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นกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้วิจยั กชกร บญุยพิทกัษ์สกลุ 
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ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. พิชญาณี พนูพล  

  
การวิจัยสหสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบนีม้ีจุดมุ่งหมายคือ  1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อ

สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษาปริญญาตรีที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกนั  
2) เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหว่างปัจจยัภายในบุคคลและปัจจัยทางสงัคมสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม
การใช้สือ่สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษาปริญญาตรีทัง้กลุม่รวมและกลุม่ที่มี
ลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกัน 3) เพื่อค้นหาปัจจัยส าคญัในการท านายพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษาปริญญาตรีที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกัน  จ านวน 400 คน 
ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ใช้การเก็บแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ทัง้หมด 7 
ตอนท่ีมีความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าอยู่ระหว่าง .80 ถึง .91 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาเพศหญิงมี
พฤติกรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ และพฤติกรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบต่อบคุคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาเพศชาย 2) นกัศึกษาที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสขุภาพจะ
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่านกัศึกษาที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสาขา
สงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ และนกัศกึษาที่อยูใ่นสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การใช้สื่อสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณและพฤติกรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  3) นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเอกชน 4) พบปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันระหว่างการมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการได้รับการสนบัสนุนทาง
สงัคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ย 5) พบปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั
ระหว่างบคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสยีงที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อย  6) ปัจจัยภายในบุคคล (บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมี
ภมูิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี) และปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม (การได้รับการสนบัสนนุทาง
สงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบที่มีช่ือเสียง) สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันทัง้ในด้านรวมและด้านย่อย  ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคมได้ร้อยละ  7 ถึง 
55  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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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 sub-
dimensions 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 sub-
dimensions; 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. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง  จาก 
อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล ท่ีท่านให้เกียรติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้คอยให้
ค าปรึกษา แนะน า อันเป็นประโยชน์ยิ่งในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่เร่ิมพัฒนาโครงร่างงานวิจยั จนกระทั่ง
งานวิจยันีส้ าเร็จลลุ่วงอยา่งสมบรูณ์ ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาท่ีได้รับ จึงขอกราบขอบพระคณุ
เป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และอาจารย์ ดร.ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา ท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยให้มีคณุภาพ  และผู้ วิจัย
ขอกราบขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ 
จันประเสริฐ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์  ท่ีให้เกียรติเป็นประธานและ
กรรมการการสอบปากเปลา่ ให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข ให้งานวิจยันีมี้ความ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุครูบาอาจารย์ทุกท่านท่ีเคยอบรมสั่งสอนผู้ วิจยัมา  จนถึงคณาจารย์
สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์จนท าให้การวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 

สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว และทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลังใจให้
ขณะท าวิจยั ขอขอบคณุคณุกนกอร เนตรช ูคณุสิรินดา คาดีวี และเพ่ือนพ่ีน้องป.โท ป.โทควบเอก ป.
เอกท่ีคอยไต่ถาม ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และคอยเป็นก าลงัใจให้กบัผู้วิจยัเสมอมา ประโยชน์
อันพึงได้รับจากปริญญานิพนธ์นี  ้ผู้ วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดา  มารดา ครูบาอาจารย์ 
ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่นท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้วิจยัตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญ  
สงัคมยคุปัจจบุนัทัง้ภายในประเทศไทยและตา่งประเทศปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ เทคโนโลยีใน

ยคุปัจจบุนัมีการพฒันาก้าวล า้อยา่งรวดเร็ว มีความทนัสมยั สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
มนษุย์ได้หลากหลายจนถือได้วา่เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการด ารงชีวิตของมนษุย์ในยคุปัจจบุนัและ
ยงัมีผลเป็นสิ่งของชิน้ส าคญัท่ีมนุษย์ในยุคปัจจุบนัขาดแทบไม่ได้ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัท่ีได้มี
การพฒันาเกิดขึน้เป็นระบบการส่ือสารไร้พรมแดนหรือเรียกว่าการส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท่ี
ผู้ใช้สามารถใช้ได้ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตา่งๆ ฯลฯ 
การส่ือสารอย่างไร้พรมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันประกอบด้วยโปรแกรม 
(Program) และแอพพลิเคชัน่ (Application) จ านวนมาก ส่วนมากของการใช้อินเทอร์เน็ตของคน
ไทยนัน่ก็คือ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ผา่นระบบเครือขา่ยของอินเทอร์เน็ต  

พบได้จากสถิติของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พบว่า พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2561 ประเภทส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสดุ ได้แก่ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) โดยมีการใช้มากถึงวันละ 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน และ ไลน์ (Line) เฉล่ียนอยู่ท่ี 2 
ชั่วโมงต่อวัน ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือดิจิทัลส่ือใหม่ (New Media) ท่ีอยู่ใน
ส่ือมวลชน(Mass Media) เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิการทางสังคมเพ่ือใช้ส่ือสารระหว่างกันใน
เครือข่ายทางสงัคมผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์บนส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยเน้นให้ผู้ ใช้เป็นได้ทัง้ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร หรือเรียนอีกอย่างหนึ่งว่า ส่ือแบบการ
ส่ือสารสองทาง (Two-way communication) คือ มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนือ้หาขึน้
เองและรับสารจากบุคคลอ่ืน ทัง้นีส่ื้อสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นส่ือท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถจัด
ประเภทหมวดหมู่ออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1. บล็อก (Blog) 2. ไมโครบล็อก (Microblog)  
3. ชุมชนออนไลน์ (Social Networking) 4. บริการส่ือแลกเปล่ียน (Media Sharing Service)  
5. ส่ือสงัคมข่าว (Social News) หรือส่ือบุ๊กมาร์ก (Bookmarking) 6. บริการรับส่งข้อความขนาด
สัน้ (SMS/Voice, Instant Messaging)  

จากการวิเคราะห์สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีพทุธศกัราช 2561 และงานวิจยั
ของ (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร , 2559) รวมทัง้งานวิจัยของ (สาริศา จันทรอ าพร และมฤษฎ์  
แก้วจินดา, 2559) พบว่าส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใช้มากท่ีสดุคือ ส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
(Facebook) รองลงมาคือ ส่ือสังคมออนไลน์ไลน์ (Line) ซึ่งพบว่ากลุ่มวัยท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์
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มากท่ีสดุ คือ คนกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) คือผู้ ท่ีเกิดในปีพทุธศกัราช 2523-2540 และ
เจเนอเรชัน่แซท (Generation Z) คือผู้ ท่ีเกิดในปีพทุธศกัราช 2540 เป็นต้นไป 

จากปัญหาการบริโภคส่ือท่ีไม่เหมาะสมและไม่รู้เท่าทันของสังคมในปัจจุบนั พบว่าส่ง
ผลกระทบให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม
อย่างมาก ซึ่งพบได้จากเหตกุารณ์ข่าวท่ีเกิดขึน้จริง อาทิเช่น ข่าวการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการ
ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย (Live) ข่าวการใช้ความรุนแรง ได้แก่ เหตุการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในส่ือ
สงัคมออนไลน์ ทัง้ประเภทการสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) และข้อมูลข่าวหรือคลิปวีดีโอท่ีมีผู้ ใช้
แบ่งปัน (Share) ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ อีกทัง้ยังพบปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ได้แก่ พฤติกรรม
การบริโภคส่ือในสงัคมออนไลน์ท่ียัว่ยชุกัน าให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ก่อให้เกิด
ปัญหาตามมา เชน่ ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์รวมถึงการตัง้ครรภ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึง่อาจน ามา
สูปั่ญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายท่ีสง่ผลกระทบตอ่อนาคต และการบริโภคนิยมของวยัรุ่นท่ีปฏิเสธ
ไมไ่ด้วา่สิ่งเร้าและสิ่งยัว่ยตุา่งๆในส่ือสงัคมออนไลน์มีผลตอ่การด ารงชีวิตของเยาวชนวยัรุ่นไทยเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากว่าต้องคอยแสดงตวัตน กิจวตัรประจ าวนัผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ทัง้การถ่ายรูป
ภาพ การพิมพ์เล่าเร่ืองประสบการณ์สถานะ (Status) ของตนเอง หรือการดูรูปภาพ และอ่าน
ข้อความข้อมูลในส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ ใช้คนอ่ืนในส่ือสังคมออนไลน์เดียวกัน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการมีพฤติกรรมการบริโภคนิยมเกิดขึน้ในเยาวชนไทยโดยเฉพาะวยัรุ่น นกัศกึษา ซึ่งปัญหา
ตา่งๆเหล่านีจ้ะพบได้จากแหล่งข่าวต่างๆท่ีทางส่ือและนกัวิชาการได้น าออกมาตีแผ่ผ่านส่ือต่างๆ
และบทความอย่างตอ่เน่ืองและยงัไมมี่ทีท่าว่าจะลดลงในอนาคตหากผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ยงัขาด
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งไมรู้่เทา่ทนั 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัจะ
พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทางด้านศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาวารสาร
และส่ือสารมวลชน ซึง่เป็นการศกึษาจ าเพาะแนวคดิการรู้เท่าทนัส่ือและศกึษาแคป่ริมาณการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์เท่านัน้ แต่ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาเชิงปฏิสมัพนัธ์ท่ีน าเอาศาสตร์สาขาจิตวิทยา
และสงัคมศาสตร์มาใช้ร่วมกนัท านายการเกิดของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั
ซึ่งเป็นศาสตร์การศึกษาของสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านมามี
เพียงการศึกษาการวิจัยการรู้เท่าทันส่ือทั่วไป การรู้เท่าทันส่ือโทรทัศน์ และการรู้เท่าทันส่ือ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีท าการศึกษาการรู้เท่าทันท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการ
รู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ อีกทัง้ประชากรท่ีศกึษาในอดีตท่ีผ่านมา พบวา่การวิจยัสว่นใหญ่จะเน้น
การศึกษาการรู้เท่าทนัส่ือกับเด็กในระดบัมธัยมศึกษา มีเพียงไม่ก่ีผลงานท่ีศึกษากับประชากรใน
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ระดบัวยัรุ่นตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบนัเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษาท่ีเป็น
นักศึกษานีเ้ป็นกลุ่มวัยท่ีมีลักษณะการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้อย่างอิสระเสรี ได้รับการควบคุม
ปริมาณการใช้ต ่ากว่าเด็กวยัรุ่นในระดบัมธัยมศกึษา ทัง้นีถ้ึงแม้ว่าการศกึษาการรู้เท่าทนัส่ือจะมีผู้
ศกึษามาแล้วจ านวนหนึ่ง แตใ่นปัจจบุนัก็ยงัคงพบปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างไม่ขาดสาย ยงัคงมีปัญหา
เกิดขึน้ให้พบอยูใ่นส่ือสงัคมออนไลน์อยู่บอ่ยครัง้ การศกึษาในครัง้นีจ้ึงเป็นการศกึษาท่ีเป็นสว่นเติม
เตม็และตอ่ยอดแก่การศกึษางานวิจยัของประเทศไทยตอ่จากการศกึษาท่ีผา่นมา  

ส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนัมีความเปิดกว้างเป็นอยา่งมาก ประชาชนทกุช่วงวยัสามารถ
เข้ามาท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ได้ตลอดเวลาจึงท าให้ประชาชนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในแบบผิดๆ ขาด
การคิด การไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งอาจจะท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้จากการ
ท าของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อข่าวต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ (Website) ซึ่งอาจจะเป็น
ค าชม หรือค าต่อว่าด่าทอ แสดงความคิดเห็นไปทางท่ีกล่าวถึงในทางไม่ดี ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่ผู้ อ่ืน รวมถึงการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในทางท่ีไม่ควร กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมจึงได้สร้างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ .ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) มนีโยบายยุทธศาสตร ์ด้านการพฒันาทุนมนุษยท์ี่มคีวามสามารถใน
การสรา้งสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มวีจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั รวมถงึพฒันา
บุคลากร ICT ที่มคีวามรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญระดบัมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) ของประเทศ เพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน มาช่วยในการบริหารจดัการส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั อีกทัง้ยงัมีกฎหมาย
พระราชบญัญัติมาตรา328 คดีหมิ่นประมาทควบคมุการใช้ส่ือออนไลน์ของบคุคลว่าด้วยความผิด
ฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ
หรือตัวอักษรท่ีท าให้ปรากฎด้วยแผ่นเสียง หรือสิ่งบนัทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกตัวอักษร 
กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดนกระท าการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท ขึน้มาเพ่ือคุ้มครองและ
ควบคมุผู้บริโภค    

จากเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาและพบการศกึษาการวิจยัท่ีผา่นมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัเกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดพฤติกรรมดังกล่าวนี ้ โดยศึกษากับ
ประชากรนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนั อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางการแก้ไขให้แก่ กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม สถาบนัการศกึษา และสถาบนัครอบครัวท่ีเป็นประโยชน์แก่ตวันกัศกึษาในปัจจบุันและ
ยงัเป็นการปอ้งกนัข้อก าหนดเก่ียวกบัส่ือ ในระดบันโยบายกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
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ของเยาวชนรุ่นหลังท่ีจะเติบโตมาในอนาคต ให้เกิดความเตรียมพร้อมและรับมือกับโลกยุค
สมยัใหมท่ี่มีการพฒันาและเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีและกระแสความนิยมของสงัคม 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้าน
ยอ่ยของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั 

2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ ร่วมระหว่าง ปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยทางสังคม
สภาพแวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อย
ของนกัศกึษาปริญญาตรีทัง้กลุม่รวมและกลุม่ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั 

3. เพ่ือค้นหาปัจจยัส าคญัในการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนั
ทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลการวิจัยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือว่ามีตัวแปรทาง
จิตวิทยาและตัวแปรทางสังคมศาสตร์ใดบ้างท่ีเป็นปัจจัยสาเหตุของความส าคัญและมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนกัศึกษา ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ท่ีจะช่วยท าให้
สถาบนัครอบครัวได้ทราบถึงปัญหาในปัจจุบนัของเยาวชนไทยท่ีมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้
ตระหนกัและน าไปสูก่ารแก้ไขให้แก่เยาวชนไทยในปัจจบุนัและยงัเป็นเกราะปอ้งกนัแก่เยาวชนไทย
ท่ีจะเติบโตตามมาภายหลังอย่างระแวดระวังไตร่ตรองก่อนท่ีจะยึดเอาบุคคลใดในส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นต้นแบบ 

2. ผลการวิจัยนีเ้ป็นอีกแนวทางท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาได้จัดการวางแผนรับมือปรับ
ระบบและสร้างกลยุทธ์ทางการสอนทางการศึกษาให้ตามทนัสังคมสมยัใหม่ของเยาวชนไทยท่ีมี
การเปล่ียนแปลงให้มีความเหมาะสมส าหรับการอบรมสั่งสอนแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนใน
ปัจจบุนัและสร้างเกราะปอ้งกนัแก่เยาวชนไทยท่ีจะเตบิโตตามมาภายหลงั 

3. ผลการวิจัยนีส้ามารถเลือกน าไปใช้เป็นองค์ความรู้ท่ีจะน าไปสู่แนวทางส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม โดยเน้นให้นกัศึกษาหรือบคุคล
ทัว่ไปในปัจจบุนัมีเกราะปอ้งกนัและรู้หลกัในการด ารงชีวิตให้เหมาะสม  

 
 
 
 
 



  5 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นกัศึกษาปริญญาตรีเพศชายและหญิงท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีการเรียน
การสอนครบทุกสาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นักศึกษาปริญญาตรีเพศชายและหญิง ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ที่  1-4 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ท่ีมีการเรียนการสอน
ครบทุกสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ แก่ จ ุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาล ัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต  และมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั รวมทัง้สิน้
จ านวน 400 คน ได้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  คือ 1. การสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) 2. การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมติาม
สดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ดังนี ้

1.1 ปัจจยัภายในบคุคล ได้แก่ 
1.1.1 บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
1.1.2 การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
1.1.3 ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 

1.2 ปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
1.2.1 การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
1.2.2 การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

 1.3 ลกัษณะทางชีวสงัคม ได้แก่ 
1.3.1 เพศ 
1.3.2 คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
1.3.3 ประเภทมหาวิทยาลยั 
1.3.4 กลุม่สาขาวิชา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ 
2.2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่ 
บคุคลและสงัคม 
2.3 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือท่ีใช้งานอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ

การใช้งานของอินเทอร์เน็ต ท่ีผู้ ใช้สามารถ ใช้พิมพ์ บอกเล่าเนือ้หา สนทนา แสดงความคิดเห็น 
แบ่งปันรูปภาพและวิดีโอของตนท่ีตนสามารถสร้างขึน้เองหรือไปพบเจอจากบุคคลอ่ืนหรือส่ืออ่ืน 
แล้วน ามาแบง่ปันให้กบัผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผา่นทางเว็บไซต์ Social Media หรือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท่ีให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน อันได้แก่ Facebook, Line เป็นต้น ซึ่ง สื่อ
เหล่านีจ้ะเป็นสื่อกลางสาธารณะที่รวบรวมเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์สมาชิกของสังคมเข้าไว้
ด้วยกัน ให้บุคคลสามารถท าความรู้จกั แบ่งปันข้อมูลของตนเองให้กับบุคคลอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว
และเปิดกว้างไร้พรมแดนได้อยา่งมีอิสระ 

นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการเรียนการสอน
ครบทุกสาขา หมายถึง ผู้ ท่ีศึกษาอยู่ในระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีตัง้อยู่ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการท่ีศกึษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สขุภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ หมายถึง นกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่
ในคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
กายภาพศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หมายถึง นกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม คณะการบิน คณะเทคโนโลยี
อาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมายถึง นกัศกึษาท่ี
ศกึษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
อตุสาหกรรมเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ คณะองักฤษธุรกิจ 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ และคณะนวตัรกรรมส่ือสารสงัคม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการศึกษาแบบสหสัมพัน ธ์ เชิ งเป รียบเทียบ (Correlation-
Comparative Study) ท่ีศกึษาในกลุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบท
นีจ้ะกลา่วถึงรายละเอียดท่ีผู้วิจยัได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตามล าดบัตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เทา่ทนั 

สว่นท่ี 2 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตวัแปรสาเหต ุ
สว่นท่ี 3 ลกัษณะทางชีวสงัคมกบัพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั 
สว่นท่ี 4 กรอบแนวคดิการวิจยั 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันแนวคิดส่ือใหม่ (New Media) 

ในระยะแรกค าว่า ส่ือใหม่ มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า เทคโนโลยีการส่ือสาร 
(Communication Technology) ต่อมาถูกกล่าวว่าเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) จนกระทัง่ในปัจจบุนัได้มีการรวมสองค านีไ้ว้ด้วยกนัและใช้เป็นค ากลา่วอ้างอิงถึงส่ือ
ให ม่ ว่ า คื อ  เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ แล ะการ ส่ื อ ส าร  (Information and Communication 
Technology-ICT) ส่ือใหม่มิใช่สิ่งท่ีถือก าเนิดเกิดขึน้ใหม่ แต่เป็นส่ือท่ีถูกพัฒนาปรับปรุงแปล
เปล่ียนขึน้จากส่ือเดิมท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและความทันสมัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้เข้ากับ
บริบทสังคมในยุคปัจจุบันและเพ่ือความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ท่ีดีขึน้โดยใช้เคร่ืองมือของ
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์บ้านท่ีถูกแปลเปล่ียนให้มาเป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีไร้สายระบบ
ดิจิตอล (Digital) สามารถเช่ือมต่อกับส่ือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม  
ชยัขนุพล. 2555) โดยมีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชยัขนุพล 
(2555, น. 15-19) กล่าวว่า ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ท่ีผลิตขึน้โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เชน่ อินเทอร์เน็ต(Internet) เว็บไซต์ (Website) บล็อก (Blog) คอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย (Computer Multimedia) เกม (Game) คอมพิวเตอร์ (Computer) ซีดีรอม (CD-Rom) 
ดีวีดี (DVD) ซึ่ง (สวุิช ถิระโคตร และคณะ 2558, น. 119) ยงักล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่ือใหม่ เป็นส่ือท่ี
มีลกัษณะเป็นความจริงเสมือน กล่าวคือ เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีถกูสร้างสรรค์ (Creativity) และจ าลอง
ขึน้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ ใช้รับรู้และโต้ตอบ (Perception and feedback) กันได้
เสมือนว่าเกิดขึน้ในโลกความเป็นจริง (Reality world) รวมทัง้โฆษณาท่ีปรากฎบนคอมพิวเตอร์ 
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รายการโทรทัศน์ดิจิทัล และภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในขณะท่ี (พสนันท์  ปัญญาพร, 2555)  
และ (รัชนีกร ทรัพย์ช่ือสขุ, 2556) ได้อธิบายตรงกนัว่า ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ือท่ีสร้างขึน้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารได้ท าหน้าท่ีเป็นได้ทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารได้ในเวลา
เดียวกันเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีถูกออกแบบสร้างขึน้เพ่ือเป็นส่ือแบบการส่ือสารสองทาง (Two-way 
communication) ซึ่งความสามารถของส่ือใหม่ดังกล่าวนีส้ามารถท าหน้าท่ีได้หลากหลายและ
หลายอย่างรวมกัน เช่น สามาถส่งสารและรับสารประเภทข้อมูลรูปภาพ เสียงและข้อความพร้อม
กัน ส่วนโรเจอร์; (Rogers (1995 อ้างถึงใน ภัทราวดี ธีเลอร; และ กรทักษ์ ธาดาธีรธรรม, 2555) 
อธิบายว่า ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ือท่ีสร้างขึน้จากเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมากผ่านระบบการส่ือสารศูนย์กลางของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในอดีตจะส่ือสารโดยใช้วิธีการพูดสนทนา ต่อมาได้พัฒนามาใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการส่ือสารมากกว่าเดิมจึงท าให้เกิดการส่ือสารกนัผ่านส่ือมวลชน (Mass Media) เพิ่มขึน้
ซึง่ได้แก่ส่ือมวลชนประเภท เช่น วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น แตใ่นปัจจบุนัได้
มีการส่ือสารท่ีหลากหลายขยายตวัขึน้และเน้นการส่ือสารแบบเฉพาะเจาะจงบคุคล การส่ือสารใน
รูปแบบดงักล่าวเรียกว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) ยทูปู (Youtube) อินสตาแกรม (Instargram) เป็นต้น 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือชนิดหนึ่งท่ีสร้างขึน้โดยการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขึน้จากส่ือมวลชนแบบเก่าด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ
ให้ผู้ ใช้งานสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ทัง้สองทาง (Two-way communication) หมายความว่า 
ผู้ ใช้งานส่ือใหม่สามารถเป็นได้ทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันได้ สารดงักล่าวนีส้ามารถ
เป็นได้ทัง้ข้อมลูรูปภาพ เสียงและข้อความตวัอกัษรพร้อมกนัได้ อีกทัง้ยงัสามารถสร้างความเสมือน
จริงภายในส่ือเพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้งานได้แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร
ถึงกันเสมือนว่าผู้ ใช้งานได้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันจริงๆ อาทิเช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) เว็บไซต์ 
(Website) บล็อก (Blog) คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Computer Multimedia) เกม (Game) โทรศพัท์
สมาร์ทโฟน (Smart phone) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ประเภทเฟซบุ๊ ก  (Facebook)  
ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (Youtube) อินสตาแกรม  (Instargram) รวมทัง้โฆษณาท่ีปรากฎบน
คอมพิวเตอร์ รายการโทรทศัน์ดจิิทลัและภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิต ิเป็นต้น 
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แนวคิดและทฤษฎีของส่ืออินเทอร์เน็ต  
ส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet Media) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยง

เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดย่อยจ านวนมากเข้าด้วยกัน ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตได้แปรเปล่ียน
สภาพไปจากเครือข่ายเพ่ือการวิจัยเป็นเครือข่ายแบบมวลชนท่ีมีผู้ ใช้แทบทุกกลุ่มกระจายอยู่ทั่ว
โลก อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือสาธารณะท่ีไม่มีผู้ เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและไม่มีผู้ ใดสามารถควบคุม
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ อีกทัง้เป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อคนในสังคมปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีคุณสมบัติการใช้งานท่ีหลากหลาย ทันสมัย และรวดเร็ว เช่น ใช้เพ่ือการ
ติดตอ่ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกนั ประกอบไปด้วย ข้อความตวัอกัษร ภาพ เสียง และบริการ
อ่ืนๆ ทัง้ด้านวิชาการและธุรกิจการค้า เป็นต้น (ชเนตตี สยนานนท์, 2555); (ธีรเทพ ศรีทองช่วย 
และ คนอ่ืนๆ, 2554);  (จมรพรรณ บัวศรี, 2556) และ (ณาตยา ฉาบนาค, 2547); อ้างอิงจาก 
(สุวิกรานต์ เจียมจนัทร์, 2555) ซึ่งรูปแบบการใช้งานในปัจจุบนัสามารถแยกย่อยประเภทออกได้
ดงันี ้(สภุารัตน์ แก้วสทุธิ, 2553); (ปราณี จ้อยรอด, 2552) 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-Mail) มีลักษณะคล้ายคลึง
กบัการสง่จดหมายในอดีต แตแ่ตกตา่งกนัท่ีกระบวนการใช้งานในอดีตจะใช้วีธีรับสง่จดหมายท่ีเป็น
กระดาษผ่านแรงงานของคนแต่ในปัจจุบนัจะใช้วิธีการรับส่งจดหมายผ่านการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความทนัสมยัมากกว่า ผู้ ใช้ในปัจจบุนัสามารถ
ใช้งานรับและส่งข้อมูลได้ทัง้ ตวัอกัษร รูปภาพ วีดีโอ โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมลูต่างๆผ่านเคร่ืองมือ 
คอมพิวเตอร์ (Computer) โน๊ตบุค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศพัท์มือถือ (Smart phone) 
หรืออ่ืนๆได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

2. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol) เป็นการแบ่งปันข้อมูล 
โปรแกรม หรือเอกสารท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลท่ีผู้ ใช้ได้สร้างขึน้ผ่านส่ือสาธารณะให้ได้ใช้ประโยชน์ 
เช่น ข้อมูลทัว่ไป เนือ้สาระต่างๆ ข่าว บทความ รวมทัง้โปรแกรมท่ีสามารถเปิดให้น าเอาไปใช้งาน
ได้ฟรีและคดิมลูคา่  

3. การบริการข้อมลูข่าว (Use News) ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตยอ่ยๆ เป็นจ านวนมากท่ีมีไว้ให้ส าหรับบริการและในบริการตา่งๆ ได้จดักลุม่ผู้
ท่ีสนใจในประเภทเดียวกนัไว้ด้วยกนั ไว้ส าหรับแลกเปล่ียนข้อมลู ความรู้ ข้อคิดเห็น ข่าวสารตา่งๆ 
ร่วมกนัภายในกลุ่มเดียวกัน โดยข้อมูลเหล่านีก็้จะสามารถถกูกระจายไปในเครือข่ายประเภทอ่ืนๆ 
ได้ในเวลาใกล้เคียงกนัได้เชน่กนั 
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4. การบริการข้อมลูข่าว (Use News) ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตยอ่ยๆ เป็นจ านวนมากท่ีมีไว้ให้ส าหรับบริการและในบริการตา่งๆ ได้จดักลุม่ผู้
ท่ีสนใจในข้อมูลประเภทเดียวกันไว้ให้ใช้บริการด้วยกัน ส าหรับแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข่าวสารต่างๆร่วมกันภายในกลุ่มเดียวกัน เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลและแสดงความ
คดิเห็นในเร่ืองเดียวกนัเฉพาะภายในกลุม่ 

5. การสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) เป็นการสนทนาอีกวิธีหนึ่งท่ีได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในสงัคมปัจจบุนั การสนทนาดงักล่าวนี ้ผู้ ใช้สามารถสนทนากนัได้เสมือนอยู่ใกล้กนั
แม้จะอยู่ไกล ผ่านระบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การสนทนาผ่าน
หน้าจอ ซึ่งสามารถสนทนาได้ทัง้ในลกัษณะ ตวัอกัษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงในปัจจบุนั
การสนทนานีส้ามารถสนทนาได้ทัง้แบบสนทนาเด่ียวและสนทนากลุม่ 

6. การค้นหาข้อมูลและแสดงข้อมูลในลักษณะของ  โกเฟอร์ (Gopher) อาร์ซี 
(Archie) และ โปรแกรมดบัเบลิยเูอไอเอส (WAIS) เป็นกลุ่มโปรแกรมท่ีช่วยอานวยความสะดวกใน
การค้นหาข้อมลูท่ีต้องการในอินเทอร์เน็ต ซึง่โกเฟอร์ (Gopher) จะเป็นบริการการค้นหาในลกัษณะ
เป็นเมนลูาดบัขัน้ ส่วน อาร์ซี (Archie) เป็นการค้นหาท่ีเก็บข้อมลูว่าอยู่ท่ีใดและโปรแกรมดบัเบิลยู
เอไอเอส (WAIS) เป็นการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีถูกเก็บเอาไว้ ปัจจุบนัข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีมี
ให้ของบริการเหล่านีไ้ด้ถูกพัฒนามาให้บริการในลกัษณะของเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide 
Web) แล้ว บริการเหลา่นีจ้งึได้รับความนิยมจากผู้ใช้ลดน้อยลง 

7. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เวิลไวด์เว็บ (World Wide Web) เครือข่ายใยแมงมุมท่ี
อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในด้านการสืบค้นข้อมูล เน่ืองจากบริการนีเ้ป็น
บริการท่ีใช้งานได้สะดวก มีผู้ใช้ใช้เป็นจ านวนมาก ไมย่ากตอ่การใช้งาน เน่ืองจากคนสว่นใหญ่ท่ีใช้
งานอินเทอร์เน็ตจะเข้าใจวิธีการใช้ได้เป็นอย่างดี บริการสืบค้นข้อมลูนีเ้ป็นบริการท่ีประกอบไปด้วย
เทคนิคการผลิตท่ีมีฟังก์ชนั (Fuction) ท่ีหลากหลาย นอกจากจะแสดงข้อมูลด้วยตวัหนงัสือแบบ
ทั่วๆ  ไปแล้วยังมีการใช้ เทคนิคของมัลติ มี เดีย  (Multimedia) รูปภาพกราฟิก  เสียงและ
ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ มาประกอบการแสดงข้อมูลให้ผู้ ใช้ได้รับถึงความสนุทรีย์สวยงามและความ
ทนัสมยัอีกด้วย 

8. บ ริการเวยส์  (Wide Area Information Service: WAIS) เป็นบริการสืบค้น
ข้อมูลท่ีมีไว้ส าหรับผู้ ใช้ท่ีต้องการสืบค้นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งแล้วต้องการผลลพัธ์จ านวนมาก โดย
บริการนีจ้ะรวบรวมฐานข้อมูลทัง้หมดท่ีมีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกันในระบบการท างานของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวิธีใช้ คือ เม่ือผู้ ใช้พิมพ์สืบค้นข้อมูลท่ีต้องการสนใจลงไประบบการ
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ท างานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะโชว์ผลลพัธ์มากมายมหาศาลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดขึน้มาให้ผู้ ใช้
เลือกสรร เป็นต้น 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นส่ือชนิดหนึ่งซึ่งมีระบบการท างาน
เสมือนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดย่อยจ านวน
มากเข้าด้วยกันท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผู้ ใช้และผู้ รับมีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว ยากตอ่การควบคมุการใช้และการผลิต โดยมีรูปแบบการใช้งานท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ
ในปัจจบุนั คือ ประเภทการสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) และประเภทการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เวิล
ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่ืออินเทอร์เน็ตนีเ้ป็นส่ือท่ีเปิดให้ใช้บริการได้ไม่นาน
มากนักนับว่าเป็น ส่ือใหม่  (New Media) ถ้าเทียบกับ ส่ือมวลชนชนิด อ่ืนๆ เช่น  โทรทัศ น์ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น แตก่ลบัได้รับความนิยมตอ่การใช้งานไปยงัทัง้ประเทศและทัว่โลก  

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ส่ือสงัคมออนไลน์เกิดขึน้จากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแตเ่ดิมมีการติดต่อส่ือสาร

โดยใช้ส่ือออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเว็บไซต์ (Website) ยคุ 1.0 ท่ีผู้ ใช้สามารถเป็นได้
เพียงผู้ รับข้อมูลข่าวสารบนเครืออินเทอร์เน็ตแต่เพียงทางเดียวเท่านัน้ ตอ่มาได้มีวิวฒันาการการ
พฒันาด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ส่ือออนไลน์ให้สามารถเป็นได้ทัง้ผู้ รับ
และผู้ใช้ส่ือในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกนั จึงมีการพฒันารูปแบบส่ือออนไลน์ขึน้จากเดิม
เป็นระบบเว็บไซต์ (Website) ยุค 2.0 โดยผู้ ใช้งานสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกันได้ กล่าวคือ ผู้ ใช้สามารถติดต่อส่ือสารแบบแสดงความคิดเห็นตอบกลับ โต้ตอบหรือ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารตอ่กนับนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ (มนลภสั รัตนพนัธ์, 2558) โดยผู้ใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลกัเหมือนกนัคือ โปรไฟล์ (Profile) เพ่ือแสดงข้อมลูส่วนตวัของ
เจ้าของบญัชี (ธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์, 2559) และในด้านการใช้งานของส่ือสงัคมออนไลน์ ผู้ ใช้
สามารถแบง่ปันหรือเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นได้ทัง้ข้อความตวัอกัษร รูปภาพและวีดีโอ ของตนเองและ
ผู้ อ่ืนไปยังกลุ่มท่ีอยู่ในสมาชิกเครือข่ายเดียวกันหรือนอกเครือข่ายก็ได้ (ดวงใจ จันทร์ดี, 2559);  
(เอมิกา เหมมินทร์, 2556) ทัง้นี ้(กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์, 2555, น. 3) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่ือ
สงัคมออนไลน์ เป็นส่ือท่ีสามารถแบง่ปันข้อมลูข่าวสาร หรือแพร่กระจายสู่สงัคมได้อย่างรวดเร็ว มี
การปฏิสัมพันธ์ในวงกว้าง ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของส่ือสังคมออนไลน์ด้วยวิธีการผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการแพร่กระจายทางสังคมนีส้ามารถท าให้ส่ือสงัคมออนไลน์กลายเป็น
กระแสของสังคมได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น เพลงฮิต เพลง Gangnam Style เพลง Apple man 
หรือข้อมลูข่าวและคลิปวีดีโอท่ีมีผู้ใช้แบง่ปัน (Share) ข้อมลูกนัมากๆ จนท าให้บคุคลท่ีอยู่ในข้อมลู
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ข่าวหรือคลิปวีดีโอกลายเป็นบุคคลดังท่ีมีผู้คนรู้จกักันอย่างแพร่หลาย โดยมีการแบ่งประเภทของ
ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ไว้ดงันี ้(มนลภสั รัตนพนัธ์, 2558);(เอษรา วสพุนัธ์รจิต, 2557 ) 

ประเภทท่ี 1 บล็อก (Blog) แต่เดิมเรียกว่า วีบล็อก (Weblog) เป็นระบบจัด
กระท าเนือ้หา (Content Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ท่ีท าให้ผู้ ใช้สามารถพิมพ์
เนือ้หาตวัอักษร (Post) และท าการเผยแพร่ได้โดยง่าย โดยท่ีไม่ต้องใช้โปรแกรมภาษาเฮชทีเอ็ม
แอล (HTML) หรือ สร้างโปรแกรมเว็บไซต์ (Website) เหมือนในอดีต อาทิเช่น การพิมข้อความ
เผยแพร่ข้อมลูความรู้ได้อย่างเสรีโดยสามารถเปิดโอกาสให้บคุคลอ่ืนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อ
หวัข้อท่ีผู้ใช้น าเสนอข้อความได้ 

