้ กึ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างมากในการให้ความร่วมมือของท่านไว้ ณ ทีน่ ้ี

นางสาวกชกร บุญยพิทกั ษ์สกุล
นิสติ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

200

แบบสอบถาม
ปัจจัยเชิ งเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทัน
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้เป็ นแบบวัดทีป่ ระกอบด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปั จจัยอืน่ ๆ ทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องโดยแบ่งออกเป็ น 7 ตอน จานวน 69 ข้อได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ คะแนนผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
ประเภทมหาวิทยาลัย และกลุ่มสาขาวิชา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทัน
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
1. ด้านพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์อย่างมีวจิ ารณญาณ
2. ด้านพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุคคล และสังคม
3. ด้านพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมีบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีภมู คิ มุ้ กันทางจิต
ตอนที่ 5 แบบสอบถามทักษะการใช้เทคโนโลยี
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการได้รบั อิทธิพลจากตัวแบบทีม่ ชี อ่ื เสียง
คาชี้แจง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกคาตอบโดยทาเครื่องหมาย √ ลงใน 
ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว และโปรดคาถามตอบให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิ ง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………
3. มหาวิ ทยาลัย
 1) มหาวิ ทยาลัยรัฐ  2) มหาวิ ทยาลัยเอกชน
4. กลุ่มสาขาวิ ชา
 1) วิ ทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 2) วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ตอนที่ 2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทัน

2
3
4
5
6
7

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

ฉันจะไตร่ตรองให้ถถ่ี ว้ นก่อนพิมพ์แสดงสถานะความรูส้ กึ (Status)
ลงในสือ่ สังคมออนไลน์ (ค่า R = .759)
ฉันจะพิจารณาข้อมูลข่าวสารทีป่ รากฎทีห่ น้าสือ่ สังคมออนไลน์กอ่ น
เชือ่ และทาตาม (ค่า R = .708)
ฉันจะนาข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้จากสือ่ สังคมออนไลน์มาเปรียบเทียบกับ
แหล่งค้นหาข้อมูลอืน่ (ค่า R = .720)
เมือ่ ฉันเห็นหัวข้อข่าวทีห่ น้าสือ่ สังคมออนไลน์ฉนั จะกดเข้าไปอ่าน
ข้อมูลข้างในก่อนเชือ่ หัวข้อข่าวนัน้ (ค่า R = .694)
ฉันจะประเมินตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทีป่ รากฎในสือ่ สังคมออนไลน์
ด้วยตัวฉันเองว่าข้อมูลทีป่ รากฎเป็ นข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ (ค่า R = .703)
ฉันทาตามสิง่ ทีป่ รากฎอยูใ่ นสือ่ สังคมออนไลน์เฉพาะพฤติกรรมทีเ่ ป็ น
แบบอย่างทีเ่ หมาะสม (ค่า R = .781)
ฉันกดส่งต่อข้อมูล (Share) เฉพาะข้อมูลทีฉ่ นั คิดว่ามีประโยชน์
(ค่า R = .697)

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

1

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6

คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน

9
10
11
12
13
14
15
16

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

เมือ่ ฉันเห็นคนอืน่ แสดงความคิดเห็น (Post) ข้อความหรือรูปภาพที่
ไม่เหมาะสมฉันจะไม่เอามาเป็ นเยีย่ งอย่าง (ค่า R = .672)
ฉันไม่สง่ ต่อข้อมูล (Share) ทีไ่ ม่เป็ นความจริง (ค่า R = .647)
ฉันไม่นาเสนอข้อมูลข่าวสารทีท่ าให้บุคคลอืน่ ในสังคมเสือ่ มเสีย
ชือ่ เสียง (ค่า R = .684)
ฉันเคยส่งต่อ ข้อความ รูปภาพ (Share) ทีฉ่ นั คิดว่ามีประโยชน์แก่
ผูอ้ น่ื ลงในสือ่ สังคมออนไลน์ (ค่า R = .662)
ฉันใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ ค้นหาสิง่ จาเป็ นทีต่ อ้ งซือ้ (ค่า R = .769)
ฉันใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพและหา
รายได้ (ค่า R = .688)
ฉันบอกต่อประสบการณ์ (Review) เกีย่ วกับสินค้าในสือ่ สังคม
ออนไลน์เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ น่ื ทีก่ าลังตัดสินใจซือ้ (ค่า R = .675)
ฉันใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เป็ นเวลานานจนทาให้พกั ผ่อนไม่เพียงพอ
(ค่า R = .747)
ฉันส่งต่อข้อมูล (Share) ทีม่ คี วามรุนแรงในสือ่ สังคมออนไลน์
(ค่า R = .738)

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

8

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6

202

203
แบบวัดพฤติ กรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทัน
แบบวัด
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์อย่างมีวจิ ารณญาณ
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคม
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Alpha
ข้อความทางบวก
Coefficient
.764
1,2,3,4,5,6