ประเภทท่ี 2 ไมโครบล็อก (Microblog) อ่ืนๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อก (Blog) 
แตแ่ตกตา่งกนัตรงท่ีมีการจ ากดัขนาดของการแบง่ปัน (Post) ข้อมลูไมเ่กินครัง้ละ 140 ตวัอกัษร  

ประเภทท่ี 3 ชุมชนออนไลน์ (Social Networking) คือ เครือข่ายท่ีเช่ือมโยง
ผู้ใช้งานกบัผู้ ใช้งานบคุคลอ่ืนๆ จนกลายมาอยูใ่นสงัคมท่ีอยู่ในเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตร่วมกนั เร่ิมต้น
จากท่ีผู้ ใช้งานสร้างตัวตนของตนเองขึน้มาในรูปแบบโปรไฟล์ (Profile) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
สว่นตวั ประวตัิ รูปภาพและอ่ืนๆ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างจ านวนเพ่ือนของบคุคลได้มาก
ขึน้ รวมไปถึงการเช่ือมโยงค้นหาเพ่ือนในล าดบัขัน้ตอ่ๆ ไปให้แก่ผู้ใช้งาน 

ประเภทท่ี 4 บริการส่ือแลกเปล่ียน (Media Sharing Service) เป็นเว็บไซต์ 
(Website) ส าหรับน าเสนอรูปภาพ (Photo) และวีดีโอ (Video) ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อย่างสาธารณะ เช่น  ส่ือสังคมออนไลน์ยูทูป  (Youtube) , ส่ื อสังคมออนไลน์สไลด์แช ร์ 
(SlideShare) เป็นต้น 

ประเภทท่ี 5 ส่ือสงัคมข่าว (Social News) หรือส่ือบุ๊กมาร์ก (Bookmarking) เป็น
เว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยงไปยังบทความหรือเนือ้หาใดในระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ ใช้เป็นผู้ ส่งและเปิด
โอกาสให้บุคคลอ่ืนๆ ได้ท าการให้คะแนน เพ่ือใช้เป็นการวัดความนิยม หรือความน่าสนใจของ
บทความ 

ประเภทท่ี 6 บริการรับส่งข้อความขนาดสัน้ (SMS/Voice, Instant Messaging) 
เชน่ ส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทไลน์ (Line), ว็อทแอป (WhatsApp), สไกป์ (Skype) เป็นต้น  

สรุปได้ว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นส่ือชนิดหนึง่ท่ีมีชอ่งทางการส่ือสารทางสงัคมอยู่บน
ฐานข้อมลูของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการส่ือสารนีเ้ป็นการส่ือสารท่ีตัง้อยู่บนช่องทางการ
ส่ื อ ส า รแบ บ ส่ื อ ให ม่  (New Media) คื อ  ก า รติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า รแบ บ ส อ งท า ง  (Two-way 
communication) ผู้ ใช้งานสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ รับและผู้ ใช้ในเวลาเดียวกันได้ สามารถแสดงความ
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คดิเห็นตอบกลบัหรือแบง่ปันข้อมลูตวัอกัษร รูปภาพและวีดีโอ ไปยงัผู้ ท่ีสง่สารมายงัเว็บไซต์ภายใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ อีกทัง้ยงัสามารถสร้างข้อมลูทัง้ในด้านข้อมลูตวัอกัษร บทความ รูปภาพ 
วีดีโอของตนเองไปสู่สงัคมสาธารณะได้เช่นกัน มีการท างานอย่างรวดเร็วและมีปฏิสมัพันธ์ในวง
กว้าง แต่ทัง้นีผู้้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์จะต้องมีคุณลักษณะ คือ จะต้องมีบญัชีผู้ ใช้เป็นของตนเอง 
โดยส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุอนัดบัหนึ่ง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) อนัดบัท่ีสอง 
คือ ไลน์ (Line) (อทุยั วรเมธีศรีสกลุ; และ โสวิทย์ บ ารุงภกัดิ,์ 2559)  

เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ บริการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งท่ีอยู่ในรูปแบบ
ของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีจะท าให้ผู้ใช้สามารถตดิตอ่ส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
หลายๆกิจกรรมกบัผู้ ใช้เฟซบุ๊กคนอ่ืนๆ ได้ ไมว่่าจะเป็นการตัง้ประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ การ
พดูคยุแลกเปล่ียนเนือ้หาสาระ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทคยุกนั
แบบเสมือนอยู่ใกล้กันจริงๆ  เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่มและยังสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ  ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ (Application) เสริมท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพพลิเคชัน่ (Application) ดงักลา่วได้
ถกูพฒันาเข้ามาเพิ่มเตมิอยูเ่ร่ือยๆ 

ไลน์ (Line) คือ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีบริการแบบผสมผสานระหว่างบริการการส่ง
ข้อความตวัอกัษร (Messaging) บริการการส่งข้อความเสียง (Voice Over IP) และบริการการส่ง
รูปภาพและวีดีโอ (Photo Graphic) น ามาผนวกเข้าด้วยกันจึงท าให้เกิดเป็นแอพพลิเคชั่น 
(Application) ท่ีเป็นบริการส่ือใหม่ (New Media) ท่ีอยู่ภายใต้ของส่ือสังคมออนไลน์ โดยผู้ ใช้
สามารถใช้ได้โดยเช่ือมตอ่กบัระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่จากข้อมลูข้างต้นท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศกึษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนัเพ่ือมุง่เน้นประโยชน์สงูท่ีสดุและสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและสงัคมน้อยท่ีสดุ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เด็ก เยาวชนและ
นักศึกษามีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีส่ือออนไลน์มีกระบวนการ
ท างานท่ีซบัซ้อนและยากต่อการควบคมุ การฝึกฝนเยาวชนไทยให้มีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือนบัว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่ือออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือในการส่ือสารเท่านัน้ แต่ยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของเยาวชนในยุคปัจจุบนั ดงันัน้การพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนให้มี
ทกัษะในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศบนส่ืออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ 
จึงไม่ได้เป็นเพียงภูมิคุ้มกันท่ีจะปกป้องเยาวชนจากภัยร้ายท่ีแฝงมากับส่ือและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารรูปแบบใหม่ๆ แต่ยงัเป็นภูมิคุ้มกันด้านความรู้ท่ีเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ รับสารท่ีมีความ
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เทา่ทนั มีวิจารณญาณในการเปิดรับและเลือกใช้ประโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม
ในปัจจบุนัอยา่งถกูต้องและเหมาะสม (อษุณี กงัวารจิตต์, 2559)  

แนวคิดการรู้เท่าทันส่ือ 
การรู้เท่าทนัส่ือ เป็นแนวคิดท่ีมีการแรกเร่ิมเกิดขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 17 ประเทศเยอรมนี 

ต่อมามีการพัฒนาจนกลายมาเป็นสาขาวิชาท่ีมีความแข็งแกร่งทางวิชาการในประเทศอังกฤษ 
หลังจากนัน้หลายประเทศในทวีปยุโรปและประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา  
แคนนาดา และออสเตรเลียได้น ากระบวนทัศน์นีไ้ปพัฒนาต่อเป็นหลักสูตรทางการศึกษา ส่วน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากมีการพฒันาอย่างไม่ตอ่เน่ืองเหมือนดงัประเทศองักฤษหลงัจากเกิด
ความต่ืนตวัในช่วงทศวรรษท่ี1970 และความเคล่ือนไหวเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือมาถึงจุดหยุดนิ่งใน
ทศวรรษท่ี1980 จึงท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเคล่ือนไหวเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือล้าหลงักว่า
บางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และแคนนาดา (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2547, น. 56) แนวคิดการรู้เท่าทัน ส่ือกลับมาเป็น ท่ียอม รับของวงการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกครัง้ในทศวรรษท่ี1990 ด้วยเหตผุลหลายประการดงันี ้(1) การแพร่หลายของส่ือท่ี
เพิ่มมากขึน้ท าให้ความรู้เท่าทันส่ือกลายเป็นประเด็นระดับประเทศมากขึน้ (2) การส่ือสารกับ
นกัวิชาการและนกัเคล่ือนไหวด้านความรู้เท่าทนัส่ือระหว่างประเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ (3) การพฒันา
ของเครือข่ายนกัการศึกษาและนกัเคล่ือนไหวด้านความรู้เท่าทนัส่ือในประเทศ และ(4) ทรัพยากร
และหลกัวิธีในการสอนเร่ิมหาง่ายขึน้  

แต่ ปัจจุบันแนวคิดการรู้เท่าทัน ส่ือกลับมีการเติบ โตอย่างมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดา (อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์, 2543, น. 34) ส าหรับประเทศไทย
แนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือถือว่ายงัเป็นเร่ืองคอ่นข้างใหม่ส าหรับบริบทในสงัคมไทยยงัคงมีข้อน าเสนอ
เร่ืองแนวทางและรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนของการรู้เท่าทันส่ือในประเทศไทย โดยมี
องค์กรขบัเคล่ือนหลกัคือ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) โดยอธิบายว่า  
แนวทางการเรียนการสอนเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือเพ่ือจะให้เกิดประสิทธิผลจะต้องอาศยัการร่วมมือ
จากทุกระดบัภาคส่วน เร่ิมตัง้แต่ระดบันโยบายต้องเห็นความส าคญัทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้องต้อง
ร่วมมือกนั เช่น กระทรวงสาธารณะสขุต้องไปผลกัดนัให้กระทรวงศกึษาธิการหนัหลบัมาพิจารณา
หลกัสูตร รวมทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัอดุมศกึษา ผู้บริหารและครูต้องท าความเข้าใจรวมทัง้
เล็งเห็นถึงความส าคญัและคณุประโยชน์ของวิชาการ จดัให้มีการเรียนการสอนวิชาการรู้เทา่ทนัส่ือ
ภายในโรงเรียนและในระดบัมหาวิทยาลยั อีกทัง้ในระดบัครอบครัว บิดามารดาและผู้ปกครองต้อง
ใส่ใจกับบุตรหลานในเร่ืองนีม้ากขึน้เน่ืองจากปัจจุบันส่ือได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการ
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ด ารงชีวิตของคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กและวัยรุ่นท่ียังขาดประสบการณ์และยัง
ต้องการความชว่ยเหลือและสนบัสนนุจากทกุฝ่ายเพ่ือการด ารงชีวิตในยคุปัจจบุนั  

การรู้เท่าทันส่ือเป็นแนวคิดท่ีได้รับการศึกษามาเป็นระยะเวลานานและถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อโลกปัจจุบัน เน่ืองจากประชาชนเป็นผู้ รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือในทุก
รูปแบบ แนวคิดการรู้เท่าทันส่ือนีพ้ัฒนามาจากกระบวนทัศน์เพ่ือเสริมทกัษะทางการศึกษาของ
บคุคล เน่ืองจากการรู้เทา่ทนัส่ือเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาสงัคมประชาธิปไตย การรู้เทา่ทนัส่ือจึง
ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะความสามารถในการอา่นออกและเขียนได้เทา่นัน้ แตห่มายถึงทกัษะขัน้สงูในการ
พินิจพิจารณาข่าวสารข้อมูล วิเคราะห์เป็น แยกแยะได้ ไม่หลงเช่ือโดยง่าย และมีเหตุผลในการ
ยอมรับข้อมูลข่าวสาร อีกทัง้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเป็นรวมทัง้สามารถสร้างประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ (ศรีรัช ลาภใหญ่ และ คณะ, 2550, น. 30) ซึ่งแนวคิดการรู้เท่าทันส่ือนีไ้ด้มีผู้ คิดและ
อธิบายเก่ียวกบัความหมายและองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือไว้อย่างหลากหลาย ทัง้นกัคิดใน
ต่างประเทศและประเทศไทย มีทัง้ส่วนท่ีมีความสอดคล้องคล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป
ตามแตล่ะแนวคดิของแตค่นท่ีได้กลา่วไว้ ดงันี ้ 

พอตเตอร์ (Potter, 2005, น. 22).อธิบายว่า การรู้เท่าทันส่ือ คือ มุมมองของบุคคล
ตอ่การเปิดรับส่ืออย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง สามารถตีความความหมายของสารจากส่ือท่ีพบ 
ด้วยมมุมองโครงสร้างความรู้ท่ีมีอยู่ของส่วนบุคคล ซึ่งโครงสร้างของความรู้นีจ้ าเป็นต้องใช้เครือง
มือ และวตัถดุิบ เหล่านี ้คือ ทกัษะในการบริโภคสารจากส่ือทุกประเภท และสารจากโลกท่ีแท้จริง 
เพ่ือการส่ือความหมายจากสารด้วยความตระหนกัรู้และรับสารจากส่ืออยา่งมีสติ โดยแบง่ออกเป็น 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านการรู้คิด หมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจ 
การรู้คิด คือความสามารถตระหนกัรู้ในสญัลกัษณ์ เข้าใจความหมายของสารท่ีแท้จริงของผู้ผลิตท่ี
ผลิตออกมาอย่างซบัซ้อน หรือผลิตออกมาเพ่ือให้ตรงกบักระแสในโลกปัจจบุนั องค์ประกอบนีเ้ป็น
องค์ประกอบทางปัญญา ซึ่งต้องอาศยัโครงสร้างขององค์ความรู้อย่างมากของบุคคลท่ีจะเข้าใจ
ความหมายท่ีแท้จริงของส่ือท่ีต้องการน าเสนอ (2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึก 
บางคนมีความสามารถของประสบการณ์และความสามารถของอารมณ์น้อยต่อการจัดการกับ
ความรู้สกึของตนเองในขณะเปิดรับส่ือหรือใช้ส่ือ ในขณะท่ีส่ือตา่งๆพยายามสร้างขึน้มาเพ่ือชีน้ าให้
เขาเหล่านัน้มีความรู้สึกคล้อยตามส่ือ บางอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีเก่ียวข้องบางครัง้ส่งผลทางลบ 
อย่างเช่น ในวัยเด็ก เม่ือเด็กเปิดรับส่ือภาพยนตร์ท่ีมีความรุนแรงความน่ากลัวมากๆ เด็กไม่
สามารถหายจากความกลวัท่ีเห็นในภาพยนตร์ได้ เน่ืองจากในวยัเด็กยงัขาดประสบการณ์ตอ่การ
ใช้ส่ืออย่างมีความเข้าใจว่าสิ่งท่ีเห็นเป็นเพียงแค่ภาพยนตร์ไม่ใช่เร่ืองจริง ความรู้สึกท่ีกล่าวมานี ้
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อาจประกอบไปด้วย ความโกรธ ความกลัว ความต้องการทางเพศ ความเกลียด หรือความรู้สึก
ตา่งๆ ซึ่งผู้ผลิตส่ือจะมีวิธีสร้างสญัลกัษณ์กลไกตา่งๆเพ่ือผลิตส่ือออกมาให้ผู้ รับส่ือมีความเช่ือและ
คล้อยตามส่ือ ซึ่งเราในฐานะผู้ ใช้ส่ือควรมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การเข้าใจและสามารถจัดการกบั
อารมณ์ของตนเองให้ไม่คล้อยตามส่ือให้ได้ เพราะอารมณ์เป็นสิ่งท่ีบอบบาง อาจท าให้เกิดความ
สับสน เพราะฉะนัน้เราควรต้องใช้ส่ืออย่างระมัดระวัง (3) องค์ประกอบด้านสุนทรียะ หมายถึง 
ความสามารถเร่ืองการมีความสนุกสนาน และเข้าใจอย่างลึกซึง้เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเป็นมุมมองด้าน
ศิลปะของส่ือ มีระดบัความรู้ท่ีจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความเป็นศิลปะแท้กับ
ศิลปะเทียมของผู้ผลิตส่ือ (4) องค์ประกอบด้านศีลธรรม หมายถึง ความสามารถในการรับส่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดความเครียด เราสามารถบ าบดัความเครียดท่ีได้รับจากส่ือได้ด้วยวิธีการหยดุรับส่ือเครียด
แล้วมาเสพละครตลกและส่ือท่ีท าให้เรารู้สึกรับแล้วจรรโลงใจ หรือท าให้เรามีอารมณ์ขนัมากยิ่งขึน้ 
ซึง่เป็นเคร่ืองมือแก้ไขความเครียดได้  

ซิลเวอร์แบลท (Art Silverblatt, 1995, น. 2-3) ได้ก าหนดนิยามและองค์ประกอบของ
การรู้เท่าทนัส่ือเพิ่มเติมจากการประชมุผู้น าของชาติ เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ สนบัสนนุโดยสถาบนัเอ
สเพน เดือนธันวาคม คริสต์ศกัราช 1992 ซึ่งจากการประชมุได้มีบทสรุปนิยามพืน้ฐานของการรู้เท่า
ทันส่ือ หมายถึง ความสามารถของพลเมืองท่ีจะเข้าถึง วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล โดยให้
ความส าคัญท่ีผลลัพธ์ของบุคคลท่ีเกิดจากระบวนการดังกล่าวนี ้ดังนี ้(1) ความตระหนักต่อ
ผลกระทบของส่ือของบุคคลและสังคม (2) ความเข้าใจในขัน้ตอนการส่ือสารของส่ือ (3) 
พฒันาการของกลยทุธ์ท่ีมีตอ่การวิเคราะห์และสารท่ีโต้ตอบในส่ือ (4) ความตระหนกัในเนือ้หาของ
ส่ือ และ (5) การปลกูฝังให้มีความร่ืนรมย์สนุทรีย์ในเนือ้หาของส่ือ 

บารัน (Baran, 2004, น. 30).อธิบายว่า การรู้เท่าทนัส่ือ คือ ความสามารถในการท า
ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากส่ือและเนือ้หาจากส่ือได้อย่างมีประสิทธิผล  และ มีประสิทธิภาพ 
แล้วยงัขยายองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีซิลเวอร์แบลทให้ไว้ 5 องค์ประกอบ โดย บารันได้
ขยายเพิ่มอีก 2 องค์ประกอบ  คือ ความเข้าใจในข้อบังคับทางจริยธรรมของผู้ ผลิตส่ือและ
ความสามารถ ในการใช้ส่ือได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เรเน่ ฮ็อบส์ (Renee, 1998, ม. 25) ได้ขยายความค านิยามจากการประชุมผู้ น า
แห่งชาติเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ความสามารถในการ
เข้าถึงสาร หมายถึง ทกัษะความสามารถในการถอดรหสัสญัลกัษณ์ของข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
อีกทัง้ยังรวมถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีวีดิโอ คอมพิวเตอร์ 
และบริการออนไลน์ต่างๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้เท่าทนัข่าวสาร (2) ความสามารถใน
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การวิเคราะห์สาร หมายถึง ความสามารถท่ีจะเข้าใจและใช้ความ รู้ เชิงความคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทกัษะการตีความ โดยสามารถพิจารณาแยกแยะประเภทของข้อมูล รวมทัง้มี
เหตุผลต่อการแสดงความคิดเห็น และสามารถบอกจุดประสงค์มุมมองของผู้ แต่งได้ รวมทัง้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในระดับขัน้สูงขึน้ คือ สามารถจ าแนกบริบททาง
ประวตัิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ หรือสุนทรียะท่ีแฝงอยู่ในข้อมูลได้ (3) ความสามารถในการ
ประเมินสาร หมายถึง การตดัสินข้อมลูโดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเป็นตวัก าหนดท านายผลลพัธ์ โดย
องค์ประกอบนีจ้ าเป็นต้องใช้คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีต่อการมองโลก ความรู้ ทัศนคติ และ
ค่านิยม (4) ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถท่ีจะเข้าใจคู่สนทนาท่ีก าลัง
ส่ือสารด้วยกนัทัง้ภาษา และสญัลกัษณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอลิซาเบธ ทอแมน (Thoman Elizabeth, 1993, น. 27) ได้จ าแนกการรู้เท่าทันส่ือท่ี
ท าให้พลเมืองทุกกลุ่มอายุมีพลังอ านาจทางส่ือ ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ (1) การเป็นผู้
ตระหนกัในความส าคญัของการเลือกและจดัสรรเวลาท่ีใช้กบัส่ือ (2) การเรียนรู้โดยใช้ทกัษะเชิงคิด
แบบวิพากษ์ เรียนรู้ท่ีจะวิเคราะห์และตัง้ค าถามถึงสิ่งท่ีอยู่ภายในกรอบว่า ส่ือถกูสร้างขึน้อย่างไร 
สิ่งใดควรเช่ือหรือไมค่วรเช่ือ ซึ่งทกัษะการคิดแบบเชิงวิพากษ์นีส้ามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุจากชัน้เรียน 
โดยใช้หลักการตัง้ค าถาม การท ากิจกรรมกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างสารผ่านส่ือของ
ตนเอง (3) ขัน้การวิเคราะห์ส่ือมวลชนในสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ เป็นการส ารวจประเด็นท่ี
ลึกกว่า ว่า ใครเป็นผู้ผลิตส่ือ และผลิตส่ือด้วยวตัถุประสงค์อะไร ซึ่งอาจน าไปสู่การสร้างเวทีทาง
สงัคมเพื่อคดัค้าน หรือเรียกร้องให้แก้ไขนโยบายสาธารณะ หรือการด าเนินงานขององค์กร 

เคลเนอร์ (Kellner. n.d.: online; อ้างอิงจาก (จินตนา ตนัสุวรรณนนท์, 2550)  ระบุ
วา่บุคคลท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือจะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้(1) มีทักษะในการอ่านส่ือ
อย่างวิเคราะห์ (2) มีความสามารถวิพากษ์ค่านิยม  อุดมการณ์ และการอ้างแบบฉบับของส่ือ 
(Media Stereotype) (3) ใช้ส่ือได้อย่างชาญฉลาด (4) สามารถจ าแนกแยกแยะความแตกตา่งและ
ประเมินเนือ้หาส่ือได้ (5) สามารถศึกษาส ารวจผลกระทบของการใช้ส่ือได้ โดยสรุปแล้วเคลเนอร์ 
เห็นว่า บุคคลท่ีรู้เท่าทนัส่ือ จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินส่ือได้และใช้
ส่ือเป็น 

ส านกัศนูย์เรียนรู้สขุภาวะ. (2558) อธิบายว่า การรู้เทา่ทนัส่ือ คือ การท่ีเราไม่หลงเช่ือ
เนือ้หาท่ีได้อา่น ได้ยิน ได้ฟัง แตส่ามารถคดิ วิเคราะห์ สงสยั และรู้จกัตัง้ค าถามวา่สิ่งนัน้จริงหรือไม่
จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูล เขาต้องการส่ืออะไร หรือมีจุดมุ่งหมายอ่ืนใดแอบแฝงหรือไม่ โดย
องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีเราต้องมี ได้แก่ (1) การเปิดรับส่ือ หมายถึง การเปิดรับส่ือของ
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ประสาทสมัผสั ห ูตา จมกู ลิน้ ซึ่งเม่ือเปิดรับแล้ว สมองจะสัง่การให้คิดและปรุงแตง่ให้เกิดอารมณ์
ตา่งๆตามมา การรู้เท่าทนัส่ือในขัน้ของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องแยกความคิด
และอารมณ์ออกจากกัน และความคิดจะท าให้เรารับรู้ความจริงว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีส่ือสร้างขึน้  
(2) การวิเคราะห์ส่ือ หมายถึง การแยกแยะองค์ประกอบในการน าเสนอของส่ือว่ามีวตัถุประสงค์
อะไร (3) การเข้าใจส่ือ หมายถึง การตีความส่ือหลงัจากเปิดรับส่ือไปแล้ว เพ่ือท าความเข้าใจในสิ่ง
ท่ีส่ือน าเสนอ ซึ่งผู้ รับสารแต่ละคนจะมีความเข้าใจส่ือได้ไม่เหมือนกัน ขึน้อยู่กับประสบการณ์ 
พืน้ฐานการศึกษา คณุสมบตัิในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมลูของแตล่ะบคุคลท่ีไม่เท่ากนัมา
ก่อน (4) การประเมินคา่ หมายถึง หลงัการวิเคราะห์และท าความเข้าใจส่ือแล้ว  

เราควรประเมินค่าสิ่งท่ีส่ือน าเสนอว่ามีคณุภาพและคณุคา่มากน้อยเพียงใด ทัง้ด้าน
เนือ้หา วิธีน าเสนอ เทคนิคท่ีใช้ เป็นต้น (5) การใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ หมายถึง แม้ว่าเราจะ
สามารถวิเคราะห์ เข้าใจ และประเมินคา่ส่ือได้ แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของส่ือได้ ดงันัน้ 
เราจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ ดังนี ้คือ น าสิ่งท่ีเราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ การเลือกรับส่ือให้เป็น 
สามารถสง่สารตอ่ได้และมีปฏิกิริยาตอบกลบัส่ือได้ 

จินตนา ตนัสุวรรณนนท์ (2550) อธิบายว่า การรู้เท่าทนัส่ือ หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือมี
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  สามารถวิเคราะห์ ตีความ และประเมินส่ือได้ มีความ
ตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือมวลชนท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล และสงัคม  รวมทัง้มีการเลือกรับและใช้
ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดงันี ้(1) การมีทักษะการคิดวิจารณญาณ 
หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ สามารถวิเคราะห์วตัถุประสงค์ใน
การน าเสนอของส่ือได้ ตีความเนือ้หาสาระนยัยะท่ีแฝงอยู่ในส่ือได้ สามารถตัง้ค าถามหรือข้อสงสยั
เก่ียวกับสิ่งท่ีส่ือน าเสนอได้ และ สามารถประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ รวมถึงสามารถ
ประเมินค่านิยม อุดมการณ์และสิ่งต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ในส่ือได้ ซึ่งการรู้เท่าทันส่ือในด้านการคิด
วิจารณญาณแบ่งออกเป็น  4 ระดับ  ได้แก่ ระดับท่ี  1 การรู้ ระดับท่ี  2 การเข้าใจ  ระดับท่ี  3  
การวิเคราะห์ และ ระดบัท่ี 4 การประเมิน โดยให้ความหมายของแตล่ะระดบัไว้ดงันี ้ระดบัท่ี 1 การ
รู้ คือ ระดบัท่ีผู้ รับส่ือสามารถเข้าใจความหมายของส่ือในระดบัผิวเผิน  รับรู้และเช่ือตามสิ่งท่ีส่ือ
น าเสนอโดยไม่มีข้อสงสัย ผู้ รับส่ือในระดบันีจ้ะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดไม่ถูกต้อง  จะเช่ือ
ตามสิ่งท่ีส่ือน าเสนอและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของส่ือ ระดบัท่ี 2 การเข้าใจ คือ ระดบัท่ีผู้ รับส่ือรับรู้
และเข้าใจเนือ้หารวมทัง้ตีความส่ือได้มากกว่าระดบัการรู้ แตย่งัเป็นการตีความท่ีแคบและจ ากดัยงั
ไมส่ามารถเช่ือมโยงไปยงับริบทท่ีเก่ียวข้องได้ ผู้ รับส่ือในระดบันีจ้ะสามารถวิเคราะห์กลุม่เปา้หมาย
ของส่ือได้ บอกกลยุทธ์หรือเทคนิคท่ีส่ือใช้ดึงดดูความสนใจของผู้ รับส่ือได้  แต่ในการตดัสินใจจะ
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เลือกเช่ือหรือไม่เช่ือส่ือยงัมีความลงัเลในการตดัสินใจ ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห์ คือ ระดบัท่ีผู้ รับส่ือ
ไม่เพียงแค่รู้และเข้าใจเนือ้หาท่ีส่ือน า เสนอแตย่งัจะรู้ว่าสิ่งท่ีส่ือน าเสนอเป็นสิ่งท่ีส่ือสร้างขึน้และรู้
ว่าส่ือมีผลประโยชน์ทางการค้าสามารถ วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ในการน าเสนอของส่ือได้ แม้ว่าส่ือ
จะไมไ่ด้แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน นอกจากนีผู้้ รับส่ือในระดบัการวิเคราะห์จะมีความสามารถในการ
ระบคุวามแตกตา่งระหว่างข้อเท็จ จริง ความคิดเห็น ค ากลา่วอ้าง การโฆษณาชวนเช่ือได้ สามารถ
ตีความหมายท่ีแฝงอยู่ในส่ือได้ ระดับท่ี 4 การประเมิน คือ ระดบัท่ีผู้ รับส่ือนอกจากจะมีความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอและมีความสามารถในระดับการวิเคราะห์ส่ือแล้วยังสามารถ
ประเมินส่ือได้ ตดัสินได้วา่ส่ือมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัธุรกิจการค้า สามารถตีความเนือ้ความส่ือ
อย่างเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและวฒันธรรม สามารถเห็นถึงค่านิยม อุดมการณ์ แบบแผน
ความคดิท่ีอยู่ในเนือ้หาส่ือ สามารถรับรู้ว่าผลผลิตส่ือทกุส่ือเป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้และรู้วา่ส่ือก าลงัใช้
เทคนิค วิธีการ กลยทุธ์ในการกระตุ้นให้ผู้ รับส่ือเกิดอารมณ์ เจตคติคล้อยตามสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ ผู้ รับ
ส่ือในระดบัการประเมินจะไม่ตีความและเช่ือตามสิ่งท่ีส่ือน าเสนอมาทัง้หมด  ผู้ รับส่ือในระดบันี ้
หากพบข้อสงสัยจะสามารถตดัสินใจโดยจะแสวงหาความรู้จากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติมเพ่ือตรวจสอบ
ยืนยนัความถกูต้อง เป็นผู้ รับส่ือท่ีไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของส่ือจดัเป็นระดบัสูงสุดของการรู้เท่า
ทนัส่ือ (2) การตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีตอ่ 

ปัจเจกบุคคลและสงัคม หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือรับรู้ว่าส่ือมวลชนมีประโยชน์และมี
โทษตอ่บคุคลและสงัคม รวมทัง้เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีตอ่ปัจเจกบคุคลและสงัคม ไมว่่าจะเป็น
ผลทางด้านความคิด  ความรู้สึก /จิตใจ  และพฤติกรรม (3) การเลือกรับและใช้ ส่ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือเลือกรับและใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนในทางสร้างสรรค์โดย
น าเนือ้หาสาระหรือข้อคิดท่ีได้รับจากส่ือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  มี
การเปิดรับส่ือและข้อมลูข่าวสารท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ ความ
เข้าใจให้กว้างขึน้ และมีการเปิดรับส่ืออย่างมีสติโดยไม่คล้อยตามความเช่ือและค่านิยมท่ีไม่
เหมาะสมจากส่ือรวมทัง้ไมเ่ลียนแบบพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมจากส่ือ 

นิธิดา วิวัฒ น์พาณิชย์ (2558) อธิบายว่า การรู้เท่าทัน ส่ือสังคมออนไลน์เป็น
ความสามารถท่ีผู้ ใช้ส่ือแสดงออกถึงความตระหนกัต่อผลกระทบของส่ือสงัคมออนไลน์ สามารถ
เข้าใจในสิ่งท่ีถกูน าเสนอผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ สามารถวิเคราะห์ตีความเนือ้หาสาระท่ีแฝงอยู่ใน
ข้อมูลข่าวสาร สามารถประเมินคุณค่าข้อมูลข่าวสารในส่ือสังคมออนไลน์ สามารถใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมตลอดจนสามารถน าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมลูในมิติผู้
สร้างสรรค์เนือ้หาให้ปรากฎในส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและได้แบ่งการ
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รู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ไว้ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้(1) ความตระหนัก หมายถึง การท่ี
บุคคลมีความสามารถรับรู้อย่างมีสติเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของตนเอง และ
ผลกระทบของส่ือสงัคมออนไลน์ (2) การเข้าใจ หมายถึง การท่ีบุคคลเข้าใจธรรมชาติสภาพความ
เป็นส่ือสงัคมออนไลน์และเข้าใจว่าข้อมลูตา่งๆ ถกูสร้างขึน้ด้วยการน าเสนอจากความเจตนาเสมอ 
(3) การวิเคราะห์ หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆท่ีอยู่ภายในส่ือ ตีความนยัยะท่ี
แฝงอยูใ่นสาร ทราบจดุประสงค์ และกลุม่เปา้หมายของสารส่ือนัน้ (4) การประเมิน หมายถึง การท่ี
บคุคลสามารถประเมินคณุค่าของส่ือสงัคมออนไลน์ ความน่าเช่ือถือของข้อมลู สามารถเช่ือมโยง
เนือ้ความในส่ือสังคมออนไลน์กับบริบทอ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง (5) การใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถสร้างเนือ้หา และเผยแพร่เนือ้หาในส่ือสงัคมออนไลน์ให้เกิด
ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

มาริษา สุจิตวนิช (2558) อธิบายว่า การรู้เท่าทันส่ือหมายถึง ความสามารถของ
บคุคลในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีตนต้องการ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ วิพากษ์ เข้าใจ 
สามารถตีความเนือ้หาสาร ประเมินสารและสามารถสร้างสรรค์ผลิตสารในรูปแบบต่างๆภายใต้
บริบทท่ีหลากหลาย ทัง้นี ก้ารรู้เท่าทัน ส่ือจะสามารถเกิดขึน้ได้นัน้มาจากการก่อร่างของ
องค์ประกอบ 3 ส่วนดงันี ้(1) โครงสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของส่ือ เนือ้หา
ส่ือ อตุสาหกรรมส่ือ โลกแหง่ความเป็นจริง และรู้จกัตนเอง (2) การใช้เคร่ืองมือ หมายถึง เคร่ืองมือ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความรู้ของผู้ รู้เท่าทันส่ือประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การ
ประเมิน (Evaluation) การจ าแนกกลุ่ม (Grouping) การใช้เหตผุลแบบอุปนยั (Induction) การใช้
เหตุผลแบบนิ รนัย  (Deduction) การสัง เคราะ ห์  (Synthesis) และการส รุปสาระส าคัญ 
(Abstracting) (3) ความตัง้ใจในการเปิดรับส่ือและแปลความหมายสารในส่ือท่ีบคุคลเปิดรับ 

กฤษณา ชาวไชย (2556) อธิบายว่า การรู้เท่าทันส่ือ เป็นผลจากกระบวนการทาง
ความสามารถของบุคคลและบริบทของการรู้เท่าทันส่ือท่ีด าเนินไปอย่างพลวตั ซึ่งความสามารถ
ดังกล่าวนี ้แบ่งออกเป็น (1) การเข้าถึงส่ือ (2) การตระหนักถึงผลกระทบของส่ือ (3) ความรู้
เก่ียวกับส่ือ สารจากส่ือ และสภาพแวดล้อมรอบตวั (4) ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของส่ือ 
กระบวนการส่ือสาร ผลกระทบของส่ือ (5) การวิเคราะห์ส่ือและสารจากส่ือ (6) การประเมินคณุคา่
ส่ือและสารจากส่ือ (7) การสร้างสารใหม่ในรูปแบบของตนเอง (8) การส่ือสารเพ่ือการโต้ตอบหรือ
วิจารณ์ไปยงัส่ือหรือผู้ รับสารอ่ืน 
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เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) อธิบายวา่ การรู้เท่าทนัส่ือเป็นพฒันาการทางความคิด
และปัญญาท่ีมีเป้าหมายสงูสดุคือ การสร้างผู้ รับส่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในส่ือและผลผลิตส่ือ 
สามารถแยกความเห็นจากความเป็นจริง สามารถตดัสินสิ่งท่ีส่ือน าเสนออย่างเท่ียงตรง เป็นผู้ รับ
ส่ือท่ีมีพลงัอ านาจและกระตือรือร้น กลา่วคือ ไม่ยอมรับอิทธิพลของส่ืออย่างดษุณี และไม่ตดัสินว่า
ส่ือเป็นอนัตราย แตเ่ป็นผู้ เปิดรับและใช้ส่ือท่ีมีจดุยืนทางสงัคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสงัคม เข้าใจใน
สิ่งท่ีส่ือน า เสนอสามารถมีส่วนร่วม  ตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อส่ือด้วยวิธีการต่าง  ๆ  
ท่ีเหมาะสมได้ สามารถแบ่งออกเป็น  4 องค์ประกอบ ดังนี  ้(1) ความตระหนัก (Awareness) 
หมายถึง ระดบัท่ีผู้ รับสารรับรู้ในความมีอยู่ของส่ือตามการรับสาร รับรู้เนือ้ความส่ือตามท่ีเห็น ท่ีได้
ยิน รับส่ือเพ่ือสนองอารมณ์  ความพอใจ เช่ือและยอมรับในสิ่งท่ี ส่ือเสนอ (2) ความเข้าใจ 
(Comprehension) หมายถึง ระดับท่ีผู้ รับสารสามารถเช่ือมโยงเนือ้หากับองค์กรส่ือ และการ
ท างานของส่ือในแบบแผนทางวิชาชีพ เข้าใจรหัส สัญลักษณ์และความหมายของเนือ้ความส่ือ  
(3) การวิเคราะห์ (Analyze) การตีความ (Interpret) หมายถึง ระดบัท่ีผู้ รับสารวิเคราะห์ความเป็น
วิชาชีพ และความเป็นธุรกิจของส่ือได้ ตีความรหัส สญัลกัษณ์ และความหมายของเนือ้ความส่ือได้
ในระดับนามธรรมและความหมายแฝง (4) การประเมิน (Evaluate) การตัดสิน (Judgement) 
หมายถึง ระดบัท่ีผู้ รับสารประเมินจดุยืนของส่ือมวลชนได้ ตดัสินได้ว่าส่ือมวลชนมีความเช่ือมโยง
กับอ านาจทางธุรกิจ ตีความรหัส สัญลักษณ์ ความหมายของส่ือได้อย่างเช่ือมโยงกับแนวคิด 
อดุมการณ์ของส่ือและบริบททางสงัคม วฒันธรรม 