ข้อความทาง
ลบ
-

รวม
จานวนข้อ
6 ข้อ

.715

7,8,9,10,11,14

16

7 ข้อ

.762

12,13

15

3 ข้อ

ตอนที่ 3 บุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก

2
3
4
5

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

ฉันสามารถทางานทีอ่ าจารย์มอบหมายสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง
(ค่า R = .707)
ปกติฉนั จะเป็ นคนทีค่ ดิ พิจารณาสิง่ ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
(ค่า R = .709)
ฉันทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกลุ่มเพือ่ นอย่างตัง้ ใจ (ค่า R = .694)
ถ้าฉันได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานของคณะฉันจะตัง้ ใจทาอย่าง
เต็มที่ (ค่า R = .688)
ฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทาสิง่ ต่างๆ จนเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด
ได้เสมอ (ค่า R = .688)

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

1

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6

คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน

6

ฉันจะตัง้ เป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน และมีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
ขัน้ ตอนเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้ าหมายนัน้ (ค่า R = .678)
7 ฉันพยายามอย่างหนักในการทางานส่งอาจารย์เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ (ค่า R = .674)
8 ฉันมักใช้เวลานานในการบังคับให้ตวั เองเริม่ ลงมือทางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย (ค่า R = .714)
9 ฉันมักจะทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาทีก่ าหนด (ค่า R = .684)
10 เมือ่ ฉันพบว่าวิธไี หนเป็ นวิธกี ารทีถ่ กู ต้องในการทาสิง่ ต่างๆ ฉันมักจะ
ใช้วธิ นี นั ้ อยูเ่ ป็ นประจา (ค่า R = .673)
11 ฉันมีวธิ กี ารในการจัดการชีวติ ของฉันอย่างเป็ นระบบ (ค่า R = .690)

แบบวัดบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก (Alpha Coefficient = .728)
ข้อความทางบวก
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11

ข้อความทางลบ
8

รวมจานวนข้อ
11 ข้อ

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6

204

205

ตอนที่ 4 การมีภมู ิ ค้มุ กันทางจิ ต

1
2

ฉันเป็ นคนทีค่ ดิ ก่อนพูด (ค่า R = .751)
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทเ่ี ข้ามากระทบต่อจิตใจ ฉันจะตัง้ สติให้ดกี อ่ น
ตัดสินใจทาอะไรต่อไป (ค่า R = .743)
3 ฉันดารงชีวติ ด้วยความไม่ประมาท (ค่า R = .738)
4 ฉันสามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเองได้ (ค่า R = .748)
5 ฉันมีกาลังใจทีจ่ ะจัดการกับอุปสรรคต่างๆ (ค่า R = .737)
6 ฉันมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะทาตามเป้ าหมายของฉัน (ค่า R = .724)
7 เมือ่ มีปัญหาฉันมักจะหาหนทางแก้ไขให้ได้อยูเ่ สมอ (ค่า R = .726)
8 เมือ่ พบกับอุปสรรคในชีวติ ฉันจะไม่ยอ่ ท้อ (ค่า R = .744)
9 ฉันยอมรับการเปลีย่ นแปลง หากเห็นว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นไปนัน้ ดีขน้ึ
(ค่า R = .739)
10 เมือ่ ฉันมีปัญหาฉันพร้อมจะยอมรับและอยูก่ บั ปั ญหานัน้ ให้ได้ดว้ ย
จิตใจทีเ่ ข้มแข็ง (ค่า R = .758)
11 เวลาทีฉ่ นั ทางานร่วมกับคนทีฉ่ นั ไม่ชอบ ฉันสามารถแยกแยะได้ว่า
เรือ่ งไหนเป็ นส่วนตัว เรือ่ งไหนเป็ นเรือ่ งงาน (ค่า R = .752)

แบบวัดการมีภมู ิ ค้มุ กันทางจิ ต (Alpha Coefficient = .769)
ข้อความทางบวก
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

ข้อความทางลบ
-

รวมจานวนข้อ
11 ข้อ

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6

คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
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ตอนที่ 5 ทักษะการใช้เทคโนโลยี