จากองค์ประกอบข้างต้น จะพบวา่นกัคดิตา่งประเทศและประเทศไทยให้ความหมาย การ
รู้เทา่ทนัส่ือ ไว้ซึง่สามารถสงัเคราะห์องค์ประกอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้
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ตาราง 1 ตารางสงัเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทนัส่ือ 
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 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
จากตารางการสงัเคราะห์แนวคิดเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) ท่ีได้มีนกัคิด

ทัง้ต่างประเทศและในประเทศไทยได้สรุปองค์ประกอบไว้ข้างต้นนี ้จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบท่ีนกั
คดิมีความคดิเห็นตรงกนัเป็นจ านวนมากท่ีสดุมี 5 องค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. องค์ประกอบความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ  
2. องค์ประกอบความสามารถในการเข้าใจส่ือ  
3. องค์ประกอบความสามารถในการประเมินส่ือ 
 4. องค์ประกอบความตระหนกัถึงผลกระทบของบคุคลและสงัคม  
5. องค์ประกอบความสามารถในการใช้ส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งในองค์ประกอบความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ องค์ประกอบความสามารถใน
การเข้าใจส่ือ และองค์ประกอบความสามารถในการประเมินส่ือนี ้มีงานวิจยัของประเทศไทยได้
รวมองค์ประกอบดงักล่าวทัง้ 3 องค์ประกอบไว้ในองค์ประกอบการมีทกัษะการคิดวิจารณญาณ 
(จินตนา ตนัสวุรรณนนท์. 2550) ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้รวมองค์ประกอบดงักล่าวนีม้าไว้ในด้านเดียวกนั 
คือ ด้านการมีทกัษะการคิดวิจารณญาณ ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามบริบททิศทางของการศึกษาทาง
ศาสตร์ของสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ผู้ วิจยัจึงได้ปรับช่ือขององค์ประกอบให้เป็นไปทางบริบทของ
พฤตกิรรมในการศกึษาพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัในครัง้นี ้ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ 
องค์ประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ

ของบคุคลและสงัคม 
องค์ประกอบท่ี 3 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน เป็นการเช่ือมโยงกันระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์กับการรู้เท่าทนัส่ือ จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบว่ามี
ผู้ ให้ความหมายของ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ว่าคือ ลกัษณะท่าทางของการใช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์ ทัง้ในบริบทท่ีเป็นทัง้ผู้ รับส่ือและผู้ ใช้ส่ือ ซึ่งประกอบด้วย ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้
บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ 
(ปรัชญา หินศรีสุวรรณ , 2555, น. 7), (เอมิกา เหมมินทร์, 2556, ม. 5), (กันตพล บันทัดทอง. 
2557, 7-8), (นชุจรินทร์ ชอบด ารงธรรม, 2553, ม. 8), (พิศมยั หาญมงคลพิพฒัน์, 2558, ม. 149)  
ส่วนการรู้เท่าทันส่ือ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Media Literacy”  จากการทบทวนเอกสารท่ี
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เก่ียวข้องพบวา่มีนกัวิชาการทัง้ในและตา่งประเทศให้ความหมายท่ีมีทัง้สว่นท่ีเหมือนกนัและสว่นท่ี
แตกต่างกัน บางส่วนมีความสอดคล้องกันอยู่ในบางประการแล้วแต่มุมมองแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
แตกตา่งกนัไป ดงันี ้ 

สภาส่ือแห่งชาติ นิยามการรู้เท่าทันส่ือว่า คือ ความสามารถท่ีจะเลือก ท่ีจะเข้าใจ
ภายในบริบทของเนือ้หา รูปแบบ ผลกระทบ การอุตสาหกรรม การผลิต การตัง้ค าถาม การ
ประเมินผล การสร้างสรรค์ และการตอบสนองตอ่ความคิดเม่ือเปิดรับส่ืออย่างระมดัระวงั ไตร่ตรอง 
ก่อนการตัดสินใจ และในท่ีประชุมของชาติผู้ น าในปีคริสต์ศักราช  1992 เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ 
สนับสนุนโดยสถาบันเอสเพน  อธิบายว่า พืน้ฐานของการรู้เท่าทันส่ือ คือ ความสามารถของ
พลเมืองท่ีจะเข้าถึง วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ท่ีจะตามมาว่า
พลเมือง มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออย่างรู้เท่าทันหรือไม่ (อ้างอิงจาก Silverblatt. 1995) ซึ่ง ซิลเวอร์
แบลท (Silverblatt. 1995, น. 2-3) ได้ก าหนดนิยามการรู้เท่าทันส่ือโดยสอดคล้องกับข้อมูล
ดงักล่าวท่ีมีอยู่เดิม แต่เน้นให้ความส าคญัองค์ประกอบดงัต่อไปนี  ้1. การตระหนกัต่อผลกระทบ
ของส่ือของบคุคลและสงัคม 2. ความเข้าใจในขัน้ตอนการส่ือสารของส่ือ 3. พฒันาการของกลยทุธ์
ท่ีมีตอ่การวิเคราะห์และสารท่ีโต้ตอบในส่ือ 4. ความตระหนกัในเนือ้หาของส่ือ 5. การปลูกฝังให้มี
ความร่ืนรมย์ สนุทรีย์ ช่ืนชมในเนือ้หาในส่ือ 

ในขณะท่ี พอตเตอร์ (Potter. 2005: 22) กล่าวว่า การรู้เท่าทันส่ือ คือ มุมมองของ
บคุคลต่อการเปิดรับส่ืออย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง สามารถตีความความหมายของสารจาก
ส่ือท่ีพบ ด้วยมมุมองโครงสร้างความรู้ท่ีมีอยู่ของส่วนบุคคล ซึ่งโครงสร้างของความรู้นีจ้ าเป็นต้อง
ใช้เครืองมือ และวตัถดุิบ เหลา่นี ้คือ ทกัษะในการบริโภคสารจากส่ือทกุประเภท และสารจากโลกท่ี
แท้จริง เพ่ือการส่ือความหมายจากสารด้วยความตระหนกัรู้และรับสารจากส่ืออย่างมีสติ แนวคิด
ดังกล่าวของพอตเตอร์สอดคล้องกับ เดวิด (David Buckingham. 2003: 6) มาริษา สุจิตวนิช 
(2558: 9-12) และนพพร สุนะ (2556: 22) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลจะมีความสามารถในการการ
รู้เทา่ทนัส่ือได้นัน้ จะต้องประกอบไปด้วย 3 สว่น ดงันี ้

1. โครงสร้างความรู้ ซึ่งโครงสร้างความรู้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการรู้เท่าทันส่ือนี ้
ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับผลกระทบของส่ือ (media effects) เนือ้หาส่ือ (media content) 
อุตสาหกรรม ส่ือ (media industries) โลกแห่งความเป็นจริง (real world) และรู้จักตนเอง  
(the self) 

2. การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็นตอ่การสร้างทกัษะของผู้ รู้เท่าทนัส่ือ 
มีหลากหลายรูปแบบ ซึง่นกัวิชาการทัง้ 3 ทา่นนีไ้ด้ให้ ความหมายของทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือตรงกนั
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ว่า คือ เคร่ืองมือ ท่ีสอดคล้องกับความเห็นของพอตเตอร์ ซึ่ง ทักษะดงักล่าวนี ้ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ การประเมิน การจ าแนก และการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล 

3. ความตัง้ใจในการเปิดรับส่ือและแปลความหมายสารในส่ือท่ีบุคคลเปิดรับ  
โดย พรทิพย์ เย็นจะบก (2552, น. 21) กลา่ววา่ การรู้เท่าทนัส่ือเป็นการอ่านส่ือให้ออกเพ่ือเป็นการ
พฒันาศกัยภาพทกัษะในการเข้าถึงส่ือประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ส่ือ การตีความเนือ้หาของส่ือ 
การประเมินค่า และการเข้าใจผลกระทบของส่ือ รวมทัง้สามารถใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ ขณะท่ี 
(โตมร อภิวันทนากร, 2556, น. 11) (พนม คล่ีฉายา, 2556, น. 14) (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , 
2550, น. 24) และ (นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์, 2558, น. 12))ได้ให้ความหมายการรู้เท่าทันส่ือ ไว้
ตรงกันว่า การรู้เท่าทนัส่ือ เป็นความรู้ ความสามารถของบุคคลท่ีใช้ส่ืออย่างกระตือรือร้น ต่ืนตวั 
รู้จกัมีข้อสงสยัในส่ือ รู้จกัตัง้ประเด็นค าถาม และสืบเสาะแสวงหาข้อมูลสารท่ีแท้จริง โดยไม่เป็น
ผู้ รับและเช่ือในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอแต่เพียงอย่างเดียว รู้จักวิเคราะห์ ไตร่ตรอง แยกแยะประเด็น
ข้อเท็จจริงออกจากสีสนัท่ีปรุงแต่งของส่ือโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มมีอ านาจในส่ือท่ีมี
เจตนาหวังผลประโยชน์ในสังคม และเป็นผู้ ท่ีใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ส านักศูนยเ์รยีนรูสุ้ขภาวะ ส านักศูนยเ์รยีนรูสุ้ขภาวะ. (2558, น. 3) (สถาบนั
สื่อเด็กและเยาวชน, 2557, น. 1-2) และ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ., 
2554  , น, 1-2) ได้ขยายความ ว่า ความสามารถในการตคีวามสิง่ที่ได้รบัจากสื่ออย่างรูเ้ท่าทนั
คอื การไมห่ลงเชื่อในสิง่ทีไ่ดเ้หน็ ไดอ่้าน ไดย้นิ หรอืมปีฏสิมัพนัธด์ว้ย และมวีจิารณญาณในการ
ใช้เทคโนโลยีได้หลากหลายจากการทบทวนข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทนั หมายถงึ การที่บุคคลใชง้านทัง้การเปิดรบัเนื้อหา การกระท าต่างๆ ผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) อย่างมวีจิารณญาณ วเิคราะห์
และประเมนิเนื้อหาทีไ่ดร้บัจากสื่อสงัคมออนไลน์อย่างถูกต้องชดัเจน และตระหนักถงึผลกระทบ
ว่าเนื้อหาและการกระท าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ส่งผลทัง้ที่เป็นประโยชน์และโทษต่อผู้ใช้ทัง้ใน
ระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัสงัคม รวมทัง้การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเอง 

ดงันัน้ พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัจึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ 

1. พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การท่ี
ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์มีระดบัของพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถของแต่ละขัน้ของ
ทักษะการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ โดยแบ่งขัน้ของระดบัการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ ออกเป็น 4 
ระดบั ได้แก่ (1) ระดบัการรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสงัคมออนไลน์ (2) ระดบัความเข้าใจ
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ข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสงัคมออนไลน์ (3) ระดบัการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่
ในส่ือสงัคมออนไลน์ (4) ระดบัการประเมินข้อมลูขา่วสารท่ีปรากฎอยูใ่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

2. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคล
และสงัคม หมายถึง การท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์รับรู้ว่าข้อมลูข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือ เป็นข้อมลู
ข่าวสารท่ีส่งผลประโยชน์และส่งผลให้เกิดโทษ ต่อผู้ รับและผู้ ใช้ส่ือ ทัง้ในส่วนท่ีเป็นระดบัปัจเจก
บคุคลและระดบัสงัคม 

3. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ี
ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์สามารถใช้เทคโนโลยีในส่ือสงัคมออนไลน์ได้หลากหลายและเกิดประโยชน์ 
เป็นผู้ ใช้ท่ีมีความกระตือรือร้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น ให้ความรู้ เพลิดเพลิน เป็นคน
ทันสมัย มีการแลก เปล่ียนเรียนรู้กับคนอ่ืน อีกทัง้เป็นผู้ ท่ีเป็นประโยชน์กับคนอ่ืนท่ีใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ เชน่ เป็นผู้ ท่ีเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร ชีแ้นะ และให้ค าปรึกษาในส่ือสงัคมออนไลน์ 

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ : 
ความหมาย การวัดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัก าหนดความหมายพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ ว่าหมายถึง การท่ีผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถ
ของระดบัการรู้เท่าทนัส่ือตอ่การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) 
ได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาจากส่ือสงัคมออนไลน์
ได้อยา่งรอบรู้  มีความรู้ความเข้าใจท่ีจะสามารถแยกแยะเนือ้หาสาระท่ีได้รับมาจากส่ือได้ว่าข้อมลู
ใดในส่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง ข้อมลูใดในส่ือท่ีเป็นข้อมูลเท็จหรือมีเนือ้หาสาระท่ีมีนยัยะแอบ
แฝงอยูท่ี่เป็นการผลิตขึน้เพ่ือกลยทุธ์ในการน าเสนอข้อมลูขา่วสารในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการส่ือ 
และเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการประเมินความน่าเช่ือถือในข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากส่ือได้ว่า  
สิ่งท่ีปรากฎในส่ือสิ่งใดควรเช่ือ ไม่ควรเช่ือ สิ่งใดควรน าไปปฏิบตัิตาม ไม่ควรน าไปปฎิบตัิตาม รวม
ไปถึงเป็นผู้ ท่ีใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ในขนาดท่ี
พอเหมาะ โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้ 

(1) ระดบัความเข้าใจข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง 
ระดบัท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์รับรู้และเข้าใจเนือ้หารวมทัง้สามารถตีความหมายของส่ือท่ีปรากฎอยู่
ในส่ือสงัคมออนไลน์ได้มากกว่าระดบัการรู้ ซึ่งผู้ รับสารแตล่ะคนจะมีความเข้าใจส่ือได้แตกตา่งกนั 
ขึ น้อยู่กับประสบการณ์  พื น้ฐานการศึกษา คุณสมบัติ ในการเรียน รู้ ตลอดจนการรับ รู้  
ข้อมูลของแต่ละบุคคลท่ีไม่ เท่ากันมาก่อน (Potter, 2005); (Art Silverblatt, 1995); (Baran, 
2004); (จินตนา ตนัสวุรรณนนท์, 2550) 
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(2) ระดบัการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึง 
ระดับท่ีผู้ ใช้ส่ือไม่เพียงแค่รู้และเข้าใจเนือ้หาท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ แต่ยังสามารถ
แยกแยะข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจากส่ือได้วา่ข้อมลูข่าวสารใดในส่ือท่ีปรากฎอยูใ่นส่ือสงัคมออนไลน์
เป็นข้อมลูท่ีเป็นความจริง ข้อมลูข่าวสารใดในส่ือเป็นสิ่งท่ีส่ือสร้างขึน้เพ่ือผลประ โยชน์ทางการค้า 
รวมทัง้สามารถตีความหมายท่ีแอบแฝงอยู่ในส่ือได้ (Baran. 2004 ; ส านักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ. 
2558 ; จินตนา ตนัสวุรรณนนท์. 2550)  

(3) ระดบัการประเมินข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง 
ระดบัท่ีผู้ ใช้ส่ือนอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอและมีความสามารถในระดบั
การวิเคราะห์ส่ือแล้วยงัสามารถประเมินส่ือท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสงัคมออนไลน์ได้ สามารถพิจารณา
ไตร่ตรองตีความได้อย่างลึกซึง้เช่ือมโยงกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม สามารถเห็นถึงคา่นิยม 
อดุมการณ์ แบบแผนความคิดท่ีอยู่ในเนือ้หาส่ือ สามารถรับรู้ว่าผลผลิตของส่ือทุกส่ือเป็นสิ่งท่ีถูก
สร้างขึน้และรู้ว่าส่ือก าลงัใช้เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้ผู้ ใช้ส่ือเกิดอารมณ์คล้อยตาม
สิ่งท่ีส่ือน าเสนอ ผู้ ใช้ส่ือในระดบัการประเมินจะไม่ตีความและเช่ือตามสิ่งท่ีส่ือน าเสนอมาทัง้หมด 
แต่เม่ือพบข้อสงสัยจะแสวงหาความรู้จากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือยืนยันความถูกต้อง (Renee, 
1998); (จินตนา ตนัสุวรรณนนท์, 2550); (นิธิดา วิวฒัน์พาณิชย์, 2558); (เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 
2540) 

การวัดองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า มีผู้ สร้างเคร่ืองมือวัดในบริบทท่ีใกล้เคียง ได้แก่ 
พฤติกรรมการรับ ส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีรายละเอียดการวัด  ดังนี ้ 
(ปราณี จ้อยรอด, 2552) ได้สร้าเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ท่ีศึกษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ กรุงเทพมหานคร จ านวน 395 คน ประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ข้อ 
มีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเช่ือมั่น
แบบสัมประสิทธ์แอลฟาเท่ากับ .63 และ ธนพัทธ์ (ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์, 2559) ได้สร้าง
เคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กด้วยปัญญา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการเรียนการสอนทัง้ 3 สาขา ได้แก่ สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 510 คน ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบัตัง้แต ่
“จริงท่ีสุด ” ถึง  “ไม่จ ริงเลย ” มีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิท ธ์แอลฟาเท่ากับ  .87 และ  
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(จินตนา ตนัสุวรรณนนท์, 2550) ได้สร้างเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมของการรู้เท่าทันส่ือ ด้านการคิด
วิจารณญาณ กลุ่มตวัอย่างคือนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี 1 ท่ี
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  จ านวน 70 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม 2 กลุ่มท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการใช้ ส่ือในระดับ ท่ีแตกต่างกัน  ได้แก่  กลุ่ม ท่ี มี ระดับการรับ รู้
ความสามารถของตนในการใช้ส่ือสงู จ านวน 35 คน และกลุ่มท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ส่ือต ่า จ านวน 35 คน ประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิด 7 ข้อ ท่ีมีตวัเลือก 4 ตวัเลือก
ให้เลือกตอบ มีลกัษณะเป็นมาตราประเมินคา่ 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 การรู้ ระดบัท่ี 2 การเข้าใจ 
ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห์ และ ระดบัท่ี 4 การประเมิน มีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์แอลฟา
เทา่กบั .72 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้การวัดองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถวดัได้จากแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง มีลกัษณะเป็นมาตรา
ประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏิบตับิอ่ยครัง้ท่ีสดุ” จนถึง “ไม่เคยปฏิบตัิเลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนน
มากกว่าแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณมากกวา่ผู้ ท่ีตอบ
ได้คะแนนน้อย 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณในบริบทท่ีใกล้เคียง คือ งานวิจัยของ (จินตนา ตนัสุวรรณนนท์, 2550) ท่ีกล่าวถึง
องค์ประกอบหนึ่งในการรู้เท่าทนัส่ือ คือ การมีทกัษะการคิดวิจารณญาณ หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือมี
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ สามารถวิเคราะห์ ตีความเนือ้หาสาระรวมถึงนยัยะท่ีแฝงอยู่
ในวตัถปุระสงค์ในการน าเสนอของส่ือได้ สามารถตัง้ค าถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ
ได้ และสามารถประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือท่ีแฝงอยู่ในส่ือได้ นอกจากนี ้งานวิจยัของ 
(ปราณี จ้อยรอด, 2552) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง การท่ีบคุคลใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือท ากิจกรรมด้านการส่ือสาร 
ด้านการศกึษาค้นคว้า และด้านบนัเทิง โดยท่ีการรับนีบุ้คคลจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง  ตดัสินใจท่ี
จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ตโดยค านึงถึงคุณภาพและคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ
มากกว่าการค านึงถึงค าโฆษณาชักจูงและรู้ขอบเขตปริมาณในการรับส่ืออินเทอร์เน็ตให้อยู่ใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะพอดี 
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องค์ประกอบด้านพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถงึผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคม : ความหมาย การวัด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยก าหนดความหมายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม หมายถึง ค าว่า ตระหนัก มีความหมายลึกซึง้
มากกวา่ค าว่ารู้หรือรับรู้ เพราะการตระหนกัคือสภาวะท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการทางสมองและจิตใจ
ของมนุษย์ท่ีจะใช้เพ่ือการรับรู้ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรู้แจ้ง รู้ประจกัษ์ เห็นชดัมากกว่าการรู้หรือรับรู้
ในขัน้ตอนธรรมดา เน่ืองจากค าวา่ตระหนกันัน้เป็นค าท่ีมกัจะคูก่บัค าอ่ืนๆ ท่ีมกัจะมีผลพวงตามมา
เสมอ และค าว่าตระหนักไม่ได้เกิดจากการรับรู้แค่ในกระบวนการทางสมองแต่เพียงอย่างเดียว
เหมือนค าว่ารู้หรือรับรู้ แต่เป็นการรับรู้ถึงภายในจิตใจของมนุษย์ด้วย เม่ือมารวมกับค าว่า 
ผลกระทบ ท่ีหมายถึงผลลพัธ์ท่ีก่อให้เกิดเหตกุารณ์อ่ืนตามมา จึงท าให้ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบ มีความหมายว่า การใช้งานหรือการกระท าผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยบุคคลรับรู้ได้ว่า ข้อมูลข่าวสารใดท่ีพบในส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) และไลน์ (Line) นัน้เป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์หรือเป็นโทษ ส่งผลต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และ
สังคมอย่างไรบ้าง เช่น พฤติกรรมการกดถูกใจ(Like) แสดงความคิดเห็น (Post) ส่งต่อข้อมูล 
(Share) สนทนาแบบออนไลน์ (Chat) ข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฎอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมี
คุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นต้น (Art Silverblatt, 1995); (Baran, 2004);(จินตนา ตัน
สวุรรณนนท์, 2550); (นิธิดา วิวฒัน์พาณิชย์, 2558); (มาริษา สจุิตวนิช, 2558) 

การวัดองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบวา่ มีผู้สร้างเคร่ืองมือวดั
ในบริบทท่ีใกล้เคียง ได้แก่ (นพพร สุนะ, 2556) ได้สร้างเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการรู้เท่าทนัส่ือใน
การใช้ส่ือออนไลน์ ด้านผลจากการใช้และการติดส่ือออนไลน์ ประกอบด้วย ผลทางด้านบวกและ
ด้านลบ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทลั คณะ
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 186 คน ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ 
ลกัษณะเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดบัตัง้แต่ “มากท่ีสุด” ถึง “ไม่เคยท าเลย” มีค่าความเช่ือมั่น
แบบสัมประสิทธ์แอลฟาเท่ากับ .82 และ (จินตนา ตนัสุวรรณนนท์, 2550) ได้สร้างเคร่ืองมือวัด
พฤตกิรรมของการรู้เทา่ทนัส่ือ ด้านการตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีตอ่ปัจเจกบคุคลและสงัคม 
กลุม่ตวัอยา่งคือนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี 1 ท่ีอาสาสมคัรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 70 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม 2 กลุ่มท่ีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ส่ือในระดบัท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ กลุ่มท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้
ส่ือสูง จ านวน 35 คน และกลุ่มท่ีมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ส่ือต ่า  จ านวน  
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35 คนประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิด ทัง้ทางบวกและทางลบ จ าวนวน 36 ข้อ ลักษณะเป็น
มาตราประเมินค่า 4 ระดบัตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์
แอลฟาเทา่กบั .75 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้การวัดองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบคุคลและสงัคม สามารถวดัได้จากแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้
เอง มีลกัษณะเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิบ่อยครัง้ท่ีสุด” จนถึง “ไม่เคยปฏิบตัิ
เลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกว่าผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

งานวิจยัท่ีให้ความหมายเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการตระหนกัรู้ถึงผลกระทบต่อบคุคล
และสังคมในข้อมูลข่าวสารของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและสังคมไว้ในบริบทท่ี
ใกล้เคียง คือ งานวิจยัของ (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559) กล่าวว่า ผลกระทบของเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ มีผลกระทบทัง้ในเชิงบวก และเชิงลบผลกระทบเชิงบวก ดงันี ้1) เป็นส่ือในการน าเสนอ
ผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วิดีโอต่างๆ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้เข้า  มารับชมและแสดงความ
คิดเห็น 2) เป็นส่ือท่ีใช้ในการแบ่งปันข้อมลู รูปภาพ ความรู้ให้กับผู้ อ่ืน สามารถ แลกเปล่ียนข้อมูล
ความรู้ในสิ่งท่ีสนใจร่วมกันได้ เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม 3) เป็นเวทีแสดง ความคิดเห็น
เก่ียวกับเก่ียวกับต่างๆ 4) เป็นเครือข่ายกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได้  
5) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่ือสารได้หลายรูปแบบ  
6) เป็นเคร่ืองมือ ช่วยในการพัฒนาชุมชน โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ
เช่ือมต่อประชาชนในชุมชนกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 7) เป็นส่ือในการ
ประชาสมัพนัธ์ 8) ช่วยประหยดัคา่ใช้จา่ยในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนด้วยชอ่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
ในขณะท่ี ผลกระทบเชิงลบ มีดงันี ้1) เป็นช่องทางท่ีถูกละเมิด ลิขสิทธ์ิขโมยผลงาน หรือถูกแอบ
อ้างได้ง่าย หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณในการใช้งาน 2) หากใช้หมกมุ่นกบัการ
เข้าร่วมเครือขายสงัคมออนไลน์มากเกินไปอาจสง่ผลเสียตอ่สขุภาพ และอาจท าให้ประสิทธิภาพใน
การเรียนลดลง อีกทัง้จะท าให้เสียเวลาถ้าผู้ ใช้อย่างไม่ รู้คุณค่า 3) เป็นช่องทางท่ีสามารถ
วิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมในเก่ียวกับเชิงลบ และอาจท าให้เกิดกรณีพิพาทบานปลาย 4) ภัย
คกุคามจากเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในรูปแบบตา่งๆ   

นพพร สนุะ (2556) กล่าววา่ อิทธิพลของส่ือสงัคมออนไลน์ได้แพร่ขยายไปในสงัคม และ
ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ด้านบวกและลบ ผลกระทบทางด้านบวก เช่น สามารถได้รับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึน้ ท าให้ประชาชนมีความรู้ สามารถหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ และทนัสมยั 
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ได้จากแหล่งข้อมลูตา่งๆในอินเทอร์เน็ต และยงัท าให้สามารถติดตอ่ส่ือสารถึงกนัได้สะดวก รวดเร็ว 
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับผลกระทบทางด้านลบ เช่น อาจจะท าให้เยาวชนได้รับข้อมูล
หรือภาพในทางท่ีไม่ดีได้ การล่อลวงผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การพนันออนไลน์ ดงันัน้การใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ ควรตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ สนทนาในเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ และต้องตระหนกัถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในเร่ืองของเวลา และเนือ้หาท่ีใช้ใน
การสนทนา ส่วนจินตนา ตนัสวุรรณนนท์ (2550) กล่าวว่า การตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีตอ่
ปัจเจกบคุคลและสงัคม หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้ รวมทัง้เข้าใจ
ผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม ไม่ว่าจะเป็น ผลทางด้านความคิด ความรู้สึก/
จิตใจ และพฤตกิรรม  

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ : 
ความหมาย การวัด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยก าหนดความหมายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ 
(Line) สามารถใช้เทคโนโลยีในส่ือสงัคมออนไลน์ได้หลากหลายและสร้างสรรค์ เป็นผู้ ใช้ท่ีมี ความ
กระตือรือร้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น ให้ความรู้ เพลิดเพลิน เป็นคนทนัสมยั มีการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้กับคนอ่ืน อีกทัง้เป็นผู้ ท่ี เป็นประโยชน์กับคนอ่ืนท่ีใช้ ส่ือสังคมออนไลน์  เช่น  
เป็นผู้ ท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชีแ้นะ และให้ค าปรึกษาในส่ือสังคมออนไลน์ (Baran, 2004);  
(จินตนา ตนัสวุรรณนนท์, 2550); (นิธิดา วิวฒัน์พาณิชย์, 2558) 

การวัดองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบว่า มีผู้สร้างเคร่ืองมือวดัในบริบทท่ีใกล้เคียง ได้แก่ วนัวิสา 
สรีระศาสตร์ (2554) ได้สร้างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และ
ปลอดภัย ด้านพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนหญิ งชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3 และมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 จ านวน 600 คน 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ ลกัษณะเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบัตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” มีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์แอลฟาเท่ากับ .83 และ (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 
2550) ได้สร้างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมของการรู้เท่าทันส่ือ ด้านการเลือกรับและใช้ส่ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี 1  
ท่ีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  จ านวน 70 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม 2 กลุ่มท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการใช้ ส่ือในระดับ ท่ีแตกต่างกัน  ได้แก่  กลุ่ม ท่ี มี ระดับการรับ รู้
ความสามารถของตนในการใช้ส่ือสงู จ านวน 35 คน และกลุ่มท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของ
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ตนในการใช้ส่ือต ่า จ านวน 35 คน ประกอบด้วยข้อค าถาม 21 ข้อ ลกัษณะเป็นมาตราประเมินค่า 
6 ระดบัตัง้แต่ “ไม่สามารถท าได้” ถึง “มั่นใจมากท่ีสุด” ค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์แอลฟา
เทา่กบั .84 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้การวัดองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวดัได้จากแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง มีลกัษณะเป็นมาตรา
ประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏิบตับิอ่ยครัง้ท่ีสดุ” จนถึง “ไม่เคยปฏิบตัิเลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนน
มากกว่าแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่ผู้ ท่ีตอบ
ได้คะแนนน้อย 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) กล่าวว่า การเลือกรับและใช้ส่ือ
อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีผู้ รับส่ือ เลือกรับและใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนในทาง
สร้างสรรค์ โดยน าเนือ้หาสาระหรือข้อคิดท่ีได้รับจากส่ือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิต มีการเปิดรับส่ือและข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์เพ่ือขยายขอบเขต
ความรู้ ความเข้าใจให้กว้างขึน้ และมีการเปิดรับส่ืออย่างมีสติโดยไม่คล้อยตามความเช่ือและ
คา่นิยมท่ีไมเ่หมาะสมจากส่ือ รวมทัง้ไมเ่ลียนแบบพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมจากส่ือ 

 
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรสาเหตุกลุ่มปัจจัยภายใน
บุคคลท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

ส าหรับกลุ่มปัจจัยภายในนัน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่าปัจจยัภายใน
บคุคลท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านกึ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
แนวคิดที่เก่ียวกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

ค าว่า บุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาละตินแปลว่า หน้ากาก ซึ่งใช้ สวมใส่
เวลาแสดงละครต่างๆเพ่ือเปล่ียนให้ผู้ แสดงกลายเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่ง ในพจนานุกรมราช
บณัฑิตสถานพุทธศกัราช 2542 อธิบายความหมายของค าว่าบุคลิกภาพว่าหมายถึง สภาพนิสัย
เฉพาะบคุคล ซึ่งค าว่านิสยั หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมบุคคลท่ีกระท าจนเคยชินจนกลายมา
เป็นท่าทางจ าเพาะบุคคล ซึ่งได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้สอดคล้องและแตกต่างกันดังนี ้  
กิลฟอร์ด (Guiford. 1959: 7) และกอร์ดอน (Gordon. 1963: 14) อธิบายความหมายของ
บคุลิกภาพไว้ตรงกันว่า หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของกิริยาท่าทางท่ีเป็นแบบประจ าตวัของบคุคล 
ซึง่นอลล์ (Noll. 1965: 277) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะท่าทางของบคุคล
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ท่ีแสดงออกมาให้บคุคลอ่ืนสามารถบอกได้วา่เขาเป็นคนอย่างไร ในขณะท่ีมนัน์ (Munn. 1966: 38) 
กล่าวว่า บคุลิกภาพ นัน้เกิดจากผลรวมของลกัษณะทางพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของบคุคล จน
กลายมาเป็นลกัษณะของบุคคล และมอร์ริส (Morris. 1979: 618) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง 
รูปแบบประจ าตัวของบุคคลท่ีรวมไปถึงพฤติกรรม อารมณ์แรงจูงใจ ความคิดและเจตคติ และ
เน่ืองจากเพ่ือเป็นการหาค าตอบให้กับค าถามว่า บุคคลหนึ่งจะมีองค์ประกอบของลักษณะ
บุคลิกภาพ (Traits) และลกัษณะนิสยั (Disposition) ในด้านใดบ้าง ในช่วงเวลาประมาณ 50 ปีท่ี
ผ่านมาได้มีนกัจิตวิทยาหลายท่านได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาองค์ประกอบเร่ืองนีจ้นได้ลกัษณะ
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีในปัจจุบนั คือ ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 
(Big Five) (นิภาพร พวงมี. 2554: 13) 

แนวคิดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ  
แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบนี มี้ พื น้ฐานความเช่ือว่าบุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบเปรียบเสมือนกล่องบรรจนุิสยัย่อยๆของมนษุย์ท่ีน าเอาลกัษณะท่ีใกล้เคียงกันเข้าไว้
ด้วยกัน การให้ค าจ ากัดความของบุคลิกภาพทัง้ห้าองค์ประกอบต่อไปนีจ้ะเป็นการอธิบาย
องค์ประกอบหลักของลักษณะท่ีบรรจุอยู่ในกล่องแต่ละใบ ซึ่งผู้ วิจัยขอน าเสนอรายละเอียด
บคุลิกภาพห้าองค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบตามแนวคดิของคอสตาและแมคเคร (Costa P.T. Jr 
& McCrae R.R, 1992, น. 415-417)  

บคุลิกภาพท่ี 1 บคุลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) เป็นลกัษณะบุคลิกภาพ
ตรงข้ามกับบุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวสูงมีแนวโน้มท่ีจะมีความวิตกกังวล  (Anxious) อารมณ์แปรปรวน (Temperamental) 
เวทน าส งสารตน เอง  (Self-pitying) ค านึ งถึ งแต่ตน เอง  (Self-conscious) ฉุน เฉี ย วง่ าย 
(Emotional) และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเครียดจนน าไปสู่ความผิดปกติทางจิต (Disorders)ได้ 
ส าหรับบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวต ่าหรือเรียกว่าเป็นผู้ มีความมั่นคงทางอารมณ์ 
(Emotional Stability) จะเป็นคนท่ีสุขุมเยือกเย็น (Calm) พึงพอใจในตนเอง (Self-satisfied) และ
อารมณ์ไมฉ่นุเฉียวง่าย (Unemotional) มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่  

ด้านท่ี  1 มีความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง บุคคลท่ีมีความว้าวุ่น
หวาดกลวั มีแนวโน้มท่ีจะวิตกต่ืนกลวั ตงึเครียด กระสบักระสา่ย 

ด้านท่ี 2 โกรธง่าย (Anger) เป็นลกัษณะท่ีบ่งชีแ้นวโน้มของความโกรธ และ
ภาวะท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ความหงดุหงิดและความขุน่เคือง  



  34 

ด้านท่ี 3 ความท้อแท้ (Discouragement) เป็นผู้ ท่ีมีความรู้สึกผิด เศร้า สิน้
หวงั และว้าเหว ่เป็นผู้ ท่ีมีความท้อแท้ง่าย  

ด้านท่ี 4 การค านึงถึงแต่ตนเอง (Self Consciousness) เป็นลักษณะผู้ ท่ีมี
อารมณ์ความรู้สึกท่ีเต็มไปด้วยความละอาย รู้สึกไม่สบายใจท่ีจะมีผู้ อ่ืนอยู่แวดล้อมหรือรู้สึกกงัวล
กบัการเข้าสงัคม และมีแนวโน้มท่ีจะรู้สกึต ่าต้อย  

ด้านท่ี  5 การมีความกระตุ้ น รุนแรง ( Impulsiveness) หมายถึง การไม่
สามารถท่ีจะควบคมุแรงกระตุ้น และความต้องการของตนเอง  

ด้านท่ี 6 อารมณ์ เปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ความอ่อนแอต่อ
ความเครียด ไม่สามารถเผชิญกับความเครียดได้ เป็นผู้ ท่ีต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน เป็นคนสิน้หวังต่ืน
ตระหนกเม่ือประสบกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน 

บคุลิกภาพท่ี 2 บคุลิกภาพแบบแสดงตวั (Extroversion) เป็นลกัษณะบคุลิกภาพ
ของบคุคลท่ีสนใจสิ่งตา่งๆ รอบตวัและสิ่งตา่งๆภายในตวับคุคลอ่ืน ดงันัน้บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบ
แสดงตัวสูงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นคนมีเสน่ห์  (Affectionate) สนุกสนานร่าเริง (Jovial) ช่างพูด 
(Talkative) ชอบเข้าสงัคม (Joiner) มีอารมณ์ ขนั (Fun-loving) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic) 
ในทางตรงข้ามบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบแสดงตวัต ่ามกัจะเป็ นคนเก็บตวั (Reserved) เงียบขรึม 
(Quiet) รักสนัโดษ (Loners) เย็นชา (Passive) และอาจถึงขัน้ขาดความสามารถในการแสดงออก
ทางอารมณ์อย่างรุนแรง (Lacking the ability to express strong emotion) มีองค์ประกอบ 6 
ด้าน ได้แก่  

ด้านท่ี 1 การเป็นผู้ มีความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง การเป็นผู้ ท่ีมีความรัก
และเป็นมิตรตอ่ผู้ อ่ืน เป็นผู้ ท่ีมีความรักผู้ อ่ืนอยา่งแท้จริง  

ด้านท่ี 2 ความชอบอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน (Gregariousness) หมายถึง ความชอบท่ี
จะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นหมูค่ณะ  

ด้านท่ี 3 การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (assertiveness) หมายถึง ผู้ ท่ีกล้า
ท่ีจะแสดงความเป็นผู้น า หรือเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลในสงัคม  

ด้านท่ี 4 การชอบมีกิจกรรม (Activity) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความว่องไว ต่ืนตวั มี
ความต้องการท ากิจกรรมอยูเ่สมอ  

ด้านท่ี 5 ชอบแสวงหาความต่ืนเต้น (Excitement–Seeking) หมายถึง ผู้ ท่ี
ชอบสิ่งแวดล้อมท่ีมีสีสนัสดใส ท้าทาย 
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ด้านท่ี 6 การมีอารมณ์ด้านบวก (Positive Emotions) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความ
สนกุสนาน มีความสขุ มีความหวงั และมองโลกในแง่ดี 

บุคลิกภาพท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Open to experience) 
เป็นลกัษณะของบคุคลท่ีชอบความหลากหลาย สงัเกตได้จากบคุคลประเภทนีจ้ะต้องการให้มีการ
แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมตา่งๆ และมีความสขุในการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลหรือสิ่งตา่งๆ เป็น
บคุคลท่ีมกัค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ นัน้คือบคุคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์สงู จะ
มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) มีจินตนาการสูง (Imaginative) ใฝ่เรียนรู้ (Curios) โอบอ้อมอารี 
(Liberal) และมกัจะน าเสนอตนเองเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ (Preference) ในทางตรงข้ามบคุคล
ท่ีมีบุคลิกภาพไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆจะเป็นคนท่ียึดติดกับสิ่งเดิมๆ  สนับสนุนค่านิยมแบบเก่าๆ 
(Support tradition value) และยึดติดวิถีชีวิตแบบดัง้เดิม (Preserve a fixed style of living) ยึด
ติดในขนบธรรมเนียมประเพณี (Typically conventional) ตรงไปตรงมา (Down to earth) และ
ขาดการใฝ่เรียนรู้ (Lacking in Curios) มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่  

ด้านท่ี  1 การเป็นคนช่างฝัน (Fantacy) หมายถึง ผู้ ท่ี มี ชีวิตไปด้วย
จินตนาการและความฝัน มีความคดิสร้างสรรค์ภายในตนเอง  

ด้านท่ี 2 ความสุนทรีย์ (Aesthetics) หมายถึง ผู้ ท่ีหวั่นไหวกับงานและ
ความงดงามในศลิปะ บทกวี  

ด้านท่ี 3 การเปิดเผยความรู้สึก (Feelings) หมายถึง การเป็นผู้ ท่ี รับรู้
อารมณ์ และความรู้สกึภายในตนเอง  

ด้านท่ี 4 การปฏิบัติ (Actions) หมายถึง ผู้ ท่ีพร้อมท่ีจะลองท ากิจกรรม
ใหม่ๆ  เชน่ รับประทานอาหารใหม่ๆ  ชอบความแปลกใหมห่ลากหลายกวา่ความเคยชินท่ีปฏิบตัิอยู่ 

ด้านท่ี 5 การมีความคิด (Ideas) หมายถึง การมีความคิดท่ีจะเปิดรับ
เหตกุารณ์หรือเร่ืองราวใหม่ๆ  

ด้านท่ี 6 การยอมรับค่านิยม (Values) หมายถึง การมีความพร้อมท่ีจะ
ตรวจสอบคา่นิยมตา่งๆ เชน่ คา่นิยมทางสงัคม การเมือง และศาสนา 

บุ คลิ กภ าพ ท่ี  4 บุ คลิ กภ าพ แบบป ระ นีป ระนอม  (Agreeableness)  
เป็นลกัษณะของบคุคลท่ีใจอ่อน (Soft-hearth) มีความเมตตา (Ruth) ไว้วางใจผู้ อ่ืนง่าย (Trusting) 
ใจดี (Yielding) ยอมคล้อยตามผู้ อ่ืน (Generous) มีความอดทน (Good natured) ในทางตรงข้าม
คนท่ีมีคะแนนด้านนีต้ ่าจะเป็นบุคคลท่ีชอบสงสัยในเร่ืองทั่วไป (Generally suspicious) ตระหน่ี 
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(Stingy) ไม่ เป็นมิ ตร (Unfriendly) ชอบ โม โห  (Irritable) และชอบวิจารณ์  ผู้ อ่ื น  (Critical)  
มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่  

ด้านท่ี 1 การเป็นผู้ ไว้วางใจผู้ อ่ืน (Trust) หมายถึง การท่ีเช่ือว่าผู้ อ่ืนมี
ความซ่ือสตัย์ และเจตนาดี  

ด้านท่ี 2 ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) หมายถึง การมี
ความจริงใจท่ีจะปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืนอยา่งตรงไปตรงมา  

ด้านท่ี 3 ความรู้สึกเอือ้เฟื้อ (Altruism) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความห่วงใยใน
สวสัดภิาพของผู้ อ่ืน เป็นผู้ ท่ีชอบชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  

ด้านท่ี  4 การยอมตามผู้ อ่ืน (Compliance) หมายถึง ผู้ ท่ี มีลักษณะ
ออ่นโยนและตอบสนองตอ่การกระท าของผู้ อ่ืนอยา่งสขุมุ  

ด้านท่ี 5 ความสุภาพ (Modesty) หมายถึง ผู้ ท่ีถ่อมตน ไม่ข่มว่าตนเอง
เหนือกวา่ผู้ อ่ืน  

ด้านท่ี 6 ความมีจิตใจอ่อนโยน (Tender–Mindedness) หมายถึง ผู้ ท่ีให้
ความส าคญัตอ่ความเป็นมนษุย์ของผู้ อ่ืน มีความหวัน่ไหวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน 

บุคลิกภาพท่ี  5 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกหรือบุคลิกภาพแบบมีสต ิ
(Conscientiousness) เป็นลักษณะของบุคคล ท่ี มีความเป็นระเบี ยบ  (Ordered) ควบคุม 
(Controlled) มีระบบระเบียบ (Organized) ทะเยอทะยาน (Ambitious) ต้องการการสัมฤทธ์ิผล 
(Achievement focused) มีระเบียบวินยัในตนเอง (Self-disciplined) ดงันัน้บุคคลท่ีมี บุคลิกภาพ
แบบ มี จิ ตส านึ กสู งจึ ง เป็ นคน ท่ี ชอบท างานหนัก  (Work hard) มี จิ ตส านึ ก รับผิ ดชอบ 
(Conscientious) ตรงต่อเวลา (Punctual) ในทางตรงข้ามบุคคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า
จะเป็นคนท่ีไม่มีระบบระเบียบ (Disorganized) ประมาท (Negligent) ขี เ้กลียด (Lazy) ไม่มี
เป้าหมายในชีวิต (Aimless) ยอมแพ้โดยง่ายเม่ือพบการท างานท่ียาก (Give up when a project 
become difficult) มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่  

ด้านท่ี  1 การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง ผู้ ท่ีสามารถ
จดัการกบัชีวิตตนเองได้ มีความเป็ นเหตเุป็นผล และมีประสิทธิภาพในตนเอง  

ด้านท่ี 2 ความเป็นระเบียบ (Order) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

ด้านท่ี 3 การมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Detifulness) หมายถึง ผู้ ท่ียึด
มัน่ในหลกัการทางจริยธรรมและปฏิบตัติามค ามัน่ท่ีให้ไว้  
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ด้านท่ี 4 ความต้องการสัมฤทธ์ิผล (Achievement Striving) หมายถึง 
การท างานหนกั เพ่ือประสบความส าเร็จในงานตามเปา้หมาย  

ด้ า น ท่ี  5 ค ว าม มี วิ นั ย ต่ อ ต น เอ ง  (Self –Discipline) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถท่ีจะเร่ิม และปฏิบตัิงานให้ส าเร็จ แม้ว่าเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายหรืออุปสรรคก็
ตาม  

ด้านที่  6 แนวคิดที่ ใช้ปฏิบัติงาน (Deliberation) หมายถึง การมี
ความคดิทีจ่ะสามารถปฏบิตัไิด ้มคีวามระมดัระวงัในการปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมาย 

จากการทบทวนเอกสารสรุปได้ว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตส านึกส่วนบคุคลสูง สามารถควบคมุตนเองให้มีระบบระเบียบ 
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง มีแบบแผนในชีวิต เม่ือได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีใดๆจะ
เป็นผู้ ท่ีสามารถท าให้ส าเร็จได้ดงัเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี ้1) การมีความสามารถ (Competence)  2) ความเป็นระเบียบ 
(Order) 3) การมีความ รับผิดชอบในหน้า ท่ี  (Detifulness) 4) ความ ต้องการสัมฤท ธ์ิผล 
(Achievement Striving) 5) ความมีวินัยต่อตนเอง (Self –Discipline) 6) แนวคิดท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
(Deliberation) 

การวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัพบว่า
ส่วนใหญ่มีผู้ ใช้เคร่ืองมือวดับุคลิกภาพทัง้ 5 ด้าน มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของ (นิภาพร พวงมี, 2554) ท่ีศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของพยาบาล ได้น าแบบวัด  NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของ
คอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae ) มาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยข้อค าถาม 60 ข้อ 
เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”  
โดยแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ ท่ี  .80 ส่วนของ (ประไพพรรณ  ศรีปาน , 2555) ท่ีศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน
ธนาคารทิสโก้จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยข้อค าถาม 17 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 
ตัง้แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี .80 
และ (ภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์; และ รัตติกรณ์  จงวิศาล , 2557) ท่ีศึกษาภาวะผู้ น าเชิงจิต
วิญญาณ บคุลิกภาพห้าองค์ประกอบวฒันธรรมองค์การ และผลการปฏิบตังิานของพนกังานระดบั
บงัคบับญัชาบริษัทอตุสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจงัหวดักาญจนบรีุ ได้น าแบบวดัจากแนวคิด
ของ (Costa P.T. Jr & McCrae R.R, 1992) มาใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อค าถาม  60 ข้อ 
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เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดย
แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .80  

ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบวดับคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกโดยปรับปรุงจาก
แบบวดับคุลิกภาพ 5 องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae. 1992) โดยแบง่
องค์ประกอบของด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกไว้เป็น 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ด้านการมี
ความสามารถ 2) ด้านความเป็นระเบียบ 3) ด้านการมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 4) ด้านความ
ต้องการสัมฤทธ์ิผล 5) ด้านความมีวินยัต่อตนเอง 6) ด้านแนวคิดท่ีใช้ปฏิบตัิงาน เป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบัติเลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนน
มากกวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึมากกว่าผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องของบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

จากการประมวลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกกบัพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันพบว่ามีงานวิจัยบริบทอ่ืนท่ีใกล้เคียงกัน ดังนี ้อัญมณี ภักดี
มวลชน และคณะ (2560) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทัน ส่ือเร่ืองเพศของนักศึกษา 
ระดบัอดุมศกึษา ในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่ พบว่า ครอบครัว (บิดา มารดา) ท่ีมีเวลาใน
การเลีย้งดบูุตร ใกล้ชิดบุตร ก็จะมีโอกาสในการอบรม สัง่สอน และเป็นแบบอย่างได้มากในเร่ือง
ของคา่นิยมทางเพศ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.34) รองลงมา คือ สถาบนัแรกของการปลกูฝัง
คา่นิยม ความเช่ือ การเรียนรู้แบบอยา่งการแสดงออก บคุลิกภาพ มากจากครอบครัว 

สายน า้ผึง้ รัตนงาม; และคนอ่ืนๆ (2561) ศึกษาพุทธวิธีการรู้เท่าทนัส่ือใหม่ ส าหรับ
เยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 200 คน 
พบวา่ แนวคดิเชิงเหตผุล และจิตใจ คือ คณุธรรมหรือกศุล ทัง้นีต้้องอาศยัปัจจยั 4 ด้าน คือ การฟัง 
คิด ถาม เขียน ควบคูก่ับการมีกัลยาณมิตรและการสร้างวิธีคิดเพ่ือรู้เท่าทนัการใช้ส่ือใหม่ดงักล่าว  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูท าให้ได้พทุธวิธีการรู้เทา่ทนัส่ือใหม่ท่ีเป็นแนวทางปฏิบตัสิ าหรับเยาวชน 
โดยใช้วิธีคิด 4 แบบ ส่งผลดีตอ่การรู้เท่าทนัของเยาวชน ดงันี  ้วิธีคิดสืบสาวหาเหตผุล เป็นวิธีคิดท่ี
ชว่ยหาเหตแุละเช่ือมโยงไปหาผล ท าให้เยาวชนเข้าใจสาเหตุ ของปัญหาการใช้ส่ือใหม่ เช่น ปัญหา
ครอบครัว เพราะเยาวชนเห็นว่า ผู้ปกครองไม่สนใจดูและ ไม่ท าตัวเป็น  แบบอย่าง อยากมีโลก
ส่วนตวั หรือการใช้ส่ือใหม่โดยขาดสติหรือเพลิดเพลินในการใช้เกินไปจนควบคุมตนเอง  ไม่ได้ 
ดงันัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัคาดว่าบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกนัน้
มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนั 
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ณัฐกาญจน์ กอมณี; และคนอ่ืนๆ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 360 คน พบว่า บุคลิกภาพ
ด้านความมีสตรู้ิผิดชอบมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการทบทวนงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้องนี ้ผู้วิจยัจึงคาดว่าบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก จะมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั โดยนกัศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่ากว่ 

การมีภูมิคุ้มกันทางจิตกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับการมีภูมิคุ้มกันทางจิต 

จากการศึกษาการมีภูมิคุ้มทางจิตของบุคคลมีความเช่ือมโยงกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 เน่ืองจาก
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้
พระราชทานไว้นัน้ อธิบายไว้ว่า ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ  
คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตผุล และ 3) การมีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั ประกอบกับเง่ือนไข
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล (ส านักงานคณะ
ปฏิรูประบบสขุภาพแห่งชาติ, 2549) ซึง่ได้มีนกัวิชาการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศกึษา
ในสาขาพฤติกรรมศาสตร์ และได้อธิบายหลักส าคัญของการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตว่าจะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะท่ีส าคัญอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี สติสัมปชัญญะ 
ความชอบเส่ียง และการจัดการความเครียด (ดจุเดือน พันธุมนาวิน; และ งามตา วนินทานนท์, 
2551) โดยอธิบายไว้ดงันี ้ 

1) การมองโลกในแง่ดี เป็นวิธีการคิดการจดัการของบคุคลในการปรับตวัเม่ือ
เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีท้าทายหรือเม่ือเกิดปัญหาอปุสรรคในชีวิต โดยบคุคลท่ีมีการมองโลกในแง่
ดี มักเป็นผู้ ท่ีมี 1.1) ความคิดและความเช่ือด้านบวกเม่ือเกิดปัญหา เน่ืองจากในยามท่ีประสบ
ปัญหาบคุคลมกัมีความวิตกกงัวล เครียด ซึมเศร้าจนอาจท าให้รู้สึกว่าปัญหาท่ีประสบนัน้แก้ไม่ได้ 
แต่ผู้ ท่ีมองโลกในแง่ดีมักเป็นผู้ ท่ีมีความหวัง เห็นปัญหาเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีทางออก (Seligman. 
1998 อ้างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) 1.2) มองอนาคตในทางท่ีดี ผู้ ท่ีมองโลกในแง่ดีจะ
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มีความคิดว่า ในอนาคตว่าคงจะได้พบเจอกับสิ่งท่ีดีในชีวิต ท าให้มีความหวังในทางบวก  
มีสขุภาพจิตดี (Carver, Scheier; & Weintraub. 1989 อ้างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554)  

2) สติสัมปชัญญะ เป็นความสามารถของมนุษย์ในการท่ีจะหยุดเพ่ือท่ีจะ
พิจารณาประมวลข้อมูลรอบด้านเพ่ือการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ซึ่งท าให้ด ารงชีวิตด้วยความไม่
ประมาท ผู้ ท่ีมีสตสิมัปชญัญะ มกัเป็นผู้ ท่ี 2.1) ไม่คอ่ยขาดสติ มีสมาธิในการกระท า รู้ตวัว่ามีสิ่งใด
เกิดขึน้รอบตวับ้าง และตนก าลงักระท าอะไรอยู่ จึงมีความระมดัระวงัตน อีกทัง้ยงัสามารถควบคมุ
สติได้ (Goven; & Marsch. 2001 อ้างอิงจาก ธนญา ราชแพทยาคม . 2554) 2.2) มีการหลงลืม
น้อย โดยผู้ ท่ีมีสติสัมปชญัญะมักเป็นผู้ ท่ีรู้ตวั ตระหนกัเก่ียวกับตนเองและสิ่งรอบข้าง จึงมีความ
หลงลืมน้อย (Fenigstein; Scheier; & Buss. 1975 อ้างอิงจาก ธนญา ราชแพทยาคม . 2554)  
2.3) ไม่ค่อยมีความหลงเช่ือท่ีผิด มักเป็นผู้ ท่ี รู้สาเหตุรู้ผล เพราะมีการหยุดเพ่ือส ารวจตนเอง  
จึงมีการรับรู้ท่ีถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และมีความรอบคอบ (พระราชวรมุนี . 2529 อ้างอิงจาก 
(ธนญา ราชแพทยาคม, 2554)  

3) ความชอบเส่ียง เป็นจิตลักษณะของมนุษย์ท่ีชอบความท้าทาย สนุก
ต่ืนเต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกัเป็นสิ่งท่ีอนัตรายหรือการยัว่ยจุากสิ่งท่ีไม่ดี ดงันัน้ผู้ ท่ีชอบเส่ียงมาก จึง
เป็นคนท่ีขาดภูมิคุ้ มกันตน นักวิชาการได้อธิบายลักษณะของความชอบเส่ียง โดยสรุปได้ว่า  
ผู้ ท่ีชอบเส่ียงมากเป็นผู้ ท่ี  3.1) อยากทดลองสิ่งท้าทาย ทัง้ๆอาจเป็นการขัดกับกฎระเบียบ 
(Dahlen, 2006); อ้างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) 3.2) ไม่ค่อยตระหนักถึงผลเสียต่อ
ตนเองและสังคม โดยคิดว่า การกระท านัน้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ (Gardner, 2005);  
อ้างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) 3.3) ท าตามผู้ อ่ืน เพ่ือให้ยอมรับหรือตามความเคยชิน 
(Bornovalova; et al. 2008 อ้างอิงจาก ธนญา ราชแพทยาคม. 2554)  

4) การจดัการความเครียด ลกัษณะท่ีส าคญัประการหนึ่งของบุคคลท่ีแสดง
ถึงความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง คือ ความสามารถในการจัดการกับความเครียด (Lazarus, 
1984) อ้างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม, 2554) โดยบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านนีม้กัเป็นผู้ ท่ี 
4.1) กล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนเม่ือรู้ว่าตนเกิดความเครียด (Clark, 1995 ); (Borman; 
Cropanzano; & James. 1995); (J. S. House, 1981). อ้างอิงจาก (ธนญา ราชแพทยาคม , 
2554) 4.2) มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเครียด ทัง้ในเชิงความคิดและการกระท า  
โดยยึดหลักแนวทางจัดการในทางท่ี ดีและเหมาะสม (Compas; et al. 2001 อ้างอิงจาก  
(ธนญา ราชแพทยาคม, 2554)  
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ในขณะท่ี อรพินทร์ ชูชม และ คณะ (2549) ผู้ ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า นอกจากการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต ท่ีประกอบด้วยลกัษณะ
ท่ีส าคญัอย่างน้อย 4 ด้านดงักล่าวแล้ว จะต้องประกอบด้วยลกัษณะเพิ่มเติมดงันี ้1) การพึ่งพา
ตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเช่ือมัน่ในตนเอง พึ่งพาจุดเดน่และความสามารถของตนเอง 
ใช้ความส าเร็จในอดีตท่ีจะสนับสนุนและก าหนดแนวทางการกระท าของตนเอง 2) ความหวัง 
หมายถึงการท่ีบคุคลรับรู้วา่ชีวิตมีความหมายมีเปา้หมายมีหนทางท่ีสามารถบรรลไุด้ 3) การเผชิญ
ปัญหาหมายถึง วิธีการมุ่งแก้ปัญหาท่ีบุคคลใช้ความพยายามคิดหาหนทางแก้ปัญหาท่ีบุคคล
เผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวนัหรือความเครียดด้วยตวัเองหรือแสดงออกถึงความต้องการแก้ปัญหา
โดยมีการขอค าปรึกษาในตวัปัญหานัน้กบัแหล่งตา่งๆท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้และหาข้อมลู
ข่าวสารประกอบเพ่ือช่วยแก้ปัญหา 4) ความยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ปรับตวัหรือฟืน้ตวักลบัคืนมาได้จากการเผชิญปัญหาอปุสรรค มีจิตใจท่ีเข้มแข็งมัน่คงในการอดทน
ต่ออุปสรรคและความเครียดสามารถจัดการกับความรู้สึกอารมณ์ของตนเองได้ ปรับอารมณ์
ความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากบัสภาพการณ์และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ และได้กล่าวสรุป
ไว้ว่า กล่าวโดยสรุปภูมิคุ้มกนัทางจิตจึงเป็นคณุลกัษณะทางจิตใจท่ีประกอบด้วยความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองได้ มีสติสมัปชญัญะ มีความหวงั มีความสามารถในการเผชิญปัญหา และมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตวั ประกอบกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ว่าคณุลกัษณะส าคญั
ประการหนึ่งในการท่ีบุคคลจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าคือ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีใน
ตนเอง โดยท่ีภูมิคุ้มกันทางจิตน่าจะเป็นคุณลักษณะหนึ่งท่ีจะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ใน
ภาวะเส่ียงไม่มั่นคงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดพร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ ทางสงัคมได้ รวมทัง้สามารถจดัการกบัปัญหาตา่งๆได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า
ภมูิคุ้มกนัทางจิตชว่ยสง่เสริมให้บคุคลดารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพ 

นักวิชาการต่างประเทศ (McGurie. 1961 อ้างอิงจาก (วันวิสา สรีระศาสตร์, 
2554) อธิบายว่า การมีภูมิคุ้มกันทางจิตในตวับุคคลนัน้ คือ การเตรียมบุคคลให้พร้อมท่ีจะรับการ
โจมตีหรือการชกัจงู โดยฝึกอบรมให้บคุคลนัน้ถกูโจมตีหรือยัว่ยอุย่างออ่นๆ ในประเด็นท่ีกระทบตอ่
ความรู้สกึนึกคิดและความเช่ือเม่ือถกูโจมตีเช่นนี ้บคุคลก็จะหาข้อมลูหลกัฐานมาลบล้างการโจมตี
นัน้ ท าให้มีความรู้และเจตคติท่ีดีเพิ่มขึน้จนเกิดเป็นภูมิคุ้ มกันท่ีเข้มแข็งมากขึน้ตามไปด้วย 
หลงัจากนัน้ถ้าบุคคล ถูกโจมตี(โดนกระท า)หนกัขึน้ในเร่ืองเดียวกันนี ้บุคคลก็จะสามารถโต้ตอบ
และปฏิเสธการชกัจงูนัน้ได้ไมย่าก หลกัการนีเ้ปรียบเสมือนการปลกูฝีสร้างภมูิต้านทานเชือ้โรค 
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จากการทบทวนเอกสารสรุปได้ว่า การมีภูมิคุ้มกันทางจิต หมายถึง บุคคลมี
สภาพจิตใจท่ีพร้อมท่ีจะรับและจัดการกับสิ่งต่างๆรวมทัง้สถานการณ์ใดๆ ท่ีสามารถเข้ามายัว่ยุ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนภายในจิตใจตน และป้องกันไม่ให้ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก รวมถึง
พฤติกรรมเกิดความโน้มเอียงหรือคล้อยตามบุคคลและสถานการณ์นัน้ๆได้  โดยแบ่งออกเป็น 5 
องค์ประกอบ ดงันี ้1) สติสมัปชญัญะ 2) การพึ่งพาตนเอง 3) ความหวงั 4) การเผชิญปัญหา และ 
5) ความยืดหยุน่ 

การวัดการมีภูมิคุ้มกันทางจิต จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยพบว่า
ผู้วิจยัได้ใช้ค าเรียกแบบวดัตวัแปรการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตแตกตา่งกนั บางงานวิจยัเรียกแบบวดัการ
มีภูมิคุ้มกันทางจิตว่า แบบวดัความเข้มแข็งทางจิตใจ บางงานวิจยัใช้แบบวดัการมีภูมิคุ้มกันทาง
จิตว่า แบบวดัการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ (จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ , 2555) ท่ีศึกษาลักษณะสถานการณ์ในโรงเรียน 
ครอบครัว และจิตพอเพียงท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้น าแบบวดัความเข้มแข็งทางจิตใจ ท่ีปรับปรุงขึน้มาจากมาจากแบบวดัภมูิคุ้มกนัตนทาง
จิตของดจุเดือน พนัธุมนาวิน และ (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน; และ งามตา วนินทานนท์, 2551) ใช้ใน
การศกึษา ประกอบด้วยข้อค าถาม 45 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสุด” ไป
จนถึง “ไม่จริงเลย” โดยแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี .65 ส่วนของ (อรพินทร์ ชูชม และ คณะ, 
2549)  ท่ีศึกษาปัจจยัเชิงเหตแุละผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน เป็นแบบวดัภูมิคุ้มกันทาง
จิต ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ “จริง” ไปจนถึง “ไม่
จริง” โดยแบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่อยู่ท่ี .91 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบวดัการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตโดยปรับปรุงจาก
แบบวัดภูมิคุ้ มกันทางจิตของ (อรพินทร์ ชูชม และคณะ 2554) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สติสมัปชญัญะ 2) การพึง่พาตนเอง 3) ความหวงั 4) การเผชิญปัญหา และ 
5) ความยืดหยุ่น เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตัิ
เลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนนมากกวา่แสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีภูมิคุ้มกนัทางจิตมากกว่าผู้ ท่ีตอบได้คะแนน
น้อยกวา่ 

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องของการมีภิมิคุ้มกันทางจิตกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน  

จากการประมวลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตกับพฤติกรรม 
การใช้ ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันพบว่า มีงานวิจัย ท่ีศึกษาตรงกับการศึกษา  ดังนี ้ 
(วันวิสา สรีระศาสตร์, 2554) ท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมี
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ภูมิคุ้มกันทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของ
นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ี เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนหญิง ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 5 ซึ่งมาจากโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และ
ปลอดภัย 2 โรง และจากโรงเรียนท่ีไม่เข้าโครงการ อีก 2 โรง โรงเรียนทัง้สองประเภทมีขนาด
ใกล้เคียงกนั รวมเป็นนกัเรียนหญิงท่ีศกึษา จ านวน 597 คน พบว่า กลุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูง จะมีการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภยั แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั .01  

จาง หวาง (Jang, 2008) ด้านพยาบาลศาสตร์ของชาวเกาหลีใต้ ท าการศกึษาปัจจยั
เชิงสาเหตขุองการเสพติดอินเทอร์เน็ตของวยัรุ่นชาวเกาหลีใต้ ท่ีเรียนอยู่ในเกรด 7-12 พบว่า เม่ือ
ท าการควบคมุลกัษณะทางชีวสงัคมและภูมิหลงัของวยัรุ่นชาวเกาหลีให้เท่าเทียมกนั กลุ่มตวัอย่าง
คือวยัรุ่นชาวเกาหลีใต้ ท่ีเรียนอยู่ในเกรด 7-12 พบผลว่า วยัรุ่นท่ีมีลกัษณะติดอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ ท่ี
มีอาการหมกมุ่นกับการเล่นอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า ถูกอินเทอร์เน็ตเข้าสิง (Obsessive-
Compulsive symptom) อย่างชัดเจน ท าให้คาดได้ว่า ถ้าวัยรุ่นมีอาการ ถูกอินเทอร์เน็ตเข้าสิง 
มากเท่าใด ก็เช่ือได้วา่ วยัรุ่นจะท ากิจกรรมอย่างมีสตสิมัปชญัญะลดน้อยลง และอาจน าไปสู่ความ
กล้าเส่ียงอย่างขาดเหตุผลมากขึน้ในการท ากิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวแปร
สตสิมัปชญัญะดงักลา่วคือองค์ประกอบหนึง่ของตวัแปรการมีภมูิคุ้มกนัทางจิต  

จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและครอบครัว
ท่ีเก่ียวข้องกับจิตลกัษณะ พฤติกรรมและความสุขในชีวิตของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 400 คน พบวา่ การมีสตสิมัปชญัญะ ซึง่เป็น 1 ใน 
4 ขององค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต เม่ือเข้าท านายร่วมกบัตวัท านายชดุจิตลกัษณะเดิมอีก 
5 ตวัแปร รวมเป็น 6 ตวัแปร สามารถร่วมท านายพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมได้เป็น
ล าดบัท่ี 1 (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง .23 - .33) ใน 6 จาก 16 กลุ่มย่อยทัง้หมด โดยมีปริมาณการร่วม
ท านายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 21.9 – 27.7  

วีรวรรณ วงศ์ป่ินเพ็ชร์ (2558) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างจิตพอเพียงและพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 812 คน พบว่า ชุดตวัแปรจิต
พอเพียงและชุดตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าความสมัพนัธ์คาโนนิคอล เท่ากบั 0.623 อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่ตวัแปรจิตพอเพียงดงักล่าวคือองค์ประกอบหนึง่ของตวัแปรการมี
ภมูิคุ้มกนัทางจิต  

 
จากการทบทวนงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้องนี ้ผู้ วิจัยจึงคาดว่าการมีภูมิคุ้มกัน

ทางจิต จะมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน โดยนกัศึกษาท่ีมี
การมีภูมิคุ้ มกันทางจิตสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตต ่ากว่า 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและตัง้สมมติฐานการวิจัยมาจากการข้อค้นพบงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง (จิราภรณ์ เรืองดิษฐ์ กาลนิล; และคนอ่ืนๆ, 2559) ท่ีศึกษายุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคมของเด็กและเยาวชนระดบัประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า 
ปัจจยัเส่ียงทางสงัคมของเด็กและเยาวชนภาพรวม คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 2) ด้านสขุภาพ 
3) ด้านส่ือ 4) ด้านอบายมขุ และ 5) ด้านเพศ ส่วนภมูิคุ้มกนัทางสงัคมของเด็กและเยาวชน จ าแนก
เป็น 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 ระบบการท างานและกลไกภูมิคุ้มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชนระดบั
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ระบบและกลไกด้านบุคคล  
2) ระบบและกลไกด้านครอบครัว 3) ระบบและกลไกด้านชุมชน และ 4) ระบบและกลไกด้าน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมิติท่ี  2 การเสริมสร้างภูมิคุ้ มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
ประกอบด้วย 1) ด้านบุคคล 2) ด้านครอบครัว 3) ด้านชุมชน 4) ด้านกฎหมาย และ 5) ด้านอ่ืนๆ 
เช่น การรู้เท่าทันส่ือ เป็นต้น และงานวิจัยของ (เกศินี ประทุมสุวรรณ , 2559) ศึกษา เมืองส่ือ
สร้างสรรค์: ตวัชีว้ดัเพ่ือการพฒันาเยาวชน พบว่า เมืองส่ือสร้างสรรค์ควรยดึหลกัการ 3 ดี คือ ส่ือดี 
พืน้ท่ีดี และภูมิดี เพราะการมี  ”ส่ือดี” เปรียบเหมือน “ต้นน า้” ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการของการ
ออกแบบและจดัการ ”พืน้ท่ี” ท าให้เกิด “พืน้ท่ีดี” อันเปรียบได้กับกลางน า้ และท้ายท่ีสุดทัง้ส่ือดี
และพืน้ท่ีดีก็จะท าให้คนมีภูมิปัญญาท่ีเป็นภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็น “ปลายน า้” ในทางกลับกัน การท่ี
บคุคลและชมุชนมีภมูิปัญญาและภูมิคุ้มกนัท่ีดี พวกเขาก็จะเป็นผู้สร้างสรรค์นวตัรกรรมท่ีท าให้เกิด 
“ส่ือดี” และ “พื น้ ท่ี ดี” ต่อไป องค์ประกอบหลักของตัวชี ว้ัด  ประกอบด้วย องค์ประกอบ  
ด้านกิจกรรม ด้านปัจจัยแวดล้อม และด้านผลลพัธ์ ส่วนการขับเคล่ือนชุมชนสู่การเป็นเมืองส่ือ
สร้างสรรค์นัน้ ต้องอาศยัความร่วมมือจากสถาบนัหลกัตา่งๆ ในชมุชน ผลลพัธ์สดุท้าย ก็คือ การท่ี
ประชาชนมีความรู้เท่าทันส่ือและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัง้พฤติกรรมการส่ือสาร 
พฤตกิรรมการบริโภค และพฤตกิรรมสงัคม 
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จากงานวิจยัดงักล่าว ท าให้ผู้ วิจยัมีความคาดหมายว่า นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตมากและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัสงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัต ่ากว่า 