1

เมือ่ ฉันได้รบั มอบหมายให้ทางานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฉันรูไ้ ด้
เลยว่างานประเภทนี้ตอ้ งใช้โปรแกรมอะไรในการจัดทา
(ค่า R = .705)
2 เมือ่ ฉันได้รบั มอบหมายให้นาเสนอผลงาน (Present) ฉันจะเลือก
โปรแกรม Microsoft power point ในการทาสไลด์เพือ่ นาเสนอข้อมูล
(ค่า R = .686)
3 ฉันทราบดีว่า โปรแกรม Microsoft office word เป็ นโปรแกรมสาหรับ
สร้างงานประเภทงานเอกสาร (ค่า R = .686)
4 ฉันทราบดีว่า โปรแกรม Microsoft office excel เป็ นโปรแกรมสาหรับ
สร้างงานประเภทงานตาราง (ค่า R = .689)
5 ฉันสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ (Application)
ของธนาคารได้ (ค่า R = .698)
6 ฉันมักจะค้นหาสิง่ ทีฉ่ นั ต้องการในเว็บไซต์หอ้ งสมุดได้สาเร็จ
(ค่า R = .715)
7 ฉันสามารถสร้างแผนภูม ิ กราฟใน Microsoft office excel ได้
(ค่า R = .685)
8 ฉันสามารถใส่ภาพและเสียงลงใน Microsoft power point ได้
(ค่า R = .673)
9 ฉันสามารถติดต่อกับเพือ่ นผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ทีน่ อกเหนือ จาก
เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อีเมลได้ (ค่า R = .684)
10 ฉันใช้ไลน์ (Line) ประชุมงานกลุ่มกับเพือ่ น (ค่า R = .691)

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6

คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
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แบบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี (Alpha Coefficient = .726)
ข้อความทางบวก
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ข้อความทางลบ
-

รวมจานวนข้อ
10 ข้อ

ตอนที่ 6 การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม

1
2
3
4
5
6

อาจารย์มอบความรักความเอ็นดูแก่ฉนั (ค่า R = .730)
เพือ่ นพร้อมรับฟั ง เมือ่ ฉันต้องการระบายความทุกข์ (ค่า R = .738)
ครอบครัวมักให้คาแนะนาทีด่ แี ก่ฉนั (ค่า R = .713)
อาจารย์ให้ขอ้ มูลทีท่ าให้ฉนั ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ (ค่า R = .711)
ครอบครัวมักจะเล่าข่าวสารต่างๆ ให้ฉนั ฟั ง (ค่า R = .718)
อาจารย์เคยแนะนาข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการเรียนแก่ฉนั
(ค่า R = .706)
7 ฉันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารกับเพือ่ นได้
(ค่า R = .720)
8 ครอบครัวเคยซือ้ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้แก่ฉนั (ค่า R = .733)
9 อาจารย์เคยแนะนาเว็บไซต์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ให้แก่ฉนั (ค่า R = .725)
10 ฉันสามารถใช้สงิ่ ของของเพื่อนได้ (ค่า R = .734)

ไม่ปฏิ บตั ิ เลย 1

ปฏิ บตั ิ น้อย 2

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างน้ อย 3

ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างมาก 4

คาถาม

ปฏิ บตั ิ มาก 5

ข้อ

ปฏิ บตั ิ มากที่ สดุ 6
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แบบวัดการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม (Alpha Coefficient = .756)
ข้อความทางบวก
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ข้อความทางลบ
-

รวมจานวนข้อ
10 ข้อ

ตอนที่ 7 การได้รบั อิ ทธิ พลจากตัวแบบ
ที่มีชื่อเสียง

2
3
4
5
6
7

ไม่จริ งเลย 1

ไม่จริ ง 2

การแต่งตัวของศิลปิ น ดารา ทีฉ่ นั ชืน่ ชอบมีอทิ ธิพลต่อการแต่งตัว
ของฉัน (ค่า R = .835)
ฉันมักจะถ่ายรูปตนเอง (Selfie) โดยเลียนแบบท่าทางตาม
เน็ตไอดอล (ค่า R = .856)
ฉันมักจะซือ้ ของใช้ตามดารา นักร้อง หรือผูท้ ม่ี ชี อ่ื เสียงทีฉ่ นั
ชืน่ ชอบ (ค่า R = .849)
เมือ่ ฉันเห็นศิลปิ นดาราหรือเน็ตไอดอลทา ศัลยกรรม ฉันเกิดแรงจูงใจ
อยากทาศัลยกรรมบ้าง (ค่า R = .888)
ศิลปิ น ดารา นักร้อง นักกีฬา หรือเน็ตไอดอลทีฉ่ นั ชืน่ ชอบ เป็ นแรง
บันดาลใจให้ฉนั อยากฝึกฝนให้มคี วามสามารถ (ค่า R = .852)
ศิลปิ น ดารา นักกีฬา หรือเน็ตไอดอล มักเป็ นต้นแบบให้ฉนั
ขวนขวายอยากประสบความสาเร็จ (ค่า R = .867)
ฉันมีศลิ ปิ น ดารา นักร้อง นักกีฬา หรือเน็ตไอดอล เป็ นต้นแบบใน
การใช้ชวี ติ ประจาวัน (ค่า R = .840)

ค่อนข้างไม่จริ ง 3

1

ค่อนข้างจริ ง 4

คาถาม

จริ ง 5

ข้อ

จริ งที่ สดุ 6
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แบบวัดการได้รบั อิ ทธิ พลจากตัวแบบ (Alpha Coefficient = .874)
ข้อความทางบวก
5,6,7

ข้อความทางลบ
1,2,3,4

รวมจานวนข้อ
7 ข้อ

210
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