 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

แนวคิดที่เก่ียวกับทักษะการใช้เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication 

Technology : ICT) คือ เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก ท าหน้าท่ีในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและแยกประเภทออกเป็นหมวดหมู ่  
ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ และเผยแพร่ 
ข้อมลูตอ่ไปยงัผู้บริโภค หรือผู้ ใช้งานได้อยา่งถกูต้อง ทนัเวลา และตรงกบัความต้องการ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ.2544) 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษา 
ในระบบของการศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจดัการเรียน

การสอน ด้วยการผลิตเทคนิค วิธีในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันการจดัการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนก็ต้อง
ควบคูก่ันไปกับความก้าวหน้าของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา โดยผู้ เรียนหรือ
ผู้ ใช้งานต้องมีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาข้อมูล วิ เคราะห์ สงัเคราะห์ 
เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือ ซึ่งอย่างไรก็ตามในการ
จดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จ าเป็นจะต้องมีงบประมาณในการ
จดัหา และสามารถสอนให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นได้โดยไม่ยาก (อญัญปารย์ ศิลปนิลมาลย์; และ
คนอ่ืนๆ, 2559, น. 57) ซึง่ในความหมายของค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนี ้ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้
ตรงกนัว่า หมายถึง วิทยาการท่ีมนษุย์ได้เป็นผู้คิดค้นสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความสะดวกสบายและรวดเร็วของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั  ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีระบบการส่ือสารโทรคมนาคม ตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ เป็นระบบท่ีใช้คุณประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อข้อมูลในด้านกระบวนการจัดหา 
จดัเก็บ การวิเคราะห์ การจดัการ การสร้าง การเช่ือมโยง การส่ือสาร และการเผยแพร่สารสนเทศท่ี
เป็นลักษณะ ของภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง ข้อความตัวอักษร และตัวเลข (Taylor, 1998);  
(อรทยั เล่ือนวนั, 2555) และ (อรรถพล กิตติธนาชยั, 2555  ) ส่วนค าวา่ ทกัษะ (Skill) นัน้หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ท่ีผ่านกระบวนการฝึกฝน หล่อหลอม ให้บุคคลนัน้มีระดบัความความรู้และ
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ความสามารถจนกลายมาเป็นความช านาญในการประพฤติปฏิบตัิต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้
ความสามารถท่ีตนเองมีอยู ่

 
 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็น

ทักษะท่ีผู้ เรียนหรือผู้ ใช้งานจ าเป็นจะต้องฝึกฝน  และเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมในยุคกระแสโลกาภิวฒัน์อยู่ตลอด ดงันัน้สิ่งส าคญัต่อการมีทกัษะการใช้
เทคโนโลยี จงึมีดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรู้พืน้ฐานด้านสารสนเทศ คือ สามารถพัฒนา จัดเก็บ สืบค้น และ
แพร่กระจายสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ความรู้พืน้ฐานด้านส่ือ มีความรู้ความเข้าใจ และทกัษะในการใช้ส่ือ ซึ่งมี
อยู่มากมายในโลกปัจจุบัน และจะเพิ่มมากขึน้ในโลกอนาคต ต้องรู้เท่าทันส่ือ และใช้ ส่ือเป็น
เคร่ืองมือในการปฏิบตังิานได้  

3. ความรู้พืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นทักษะท่ี
ส าคญั ท่ีผู้ เรียนหรือผู้ ใช้งานจะต้องมี ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบการส่ือสาร 
อยา่งถกูต้อง และอยา่งชาญฉลาด 

องค์ประกอบทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
ทั ก ษ ะ ด้ าน ส า รส น เท ศ  ส่ื อ  แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (Information Media and 

Technology Skills) ได้แก่ องค์ประกอบส าคญัดงัตอ่ไปนี ้(อนชุา โสมาบตุร, 2556) 
1) การรู้เทา่ทนัสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย 

 1.1) การเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate 
Information) โดย (1) เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล 
(แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) และ (2) ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะท่ี
เกิดขึน้ 

1.2) การใช้และการจดัการสารสนเทศ (Use and Manage Information) 
โดย (1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
(2) จัดการกับสารเทศได้อย่างต่อเน่ือง จากแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่มากมายหลากหลาย และ (3) มี
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ความรู้พืน้ฐานท่ีจะประยกุต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคณุธรรมจริยธรรมท่ีมีปัจจยัเสริมอยู่รอบ
ด้าน 

2) การรู้เทา่ทนัส่ือ (Media Literacy) ประกอบด้วย 
 2.1) ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ (Analyze Media) โดย (1) เข้าใจ

วิธีการใช้และการผลิตส่ือเพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์ท่ีก าหนด (2) สามารถใช้ส่ือเพ่ือตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของบุคคล รู้คุณค่าและสร้างจุดเด่น รู้ถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคส่ือ และ (3) มีความรู้พืน้ฐานท่ีจะประยกุต์ใช้ส่ือได้ตามกรอบแห่งคณุธรรม
จริยธรรมท่ีมีปัจจยัเสริมอยูร่อบด้าน 

2.2) ความสามารถในการผลิตส่ือสร้างสรรค์ (Create Media Products) 
โดย (1) มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามคณุลกัษณะเฉพาะ
ของส่ือประเภทนัน้ๆ และ (2) มีความรู้ความเข้าใจตอ่การใช้ส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนอง
ตอ่ความแตกตา่งในเชิงวฒันธรรมอยา่งรอบด้าน 

3) การ รู้ทัน ไอ ซี ที  ( ICT: Information Communication and Technology 
Literacy) ประกอบด้วย 

3.1) ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Apply Technology 
Efficiency) โดย (1) ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย การจดัการองค์กร การประเมินและ
การส่ือสารทางสารสนเทศ (2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางคอมพิวเตอร์ในการส่ือสารและการสร้าง
เครือข่าย รวมทัง้การเข้าถึงส่ือทางสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม (3) มีความรู้พืน้ฐานในการ
ประยกุต์ใช้ได้ตามกรอบแหง่คณุธรรมจริยธรรมท่ีมีข้อมลูหลากหลายรอบด้าน 

จากการทบทวนเอกสารสรุปได้ว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยี หมายถึง บุคคลมี
ระดบัความรู้ความสามารถต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ทัง้การใช้งานท่ีอยู่ในรูปแบบ
ของการประยุกต์ใช้ เลือกใช้ แสวงหาความรู้ สร้างผลงาน และการส่ือสาร  โดยแบ่งออกเป็น 4 
องค์ประกอบ ดังนี ้1) เลือกสรร (Select) 2) สืบค้น (Search) 3) สร้างงาน (Produce) และ 4) 
ส่ือสาร (Communicate) 

การวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัพบว่ามี
ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัตวัแปรทกัษะการใช้เทคโนโลยี พบว่าในบางงานวิจยัจะสร้างแบบวดัทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี โดยใช้ค าเรียกท่ีใกล้เคียง ได้แก่ แบบวัดทักษะการรู้สารสนเทศ แบบวัดความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แบบวดัสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และแบบวดัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  
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(Rating Scale) ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของอญัญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558) ท่ีศึกษารูปแบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภฏั กลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยข้อค าถาม 16 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 5 
ระดบั ตัง้แต ่“มากท่ีสดุ” ไปจนถึง “น้อยท่ีสดุ” โดยแบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่อยู่ท่ี .90 ส่วนของสาย
ฝน เป้าพะเนา(2554) ศกึษาการศกึษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การเรียนรู้ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วงัไกลกงัวล ประกอบ ด้วย ข้อค าถาม 27 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่“มากท่ีสดุ” 
ไปจนถึง “น้อยท่ีสดุ” โดยแบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .80 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แบบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี  โดยปรับปรุง
จากแบบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี  ของ (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ; และคนอ่ืนๆ, 2559) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้1) เลือกสรร (Select) 2) สืบค้น (Search) 3) 
สร้างงาน (Produce) และ 4) ส่ือสาร (Communicate) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต ่
“ปฏิบตัมิากท่ีสดุ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนนมากกวา่แสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีมากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องของทักษะการใช้เทคโนโลยีกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

จากการประมวลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งของทกัษะการใชเ้ทคโนโลยกีบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาไว้ใกล้เคียงกับการศึกษา  ดังนี้  
(เขมกิา กลิน่เกษร, 2553) ศกึษา พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
การศกึษา ของนักศกึษาปรญิญาบณัฑติ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร กลุ่มตวัอย่าง
คือ นักศึกษาปรญิญาตร ีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 400 คน พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาโดยรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  

ศุภกติติ ์ทองส ี(2552) ศกึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 365 คน พบว่า ความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และ
อนิเทอรเ์น็ตเบือ้งต้น มอีทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
นักเรยีน ซึง่ความรูพ้ืน้ฐานจะประกอบดว้ยความรูท้กัษะและความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการเรยีน
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เรื่องใหม่ นักเรยีนที่มคีวามรูพ้ื้นฐานด ีก็จะสามารถน าความรูน้ัน้มาใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้
เรยีนรูเ้ร ือ่งใหมไ่ดด้แีละรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

รด ีธนารกัษ์ (2558) ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการน าไปใช้ กรณีศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเท่าทนัสื่อและ
วเิคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบนั จ านวน 39 คน พบว่า นักศึกษามคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการ
น าไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทนัสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบั มากที่สุด ( X = 4.24, S.D. = .647) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อพบว่า ม ี3 ประเด็นหลกัเรื่องการน าไปใช้ ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ( X = 
4.38, S.D. =.633) ไดแ้ก่ 1) นักศกึษาจะผลติสื่อ โดยเลอืกใช้ สญัลกัษณ์ เทคนิคทางด้านภาพ 
และเสยีงต่าง ๆ เพื่อสรา้งความหมาย สื่ออารมณ์ และความงามทางศลิปะ 2) นักศกึษาจะผลติ
เนื้อหาข่าวสารและสื่อ โดยมกีารวเิคราะห์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนด วตัถุประสงค์ และ
กลวธิใีนการสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสมและ 3) นักศกึษาจะผลติเนื้อหาข่าวสารและสื่อ ทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สถานศกึษา หรอืสงัคมทีน่ักศกึษาอยู่ ส่วนการน าไปใช้น้อยทีสุ่ด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X =3.97, S.D. = .843) คือ นักศึกษาจะประเมนิว่าเนื้อหาข่าวสาร
ต่างๆ ของสื่อไดส้รา้งใหเ้กดิค่านิยม แนวคดิ ภาพตวัแทนต่าง ๆ ทีส่ ื่อสรา้งขึน้ และจะปฏเิสธ ไม่
ยอมรบั ค่านิยม แนวคดิ ภาพตวัแทนที่สื่อไดส้รา้งความหมายขึน้มาแลว้ไม่สอดคล้องกบัความ
เป็นจรงิ ซึง่ตวัแปรการสรา้งานดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของตวัแปรทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

ขนิษฐา จติแสง (2557) ศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคลและกลุ่มบุคคลกบั
ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่ออินเทอรเ์น็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษามจี านวน 379 คน ผลการวจิยัพบว่า เพื่อนไดใ้หค้ าแนะน าเกีย่วกบัโปรแกรมใหม่ๆ  แก่
เยาวชนมากที่สุด (รอ้ยละ 19.20) สมาชกิในครอบครวัได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์ ในการ
สบืค้นมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 16.80) และโรงเรยีนได้ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์ที่สบืค้นมากทีสุ่ด 
(รอ้ยละ 16.80) ในดา้น ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคลและกลุ่มบุคคลกบัทกัษะการรูเ้ท่า
ทนัสื่ออนิเทอรเ์น็ตนัน้พบว่าการให้ค าแนะน าในการใช้สื่ออนิเทอรเ์น็ตของเพื่อนและโรงเรยีนมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถในการเขา้ถงึสื่ออนิเทอรเ์น็ต อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 และการให้ค าแนะน าในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของครอบครัวและโรงเรียนมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถใน การท าความเขา้ใจเนื้อหาบนสื่ออนิเทอรเ์น็ต อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งตวัแปรการสบืค้นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของตวัแปร
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

จากการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้  ผู้วิจ ัยจึงคาดว่าทักษะการใช้
เทคโนโลย ีจะมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่งรูเ้ท่าทนั โดยนักศกึษา
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ทีม่ทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีูงกว่าจะมพีฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทนัมากกว่า
นกัศกึษาทีม่ทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยตี ่ากว่า 

กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน 

ส าหรับกลุ่มปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคมนัน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั
พบวา่ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัใน
การวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมออนไลน์ และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ
ในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทัน 

แนวคิดที่เก่ียวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
แนวคิดเร่ืองการสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีท่ี

เป็นผลมาจากการศึกษาทางสงัคมจิตวิทยา ซึ่งพบว่า การตดัสินใจส่วนใหญ่ของคนนัน้ขึน้อยู่กับ
อิทธิพลของบุคคลผู้ ซึ่งมีความส าคัญและมีอ านาจต่อบุคคล การสนับสนุนทางสังคมมีบทบาท
ส าคญัอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบคุคล ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ หลกัการท่ีส าคญัของการสนบัสนุน
ทางสังคม คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ ให้และผู้ รับการสนับสนุน โดยลักษณะของการติดต่อ
สมัพนัธ์นัน้จะต้องประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีท าให้ ผู้ รับ เช่ือว่าหรือรู้สึกว่าได้รับการสนบัสนุน  
มีปัจจยัใดๆน าเข้ามาสู่การสนบัสนุนของสังคม (พลรพี ทุมมาพันธ์, 2554) โดยมีนักวิชาการและ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หรือแรงสนับสนุนทาง
สงัคม (Social Support) หมายถึง สิ่งท่ีผู้ รับได้รับความชว่ยเหลือจากผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ติอตอ่ส่ือสาร
ระหว่างกัน ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้คนในครอบครัว เพ่ือน ผู้ ท่ีใกล้ชิด หรือผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมเดียวกัน 
ทัง้ในด้านวตัถสุิ่งของ ข้อมลูข่าวสาร และรวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ ท่ีท าให้ผู้ รับรู้สึกรับรู้ได้ถึ งความ
ช่วยเหลือของผู้ สนับสนุน เป็นผลท าให้ผู้ รับสามารถปฏิบัติหรือแสดงออกต่อสถานการณ์ได้   
(J. S. a. K. House, R.L., 1985); (Caplan. 1976); อ้างอิงจาก (สุคน ธ์จิต  อุปนันชัย , 2556) 
ในขณะท่ีฟิลิชุก (Pilisuk, 1982, น. 20) กล่าวว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์
ระหว่างคนไม่เฉพาะแตค่วามช่วยเหลือทางด้านวตัถ ุความมัน่คงทางอารมณ์เท่านัน้  แตย่งัรวมไป
ถึงการท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ อ่ืนด้วย ส่วนคอปป์ (Cobb, 
1976); อ้างอิงจาก (พิริยา เลิศมงคลนาม , 2551) และ (พิชามญชุ์  โตโฉมงาม , 2552, น. 37)  
โตโฉมงาม ได้กลา่วเพิ่มเตมิในสว่นการได้เป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืนในสงัคมว่า สว่นหนึ่งของการเป็นท่ี
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ได้รับการยอมรับทางสงัคมของบุคคลนัน้เกิดจากความรัก ความหวงัดี ความเอาใจใส่ ความเห็น
คณุคา่ และการยกยอ่งนบัถือท่ีผู้ รับเช่ือวา่ตนเองได้รับจากสงัคมท่ีเป็นอยู่ 

องค์ประกอบการสนับสนุนทางสังคม 
คอปป์ (Cobb. 1976) ได้แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบ 1 คือ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็น
ข้อมูลท่ีท าให้บุคคลเช่ือว่า เขาได้รับความรักการดูแลเอาใจ เป็นการได้รับความสัมพันธ์แบบ
ใกล้ชิด และมีความผกูพนัลกึซึง้ตอ่กนั  

องค์ประกอบ 2 คือ การสนบัสนุนทางด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem 
Support) เป็นความรู้สึกท่ีบอกให้ทราบว่า บุคคลนัน้มีคุณค่าเป็นบุคคลท่ีผู้ อ่ืนยอมรับและเห็น
คณุคา่นัน้ด้วย  

องค์ประกอบ 3 คือ การสนบัสนุนทางด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม (Socially 
Support or Networks) เป็นการแสดงท่ีบอกให้ทราบว่าบุคคลนัน้เป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของ
เครือขา่ยทางสงัคมและมีความผกูพนัซึง่กนัและกนั 

เชฟเฟอร์ คอยน์ และลาซารัส (Schaefer; Coyne; & Lazarus; อ้างอิงจาก วิลาวลัย์ 
รัตนา. 2552) ได้แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบ 1 คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง 
ความผกูพนั ความอบอุน่ และความไว้วางใจ  

องค์ประกอบ 2 คือ การสนบัสนนุด้านสิ่งของ (Tangible support) การได้รับการ
ชว่ยเหลือด้านวตัถสุิ่งของ และการบริการ  

องค์ประกอบ 3 คือ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) 
การให้ข้อมลูและค าแนะน า ท่ีสามารถช่วยให้บคุคลแก้ปัญหาและให้ข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัสิ่งท่ี
ก าลงัปฏิบตัอิยู่ 

เฮ้าส์ (House. 1985: 66) ได้แบง่องค์ประกอบของพฤติกรรมในการให้การสนบัสนุน
ทางสงัคมออกเป็น  4  องค์ประกอบ ดงันี ้ 

องค์ประกอบ 1 คือ การสนบัสนนุทางอารมณ์ (Emotional Support) เช่น การให้
ความพอใจ การยอมรับนบัถือ การแสดงถึงความหว่งใย 

องค์ประกอบ 2 คือ  การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล  (Appraisal 
Support) เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feed Back) การเห็นพ้อง หรือให้รับรอง (Affirmation) ผล
การปฏิบตั ิหรือการบอกให้ทราบผลท่ีผู้ รับได้ปฏิบตัิ 
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องค์ประกอบ 3 คือ  การให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information 
Support) เช่น  การให้ค าแนะน า (Suggestion) การตัก เตือน (Caution) การให้ค าป รึกษา 
(Advice) และการให้ข้อมลูขา่วสารรูปแบบตา่งๆ 

องค์ประกอบ 4 คือ การให้การสนบัสนุนทางด้านเคร่ืองมือ (Instrumental Support) 
เชน่ แรงงาน เงิน เวลา เป็นต้น 

ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 
กอทต์ลิบ (Gottlieb, 1985 , น. 5-12) ได้แบ่งระดบัแรงสนับสนุนทางสงัคมออกเป็น 

3 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ีหนึ่ง ระดบักว้าง (Macro  level) เป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วม หรือการมี
สว่นร่วมในสงัคม  อาจประเมินได้จากความสมัพนัธ์กบัสถาบนัในสงัคม การเข้าร่วมกบักลุ่มตา่งๆ
ด้วยความสมัครใจ และการด าเนินวิถีชีวิตอย่างไม่เป็นทางการในสังคม เช่น การเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมตา่งๆในสงัคมชมุชนท่ีเขาอาศยัอยู่ ระดบัท่ีสอง ระดบักลุ่มเครือข่าย (Mezzo  level) เป็น
การมองท่ีโครงสร้าง และหน้าท่ีของเครือข่ายสังคมด้วยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคลท่ีมี
สมัพนัธภาพอย่างสม ่าเสมอ เช่น กลุ่มเพ่ือน กลุม่บคุคลใกล้ชิดในสงัคมเสมือนญาติ  ชนิดของการ
สนับสนุนในระดับนี ้ได้แก่ การให้ค าแนะน า การช่วยเหลือด้านวัสดุสิ่งของ ความเป็นมิตร  
การสนบัสนนุทางอารมณ์ และการยกย่อง และระดบัท่ีสามระดบัแคบ หรือระดบัลึก (Micro  level) 
เป็นการพิจารณาความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกนัมากท่ีสดุ ทัง้นีมี้ความเช่ือ
กนัวา่คณุภาพของความสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์มากในเชิงปริมาณ คือ ขนาด จ านวน และความถ่ี
ของความสมัพนัธ์ หรือโครงสร้างของเครือข่าย ในการสนบัสนนุในระดบันีไ้ด้แก่  สามี ภรรยา และ
สมาชิกในครอบครัวซึ่งมีความใกล้ชิดทางอารมณ์ การสนบัสนนุทางจิตใจ และแสดงความรักและ
หว่งใย (Affective  Support) 

จากการทบทวนเอกสารสรุปได้วา่ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง บคุคล
ได้รับความช่วยเหลือจากการมีปฏิสมัพนัธ์ติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคลใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว ครู 
และเพ่ือน ในด้านข้อมูลข่าวสาร และสิ่งของตา่งๆ ตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั โดยแบง่ออกเป็น 4 
องค์ประกอบ ดงันี ้1) การสนับสนุนทางอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล 3) 
การให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร 4) การให้การสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือ 

การวัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากการประมวลเอกสารและงานวิจัย
พบว่าผู้ วิจยัส่วนใหญ่สร้างแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมขึน้มากจากแนวคิดการสนบัสนุนทาง
สังคมของเฮ้าส์ (J. S. House, 1981).ตัวอย่างเช่น (สุคนธ์จิต อุปนันชัย, 2556) ท่ีศึกษาอิทธิพล
ของการสนบัสนนุทางสงัคม การเห็นคณุคา่แห่งตน และการรับรู้ความสามารถของตนท่ีมีตอ่ความ
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ยืดหยุ่นทางอารมณ์ของนกัเรียนในจังหวดันนทบุรี ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสร้างขึน้จากแนวคิด
การสนบัสนนุทางสงัคมของเฮ้าส์ (J. S. House, 1981).โดยประเมินจากแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม
และการรับรู้ถึงลกัษณะของการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีได้รับ  ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ 
ด้านข้อมลูข่าวสาร การประเมินคา่ และสิ่งของหรือบริการโดย แบ่งแหล่งการสนบัสนุนทางสงัคม
เป็น 3 แหล่ง คือ ครอบครัว ครูและเพื่อน ประกอบด้วยข้อค าถาม 18 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 
5 ระดบั ตัง้แต่ “จริงมากท่ีสุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” โดยแบบวดัมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี .88 ส่วน 
(ไพศาล แย้มวงษ์, 2555) ได้ศกึษาการศึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตของนกัศึกษา และสร้างแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
อาจารย์ ครอบครัว และเพ่ือน ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 
ตั ง้แต่  “มาก ท่ีสุด ” ไปจนถึ ง  “น้ อย ท่ีสุด ” โดยแบบวัด มีค่ าความ เช่ือมั่นอยู่ ท่ี  .86 และ 
(พิริยา เลิศมงคลนาม, 2551) ท่ีศึกษาอิทธิพลของการท าหน้าท่ีของครอบครัว การสนบัสนุนทาง
สงัคม และการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีมีตอ่คณุธรรมของวยัรุ่นจิตอาสา ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้
จากแนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม  ตามแนวคิดของเฮาส์ (J. S. House, 1981). 
ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุน
ทางอารมณ์ 2) การสนบัสนนุด้านการให้การประเมินผล 3) การให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร 
4) การให้การสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือ จ านวน 22 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่
“จริงมากท่ีสดุ” ไปจนถึง “ไมจ่ริงท่ีสดุ” โดยแบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .90   

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดย
ปรับปรุงขึน้จาก แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮ้าส์  (J. S. House, 1981).ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนบัสนนุทางอารมณ์ 2) การสนบัสนนุด้านการให้การ
ประเมินผล 3) การให้การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 4) การให้การสนบัสนุนทางด้านเคร่ืองมือ 
เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผู้ ท่ีตอบ
ได้คะแนนมากกวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีการสนบัสนนุทางสงัคมมากกว่าผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องของการได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

จากการประมวลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของการได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันพบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาตรงกับการศึกษาทัง้
งานวิจัยต่างประเทศและงานวิจัยของไทย ดังนี ้ รีอังและรี (Leung L.; & Lee P. S. N, 2005) 
และศกึษา ความหลากหลายของปัจจยัคณุภาพชีวิต บทบาทกิจกรรมตา่งๆของอินเทอร์เน็ตในการ
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ใช้ส่ือใหม่ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และการใช้ส่ือเพ่ือการพักผ่อน พบว่าการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมผา่นส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคณุภาพชีวิตของผู้ใช้ส่ือออนไลน์  

เอลิสนั (Ellison, 2007) ศกึษาการใช้เฟซบุ๊กของนกัศกึษา พบวา่นกัศกึษาท่ีได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากการใช้เฟซบุ๊กและส่งผลต่อ  คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ ช่วยให้นักศึกษาเห็น
คณุคา่ในตนเอง (Self-esteem) และมีความพงึพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) มากขึน้  

วีณา สวุรรณนาบรูณ์ (2558) ศึกษาคณุลกัษณะส่วนบุคคล การสนบัสนนุทางสงัคม 
คณุภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และส่ือกลางด้านสารสนเทศของบุคคลท่ีสามท่ีมีผลตอ่ความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้บริโภคท่ีเคยซือ้
สินค้าหรือมีความตัง้ใจท่ีจะซือ้สินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน พบว่า 
คุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์และด้านการ
สนบัสนุนทางสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความง่ายในการใช้งาน
ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการทบทวนงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้องนี ้ผู้ วิจัยจึงคาดว่าการได้รับการ
สนบัสนุนทางสังคม จะมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั โดย
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เทา่ทนัมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่ากว่า 

การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ือเสียงกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทัน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบ 
ค าว่า ตวัแบบ โดยทั่วไปมีค าเรียกท่ีสามารถใช้เรียกแทนกันได้หลากหลายค า 

เช่น ต้นแบบต้นฉบับ แบบอย่าง แบบท่ีมีมาแต่แรก หรือแบบอย่างหลักดัง้เดิม ซึ่งตัวแบบมี
ความส าคญัและอ านาจสามารถบนัดาลให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม หรือท าตามได้ โดยมีผู้ ให้ความหมาย
ของค าว่าตัวแบบไว้คล้ายคลึงกัน ว่าหมายถึง ปริมาณการเห็น การรับรู้ การปฏิบัติตัวเป็น
แบบอย่างท่ีดีของบุคคล (จุฑารัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2547); (อุมาวลัย์ จนัทะแก้ว, 2547) และ 
(ปราณี จ้อยรอด, 2552) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
แบนดูรา (ประทีป จินง่ี, 2540, น. 95-100); อ้างอิงจาก Bandura. 1986) กล่าวว่า 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาขึน้โดย Albert 
Bandura ซึ่งเน้นวา่พฤติกรรมของบคุคลเปล่ียนแปลง ไม่ได้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมแตเ่พียง
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อย่างเดียว หากแต่ยังมีผลมาจากกระบวนการทางปัญญาด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทาง
ปัญญาเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลก็เปล่ียนแปลงไปด้วย ดงันัน้ แบนดูรา (Bandura) ได้เสนอ
วิธีการเปล่ียนแปลงกระบวนการทางปัญญาไว้คือ การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational 
Learning) เพราะเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงความคิดหรือการเรียนรู้ของบคุคล ส่วนใหญ่เกิดจากการ
สังเกตจากตัวแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1) ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral 
Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมให้บุคคลอ่ืนเห็น เช่น พ่อแม่ทิง้ขยะลงถงัขยะ
ให้ลกูเห็น ครูท างานเป็นระเบียบให้นกัเรียนเห็น ฯลฯ แบนดรูา (Bandura) ให้ความส าคญักับการ
เป็นตวัแบบทางพฤติกรรม เพราะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ 2) ตวัแบบ
ทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบท่ีพูด บอกหรือเขียนบอกว่าจะท าอะไร
อย่างไร เพราะมนุษย์สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้มากมายจากการฟัง การพูดบอกของผู้ อ่ืน หรือจาก
การอ่านสิ่งท่ีผู้ อ่ืนเขียนขึน้ 3) ตวัแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบ
ภาพหรือเสียงท่ีผ่านส่ือตา่งๆ คือ วิทย ุโทรทศัน์ วีดิทศัน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มนษุย์ในปัจจบุนัเรียนรู้
สิ่งตา่งๆ ผา่นส่ือเหลา่นีท้ัง้ท่ีเป็นรูปธรรม เชน่ การแตง่กาย การใช้สินค้า การแสดงอากปักิริยาตา่งๆ 
และท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ เป็นต้น แบนดูรา (Bandura) เห็นว่าตวัแบบ
สัญลักษณ์ท่ีจะมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากขึน้ เพราะมีการเผยแพร่ตวัแบบอย่างกว้างขวาง ท าให้
บคุคลได้รับประสบการณ์จ านวนมากผ่านตวัแบบสญัลกัษณ์ทางส่ือมวลชนตลอดจนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ท าให้มนุษย์สามารถเก็บภาพการท าพฤติกรรมหลายๆอย่างท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วมา
ศกึษาแบบภาพตอ่ภาพได้อย่างละเอียด เช่น ตวัแบบท่ีเก่ียวกบัการสาธิตการเล่นกีฬา ฯลฯ 4) ตวั
แบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบโดยใช้การสัมผสั เช่น เด็กท่ีหูหนวก
และตาบอด เวลาจะเรียนการออกเสียงอาจต้องใช้การสมัผสัริมฝีปากของครูผู้สอน ฯลฯ นอกจากนี ้
Bandura ได้เสนอกระบวนการเรียนรู้จากตัวแบบมี 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการใส่ใจ 
(Attentional Process) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใส่ใจและสนใจในการรับรู้พฤติกรรมของตวั
แบบ การเรียนรู้จากการสงัเกตจะเกิดขึน้ได้มากก็ต่อเม่ือบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตวัแบบ 2) 
กระบวนการเก็บจ า (Retention Process) เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ถ้า
หากผู้สงัเกตสามารถเก็บจ าพฤติกรรมของตวัแบบไว้ได้ ทัง้นีเ้พราะผู้สงัเกตไม่มีโอกาสท าตามตวั
แบบในขณะสงัเกตได้ 3) กระบวนการกระท า (Production Process) เป็นกระบวนการท่ีผู้สังเกต
น าเอาการเก็บจ าเป็นสัญลักษณ์มาแปลงเป็นการกระท า  4)กระบวนการจูงใจ (Motivational 
Process) เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างมากท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ
ออกมา 
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แนวคิดเร่ืองความมีช่ือเสียง 
ปัจจุบันคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเชือ้ชาติใดล้วนแล้วแต่ต้องการสร้างความมี

ช่ือเสียงให้แก่ตวัเองทัง้สิน้ เพ่ือความสขุและสขุสบายในการด ารงชีวิต แตค่วามมีช่ือเสียงท่ีเกิดขึน้
แก่แต่ละบุคคลนัน้อาจมีความแตกต่างกัน ดังค าท่ีกล่าวว่า “Some are born great, some 
achieve greatness and some hire public relations officers” ซึ่ งมีความหมายว่า “บางคน
ยิ่งใหญ่ โดยก าเนิด บางคนยิ่งใหญ่ โดยความสามารถ และบางคนยิ่งใหญ่ โดยการใช้นัก
ประชาสมัพนัธ์” (Daniel Boorstein. 1970; อ้างอิงจาก (สขุมุ หวงัพระธรรม, 2553)  

จากการศกึษาแนวคิดในเร่ืองการสร้างความมีช่ือเสียง ของแดเนียล บูสติน (Daniel 
Boorstein. 1973: 45) สามารถแบง่ลกัษณะของความมีช่ือเสียงออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. คนท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นผู้ ยิ่งใหญ่หรือวีรบุรุษ (Hero) หมายถึง คนท่ีมี
อ านาจ มีความสามารถท่ีมาจากการกระท าของตนเอง จนได้รับการยอมรับ เช่ือถือจากบคุคลอ่ืนๆ
ทัว่ไปเป็นเวลานาน ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือการเป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีลักษณะเป็นวีรบุรุษ (Hero)  
นีจ้งึเป็นความมีช่ือเสียงแบบท่ีต้องกระท าสิ่งใดท่ีมีความยิ่งใหญ่ เชน่ นกัรบ ผู้น าทางศาสนา หรือผู้
ยิ่งใหญ่โดยชาติก าเนิด ได้แก่ กษัตริย์ เป็นต้น หรือในปัจจุบนัอาจรวมถึงวีรบุรุษในกิจกรรมการ
แขง่ขนักีฬาด้วยเชน่กนั 

2. คนท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นคนดงั (Celebrity of Big name) ซึ่งช่ือเสียงท่ีได้มา
ดงักล่าว เกิดจากการได้รับการเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน ท่ีปัจจบุนัสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ รับสารได้ใน
วงกว้าง การสร้างช่ือเสียงในลักษณะนีจ้ึงเกิดขึน้ได้ง่ายและเกิดขึน้ได้ทุกวนัด้วยเวลาอันรวดเร็ว 
สว่นลกัษณะของความมีช่ือเสียงนัน้ หมายถึง การเป็นท่ีรู้จกัของผู้ อ่ืนในทางท่ีดี เป็นท่ีน่าช่ืนชม ท า
ให้ผู้คนท่ีรับรู้เกิดความนิยมชมชอบ (Popularity) โดยจะไม่รวมไปถึงการถูกเสนอข่าวในทางลบ 
ถึงแม้จะท าให้บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นัน้จะเป็นผู้ ท่ีมี
ช่ือเสียง 

นอกจากนี ้แดเนียล บูสติน สติน (Daniel Boorstein. 1973) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า 
วิธีการสร้างความมีช่ือเสียงของบคุคลในยคุปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถทางความคิด
สร้างสรรค์ท่ีท าให้ได้ผลผลิตเฉพาะตวับุคคล โดยมีส่ือมวลชนท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือกลางท่ี
ส าคญั ส่ือมวลชนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทัง้เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการแพร่กระจาย และ
เทคโนโลยีการบริโภคความมีช่ือเสียง ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ท่ีถกูน าเสนอทางส่ือมวลชนก็จะสามารถ
สร้างให้บคุคลธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนดงั มีช่ือเสียง จนถึงขัน้เป็นคนส าคญัในสงัคมขึน้มาได้ 
และท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือ ผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในยคุนีส้ามารถได้มาซึ่งอ านาจหรือความโดง่ดงั โดย
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ใช้ระยะเวลาสัน้เพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งการกระท าในลักษณะนีเ้ป็นการสร้างความมีช่ือเสียงท่ีไม่
เทียบเท่ากับการสร้างความยิ่งใหญ่ในอดีต แต่เป็นความมีช่ือเสียงท่ีใครก็สามารถเป็นได้ ในท่ีนี ้
หมายถึง เป็นคนดงัท่ีไม่ใช่วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ แตเ่ป็นเพียงสิ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสงัคมในขณะนัน้ (Pseudo-Events) เป็นเพียงการเกิดขึน้ชัว่ขณะซึ่งสามารถสูญสลายได้ง่าย
เชน่เดียวกนั 

ในขณะเดียวกนั อีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างความมีช่ือเสียง คือ การสร้างบคุคลให้
ปรากฎออกมาในลกัษณะของสิ่งท่ีเรียกว่า ดารา (Star) หรือ ความเป็นดารา (Stardom) ซึ่งดารา
เป็นผู้ ท่ีแสดงออกทางท่าทาง ความสามารถ สวมบทบาทเป็นตวัละครตา่งๆ สร้างความมีช่ือเสียง
จากการถ่ายทอดทางการแสดง โดยการท าให้ผู้ ชมเกิดความรู้สึกพอใจ รัก สรรเสริญ ช่ืนชมและ
เล่ือมใส (Monaco. 1977) ทัง้นีค้ าว่า ดารา (Star) หรือ ความเป็นดารา (Stardom) นัน้ ไม่ได้จ ากดั
อยู่เฉพาะแคใ่นแวดวงของการแสดง การละคร หรือภายในวงการบนัเทิงเท่านัน้ สามารถเกิดขึน้ใน
แวดวงวงการอ่ืนๆได้เช่นกัน เช่น ในวงการกีฬา (Sport star) เป็นต้น (Whannel, 2002) และในยุค
ปัจจุบันลักษณะของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเกิดขึน้ได้ผ่านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ เรียกว่า คนดังในส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social media star) หรือเรียกว่าเน็ต
ไอดอล ซึง่ผู้ ท่ีเป็นเน็ตไอดอลในปัจจบุนันี ้ไมจ่ าเป็นต้องสวมบทบาทเป็นนกัแสดงแสดงทา่ทางเป็น
ตวัละครในโทรทศัน์เหมือนในอดีต แตเ่ป็นผู้ ท่ีสร้างตวัตนขึน้มาด้วยเอกลกัษณ์และความสามารถ
เฉพาะตน จนท าให้มีผู้ติดตามและเช่ือถือจนกลายเป็นคนดงัท่ีมีช่ือเสียงในปัจจบุนั ทัง้นี ้นอกจาก
การเป็นดารา นกักีฬาหรือเน็ตไอดอลคนดงัในส่ือสงัคมออนไลน์ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีสิ่งอ่ืนหรือปัจจยั
อ่ืนๆ นอกเหนือจากความสามารถเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น รูปร่างหน้าตา การสร้างเอกลกัษณ์
เฉพาะตน รสนิยม และลกัษณะของการใช้ส่ือตา่งๆ เป็นต้น  

จากการทบทวนเอกสารสรุปได้วา่ การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง 
บคุคลได้รับรู้หรือเห็นพฤติกรรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงหรือบคุคลท่ียดึเป็นต้นแบบในทางท่ีดีและท า
ให้มีการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม  

การวัดการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่ มีช่ือเสียง จากการประมวลเอกสารและ
งานวิจยัพบว่ามีผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัตวัแปรการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ซึ่งในบางงานวิจยัจะ
สร้างแบบวดัการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบจากครอบครัว การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบจากเพ่ือน 
การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบจากครู และแบบวัดการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง  
โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) ตัวอย่างเช่น  งานวิจัยของ  
(ปราณี  จ้อยรอด , 2552) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมี
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วิจารณญาณ ของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อค าถาม 24 ข้อ เป็น
แบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” โดยแบบวัดมีค่าความ
เช่ือมัน่อยู่ท่ี .80 สว่นของ (ธัญชนก สขุแสง, 2558) ได้ศกึษาคา่นิยมและอิทธิพลจากบคุคลท่ีส่งผล
ตอ่กระบวนการตดัสินใจศลัยกรรมความงาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมิน
คา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่“มากท่ีสดุ” ไปจนถึง “น้อยท่ีสดุ” โดยแบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .88 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้แบบวดัการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
โดยปรับปรุงจากแบบวดัการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ของ (ธัญชนก สุขแสง, 
2558) เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ไปจนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผู้
ท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบ มากกว่าผู้ ท่ีตอบได้
คะแนนน้อยกวา่ 

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องของการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ือเสียงกับพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

จากการประมวลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงกบั
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัพบวา่ มีงานวิจยัท่ีศกึษาตรงกบัการศกึษา ดงันี ้ 

Elizabeth R. Fealk ศึกษางานวิจัยเร่ือง Evaluation of Aducation : Are One-Shot 
Media Literacy Interventions Effective เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประเมินประสิทธิผลของ
หลกัสูตร Aducation หรือหลกัสูตรความรู้เท่าทนัส่ือ 1 วนั ท่ีจดัขึน้เพ่ือเพิ่มการตระหนกัรู้ใน เร่ือง
โฆษณาให้นักเรียนชัน้ประถมปีท่ี 5 พบว่า ผู้ ท่ีผ่านหลักสูตรความรู้เท่าทันส่ือ จะมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัโฆษณามากกว่า สามารถระบุเทคนิคการโน้มน้าวใจท่ีโฆษณาใช้ได้มากกว่ากลุ่มควบคมุ 
นกัเรียนทุกคนท่ีเข้าหลกัสูตรจะมีความคิดเชิงวิพากษ์ต่อโฆษณา แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนยังมี
ความเข้าใจเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้ โฆษณาค่อนข้างต ่า และมีความเข้าใจการโน้มน้าวใจของ
โฆษณาสงูกวา่เล็กน้อย ส่วนในการวดัผลนัน้คะแนนท่ีท าได้สงูสดุคือความรู้ท่ีสอน รองลงมา ได้แก่ 
ทศันคตแิบบวิพากษ์ ส่วนเร่ืองการโน้มน้าวใจนัน้ได้คะแนนต ่าสดุ และพฤตกิรรมการใช้ส่ือสามารถ
ใช้คาดเดาความรู้เทา่ทนัส่ือได้ 

งานวิจยัของ แพร ไกรฤกษ์ (2559) ศึกษาอิทธิพลของบิวตีบ้ล็อกเกอร์กับการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมความงามของสตรีไทยในยคุส่ือสงัคมออนไลน์ พบว่า บวิตีบ้ล็อกเกอร์มีอิทธิพลตอ่
การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามในระดับท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลท่ี
ก่อให้เกิดความสนใจในตวัผลิตภัณฑ์เสริมความงามท่ีรีวิวนัน้ ซึ่งเนือ้หารีวิวผลิตภัณฑ์ท่ีจะดงึดดู
ความสนใจขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีกลุ่มผู้ศกึษาสนใจ โดยข้อความท่ีจะเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑ์
ได้คือข้อความท่ีส่ือความหมายว่าบิวตีบ้ล็อกเกอร์คนนัน้ใช้ผลิตภัณฑ์ตวันีด้้วยตวัเอง และความ
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น่าเช่ือถือของบิวตีบ้ล็อกเกอร์แต่ละคนนัน้ มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก 
สว่นงานวิจยัของ (เมธชนนั สขุประเสริฐ, 2559) ศกึษาปัจจยัจากการใช้ส่ือออนไลน์ยทูปูท่ีสง่ผลตอ่
ความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตีบ้ล็อกเกอร์ พบว่า ปัจจยัการใช้
ส่ือออนไลน์ยทูปูท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศกึษา บิวตีบ้ล็อก
เกอร์ มากท่ีสดุคือปัจจยัทางด้านอิทธิพลของบล็อกเกอร์ ส่งผลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของ
ผู้บริโภค ขณะท่ีรองลงมาคือปัจจัยด้านเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้
สินค้าของผู้บริโภค และล าดบัท่ีสามคือปัจจยัด้านการเปิดรับส่ือ ส่งผลในเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้
สินค้าของผู้ บริโภค แสดงให้เห็นว่าตัวบล็อกเกอร์และเนือ้หาท่ีบล็อกเกอร์ส่ือออกมานัน้ ต้องมี
ความสอดคล้องกับความสนใจในการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคด้วยถึงจะก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้
สินค้านัน้ๆ ท่ีบล็อกเกอร์น าเสนอ และงานวิจยัของ (อริญชย์ ณ ระนอง; และ นภาพร ขันธนภา; 
และ มนตรี พิริยะกลุ, 2559) ศกึษาอิทธิพลของทศันคตท่ีิมีตอ่การโฆษณาสินค้าและทศันคตท่ีิมีตอ่
ตราสินค้าในฐานะปัจจัยคั่นกลางท่ีถ่ายทอดอิทธิพลของการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงสู่ความตัง้ใจซือ้ พบว่าทศันคติท่ีมีตอ่โฆษณา และทศันคติท่ีมีตอ่ตราสินค้านัน้เป็นตวัแปร
คัน่กลางท่ีถ่ายทอดอิทธิพลจากการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไปยังความตัง้ใจซือ้ 
โดยมีความแตกต่างกันตามรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็นดารานักแสดง และ
ความเป็นผู้ รับรอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนีย้ังพบว่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีรับรอง
ผลิตภณัฑ์ระหวา่งประเภทดารานกัแสดง และประเภทความเป็นผู้ รับรองนัน้มีอิทธิพลตอ่ทศันคติท่ี
มีต่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าท่ีแตกต่างกัน อีกทัง้ยังพบผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ส่งผลดีต่อทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาและทศันคติต่อตรา
สินค้า เน่ืองจากท าให้เกิดการช่ืนชอบ จดจ าโฆษณาและตราสินค้าได้มากยิ่งขึน้ รวมถึงท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเพิ่มขึน้ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการซือ้และสง่ผลให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ในท่ีสดุ 

จากการทบทวนงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้องนี ้ผู้ วิจยัจึงคาดว่าการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง จะมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั โดย
นักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่ากวา่ 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและตัง้สมมติฐานการวิจัยมาจากการข้อค้นพบงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง (ภทัราพนัธ์ หรุ่นรักวิทย์,2558) ท่ีศกึษาลกัษณะบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบกบัพฤติกรรม
การเลียนแบบเน็ตไอดอลของวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า 
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ลกัษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบเน็ตไอดอลแตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกติดตามเน็ตไอดอล
เน่ืองจากสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตนเองจากความมุ่งมัน่ของเน็ตไอดอล และติดตามไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความช่ืนชมในความสามารถของเน็ตไอดอลท่ีตนเอง
สนใจจึงน าส่วนท่ีดีของพวกเขามาปรับใช้กับตนเอง เช่น การแต่งหน้า การถ่ายภาพ รวมไปถึง
ทศันคติท่ีดี และงานวิจยั ของ (ณัฐกาญจน์ กอมณี; และคนอ่ืนๆ, 2560) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 360 คน 
พบว่า บุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพด้านความอ่อนโยน บุคลิกภาพด้าน
ความมีสติรู้ผิดชอบ เจตคติตอ่การรับส่ืออย่างมีวิจารณญาณ การได้รับตวัแบบจากครอบครัวและ
อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากงานวิจยัดงักล่าว ท าให้ผู้วิจยัมีความคาดหมายวา่ นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงมากและมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมาก จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัสูงกว่านกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั
ต ่ากวา่ 
 
ส่วนที่ 3 ลักษณะชีวสังคมกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

ส าหรับงานวิจัยในครัง้นี ้ลักษณะชีวทางสังคมเป็นตัวแปรท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มเพ่ือ
เปรียบเทียบระดบัความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า 
ลกัษณะชีวทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั อย่างมีคณุคา่
ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ เพศ คะแนนเฉล่ียสะสม ประเภทมหาวิทยาลยั และกลุม่สาขาวิชา 

เพศกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
เพศ เป็นลกัษณะของร่างกายท่ีบ่งบอกว่าบุคคลนัน้เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง โดย

สามารถแบง่ความแตกตา่งดงักล่าวนีไ้ด้จาก อวยัวะเพศ ฮอร์โมน หรือลกัษณะสรีระทางกายภาพ 
ตลอดจนการรับรู้ อารมณ์ และความรู้สึก ซึ่งเพศเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยท่ีก าหนดให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ทัง้การได้รับการถ่ายทอดทางสังคมท่ีแตกต่างกันด้วยบทบาทท่ีสังคม
ต้องการให้เป็น ท าให้การก าหนดว่าเพศหญิงและชายนัน้มีความแตกต่างกัน (สายสุนีย์ อุดมนา, 
2541) ซึง่งานวิจยัเก่ียวกบัส่ือได้ระบถุึงความแตกตา่งกนัของระดบัพฤติกรรมระหวา่งเพศหญิงและ
เพศชาย  เช่น (ปราณี  จ้อยรอด , 2552) ท าการศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการรับส่ือ
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อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า นกัเรียน
หญิงมีพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักเรียนชาย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ส่วน (ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ , 2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจัย
ภายในบคุคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของ
นกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศกึษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก
ด้วยปัญญาด้านรวมและพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษาเพศชาย 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคาดว่านกัศกึษาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้
ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศกึษาเพศชาย 

คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทัน 

คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม เป็นเคร่ืองชีว้ัดระดับความสามารถของบุคคลใน
การศึกษาของผู้ เรียนในทุกรายวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละช่วงชัน้การเรียน  ท่ีน ามา
ค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือแสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอดหลกัสตูรของผู้ เรียนอนัเป็น
ผลผลิตของหลกัสูตรว่าอยู่ในระดบัใด  ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นระดบัความรู้ ความสามารถและ
ความสนใจในการศึกษาในภาพรวมของผู้ เรียนของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมไปถึงความสามารถของ
ระดบัสติปัญญาของแต่ละบคุคล กล่าวคือ ผู้ ท่ีมีระดบัสติปัญญาสงู เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถทัว่ไป
สงูกวา่ผู้ ท่ีมีระดบัสตปัิญญาต ่า อาจหมายถึง ผู้ ท่ีมีสตปัิญญาสงูสามารถเรียนรู้ได้เร็วกวา่ เข้าใจสิ่ง
ต่างๆ ได้ดีกว่า และมีการกระท าท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่าผู้ ท่ีมีสติปัญญาต ่า จึงน่าจะ
เป็นเคร่ืองมือชีใ้ห้เห็นถึงความแตกต่างกันของนักศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมท่ี
แตกตา่งกนั ท าให้บคุคลมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัแตกตา่งกนั ซึง่งานวิจยั
เก่ียวกบัพฤตกิรรมการใช้ส่ือได้ระบถุึงความแตกตา่งกนัของระดบัพฤติกรรมระหว่างคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสูงและคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า เช่น (ปราณี  จ้อยรอด , 2552) 
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ  ของนกัเรียน
ชว่งชัน้ท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมตา่งกนั
มีพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ (จารุกร พุทธการุณย์วงศ์, 2549) ศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเน่ืองจากการ
สนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบระดบั
ปัญหา สาเหต ุและผลสืบเน่ืองจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้าน
สถานท่ีในการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต และด้านคา่ใช้จ่ายในการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต โดยรวม
ทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงคาดว่า
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คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม ท่ีตา่งกนัโดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู
จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันสูงกว่านกัศึกษาท่ีมีคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมต ่า 

ประเภทมหาวิทยาลัยกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
ส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้แบ่งประเภทของมหาวิทยาลยัออกเป็น 2 ประเภท

คือ มหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน การแบง่ประเภทของมหาวิทยาลยัจะท าให้ทราบ
ถึงความแตกตา่งของลกัษณะของแตล่ะประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีมีความแตกตา่งกนั ทัง้ในด้าน
การบริหารงานท่ีน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดทางสังคมในองค์กรและในรัว้
มหาวิทยาลยั ท าให้นกัศึกษามีแนวคิด ค่านิยมท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจส่งผลให้นกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัในแตล่ะประเภทตา่งกันมีการแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกันอีก
ด้วย (ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ . 2559) ซึ่งพบงานวิจัยท่ีสอดคล้องดังนี  ้เช่น งานวิจัยของ  
(องัศนินัท์ อินทรก าแหง และ ทศันา ทองภกัดี 2549) ท่ีศกึษาการพฒันารูปแบบสมรรถนะด้านผู้น า
ทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลยัของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ พบว่า 
คา่มชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีวัดตวัแปรแฝงด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ สมรรถนะ
ด้านการสอน สมรรถนะด้านการท าวิจยั สมรรถนะด้านส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ระหว่างกลุ่ม
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน และกลุ่มอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
เปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe’ พบวา่ คา่มชัฌิมเลขคณิตของตวั
แปรสังเกตได้ วัดตัวแปรแฝงระหว่างคู่จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ระหว่างคูก่ลุม่อาจารย์ในมหาวิทยาลยัของรัฐกบัอาจารย์ในมหาวิทยาลยัเอกชน คูก่ลุม่อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และคู่กลุ่มอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 
(2559) ศกึษา ปัจจยัภายในบคุคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้เฟ
ซบุ๊กด้วยปัญญาของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัรัฐ
มีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างปลอดภัยมากกว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงคาดว่านักศึกษาท่ีอยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน
โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีอยู่ในประเภทมหาวิทยาลยัของรัฐจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศกึษาท่ีอยูใ่นประเภทมหาวิทยาลยัเอกชน 
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กลุ่มสาขาวิชากับพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
สาขาวิชา เป็นหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอนเฉพาะของสถาบนัการศกึษาท่ีได้ท า

การเปิดสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแกนหลักในการจัดหมวดหมู่องค์ประกอบของคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน ในแต่ละสาขาจะประกอบด้วยวิชา เนือ้หาความรู้ องค์ประกอบ
การศึกษาท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน โดยสามารถจ าแนกได้ด้วยคณะของมหาวิทยาลัยของแต่ละ
สถาบนัการศกึษานัน้ หากคณะใดท่ีมีการสอน เนือ้หาความรู้ ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด ปรัชญา
การศกึษา ไปในทิศทางเดียวกนัจะสามารถรวมกลุ่มอยู่ในสาขาเดียวกนัได้ ส าหรับการวิจยัในครัง้
นีผู้้ วิจัยแบ่งกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 2) สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ซึง่งานวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการ
ใช้ส่ือได้ระบุถึงความแตกต่างกันของกลุ่มสาขา เช่น (ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์, 2559) ศึกษา 
ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กด้วย
ปัญญาของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนของพฤติกรรมการใช้เฟ
ซบุ๊กด้วยปัญญาด้านรวมแปรปรวนไปตามความแตกตา่งของสาขาวิชาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และ (พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ 2549) ท่ีศึกษาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พบว่า 
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงกว่านักศึกษาในสาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงคาดว่านักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสงูกว่านกัศึกษาท่ีอยู่ใน
กลุม่สาขาวิชาอ่ืน 

 
ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่า
ทันของนักศึกษาปริญญาตรีผู้ วิจัยน าทฤษฎีปัญญาสังคม  (Social Cognitive Theory) ของแบน
ดูรา (ประทีป จินง่ี. 2540: 95-101; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) มาเป็นกรอบในการศึกษาและ
การก าหนดตวัแปรท่ีศกึษา เน่ืองจากทฤษฎีการปัญญาสงัคมได้อธิบายสาเหตขุองพฤติกรรมของ
บุคคลว่าเป็นผลมาจากปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีอธิบายพฤติกรรมของ
มนษุย์ว่ามีสาเหตมุาจากปัจจยัทางจิตวิทยา และปัจจยัทางสงัคมวิทยา (จรรจา สวุรรณทตั, 2537) 
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นอกจากนีย้งัได้น าแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์สาเหตขุองพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการรู้เท่าทนัส่ือ แนวคิดบุคลิกภาพ แนวคิดการมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
แนวคิดทักษะการใช้เทคโนโลยี แนวคิดการได้รับการสนับสนุนทางสังคม และแนวคิดการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงตลอดจนผลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาตวัแปรเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนั ดงันี ้

1) ตัวแปรปัจจัยภายในบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนบุคคล  (Personal) โดยจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบตวัแปรเชิงเหตท่ีุเก่ียวข้อง  ได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านกึ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี 

2) ตัวแปรปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุสภาพแวดล้อมทาง
สงัคม (Social Environmental) โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบตวั
แปรเชิงเหตท่ีุเก่ียวข้อง ได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ี
มีช่ือเสียง 

ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน หมายถึง การปฏิบัติตนใน

ขณะท่ีใช้รูปแบบเทคโนโลยีตา่งๆภายในส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเป็นผู้ ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ได้อยา่ง
หลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เป็นประโยชน์กบัผู้ อ่ืนท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ด้วยกนั และ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีความรู้ ความเข้าใจ 

1. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การ
ปฏิบัติตนในขณะท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงระดับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ได้อย่างพินิจพิเคราะห์ มีการพิจารณาไตร่ตรอง
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาจากส่ือสังคมออนไลน์ได้อย่างรอบรู้  มีความรู้ความเข้าใจท่ีจะแยกแยะ
เนือ้หาสาระท่ีได้รับมาจากส่ือได้ว่าข้อมูลใดในส่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง ข้อมูลใดในส่ือท่ีเป็น
ข้อมลูเท็จ และเป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติในการประเมินความน่าเช่ือถือในข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจาก
ส่ือได้ว่า สิ่งท่ีปรากฎในส่ือสิ่งใดควรเช่ือ ไม่ควรเช่ือ สิ่งใดเป็นสิ่งท่ีดี เป็นสิ่งท่ีไม่ดี สิ่งใดควรน าไป
ปฏิบตัติาม ไมค่วรน าไปปฎิบตัติาม  

2. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อ
บุคคลและสังคม หมายถึง การปฏิบัติตนในขณะท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) และไลน์ (Line) ท่ีแสดงออกให้ผู้ อ่ืนเห็นอย่างชดัเจนว่าตนคือผู้ ท่ีส่งต่อเฉพาะข้อมูล
ขา่วสารท่ีมีประโยชน์ภายในส่ือสงัคมออนไลน์เทา่นัน้ และเป็นบคุคลท่ียบัยัง้ตนเองไมใ่ห้เกิดการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีสง่ผลให้เกิดโทษตอ่ผู้ อ่ืน ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล และระดบัสงัคม 

3. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การ
ปฏิบตัิตนในขณะท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ท่ีแสดงออก
ให้เห็นว่าตนคือผู้ ใช้เทคโนโลยีตา่งๆภายในส่ือสังคมออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เป็นผู้ ท่ีทนัสมยั
ตอ่ยคุเหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีมีการผลิตสิ่งแปลกใหม่ในระบบเทคโนโลยีอยู่เสมอ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ได้อยา่งมีคณุภาพ ก่อให้เกิดผลดแีก่ตนเอง และเกิดผลดีตอ่ผู้ อ่ืน  

ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยแบบวดัมีเนือ้หาเก่ียวกับ
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพฤตกิรรมการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 2. ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกั
ถึงผลกระทบตอ่บุคคล และสงัคม 3. ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแบบวดัมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า มี 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิ
เลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนนมากกวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนัมากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 
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บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตส านึกส่วน
บคุคลสงู สามารถควบคมุตนเองให้มีระบบระเบียบ ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบสงู มีแบบแผน
ในชีวิต เม่ือได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีใดๆจะเป็นผู้ ท่ีสามารถท าให้ส าเร็จได้ดงัเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไว้อยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ 

ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดขึน้จากนิยามเชิงปฏิบัติการ แบบวัดบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกโดยปรับปรุงจากแบบวดับคุลิกภาพ 6 องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and 
McCrae ) โดยแบ่งองค์ประกอบของด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกไว้เป็น 6 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) ด้านการมีความสามารถ 2) ด้านความเป็นระเบียบ 3) ด้านการมีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี 4) ด้านความต้องการสัมฤทธ์ิผล 5) ด้านความมีวินัยต่อตนเอง 6) ด้านแนวคิดท่ีใช้
ปฏิบตังิาน เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย”  

 
การมีภูมิคุ้มกันทางจิต หมายถึง บคุคลมีสภาพจิตใจท่ีพร้อมท่ีจะรับและจดัการ

กบัสิ่งตา่งๆรวมทัง้สถานการณ์ใดๆท่ีสามารถเข้ามายัว่ยกุ่อให้เกิดการเปล่ียนภายในจิตใจตน และ
ป้องกันไม่ให้ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมเกิดความโน้มเอียงหรือคล้อยตาม
บคุคลและสถานการณ์นัน้ๆได้ 

ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ แบบวดัการมีภูมิคุ้มกันทาง
จิตโดยปรับปรุงขึน้จากจากแบบวดัการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตของอรพินทร์ ชชูม และคณะ (2554) ซึ่ง
แบง่การมีภมูิคุ้มกนัทางจิตออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดงันี ้1) ด้านสติสมัปชญัญะ 2) ด้านการพึ่งพา
ตนเอง 3) ด้านความหวงั 4) ด้านการเผชิญปัญหา 5) ด้านความยืดหยุ่น เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 
6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 

ทักษะการใช้เทคโนโลยี หมายถึง บุคคลมีระดับความรู้ความสามารถต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ทัง้การใช้งานท่ีอยู่ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้ เลือกใช้ 
แสวงหาความรู้ สร้างผลงาน และการส่ือสาร 

ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดขึน้จากนิยามเชิงปฏิบัติการ แบบวัดทักษะการใช้
เทคโนโลยีโดยปรับปรุงขึน้จากจากแบบวดัทกัษะการใช้เทคโนโลยีของอญัญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ 
(2558) ซึ่งแบ่งทักษะการใช้เทคโนโลยีออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี  ้1) ด้านเลือกสรร 2) ด้าน
สืบค้น 3) ด้านสร้างงาน และ 4) ด้านส่ือสาร เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิาก
ทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 
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การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง บคุคลได้รับความชว่ยเหลือจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว ครู และเพ่ือน ในด้านข้อมูล
ขา่วสาร และสิ่งของตา่งๆ ตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั 

ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดขึน้จากนิยามเชิงปฏิบัติการ แบบวัดการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคม โดยปรับปรุงขึน้จาก แนวคิดการสนบัสนนุทางสงัคมของเฮ้าส์ (House. 1981) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ 2) ด้านการ
สนบัสนนุด้านการให้การประเมินผล 3) ด้านการให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร 4) ด้านการให้
การสนบัสนุนทางด้านเคร่ืองมือ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไป
จนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 

การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่ มี ช่ือเสียง หมายถึง บุคคลได้รับรู้หรือเห็น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลท่ียึดเป็นต้นแบบในทางท่ีดีและท าให้มีการปฏิบตัิท่ี
เหมาะสม  

ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตักิาร แบบวดัการได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงโดยปรับปรุงขึน้แบบวัดการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบของ (ธัญชนก สุขแสง 
2556) เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวทางสงัคมแตกตา่งกนั จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัแตกตา่งกนั ทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ย   
1.1 นักศึกษาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้

ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศกึษาเพศชาย 
1.2 นกัศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมสงูจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง

รู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่า 
1.3 นกัศกึษาท่ีอยู่ในประเภทมหาวิทยาลยัของรัฐจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสูงกว่านักศึกษาท่ีอยู่ในประเภทมหาวิทยาลัย
เอกชน 

1.4 นกัศกึษาท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสงูกว่านกัศกึษาท่ีอยูใ่นกลุม่สาขาวิชาอ่ืน 
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2. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมีผล
ตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศกึษาทัง้กลุ่ม
รวมและกลุม่ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานยอ่ยคือ 

2.1 นักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตมากและการได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคมมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสงูกว่า
กลุม่นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

2.2 นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมากและการได้รับอิทธิพลจากตัว
แบบท่ีมีช่ือเสียงมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้าน
ยอ่ยสงูกวา่กลุม่นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

3. ปัจจัยภายในบุคคล (บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต และ
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี) และปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม (การได้รับการสนับสนุนทางสงัคม 
และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ในด้านรวมและด้านย่อย (พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ  พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บุคคลและสงัคม 
และพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ) ได้อย่างมีนยัส าคญั ทัง้ในกลุ่มรวม
และกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะทางชีวสงัคม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการศึกษาแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ  (Correlational-
Comparative Study) ท่ีศกึษาในกลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ซึ่งในบทนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนดประชากรและกล่มุตวัอย่าง  การสร้างและ
การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นกัศึกษาปริญญาตรีเพศชายและหญิงท่ีก าลัง

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีการเรียนการสอนครบทุกสาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 2) สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีทัง้สิ น้  13 แห่ง  ได้แก่ 1.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 24,781 คน 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 27,506 
คน 3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 20,483 คน 4.มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 
18,163 คน 5.มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 19,235 คน 6. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 
19,117 คน 7. มหาวิทยาลยัสวนดสุิต จ านวน 10,323 คน 8. มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 26,803 
คน 9. มหาวิทยาลยัสยาม จ านวน 6,945 คน 10. มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
10,577 คน 11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน 14,690 คน 12. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-
แปซิฟิก จ านวน 977 คน 13. มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จ านวน 2,907 คนโดยมีจ านวนนกัศกึษา
ท่ีเป็นประชากรทัง้หมด 170,313 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นักศึกษาปริญญาตรีเพศชายและหญิงท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ที่  1-4 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ท่ีมีการเรียนการสอน
ครบทุกสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ แก่ จ ุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาล ัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต  และมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัรวมทัง้สิน้
จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) เพ่ือให้
ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีจะน ามาวิจยัในครัง้นี ้

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D
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โดยมีขัน้ตอนการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1. การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัก าหนดของกลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาครัง้นี ้ค านวณ

โดยใช้สตูรก าหนดกลุม่ตวัอยา่งของ ยามาเน ่(Yamane. 1967) ดงันี ้
เน่ืองจากประชากรท่ีใช้ในการวิจยันี ้ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้ วิจยั

จงึก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูรการค านวณของYamanae (1973) แบบทราบจ านวนประชากร
ท่ีแนน่อนก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 
  โดยที ่ n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากร 
     e = ค่าความผดิพลาดทีย่อมรบัไดโ้ดยก าหนดที ่0.05 

แทนค่าออกมาไดด้งันี้ 
 

n = 
170,313

1+(170,313∗0.052)
 

                                                            = 399.06≈400 
      = 400 ตวัอยา่ง 
 

2. เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยมขีัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามประเภทมหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน โดยการ
ใช้การสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการจบัฉลาก และจบัฉลากกลุ่มตวัอย่างออกมาได้เป็น มหาวิทยาของรัฐ 
2 แหง่ และมหาวิทยาลยัเอกชน 2 แห่ง จากมหาวิทยาลยั 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัของ
รัฐ ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนมหาวิทยาลยัเอกชน 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต 

ขัน้ตอนที่ 2 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยก าหนดแบบสดัส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาอย่างละจ านวนเท่าๆกัน ดงันี้ 
สาขาวทิยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ มกีลุ่มตวัอย่าง 66 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลุ่ม
ตวัอยา่ง 67 คน และสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีกลุม่ตวัอยา่ง 67 คน  
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แสดงรายละเอยีดในตาราง 2 ดงันี้ 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามมหาวิทยาลยัและกลุม่สาขาวิชา 

 

 

 
มหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

กลุ่มสาขาวิชา จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง เก็บจริง 

วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 9,354 66 58 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,247 67 65 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

22,663 67 77 

รวม 45,264 200 200 

 
มหาวิทยาลัย

เอกชน 
 

กลุ่มสาขาวิชา จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง เก็บจริง 

วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 5,633 66 60 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,837 67 68 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

23,023 67 72 

รวม 41,493 200 200 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ปีการศกึษา 2561 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยชุดแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง แบง่ออกเป็น 7 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามด้านลักษณะทางชีวสังคม  ได้แก่ เพศ คะแนนผลการเรียน

เฉล่ียสะสมประเภทมหาวิทยาลยั และกลุม่สาขาวิชา  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนั 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามทกัษะการใช้เทคโนโลยี 



  72 

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
ตอนท่ี 7 แบบสอบถามการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านลักษณะทางชีวสังคม 

ส าหรับแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม ประเภท
มหาวิทยาลยั และกลุม่สาขาวิชา โดยมีตวัอยา่งดงันี ้
   
   ตวัอย่างแบบสอบถามด้านลกัษณะทางชีวสงัคม 

1. เพศ   1) ชาย       2) หญิง 
2. คะแนนเฉล่ียสะสม…………………… 
3. มหาวิทยาลยั    1) มหาวิทยาลยัรัฐ   2) มหาวิทยาลยัเอกชน 
4. กลุม่สาขาวิชา    

 1) วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 
 2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3) สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 

ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดขึน้จากนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยแบบวัดมีเนือ้หาเก่ียวกับ
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพฤตกิรรมการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 2. ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกั
ถึงผลกระทบตอ่บุคคล และสงัคม 3. ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแบบวดัมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า มี 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิ
เลย” โดยผู้ ท่ีตอบได้คะแนนมากกวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนัมากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 
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ตัวอย่างแบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ 

(0) ฉันจะไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วนก่อนพิมพ์แสดงสถานะความรู้สึก (Status) ลงในส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

 
………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ  ปฏบิตัมิาก      ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย  ไมป่ฏบิตัเิลย 
   

พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถงึผลกระทบ 
(0) ฉนัไมน่ าเสนอขอ้มลูขา่วสารทีท่ าใหบุ้คคลอื่นในสงัคมเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 
(1)  

………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 

 
พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  (0) ฉนัใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางในการประกอบอาชพีและหารายได้ 
………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 

เกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้าเป็นข้อความทางบวก การให้คะแนน
เป็น 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดับจากการตอบ ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก 
ปฏิบติัค่อนข้างนอ้ย  ปฏิบติัน้อย ไม่ปฏิบติัเลย 2) ถ้าเป็นข้อความทางลบ การให้คะแนนเป็นไปใน
ทิศทางกลบักนั ดงันัน้ ค าถามแตล่ะข้อผู้ตอบจะได้คะแนนในชว่ง 1 ถึง 6 คะแนน 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ แบบวดับุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก
โดยปรับปรุงจากแบบวดับคุลิกภาพ 6 องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae 
) โดยแบ่งองค์ประกอบของด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกไว้เป็น 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) ด้านการมีความสามารถ 2) ด้านความเป็นระเบียบ 3) ด้านการมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
4) ด้านความต้องการสมัฤทธ์ิผล 5) ด้านความมีวินยัตอ่ตนเอง 6) ด้านแนวคิดท่ีใช้ปฏิบตัิงาน เป็น
แบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย”  
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(0) ปกตฉินัจะเป็นคนทีค่ดิพจิารณาสิง่ต่างๆ อยา่งละเอยีดรอบคอบ 

………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 
 

เกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้าเป็นข้อความทางบวก การให้คะแนนเป็น 
6,5,4,3,2,1 ตามล าดับจากการตอบ ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย  ปฏิบัติน้อย ไม่ปฏิบัติเลย  2) ถ้าเป็นข้อความทางลบ การให้คะแนนเป็นไปใน
ทิศทางกลบักนั ดงันัน้ ค าถามแตล่ะข้อผู้ตอบจะได้คะแนนในชว่ง 1 ถึง 6 คะแนน 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีภูมิคุ้มกันทางจิต 

ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ แบบวัดการมีภูมิคุ้มกันทางจิตโดย
ปรับปรุงขึน้จากจากแบบวดัการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตของอรพินทร์ ชชูม และคณะ (2554) ซึ่งแบง่การ
มีภูมิคุ้มกนัทางจิตออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดงันี ้1) ด้านสติสมัปชญัญะ 2) ด้านการพึ่งพาตนเอง 
3) ด้านความหวัง 4) ด้านการเผชิญปัญหา 5) ด้านความยืดหยุ่น เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 
ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 
  (0) เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้มากระทบต่อจติใจ ฉันจะตัง้สตใิหด้ก่ีอนตดัสนิใจท า
อะไรต่อไป 

………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 

เกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้าเป็นข้อความทางบวก การให้คะแนน
เป็น 6,5,4,3,2,1 ตามล าดบัจากการตอบ ปฏิบติัมากที่สดุ ปฏิบติัมาก ปฏิบติัค่อนข้างมาก ปฏิบติั
ค่อนข้างน้อย  ปฏิบัติน้อย ไม่ปฏิบัติเลย 2) ถ้าเป็นข้อความทางลบ การให้คะแนนเป็นไปใน
ทิศทางกลบักนั ดงันัน้ ค าถามแตล่ะข้อผู้ตอบจะได้คะแนนในชว่ง 1 ถึง 6 คะแนน 

 
ตอนที่ 5 แบบวัดทกัษะการใช้เทคโนโลยี 

ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ แบบวดัทกัษะการใช้เทคโนโลยี
โดยปรับปรุงขึน้จากจากแบบวดัทกัษะการใช้เทคโนโลยีของอญัญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558) ซึ่ง
แบง่ทกัษะการใช้เทคโนโลยีออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดงันี ้1) ด้านเลือกสรร 2) ด้านสืบค้น 3) ด้าน
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สร้างงาน และ 4) ด้านส่ือสาร เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากทีสุ่ด” ไป
จนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 
  (0) เมื่อฉันไดร้บัมอบหมายใหท้ างานผ่านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฉันรูไ้ดเ้ลยว่า
งานประเภทนี้ตอ้งใชโ้ปรแกรมอะไรในการจดัท า 

………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 

เกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้าเป็นข้อความทางบวก การให้คะแนน
เป็น 6,5,4,3,2,1 ตามล าดบัจากการตอบ ปฏิบติัมากที่สดุ ปฏิบติัมาก ปฏิบติัค่อนข้างมาก ปฏิบติั
ค่อนข้างน้อย  ปฏิบัติน้อย ไม่ปฏิบัติเลย 2) ถ้าเป็นข้อความทางลบ การให้คะแนนเป็นไปใน
ทิศทางกลบักนั ดงันัน้ ค าถามแตล่ะข้อผู้ตอบจะได้คะแนนในชว่ง 1 ถึง 6 คะแนน 

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 

ผู้วิจัยสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ แบบวดัการได้รับการสนบัสนุน
ทางสังคม โดยปรับปรุงขึน้จาก แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮ้าส์  (House. 1981) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ 2) ด้านการ
สนบัสนนุด้านการให้การประเมินผล 3) ด้านการให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร 4) ด้านการให้
การสนบัสนุนทางด้านเคร่ืองมือ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไป
จนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 
  (0) ครอบครวัมกัใหค้ าแนะน าทีด่แีก่ฉนั 
………………. ……………….  ……………….  ……………….     ……………….   …………… 
ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 

เกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้าเป็นข้อความทางบวก การให้คะแนนเป็น 
6,5,4,3,2,1 ตามล าดบัจากการตอบ ปฏิบตัิมากทีสุ่ด ปฏิบัติมาก ปฏิบตัิค่อนข้างมาก ปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย  ปฏิบตัิน้อย ไม่ปฏิบตัิเลย 2) ถ้าเป็นข้อความทางลบ การให้คะแนนเป็นไปใน
ทศิทางกลบักนั ดงันัน้ ค าถามแต่ละขอ้ผูต้อบจะไดค้ะแนนในช่วง 1 ถงึ 6 คะแนน 

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ือเสียง 
ผู้วิจยัสร้างแบบวดัขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการ แบบวดัการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ

ท่ีมีช่ือเสียงโดยปรับปรุงขึน้แบบวดัการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบของ (ธัญชนก สขุแสง,2556) เป็น
แบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ปฏบิตัมิากทีสุ่ด” ไปจนถึง “ไมป่ฏบิตัเิลย” 
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  (0) ศลิปิน ดารา นกักฬีา หรอืเน็ตไอดอล มกัเป็นตน้แบบใหฉ้ันขวนขวายอยาก
ประสบความส าเรจ็ 

………………. ……………….  ……………….  ……………….  ……………….  …………… 

ปฏบิตัมิากทีส่ดุ    ปฏบิตัมิาก  ปฏบิตัคิอ่นขา้งมาก ปฏบิตัคิอ่นขา้งน้อย  ปฏบิตัน้ิอย   ไมป่ฏบิตัเิลย 

เกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้าเป็นข้อความทางบวก การให้คะแนนเป็น 
6,5,4,3,2,1 ตามล าดบัจากการตอบ ปฏิบตัิมากทีสุ่ด ปฏิบัติมาก ปฏิบตัิค่อนข้างมาก ปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย  ปฏิบตัิน้อย ไม่ปฏิบตัิเลย 2) ถ้าเป็นข้อความทางลบ การให้คะแนนเป็นไปใน
ทศิทางกลบักนั ดงันัน้ ค าถามแต่ละขอ้ผูต้อบจะไดค้ะแนนในช่วง 1 ถงึ 6 คะแนน 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ก าหนด  นิยาม

ปฏิบตักิารในการสร้างเคร่ืองมือ 
2. สร้างเคร่ืองมือตามนิยามปฏิบตักิาร 
3. หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ วิจยัได้ท าการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดั (Content Validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ี
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการจะวดั เป็นอย่างดี จ านวน 3 ท่าน  เป็น
ผู้ ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาในแบบวัดแต่ละฉบับว่าสามารถวัดได้ถูกต้องตรงตาม
จุดประสงค์ของเนือ้หาท่ีจะวัด โดยมีเนือ้หาครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการหรือไม่ ภาษาและ
ส านวนถ้อยค าของข้อความมีความเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างหรือไม่ และพิจารณาความคิดเห็น
ตรงกนัของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคา่คะแนน IOC ของแตล่ะข้อมากกวา่ 0.5 คะแนนขึน้ไป เป็นเกณฑ์การ
คดัเลือก จากนัน้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ของแบบวดั โดยผู้ วิจยัได้
น าแบบวดัแตล่ะฉบบัท่ีได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกบั
กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 100 คน จากนัน้น ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนของข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ฉบับ และเลือกเฉพาะข้อท่ีมี ค่าคะแนน
ความสมัพนัธ์สงูตัง้แต ่.20 ขึน้ไป และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไว้ใช้เป็นข้อค าถามในแบบ
วดั 

 5. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดท่ีใช้ใน
การวิจัยนี ้จะหาหลังจากท่ีได้วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแล้ว โดยเลือกเฉพาะข้อท่ี มี
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นัยส าคัญ น ามาหาค่าเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha coefficient) โดยจะน าค่าความ
เช่ือมั่นท่ีได้มาพิจารณาแปลผลความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .80 ถึง .91 บุคคลได้รับรู้หรือเห็น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลท่ียึดเป็นต้นแบบในทางท่ีดีและท าให้มีการปฏิบตัิท่ี
เหมาะสม มาใช้เป็นแบบวดัสอบถามของผู้วิจยัในครัง้นี ้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ค านึงถึงเร่ืองจริยธรรมสิทธ์ิของผู้ ให้ข้อมูลโดยผ่าน

จริยธรรมเลขท่ี SWUEC 256/60 
2. ท าหนงัสือขออนุญาตขอเข้าเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีการศึกษากับทางบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ท าหนงัสือขอการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ี

ท าในมนษุย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ติดตอ่กบัทางฝ่ายบคุคลของหน่วยงานมหาวิทยาลยัท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างเพ่ือขอ

ความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยน าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงคณบดีและอธิการบดีของ
มหาวิทยาลยัท่ีใช้เป็นกลุม่ทดลองของการศกึษาครัง้นี ้ 

5. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  
6. น าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียด

ของการเก็บข้อมลูให้ทราบและนดัหมายระยะเวลาให้สง่คืน 
7. ผู้ วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ในวันและเวลาท่ีนัดหมายไว้ ตรวจสอบ

ความถกูต้องสมบรูณ์อีกครัง้ 
8. น าข้อมลูจดัเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือหาคา่สถิตสิ าหรับใช้ด าเนินการขัน้ตอ่ไป 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยนีท้ าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ การ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ
สมมตฐิานการวิจยั ซึง่มีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมลูและวิธีการทางสถิติ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้สถิติบรรยาย เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและลกัษณะตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่มชัฌิมเลขคณิต หรือคา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
2.1 การวิเคราะห์ทดสอบคา่ที (T-test for Independent) ส าหรับการทดสอบ  
สมมตฐิานทางการวิจยัในข้อท่ี 1 
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (Analysis of 

Variance) ส าหรับการทดสอบสมมตฐิานทางการวิจยัในข้อท่ี 1 
2.3 การวิ เค ราะ ห์ ค วาม แป รป รวน แบบ  Two-way ANOVA (Analysis of 

Variance)  ส าหรับการทดสอบสมมตฐิานทางการวิจยัในข้อท่ี 2    
2.4 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูวิธีการคดัเลือกแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ส าหรับการทดสอบสมมตฐิานทางการวิจยัในข้อท่ี 3 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ลักษณะเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัครัง้นีศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง

รู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุ่งศึกษากลุ่มบุคคลใน
วัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทัง้ชายและหญิงท่ีมีลักษณะเฉพาะดังนี ้ คือ มีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนท่ีมีการเรียนการ
สอนครบทกุสาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ได้แก่ ปทมุธานี และสมทุรปราการ) จ านวน 400 
คน โดยมีจดุมุง่หมายท่ีส าคญัคือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนักศึกษาปริญญาตรีท่ี มีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน  
2. เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งปัจจยัภายในบคุคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมท่ีมีตอ่
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศกึษาปริญญาตรี
ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน 3. เพ่ือค้นหาปัจจัยส าคญัในการท านาย
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศกึษาปริญญาตรี
ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกนั โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาต รีทัง้หมด 2 กลุ่มปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยภายในบุคคล 
ประกอบด้วย ตัวแปรบุคคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี และปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทาง
สงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และลกัษณะทางชีวสงัคม ได้แก่ เพศ คะแนน
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม สาขา และประเภทมหาวิทยาลยั โดยมีการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 
3 ข้อหลกัและ 6 ข้อยอ่ย 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้จ านวน 
3 ข้อหลกั และ 6 ข้อย่อย โดยมีล าดบัการน าเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรโดยใช้สถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และพิสัย 
(Range) ของตวัแปรท่ีศกึษา 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้

ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนัโดยใช้สถิตทิดสอบ
ที (t-test) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 

1.1 นกัศึกษาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั
ทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศกึษาเพศชาย 

1.2 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่า 

1.3 นักศึกษาท่ีอยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกว่านกัศกึษาท่ีอยูใ่นประเภทมหาวิทยาลยั
เอกชน 

1.4 นักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสูงกว่านักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาอ่ืน 

2. การศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยภายในบุคคล (บุคคลิกภาพแบบมี
จิตส านกึ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี) และปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม 
(การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง) ท่ีมีตอ่พฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษาปริญญาตรีทัง้กลุ่ม
รวมและกลุ่มท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-
ways Analysis of Variance) ทีละคู่ตวัแปร เม่ือพบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2 
2.1 นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม

ร่วมกันจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสูงกว่า
นกัศกึษาท่ีอยูใ่นกลุม่สาขาวิชาอ่ืน 

2.2 นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียงร่วมกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อย
สงูกวา่นกัศกึษาท่ีอยูใ่นกลุม่สาขาวิชาอ่ืน 
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3. เพ่ือค้นหาตวัแปรเชิงสาเหตท่ีุส าคญั และปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ในด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษา ด้วยกลุ่มตวัแปรปัจจยั
ภายในบุคคล และปัจจัยทางสงัคมสภาพแวดล้อม ด้วยสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
แบบเป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 3 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรโดยใช้สถิติพืน้ฐาน 

ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และพิสยั (Range) ของ
ตวัแปรท่ีศกึษา ดงัแสดงในตาราง 3-5 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามภมูิหลงัของกลุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ   
ชาย 170 42.50 
หญิง 230 57.50 
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม   
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0.00-3.00 180 45.00 
คะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 220 55.00 
มหาวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 50.00 
มหาวิทยาลยัเอกชน 200 50.00 
คณะ/สาขา   
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 118 29.50 
สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 133 33.30 
สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 149 37.30 
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ผลการวิเคราะห์จากตาราง 3 พบวา่ นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาเป็นเพศชาย 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 โดยแบง่
ออกเป็นผู้ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0.00-3.00 จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และผู้ ท่ีมี
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  3.01-4.00 จ านวน 220 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.00 เป็นผู้ ท่ีศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มหาวิทยาลยัเอกชน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และเป็นผู้ ท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.30 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จ านวน  118 คน  คิด เป็น ร้อยละ 29.50 ส่วนสาขา
สงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ จ านวน 149 คน คดิเป็นร้อยละ 37.30 
 
สถติข้ิอมูลพืน้ฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  

สถิติข้อมูลพืน้ฐานของตวัแปรในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
การน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานของตวัแปรอิสระท่ีแบ่งการศึกษาออกเป็นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัย
ทางสังคม ประกอบด้วย บุคคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต ทักษะการใช้
เทคโนโลยี การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และข้อมูล
พืน้ฐานของตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตาราง 4 คา่สถิตข้ิอมลูพืน้ฐานของปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม 

 
ตวัแปร 

ช่วงคะแนน
แบบวดั 

พิสยั min max X̅ SD 

ปัจจยัสว่นบคุคล       
     บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ  1-6 74 31 105 53.77 7.39 
     การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต  1-6 39 27 66 53.42 7.54 
     ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 1-6 31 29 60 48.08 7.01 
ปัจจยัทางสงัคม       
     การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม  1-6 30 30 60 48.96 6.45 
     การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบที่มี 
ช่ือเสยีง 

1-6 35 7 42 25.05 8.40 
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จากตาราง 4 พบวา่ ปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
53.77 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.39 การมีภูมิคุ้มกันทางจิต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 53.42 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.54 ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 48.08 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.01 การได้รับการสนับสนุนทางสงัคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 48.96 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.45 การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 25.05 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 8.40 

ตาราง 5 คา่สถิตข้ิอมลูพืน้ฐานของตวัแปรตาม 

 
ตวัแปร 

ชว่ง
คะแนน
แบบวดั 

พิสยั min max X̅ SD 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง
รู้เทา่ทนั 
1. พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมี 
วิจารณญาณ 
2. พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง 
ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม 
3. พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 

1-6 
1-6 

 
1-6 

 
1-6 

 

66 
23 
 

25 
 

35 

42 
13 

 
5 
 

7 

108 
36 
 

30 
 

42 

83.11 
29.35 

 
24.47 

 
29.28 

11.62 
3.88 

 
3.65 

 
7.47 

 
จากตาราง 5 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมของ

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.11 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.62 เม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ มีคา่เฉล่ียสูงสดุเท่ากบั 29.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.88 รองลงมาคือ พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 29.28 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.47 พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 24.47 มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.65 

 
 



  84 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

เพ่ือค้นหาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนั ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังกลุ่มเพศและกลุ่มท่ีมี
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 ด้วยสถิต ิ 
t-test for Independent Samples ดังแสดงในตาราง 6-9 

ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัด้านรวมของ
นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่เพศ กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม และกลุม่ประเภท
มหาวิทยาลยัตา่งกนั 

กลุม่ลกัษณะทางชีวสงัคม n X̅ SD t P Value 
กลุม่เพศ      
     ชาย 170 4.46 .60   
    -.53 .357 
     หญิง 230 4.58 .68   
กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม      
     คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0.00-3.00 180 4.38 .54   
    -1.26 .464 
     คะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 220 4.65 .71   
ประเภทมหาวิทยาลยั      
     มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 4.58 .73   
    .42 .265 
     มหาวิทยาลยัเอกชน 200 4.48 .64   

* P ≤ .05 
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ผลการวิเคราะห์จากตาราง 6 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้านรวมแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ของนักศึกษาในกลุ่มเพศ  
กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม และกลุม่ประเภทมหาวิทยาลยัตา่งกนั  

ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่เพศ กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม และกลุม่ประเภท
มหาวิทยาลยัตา่งกนั 

 
* P ≤ .05 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 7 พบวา่ นกัศกึษาเพศหญิงเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศกึษาเพศชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แตพ่บความแตกตา่งอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
มีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน  และพบว่านักศึกษาท่ี
ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
มากกวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเอกชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุม่ลกัษณะทางชีวสงัคม n X̅ SD t P Value 
กลุม่เพศ      
     ชาย 170 4.79 .08   
    -1.89* .019 
     หญิง 230 4.96 .19   
กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม      
     คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0.00-3.00 180 4.71 .09   
    -3.67 .102 
     คะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 220 5.03 .19   
ประเภทมหาวิทยาลยั      
     มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 5.01 .24   
    2.20* .003 
     มหาวิทยาลยัเอกชน 200 4.78 .05   
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ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่เพศ กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม และกลุม่ประเภทมหาวิทยาลยัตา่งกนั 

 

** P ≤ .01 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 8 พบวา่ นกัศกึษาเพศหญิงเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บุคคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาเพศชายอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แตพ่บความแตกตา่งอย่างไม่มีนยัส าคญัของพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษาท่ีมีคะแนนผลการเรียน
เฉล่ียสะสมและประเภทมหาวิทยาลยัตา่งกนั 
 

 

 

 

กลุม่ลกัษณะทางชีวสงัคม n X̅ SD t P Value 
กลุม่เพศ      
     ชาย 170 4.75 .15   
    -1.31** .005 
     หญิง 230 4.99 .38   
กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม      
     คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0.00-3.00 180 4.68 .24   
    -2.11 .286 
     คะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 220 5.06 .31   
ประเภทมหาวิทยาลยั      
     มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 4.73 .72   
    .73 .603 
     มหาวิทยาลยัเอกชน 200 4.45 .70   
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ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพของ
นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่เพศ กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม และกลุม่ประเภท
มหาวิทยาลยัตา่งกนั 

กลุม่ภมูิหลงั n X̅ SD t P Value 
กลุม่เพศ      
     ชาย 170 3.97 .74   
    .04 .555 
     หญิง 230 3.96 .67   
กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม      
     คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0.00-3.00 180 3.89 .56   
    -.38 .445 
     คะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 220 4.03 .77   
ประเภทมหาวิทยาลยั      
     มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 3.78 .88   
    -.14 .520 
     มหาวิทยาลยัเอกชน 200 3.98 1.14   

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 9 พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัของพฤติกรรม

การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศึกษาในกลุ่มเพศ กลุ่มคะแนนผลการเรียน
เฉล่ียสะสม และกลุม่ประเภทมหาวิทยาลยัตา่งกนั 

2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังกลุ่มสาขา แตกต่างกัน 
เพื่ อทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 ด้วยสถิติ (One-way Analysis of Variance) ดังแสดงใน
ตาราง 10-13 

 
 

 

 



  88 

ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัด้านรวมของ
นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่สาขาตา่งกนั 

กลุม่ลกัษณะทางชีวสงัคม n X̅ SD F P value 
กลุม่สาขา      
     สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 133 5.11 13.54   
     สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 118 5.12 9.17 3.32* .037 
     สาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

149 5.31 11.30   

 

* P ≤ .05 

จากตาราง 10 พบว่านกัศกึษาท่ีมีกลุ่มสาขาแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัด้านรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

ตาราง 11 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัด้าน
รวมจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 
กลุม่สาขาวิชา 

คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั 
ด้านรวม 

 วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสขุภาพ 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

X̅ 81.90 82.03 85.04 
วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสขุภาพ 

81.90 - .13 3.13 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

82.03 - - 3.00 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

85.04 - - - 
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เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé) พบผลว่า 
แตกตา่งอยา่งไม่มีนยัส าคญัของกลุ่มสาขาวิชาในพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั
ด้านรวม  

ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศกึษาท่ีมีภมูิหลงักลุม่สาขาตา่งกนั 

กลุม่ภมูิหลงั n X̅ SD F P value 
กลุม่สาขา      
     สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 133 5.05 4.07   
     สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 118 4.65 3.51 13.45** .000 
     สาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

149 4.93 3.67   

 

** P ≤ .001 

จากตาราง 12 พบว่านกัศกึษาท่ีมีกลุ่มสาขาแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ตาราง 13 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ
จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา เป็นรายคู ่

 
กลุม่สาขาวิชา 

คา่เฉล่ีย 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ 

 วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสขุภาพ 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

X̅ 30.35 27.91 29.60 
วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสขุภาพ 

30.35 - 2.43* .74 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
กลุม่สาขาวิชา 

คา่เฉล่ีย 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ 

 วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสขุภาพ 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

X̅ 30.35 27.91 29.60 
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

27.91 - - 1.68* 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

29.60 - - - 

 

เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé) พบผลว่า (1) 
นกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 30.35 กับ 
27.91) และ(2) นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
(คา่เฉล่ีย 29.60 กบั 27.91) 

ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่สาขาตา่งกนั 

กลุม่ลกัษณะทางชีวสงัคม n X̅ SD F P value 
กลุม่สาขา      
     สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 133 4.77 4.11   
     สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 118 4.37 4.14 12.84** .000 
     สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 149 4.58 4.57   

 

** P ≤ .001 
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จากตาราง 14 พบว่านกัศกึษาท่ีมีกลุ่มสาขาแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01  

ตาราง 15 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 
กลุม่สาขาวิชา 

คา่เฉล่ีย 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคล 

และสงัคม 
 วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือสขุภาพ 
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

X̅ 33.41 30.64 32.08 
วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสขุภาพ 

33.41 - 2.76* 1.33* 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

30.64 - - 1.43* 

สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

32.08 - - - 

 

เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé) พบผลว่า (1) 
นกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (คา่เฉล่ีย 33.41 กับ 30.64) และ(2) นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
มากกว่านกัศึกษาในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 33.41 กับ 32.08) และ
(3) นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (คา่เฉล่ีย 32.08 กบั 30.64) 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมกลุม่สาขาตา่งกนั 
 

กลุม่ลกัษณะทางชีวสงัคม n X̅ SD F P value 
กลุม่สาขา      
     สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 133 3.79 2.77   
     สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 118 3.86 1.86 .33 .715 
     สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 149 3.86 2.05   

 
จากตาราง 16 พบผลว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้าน

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 
ของกลุม่สาขาวิชา 

3. ผลการวิเคราะห์การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล 
(บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี) และ
ปัจจัยทางสังคม (การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ช่ือเสียง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-ways Analysis of Variance) ทีละคู่ตัวแปร 
เม่ือพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 จะท า

การเปรียบ เทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) เพื่ อ
ทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ดังแสดงในตาราง 14-21 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา ตามตัวแปรอิสระ 5 ตัว ได้แก่ 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับการสนบัสนนุ
ทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยท่ีแบ่ง
ตามลกัษณะทางชีวสังคม 9 กลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครัง้จะท าทัง้ในกลุ่มตวัอย่าง
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม 4 ตวัแปร ได้แก่ เพศ คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
สาขา และประเภทมหาวิทยาลยัซึ่งผู้วิจยัได้ท าการศกึษาการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทางของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2 คือ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในบคุคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมี
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ผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษาทัง้
กลุม่รวมและกลุม่ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานยอ่ยคือ 

2.1 นักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตมากและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
มาก จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสูง
กว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีลักษณะอ่ืน 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนัของนกัศกึษา ด้านรวม ตามระดบั การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัของนกัศกึษา ด้านรวม ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพล
เดี่ยว (สว่นท่ี 2) 

(สว่นท่ี 1) 
 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

(ก) 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 
(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1.  กลุม่รวม 400 61.32 15.36 7.37* .007 
2.  เพศชาย 170 20.19 9.51 9.73* .002 
3.  เพศหญิง 230 36.37* 7.68* 1.24 .266 
4.  คะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมต ่า 

180 24.61* 1.39 <1 .442 

5.  คะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสงู 

220 29.99 11.12 6.06* .015 

6.  สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

133 19.06* 3.89 1.51 .221 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

(ก) 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 
(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

7.  สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

118 5.48 20.35 9.51* .003 

8.  สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

149 41.23* 9.28* <1 .958 

9.  มหาวิทยาลยัของ
รัฐ 

200 22.18* 4.65* 2.40 .123 

10. มหาวิทยาลยั
เอกชน 

200 37.05* 13.55* 3.45 .065 

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

 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เท่าทนัของนกัศกึษา ด้านรวม พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนั คือ การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีว
สงัคม 9 กลุ่ม (ตาราง 17 สว่นท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั
ของนักศึกษา ด้านรวมแปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม คือ กลุม่เพศชาย กลุ่มคะแนนผล
การเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากนัน้ผู้ วิจยัจึงได้น าตวัแปรอิสระทัง้
สองตวัแปรของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัของนกัศกึษาด้านรวมไปหาคา่การ

เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัของ
นกัศกึษาด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
ในกลุม่รวมจ านวน 400 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(83.00) 
12 

(78.46) 
11 

(77.07) 

สงู สงู 154 22 90.69 7.69 12.23* 13.62* 
สงู ต ่า 41 21 83.00 - 4.54 5.93 
ต ่า สงู 56 12 78.46 - - 1.39 
ต ่า ต ่า 149 11 77.07 - - - 

 

* p < .05 

ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัของ
นกัศกึษาด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
ในกลุม่เพศชายจ านวน 170 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(80.20) 
12 

(77.54) 
11 

(77.47) 

สงู สงู 58 22 92.21 12.01 14.67 14.74 
สงู ต ่า 10 21 80.20 - 2.66 2.73 
ต ่า ต ่า 83 11 77.54 - - 0.07 
ต ่า สงู 19 12 77.47 - - - 

* p < .05 
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัของ
นกัศกึษาด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
ในกลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู จ านวน 220 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(82.54) 
12 

(79.03) 
11 

(77.60) 
 

สงู สงู 110 22 92.04 9.5 13.01* 14.44* 
สงู ต ่า 28 21 82.54 - 3.51 4.94 
ต ่า สงู 35 12 79.03 - - 1.43 
ต ่า ต ่า 47 11 77.60 - - - 

 

* p < .05 

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัของ
นกัศกึษาด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 118 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
12 

(81.50) 
11 

(78.63) 
21 

(77.14) 
 

สงู สงู 28 22 92.39 10.89 13.75 15.25* 
ต ่า สงู 8 12 81.50 - 2.86 4.35 
ต ่า ต ่า 75 11 78.63 - - 1.49 
สงู ต ่า 7 21 77.14 - - - 

 

* p < .05 
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เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มรวม (ตารางท่ี 18) 
1.1) ในกลุม่รวมนกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู ถ้ามีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตสงูจะ
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตต ่า และ 1.2) ในกลุ่มรวมนักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมสูงพร้อมกัน 2 ด้านจะมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวม
มากกว่านกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า 2) กลุ่มเพศ

ชาย พบความแตกตา่งอย่างไมมี่นยัส าคญัของการปฏิสมัพนัธ์ในการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง (ตารางท่ี 20) 3.1) ในกลุ่ม
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูงนักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ามีการมี
ภูมิคุ้ มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตต ่า 3.2) ในกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงูนกัศกึษาท่ีมี
การมีภูมิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูพร้อมกนั 2 ด้านจะมีพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต ่า 4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ตารางท่ี 21) 4.1 ใน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตสูง ถ้ามีการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

 

กลุม่ 
ตวัแปรอิสระ 

 
 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 

การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู   = 86.84 
สงู   = 84.58 

ต ่า   = 77.76 
ต ่า   = 80.03 

เพศชาย การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 86.20 
สงู   = 84.84 

ต ่า   = 77.50 
ต ่า   = 78.87 

เพศหญิง การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 86.84 
สงู   = 84.37 

ต ่า   = 77.72 
ต ่า   = 80.18 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 85.67 
สงู   = 82.43 

ต ่า   = 77.17 
ต ่า   = 80.41 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 87.28 
สงู   = 85.53 

ต ่า   = 78.31 
ต ่า   = 80.06 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 84.52 
สงู   = 81.70 

ต ่า   = 74.23 
ต ่า   = 77.05 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 84.76 
สงู   = 86.94 

ต ่า   = 80.06 
ต ่า   = 77.88 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 89.87 
สงู   = 87.04 

ต ่า   = 79.11 
ต ่า   = 81.93 

มหาวิทยาลยัของรัฐ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 85.19 
สงู   = 83.05 

ต ่า   = 77.29 
ต ่า   = 79.43 

มหาวิทยาลยัเอกชน การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 88.93 
สงู   = 86.91 

ต ่า   = 78.74 
ต ่า   = 80.75 
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เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ 
การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต หรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 17 ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ 
นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้าน
รวมของนกัศึกษามากกว่า นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตต ่า หรือนกัศึกษาท่ีมีการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศกึษา
มากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า ในกลุ่มย่อย พบวา่ คะแนนพฤตกิรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมของนกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตวั คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต หรือการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม (ตาราง 17 ส่วนท่ี 
2) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศึกษามากกว่า นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตต ่า พบในกลุ่มย่อย 6 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชนหรือนกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู จะมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมของนักศึกษามากกว่านักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมต ่า พบในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่ม เพศหญิง  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ กลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐ และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัในด้าน
รวมสูง คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่ม
สาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน  2) 
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
เพศหญิง กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน และ3) นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตสงูและการได้รับการสนบัสนนุทาง
สงัคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสูง และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้ใน
ด้านรวมและด้านยอ่ยในบางสว่น 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ตามระดบั การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับการสนบัสนนุ
ทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว  
(สว่นท่ี 2) 

(ส่วนที ่1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

การมี
ภมูิคุ้มกนัทาง

จิต 
(ก) 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 
(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P value 

1.  กลุม่รวม 400 45.90* 17.88* <1 .374 
2.  เพศชาย 170 19.44* 14.34* 3.38 .068 
3.  เพศหญิง 230 19.43* 5.31* <1 .692 
4.  คะแนนผลการเรียน 
     เฉล่ียสะสมต ่า 

180 15.53* 5.12* <1 .595 

5.  คะแนนผลการเรียน 
     เฉล่ียสะสมสงู 

220 22.43* 9.05* <1 .350 

6.  สาขาวิทยาศาสตร์   
     เพ่ือสขุภาพ 

133 13.10 <1 4.59* .034 

7.  สาขาวิทยาศาสตร์   
     เทคโนโลยี 

118 <1 18.38* 3.44 .066 

8.  สาขาสงัคมศาสตร์ 
     และมนษุยศาสตร์ 

149 22.79* 7.17* 1.86 .174 

9.   มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 14.52* 1.84 1.71 .192 
10.  มหาวิทยาลยัเอกชน 200 24.00* 13.04* <1 .332 

 
* p < .05, ** p <  .01 
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกัน คือ การมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิต และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีว
สังคม 9 กลุ่ม (ตาราง  22 ส่วนท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนกัศกึษา แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
จากนัน้ผู้ วิจยัจึงได้น าตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาไปหาค่าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณเมื่อ
พิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่สาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ จ านวน 133 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(30.00) 
11 

(28.92) 
12 

(27.81) 

สงู สงู 65 22 32.03 2.03 3.11 4.22* 
สงู ต ่า 16 21 30.00 - 1.08 2.19 
ต ่า ต ่า 25 11 28.92 - - 1.11 
ต ่า สงู 27 12 27.81 - - - 

 

* p < .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

เพื่อสุขภาพ (ตารางท่ี 23) 1.1) ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพนกัศึกษาท่ีมีการได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมสูง ถ้ามีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งมีวิจารณญาณ มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตต ่า 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

(ส่วนที ่2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 

การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู   = 30.60 
สงู   = 30.09 

ต ่า   = 27.90 
ต ่า   = 28.41 

เพศชาย การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 30.20 
สงู   = 30.00 

ต ่า   = 27.37 
ต ่า   = 27.57 

เพศหญิง การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 30.67 
สงู   = 30.12 

ต ่า   = 28.36 
ต ่า   = 28.91 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 30.13 
สงู   = 29.59 

ต ่า   = 27.58 
ต ่า   = 28.12 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 30.80 
สงู   = 30.34 

ต ่า   = 28.27 
ต ่า   = 28.73 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 31.01 
สงู   = 29.92 

ต ่า   = 28.36 
ต ่า   = 29.46 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 28.46 
สงู   = 29.97 

ต ่า   = 27.84 
ต ่า   = 26.33 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 31.05 
สงู   = 30.43 

ต ่า   = 28.23 
ต ่า   = 28.85 

มหาวิทยาลยัของรัฐ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 30.75 
สงู   = 30.09 

ต ่า   = 28.71 
ต ่า   = 29.37 

มหาวิทยาลยัเอกชน การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 30.37 
สงู   = 29.97 

ต ่า   = 27.30 
ต ่า   = 27.71 
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เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละ
ตัว คือ การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต หรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 22 ส่วนท่ี 2) 
กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนกัศกึษามากกวา่ นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตต ่า (คา่เฉล่ียกลุม่สงูเทา่กบั 
30.60 ค่าเฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากับ 27.90) หรือนกัศึกษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสังคมสูงจะมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษามากกว่า นกัศึกษาท่ีมีการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต ่า (ค่าเฉล่ียกลุ่มสูงเท่ากับ 30.09 ค่าเฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากับ 28.41) 
(ตาราง 22 ส่วนท่ี 2) ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนกัศกึษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ การมีภมูิคุ้มกนัทาง
จิต หรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 22 ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีการมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตต ่า พบในกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม
เพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่ม
สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนหรือ
นกัศึกษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษามากกว่านกัศึกษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมต ่า พบในกลุ่ม
ย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่ม
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 

สรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
คือ 1) นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู 
กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน 
2) นักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ 
ได้แก่ กลุม่เพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุม่คะแนนผลการเรียน
เฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และ
กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน และ3) นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกันทางจิตสงูและการได้รับการสนบัสนนุ
ทางสงัคมสงู พบในกลุม่ยอ่ย 1 กลุม่ ได้แก่ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา ตามระดบั การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ีย
ของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของ
นกัศกึษา ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว (สว่นท่ี 2) 

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

การมี
ภมูิคุ้มกนัทาง

จิต 
(ก) 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 
(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1. กลุม่รวม 400 35.36* 37.43* <1 .960 
2. เพศชาย 170 16.59* 12.99* 1.52 .218 
3. เพศหญิง 230 12.89* 20.81* <1 .777 
4. คะแนนผลการเรียน 
   เฉล่ียสะสมต ่า 

180 27.18* 6.23* 3.59 .060 

5. คะแนนผลการเรียน 
   เฉล่ียสะสมสงู 

220 8.29* 21.37* 2.88 .091 

6. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เพ่ือสขุภาพ 

133 3.42 4.66* <1 .554 

7. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี 

118 5.20 17.29 5.74* .018 

8. สาขาสงัคมศาสตร์ 
    และมนษุยศาสตร์ 

149 23.66* 12.22* <1 .371 

9.   มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 10.02* 9.37* <1 .791 
10.  มหาวิทยาลยัเอกชน 200 26.36* 16.96* 3.59 .059 

 
* p < .05, ** p <  .01 
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตัว
พร้อมกนั คือ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ทัง้ในกลุม่รวมและกลุ่ม
ย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 24 ส่วนท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในกลุม่ยอ่ย 
1 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์    เทคโนโลยี จากนัน้ผู้ วิจยัจึงได้น าตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร
ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของ

นกัศกึษาไปหาคา่การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษาเม่ือพิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 118 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
12 

(30.75) 
11 

(29.11) 
21 

(29.00) 

สงู สงู 28 22 35.11 4.36 6.00 6.11 
ต ่า สงู 8 12 30.75 - 1.64 1.75 
ต ่า ต ่า 74 11 29.11 - - 0.11 
สงู ต ่า 7 21 29.00 - - - 

 

* p < .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี (ตารางท่ี 25) พบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ในการ

เปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 

การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู   = 33.39 
สงู   = 33.43 

ต ่า   = 30.75 
ต ่า   = 30.71 

เพศชาย การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 32.82 
สงู   = 32.64 

ต ่า   = 29.58 
ต ่า   = 29.76 

เพศหญิง การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 33.57 
สงู   = 33.84 

ต ่า   = 31.63 
ต ่า   = 31.36 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 34.21 
สงู   = 33.24 

ต ่า   = 30.47 
ต ่า   = 31.44 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 33.00 
สงู   = 33.52 

ต ่า   = 31.30 
ต ่า   = 30.79 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 33.57 
สงู   = 33.69 

ต ่า   = 32.13 
ต ่า   = 32.01 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 32.05 
สงู   = 32.92 

ต ่า   = 29.92 
ต ่า   = 29.05 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 33.76 
สงู   = 33.27 

ต ่า   = 30.28 
ต ่า   = 30.77 

มหาวิทยาลยัของรัฐ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 33.76 
สงู   = 33.73 

ต ่า   = 31.84 
ต ่า   = 31.88 

มหาวิทยาลยัเอกชน การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 32.86 
สงู   = 32.52 

ต ่า   = 29.37 
ต ่า   = 29.72 
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เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมของนักศึกษาแปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต หรือการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม 
(ตาราง 24 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษามากกวา่ นกัศกึษาท่ีมี
การมีภูมิคุ้ มกันทางจิตต ่า (ค่าเฉล่ียกลุ่มสูงเท่ากับ 33.39 ค่าเฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากับ 30.75) หรือ
นักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาท่ีมีการได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคมต ่า (ค่าเฉล่ียกลุ่มสูงเท่ากับ 33.43 คา่เฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากับ 30.71) (ตาราง 24 
ส่วนท่ี 2) ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ 
การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต หรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 24 ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ 
นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษามากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตต ่า พบใน
กลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง  กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่ม
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนหรือนกัศึกษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสูง จะมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมของนกัศึกษา
มากกว่านกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมต ่า พบในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยั
ของรัฐ และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน  

สรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมสงู คือ 1) นกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตสงู พบในกลุม่รวมและ
กลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง  กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่ม
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน 2) นกัศึกษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสูง พบใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมต ่า กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขา
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สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และ3) 
นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูงและการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสูง พบในกลุ่มย่อย 1 
กลุม่ ได้แก่ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งมีประสิทธิภาพของนกัศกึษา ตามระดบั การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับการสนบัสนนุ
ทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพของนกัศกึษา ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว  
(สว่นท่ี 2)  

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

การมี
ภมูิคุ้มกนัทาง

จิต 
(ก) 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 
(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1. กลุม่รวม 400 16.83 2.37 10.81* .001 
2. เพศชาย 170 4.32 1.87 6.44* .012 
3. เพศหญิง 230 12.55 1.23 3.70 .056 
4. คะแนนผลการเรียน 
   เฉลีย่สะสมต ่า 

180 2.12 4.01* 1.63 .203 

5. คะแนนผลการเรียน 
   เฉลีย่สะสมสงู 

220 13.55 <1 11.19* .001 

6. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เพื่อสขุภาพ 

133 6.42* 2.66 <1 .469 

7. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี 

118 <1 5.55 8.08* .005 

8. สาขาสงัคมศาสตร์ 
    และมนษุยศาสตร์ 

149 17.73* <1 3.39 .067 

9.   มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 7.03* <1 3.56 .060 
10.  มหาวิทยาลยัเอกชน 200 7.54 5.17 5.11* .025 

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



  109 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศึกษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกัน คือ การมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิต และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีว
สังคม 9 กลุ่ม (ตาราง 26 ส่วนท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพของนกัศกึษา แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนน
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
จากนัน้ผู้ วิจยัจึงได้น าตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษาไปหาค่าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือ
พิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่รวม จ านวน 
400 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(11.21) 
11 

(11.01) 
12 

(10.57) 

สงู สงู 154 22 12.44 1.23 1.43 1.87* 
สงู ต ่า 41 21 11.21 - 0.20 0.64 
ต ่า ต ่า 149 11 11.01 - - 0.44 
ต ่า สงู 56 12 10.57 - - - 

 

* p < .05 
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือ
พิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่เพศชาย จ านวน 
170 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
11 

(11.20) 
21 

(11.00) 
12 

(10.68) 

สงู สงู 58 22 12.74 1.54 1.74 2.06* 
ต ่า ต ่า 83 11 11.20 - 0.20 0.52 
สงู ต ่า 10 21 11.00 - - 0.32 
ต ่า สงู 19 12 10.68 - - - 

 

* p < .05 

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือ
พิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่คะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสงูจ านวน 220 คน 

 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(11.32) 
11 

(11.21) 
12 

(10.17) 

สงู สงู 110 22 12.44 1.12 1.23 2.27* 
สงู ต ่า 28 21 11.32 - 0.11 1.15 
ต ่า ต ่า 47 11 11.21 - - 1.04 
ต ่า สงู 35 12 10.17 - - - 

 

* p < .05 
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ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือ
พิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 118 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
11 

(11.36) 
12 

(11.12) 
21 

(10.14) 

สงู สงู 28 22 12.71 1.35 1.59 2.57* 
ต ่า ต ่า 74 11 11.36 - 0.24 1.22 
ต ่า สงู 8 12 11.12 - - 0.98 
สงู ต ่า 7 21 10.14 - - - 

 

* p < .05 

ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือ
พิจารณาตามการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่มหาวิทยาลยั
เอกชน จ านวน 200 คน 

การมีภมูิคุ้มกนั
ทางจิต 

 

การได้รับการ
สนบัสนนุทาง

สงัคม 

n code X̅ 
21 

(23.38) 
12 

(22.28) 
11 

(21.43) 

สงู สงู 70 22 12.86 1.63 1.79 1.80 
สงู ต ่า 17 21 11.23 - 0.16 0.17 
ต ่า สงู 15 12 11.07 - - 0.01 
ต ่า ต ่า 98 11 11.06 - - - 

 

* p < .05 
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เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มรวม (ตารางท่ี 27) 
1.1) ในกลุม่รวมนกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู ถ้ามีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตสงูจะ
มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทาง
จิตต ่า 2) กลุ่มเพศชาย (ตารางท่ี 28) 2.1) ในกลุ่มเพศชายนักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมสูง ถ้ามีการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่านกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตต ่า 3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมสูง (ตารางท่ี 29) 3.1) ในกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูงนกัศกึษาท่ีมีการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมสงู ถ้ามีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตสงูจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตต ่า 4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี (ตารางท่ี 30) 4.1) ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตสงู ถ้ามีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมต ่า  5) กลุ่มมหาวิทยาลัย

เอกชน (ตารางท่ี 31) 5.1) พบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ในการ

เปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

ตาราง 31 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 

การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู   = 11.83 
สงู   = 11.50 

ต ่า   = 10.79 
ต ่า   = 11.11 

เพศชาย การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 11.87 
สงู   = 11.71 

ต ่า   = 10.94 
ต ่า   = 11.10 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

 

 

 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
เพศหญิง การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 

การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู   = 11.77 
สงู   = 11.38 

ต ่า   = 10.64 
ต ่า   = 11.03 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 11.71 
สงู   = 11.83 

ต ่า   = 11.08 
ต ่า   = 10.96 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 11.88 
สงู   = 11.30 

ต ่า   = 10.69 
ต ่า   = 11.26 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 11.67 
สงู   = 11.44 

ต ่า   = 10.35 
ต ่า   = 10.59 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 11.42 
สงู   = 11.92 

ต ่า   = 11.24 
ต ่า   = 10.75 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 12.12 
สงู   = 11.40 

ต ่า   = 10.63 
ต ่า   = 11.35 

มหาวิทยาลยัของรัฐ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 11.65 
สงู   = 11.24 

ต ่า   = 10.65 
ต ่า   = 11.06 

มหาวิทยาลยัเอกชน การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู   = 12.04 
สงู   = 11.96 

ต ่า   = 11.06 
ต ่า   = 11.14 
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เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ 
การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต (ตาราง 26 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสงู จะมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศกึษามากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการมี
ภมูิคุ้มกนัทางจิตต ่า หรือนกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพของนกัศกึษามากกวา่ นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทาง
สงัคมต ่า ในกลุ่มย่อย พบวา่ คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (ตาราง 26 
ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตสงู จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศกึษามากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตต ่า พบในกลุ่มย่อย 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ หรือนกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู จะมีพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษามากกว่านักศึกษาท่ีมีการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมต ่า พบในกลุม่ยอ่ย 1 กลุม่ ได้แก่ กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า  

สรุปได้วา่ นกัศกึษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสงู 
คือ  

1) นักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่ม
มหาวิทยาลยัของรัฐ  

2) นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู พบในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
1 กลุม่ ได้แก่ กลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า และ3) นกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตสงู
และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงู พบในกลุ่มรวมและกลุม่ยอ่ย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่รวม กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน 

ในล าดบัต่อไปผู้ วิจัยจะท าการศึกษาการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทางของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษา  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2 คือ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในบคุคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยของนกัศึกษาทัง้
กลุม่รวมและกลุม่ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานยอ่ยคือ 
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2.2 นักศึกษาที่ มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมากและการได้รับอิทธิพลจากตัว
แบบที่ มีช่ือเสียงมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวม
และด้านย่อยสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีมีลักษณะอ่ืน 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนัของนกัศกึษา ด้านรวม ตามระดบั บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤตกิรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัของนกัศกึษาด้านรวม ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบ
อิทธิพลเดี่ยว (สว่นท่ี 2) 

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

บคุลิกภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

(ก) 

การได้รับ
อิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1.  กลุม่รวม 400 90.29* 1.01 <1 .757 
2.  เพศชาย 170 41.26* <1 <1 .897 
3.  เพศหญิง 230 41.77* <1 <1 .527 
4.  คะแนนผลการเรียน 
     เฉล่ียสะสมต ่า 

180 29.36* <1 <1 .475 

5.  คะแนนผลการเรียน 
     เฉล่ียสะสมสงู 

220 39.93* <1 <1 .344 

6.  สาขาวิทยาศาสตร์   
     เพ่ือสขุภาพ 

133 16.99* <1 <1 .526 

7.  สาขาวิทยาศาสตร์   
     เทคโนโลยี 

118 4.65* 10.62* 3.56 .062 
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ตาราง 32 (ตอ่)  

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

บคุลิกภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

(ก) 

การได้รับ
อิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

8.  สาขาสงัคมศาสตร์ 
     และมนษุยศาสตร์ 

149 50.63* 3.22 <1 .825 

9.  มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 17.33* 3.73 2.09 .150 
10. มหาวิทยาลยัเอกชน 200 66.98 11.56 4.85* .029 

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

 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนัด้านรวมของนกัศกึษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนั คือ บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อยตามลกัษณะ
ทางชีวสงัคม 9 กลุ่ม (ตาราง 32 ส่วนท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน จากนัน้
ผู้วิจยัจึงได้น าตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัด้าน

รวมของนักศึกษาไปหาค่าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัด้านรวม
ของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ใน
กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 400 คน 

 

* p < .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกนัเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
(ตารางท่ี 32) 1.1) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อมกนัสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
21 

(87.39) 
12 

(79.33) 
11 

(77.31) 

สงู สงู 43 22 96.84 9.45 17.51 19.53* 
สงู ต ่า 43 21 87.39 - 8.06 10.08 
ต ่า สงู 9 12 79.33 - - 2.02 
ต ่า ต ่า 105 11 77.31 - - - 
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ตาราง 33 (ตฮ่) 

(สว่นท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สงู   = 88.61 
สงู   = 83.98 

ต ่า   = 78.26 
ต ่า   = 82.89 

เพศชาย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 89.85 
สงู   = 84.13 

ต ่า   = 77.95 
ต ่า   = 83.66 

เพศหญิง บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 87.86 
สงู   = 83.86 

ต ่า   = 78.51 
ต ่า   = 82.51 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 86.52 
สงู   = 82.62 

ต ่า   = 78.02 
ต ่า   = 81.92 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 89.30 
สงู   = 84.31 

ต ่า   = 78.94 
ต ่า   = 83.93 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 85.39 
สงู   = 80.87 

ต ่า   = 75.65 
ต ่า   = 80.17 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 91.80 
สงู   = 93.38 

ต ่า   = 85.59 
ต ่า   = 84.01 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 91.06 
สงู   = 86.80 

ต ่า   = 79.65 
ต ่า   = 83.92 

มหาวิทยาลยัของรัฐ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 85.58 
สงู   = 83.80 

ต ่า   = 78.91 
ต ่า   = 80.70 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 92.11 
สงู   = 88.08 

ต ่า   = 78.32 
ต ่า   = 82.35 
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เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศกึษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละ
ตวั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ตาราง 32 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสงู จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศึกษามากกว่า 
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า (คา่เฉล่ียกลุ่มสงูเท่ากบั 88.61 คา่เฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากับ 
78.26) หรือนักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศกึษามากกว่านกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า (คา่เฉล่ียกลุ่มสงูเท่ากบั 83.98 คา่เฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากบั 82.89) (ตาราง 32 ส่วน
ท่ี 2) ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมของ
นกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก หรือการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (ตาราง 32 ส่วนท่ี 1) กลา่วคือ นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสงู จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมของนกัศึกษามากกว่า 
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า พบในกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชนหรือนกัศึกษาท่ีมีการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม
ของนกัศึกษามากกว่านกัศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า พบในกลุ่มย่อย 2 
กลุม่ ได้แก่ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 

สรุปได้ว่า นกัศกึษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม
สงู คือ  

1) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 9 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มคะแนนผล
การเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน 
2) นักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน และ3) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสูงและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ตามระดบั บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ และการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤตกิรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบ
อิทธิพลเดี่ยว  

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

บคุลิกภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

(ก) 

การได้รับ
อิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1. กลุม่รวม 400 90.72* 19.69* <1 .995 
2. เพศชาย 170 50.40* 5.40* <1 .592 
3. เพศหญิง 230 36.90* 8.80* <1 .794 
4. คะแนนผลการเรียน 
   เฉลี่ยสะสมต ่า 

180 24.75* 11.97* <1 .323 

5. คะแนนผลการเรียน 
   เฉลี่ยสะสมสงู 

220 46.92* 3.18 2.06 .152 

6. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เพ่ือสขุภาพ 

133 6.45* 1.73 2.53 .114 

7. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี 

118 2.82 20.80* 1.18 .278 

8. สาขาสงัคมศาสตร์ 
    และมนษุยศาสตร์ 

149 58.58* 1.22 <1 .596 

9.   มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 19.00* <1 <1 .954 
10.  มหาวิทยาลยัเอกชน 200 54.71* 14.17* 3.84 .051 

 
* p < .05, ** p <  .01 
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนั คือ บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะ
ทางชีวสงัคม 9 กลุ่ม (ตาราง 34 ส่วนท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันด้านรวมของนักศึกษาแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัต่อการแปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ตาราง 34 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

 

 

 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สงู   = 31.28 
สงู   = 30.38 

ต ่า   = 27.93 
ต ่า   = 28.82 

เพศชาย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.50 
สงู   = 30.09 

ต ่า   = 27.32 
ต ่า   = 28.72 

เพศหญิง บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.15 
สงู   = 30.42 

ต ่า   = 28.30 
ต ่า   = 29.03 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 30.84 
สงู   = 30.41 

ต ่า   = 28.03 
ต ่า   = 28.45 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.43 
สงู   = 30.17 

ต ่า   = 28.04 
ต ่า   = 29.29 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

 

เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละ
ตวั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก หรือการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (ตาราง 34 ส่วนท่ี 
2) กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษามากกว่า นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า (ค่าเฉล่ีย
กลุม่สงูเทา่กบั 31.28 คา่เฉล่ียกลุม่ต ่าเทา่กบั 27.93) ในกลุ่มย่อย พบวา่ คะแนนพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละ
ตวั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก หรือการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (ตาราง 34 ส่วนท่ี 
1) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก สูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 30.90 
สงู   = 30.46 

ต ่า   = 29.06 
ต ่า   = 29.51 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.70 
สงู   = 33.33 

ต ่า   = 29.81 
ต ่า   = 28.18 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.64 
สงู   = 29.96 

ต ่า   = 27.71 
ต ่า   = 29.39 

มหาวิทยาลยัของรัฐ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.05 
สงู   = 29.977 

ต ่า   = 28.89 
ต ่า   = 29.973 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 31.51 
สงู   = 30.40 

ต ่า   = 27.00 
ต ่า   = 28.11 
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อย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษามากกว่า นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า พบในกลุ่ม
ย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่ม
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐ หรือนกัศกึษาท่ี
มีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนกัศกึษามากกว่านกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า พบใน
กลุม่ยอ่ย 1 กลุม่ ได้แก่ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

สรุปได้วา่ นกัศกึษาท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณสงู 
คือ  

1) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 8 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มคะแนนผล
การเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ 2) นกัศกึษาท่ีมีการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู พบในกลุ่มย่อย 1 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และ3) นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูงและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง 
พบในกลุม่ยอ่ย 1 กลุม่ ได้แก่ กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา ตามระดบั บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านกึ และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 9 กลุม่ (สว่นท่ี 1) 
และคา่เฉล่ียของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม
ของนกัศกึษา ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว  

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

บคุลิกภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

 (ก) 

การได้รับ
อิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1. กลุม่รวม 400 62.94 32.90 8.49* .004 
2. เพศชาย 170 45.56* 4.68* <1 .978 
3. เพศหญิง 230 21.82 17.35 5.53* .020 
4. คะแนนผลการเรียน 
   เฉลี่ยสะสมต ่า 

180 25.92 16.51 5.56* .019 

5. คะแนนผลการเรียน 
   เฉลี่ยสะสมสงู 

220 25.68* 9.38* 1.08 .300 

6. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เพ่ือสขุภาพ 

133 4.04* 2.34 <1 .434 

7. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี 

118 <1 30.22 9.27* .003 

8. สาขาสงัคมศาสตร์ 
    และมนษุยศาสตร์ 

149 35.45 8.31 8.44* .004 

9.   มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 18.54 1.91 8.85* .003 
10.  มหาวิทยาลยัเอกชน 200 33.49* 17.31* <1 .411 

 
* p < .05, ** p <  .01 
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตัว
พร้อมกนั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ในกลุ่ม
รวมและกลุ่มยอ่ยตามลกัษณะทางชีวสงัคม 9 กลุ่ม (ตาราง 35 ส่วนท่ี 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา แปรปรวนไป
ตามปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ 
จากนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษาไปหาคา่การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่รวม จ านวน 400 คน 

 

* p < .05 

 

 

 

บุคลกิภาพแบบ
มจีติส านึก 

การไดร้บั
อทิธพิลจากตวั
แบบทีม่ชีื่อเสยีง 

n code X̅ 
21 

(33.57) 
12 

(32.69) 
11 

(24.94) 

สงู สงู 93 22 34.70 1.13 2.01 5.46* 
สงู ต ่า 98 21 33.57 - 0.88 4.33* 
ต ่า สงู 62 12 32.69 - - 3.45 
ต ่า ต ่า 147 11 29.24 - - - 



  126 

ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่เพศหญิง จ านวน 230 คน 

* p < .05 

ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า จ านวน 180 คน 

 

* p < .05 

 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
21 

(33.60) 
12 

(33.35) 
11 

(30.08) 

สงู สงู 61 22 34.51 0.91 1.16 4.43* 
สงู ต ่า 60 21 33.60 - 0.25 3.52* 
ต ่า สงู 49 12 33.35 - - 3.27* 
ต ่า ต ่า 60 11 30.08 - - - 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
21 

(33.63) 
12 

(32.97) 
11 

(28.83) 

สงู สงู 22 22 34.73 1.10 1.76 5.90* 
สงู ต ่า 27 21 33.63 - 0.66 4.80* 
ต ่า สงู 31 12 32.97 - - 4.14 
ต ่า ต ่า 100 11 28.83 - - - 



  127 

ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 118 คน 

 

* p < .05 

ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ จ านวน 149 คน 

 

* p < .05 

 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
22 

(36.44) 
21 

(33.30) 
11 

(29.01) 

ต ่า สงู 2 12 40.00 3.56 6.70 10.99* 
สงู สงู 9 22 36.44 - 3.14 7.43 
สงู ต ่า 24 21 33.30 - - 4.29 
ต ่า ต ่า 82 11 29.01 - - - 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
22 

(34.23) 
12 

(32.28) 
11 

(28.55) 

สงู ต ่า 40 21 34.25 0.02 1.97 5.70* 
สงู สงู 34 22 34.23 - 1.95 5.68* 
ต ่า สงู 29 12 32.28 - - 3.73 
ต ่า ต ่า 47 11 28.55 - - - 
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ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐ จ านวน 200 คน 

 

* p < .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มรวม (ตารางท่ี 36) 
1.1) ในกลุ่มรวมนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสูงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บุคคลและสงัคมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 1.2) นกัศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง ถ้ามีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคล
และสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า 2) กลุ่มเพศหญิง (ตารางท่ี 37)  
2.1) ในกลุ่มเพศหญิงนกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสูงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บุคคลและสงัคมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 2.2) ในกลุ่มเพศหญิงนกัศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง 
ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า 2.3) ในกลุม่เพศ
หญิงนกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้ามีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
22 

(33.70) 
12 

(32.96) 
11 

(30.55) 

สงู ต ่า 55 21 34.58 0.88 1.62 4.03* 
สงู สงู 50 22 33.70 - 0.74 3.15* 
ต ่า สงู 53 12 32.96 - - 2.41* 
ต ่า ต ่า 42 11 30.55 - - - 
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จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่า
นักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย

สะสมต ่า (ตารางท่ี 38)  3.1) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่านกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อมกนัสองด้าน จะมีพฤตกิรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 3.2) กลุ่มคะแนนผลการเรียน
เฉล่ียสะสมต ่านักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สงัคมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า 4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

(ตารางท่ี 39) 4.1) กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู ถ้า
มีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงต ่า 5) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ตารางท่ี 40) 5.1) กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบ ท่ีมีช่ือเสียงสูง ถ้ามี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า 5.2) กลุ่มสาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นกัศกึษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับ
อิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 6) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ (ตารางท่ี 41) 6.1) กลุ่ม
มหาวิทยาลยัของรัฐนกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู ถ้ามีบคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สงัคมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า 6.2) กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐนกัศกึษาท่ี
มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อมกนัสองด้าน จะ
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 6.3) กลุ่ม
มหาวิทยาลยัของรัฐนกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู ถ้ามีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ี
มีช่ือเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สงัคมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 
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ตาราง 41 (ตอ่) 

(สว่นท่ี 2) 

 ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สงู   = 34.13 
สงู   = 33.69 

ต ่า   = 30.96 
ต ่า   = 31.40 

เพศชาย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.29 
สงู   = 32.64 

ต ่า   = 29.44 
ต ่า   = 31.09 

เพศหญิง บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.05 
สงู   = 33.92 

ต ่า   = 31.71 
ต ่า   = 31.84 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.17 
สงู   = 33.84 

ต ่า   = 30.89 
ต ่า   = 31.23 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.12 
สงู   = 33.55 

ต ่า   = 31.26 
ต ่า   = 31.82 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 33.83 
สงู   = 33.65 

ต ่า   = 32.33 
ต ่า   = 32.51 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.86 
สงู   = 38.22 

ต ่า   = 34.50 
ต ่า   = 31.15 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.24 
สงู   = 33.25 

ต ่า   = 30.41 
ต ่า   = 31.40 

มหาวิทยาลยัของรัฐ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.14 
สงู   = 33.33 

ต ่า   = 31.75 
ต ่า   = 32.56 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 34.07 
สงู   = 33.48 

ต ่า   = 29.91 
ต ่า   = 30.49 
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เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษาแปรปรวนไปตามระดบัของ
ตวัแปรอิสระทีละตวั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ตาราง 35 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า หรือ
นกัศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาท่ีมีการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตวั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก หรือการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (ตาราง 
35 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมของนักศึกษามากกว่า นักศึกษาท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า พบในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่เพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียน
เฉล่ียสะสมสงู กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน หรือนกัศกึษาท่ีมี
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกั
ถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมของนกัศกึษามากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ี
มีช่ือเสียงต ่า พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง 
และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน  

สรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมสงู คือ 1) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู พบในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน 2) นกัศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียงสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสงู และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน และ3) นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก
สงูและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู พบในกลุ่มรวมและกลุม่ยอ่ย 6 กลุม่ ได้แก่ กลุ่ม
รวม เพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐ 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อยา่งมี

ประสทิธิภาพของนกัศกึษา ตามระดบั บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบที่มีช่ือเสยีง 

ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 7 กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อยา่งมี

ประสทิธิภาพของนกัศกึษา ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว  

(สว่นท่ี 1) 

 
 
 

กลุม่ 

คา่สถิตเิอฟ 
 
 

จ านวนคน 

บคุลิกภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

 (ก) 

การได้รับ
อิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 

(กxข) 

 
 

P Value 

1. กลุม่รวม 400 19.06* <1 <1 .335 
2. เพศชาย 170 3.77 2.98 2.62 .107 
3. เพศหญิง 230 8.94 <1 3.94* .048 
4. คะแนนผลการเรียน 
   เฉล่ียสะสมต ่า 

180 7.60* <1 1.37 .242 

5. คะแนนผลการเรียน 
   เฉล่ียสะสมสงู 

220 10.17* 1.64 <1 .939 

6. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เพ่ือสขุภาพ 

133 6.24* <1 <1 .417 

7. สาขาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี 

118 2.03 19.02 6.72* .011 

8. สาขาสงัคมศาสตร์ 
    และมนษุยศาสตร์ 

149 8.66* 4.21* <1 .948 

9.   มหาวิทยาลยัของรัฐ 200 2.20 3.06 <1 .794 
10.  มหาวิทยาลยัเอกชน 200 6.88* 19.21* <1 .612 

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



  133 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งมีประสิทธิภาพของนกัศกึษา พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนั คือ บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะ
ทางชีวสงัคม 9 กลุม่ (ตาราง 42 ส่วนท่ี 1) พบวา่ คะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมี
ประสิทธิภาพของนกัศกึษา แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ในกลุ่มย่อย  2 กลุ่ม  คือ กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากนัน้ผู้วิจยัจึงได้น าตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรของพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศกึษาไปหาค่าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพของ
นกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่
เพศหญิง จ านวน 230 คน 

 

* p < .05 

 

 

 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
21 

(11.48) 
11 

(11.18) 
12 

(10.69) 

สงู สงู 61 22 12.18 0.70 1.00* 1.49* 
สงู ต ่า 60 21 11.48  0.30 0.79 
ต ่า ต ่า 60 11 11.18   0.49 
ต ่า สงู 49 12 10.69 - - - 
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ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพของ
นกัศกึษา เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ ในกลุม่
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 118 คน 

 

* p < .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปร

มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 1) กลุ่มเพศหญิง (ตารางท่ี 
43) 1.1) ในกลุ่มเพศหญิงนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตัว
แบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อมกนัสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 
2.2) ในกลุ่มเพศหญิงนกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู ถ้ามีบคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านกัศึกษาท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ตารางท่ี 44)  2.1) ในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู ถ้ามีการได้รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 

 

 

 

บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมี

ช่ือเสียง 

n code X̅ 
22 

(13.22) 
21 

(12.00) 
11 

(11.19) 

ต ่า สงู 2 12 16.00 2.78 4.00* 4.81* 
สงู สงู 9 22 13.22 - 1.22 2.03 
สงู ต ่า 24 21 12.00 - - 0.81 
ต ่า ต ่า 82 11 11.19 - - - 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

 (สว่นท่ี 2) 

 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนน
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

อยา่งรู้เทา่ทนั 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงู 
กลุม่ท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่า 
กลุม่รวม บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 

การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สงู   = 12.05 
สงู   = 11.65 

ต ่า   = 11.04 
ต ่า   = 11.44 

เพศชาย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 12.41 
สงู   = 12.37 

ต ่า   = 11.63 
ต ่า   = 11.67 

เพศหญิง บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 11.83 
สงู   = 11.43 

ต ่า   = 10.93 
ต ่า   = 11.33 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมต ่า 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 12.07 
สงู   = 11.58 

ต ่า   = 10.97 
ต ่า   = 11.46 

คะแนนผลการเรียน 
เฉล่ียสะสมสงู 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 12.04 
สงู   = 11.74 

ต ่า   = 11.04 
ต ่า   = 11.34 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เพ่ือสขุภาพ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 11.87 
สงู   = 11.36 

ต ่า   = 10.61 
ต ่า   = 11.12 

สาขาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 13.59 
สงู   = 14.61 

ต ่า   = 12.61 
ต ่า   = 11.59 

สาขาสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 12.12 
สงู   = 11.97 

ต ่า   = 11.15 
ต ่า   = 11.30 

มหาวิทยาลยัของรัฐ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 11.59 
สงู   = 11.63 

ต ่า   = 11.07 
ต ่า   = 11.02 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 

สงู   = 12.58 
สงู   = 12.89 

ต ่า   = 11.63 
ต ่า   = 11.31 
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เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละ
ตวั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ตาราง 42 ส่วนท่ี 2) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศึกษามากกว่า 
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า (คา่เฉล่ียกลุ่มสงูเท่ากบั 12.05 คา่เฉล่ียกลุ่มต ่าเท่ากับ 
11.04) ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
นกัศึกษาแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ตาราง 
42 ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพของนกัศกึษามากกวา่ นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า พบ
ในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมสงู กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน หรือนกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู จะมีพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพของนกัศกึษามากกว่านกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพล
จากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาสาขาสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน  

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เพ่ือสขุภาพ กลุม่สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 2) นกัศกึษาท่ี
มีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาสาขา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน และ3) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านึกสูงและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
เพศหญิง และกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
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4. เพื่อค้นหาตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส าคัญ และปริมาณการท านายพฤตกิรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ในด้านรวมและด้านย่อยของนักศึกษา ด้วยกลุ่มตัว
แปรปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ด้วยสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
แบบเป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่  3 
ดังแสดงในตาราง 45-48 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี  ้เป็นการแสวงหาตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนกัศึกษา โดยใช้ตวัท านาย 2 ชุด ตวัท านายชุดท่ี 1 ได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ตวัท านายชดุท่ี 2 ได้แก่ การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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จากตาราง 45 ผลปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนัด้านรวม พบว่า ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัด้านรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 5 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และ
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถท านายได้ร้อยละ 55 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบั
แรก คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .23) รองลงมาคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta 
เท่ากับ .22) การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง  (Beta เท่ากับ .15) บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านกึ (Beta เทา่กบั .16) และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เทา่กบั .13) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มเพศชาย มี 2 
ตวัแปร ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถท านายได้
ร้อยละ 50 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (Beta เท่ากับ 
.45) รองลงมาคือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เท่ากบั .33) ส่วนกลุ่มเพศหญิง มี 4 ตวั
แปร ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียง และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ สามารถท านายได้ร้อยละ 34 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อันดับแรก คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .32) รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
(Beta เท่ากับ .23) การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .17) และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านกึ (Beta เทา่กบั .15)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม พบว่า ตวั
ท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัด้านรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อย
ละ 40 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .36) 
รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .31) และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .16)  ส่วนกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง มี 5 ตวัแปร 
ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับการสนับสนุนทางสงัคม การมีภูมิคุ้มกันทางจิต  การ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทกัษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 36 โดยมี
ตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากบั .21) รองลงมาคือ 
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .15) การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .20) 
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การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .16) และทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta 
เทา่กบั .14) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ด้านรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และ
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 26 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญั
เป็นอนัดบัแรก คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .35) รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต 
(Beta เท่ากับ .28) และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .16) ส่วนกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถท านายได้ร้อยละ 51 โดยมีตวั
ท านายท่ีส าคญัเป็นอันดบัแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากับ .43) รองลงมาคือ 
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .26) และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
(Beta เท่ากับ .20) และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มี 4 ตัวแปร ได้แก่ การมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และทกัษะการใช้
เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 46 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ  การมี
ภูมิคุ้มกนัทางจิต (Beta เท่ากบั .32) รองลงมาคือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เท่ากับ 
.17) บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ (Beta เทา่กบั 19) และทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั 14) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มมหาวิทยาลยั
ของรัฐ มี 2 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้
ร้อยละ 26 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .32) 
รองลงมาคือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .30) ส่วนกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน มี 4 ตวัแปร 
ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
และการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถท านายได้ร้อยละ 55 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากบั .29) รองลงมาคือ การได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .28) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .22) และการได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เทา่กบั .18) 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ตอนเพ่ือท านายพฤตกิรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัด้านรวม สามารถสรุปได้ดงันี  ้1) ตวัท านายของพฤติกรรมการใช้ส่ือ
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สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบด้วยตวัแปร
ในกลุ่มปัจจยัภายในบุคคลมี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ส่วนตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมี 2 ตวัแปร ได้แก่ 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 2) ตวัท านายท่ีเข้า
สู่สมการอนัดบัแรกมี 3 ตวัแปร คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกเป็นตวัท านายส าคญัอนัดบัแรก ซึ่ งพบใน
กลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน ส่วนการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต พบในกลุ่มรวม กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และทกัษะการใช้เทคโนโลยี พบในกลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3) ตวัแปรการมี
ภมูิคุ้มกนัทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านกึ และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมได้มากท่ีสุด ในกลุ่มรวม ซึ่งท านายได้ร้อยละ 55 และตัวแปร
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และ
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เทา่ทนัด้านรวมได้มากท่ีสดุ ในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน ซึง่ท านายได้ร้อยละ 55 

จากนัน้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง
มีวิจารณญาณ ด้วยตวัแปรในกลุ่มปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม ด้วย
วิธีการถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ (ตาราง 46) 
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จากตาราง 46 ผลปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง มี
วิจารณญาณ พบว่า ในกลุ่มรวม  ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 4 ตวัแปร ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
สามารถท านายได้ร้อยละ 33.00 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอันดบัแรก คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (Beta เท่ากับ .27) รองลงมาคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .18) การได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .15) และการมีภมูิคุ้มกนัทางจิต (Beta เทา่กบั .18) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในกลุ่มเพศชาย มี 2 ตวั
แปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม สามารถท านายได้
ร้อยละ 40 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอันดบัแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากับ 
.46) รองลงมาคือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เท่ากบั .24) ส่วนกลุ่มเพศหญิง มี 4 ตวั
แปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทักษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสามารถท านายได้ร้อยละ 29 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัแรก คือบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากบั .23) รองลงมาคือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
(Beta เท่ากบั .23) การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต (Beta เท่ากบั .19) และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .14)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม พบว่า ตวั
ท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า มี  3 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถ
ท านายได้ร้อยละ 28 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอันดบัแรก คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta 
เทา่กบั .29) รองลงมาคือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ (Beta เท่ากบั .25) และการได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .19) ส่วนกลุ่มนกัศกึษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู มี 
3 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 31 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากบั .36) รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ 
.22) และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .11) 
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เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ มี 3 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และ
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 22 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญั
เป็นอนัดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต (Beta เท่ากบั .32) รองลงมาคือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
(Beta เท่ากับ .23) และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .18) ส่วนกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มี 2 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 34 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (Beta เท่ากับ .46) รองลงมาคือ การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .26) และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทกัษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 40 โดยมีตวัท านายท่ี
ส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากบั 54) รองลงมาคือ ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั 16)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มี 3 ตวัแปร ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิต สามารถท านายได้ร้อยละ 19 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (Beta เท่ากับ .19) รองลงมาคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .20) และการมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากบั .17)  ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน มี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถ
ท านายได้ร้อยละ 47 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ (Beta 
เท่ากบั .45) รองลงมาคือ การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากบั .25) และทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .15) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ดงันี ้1) ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบด้วยตวัแปรในกลุ่ม
ปัจจัยภายในบุคคลมี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และ
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ส่วนตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมี 2 ตวัแปร ได้แก่ การ
ได้รับการสนับสนุนทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 2) ตวัท านายท่ีเข้าสู่
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สมการอนัดบัแรกมี 3 ตวัแปร คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกเป็นตวัท านายส าคญัอนัดบัแรก ซึ่งพบใน
กลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนการมีภูมิคุ้มกันทางจิต พบในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี พบในกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า  และ 3) ตัวแปร
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณได้มากท่ีสดุ ในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน ซึง่ท านายได้ร้อยละ 47 

จากนัน้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง
ตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคม ด้วยตวัแปรในกลุ่มปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัทาง
สงัคมสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ (ตาราง 47) 
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จากตาราง 47 ผลปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม พบวา่ ในกลุ่มรวม ตวัท านายพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 4 
ตวัแปร ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสงัคม ทักษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 35 โดยมีตัวท านายท่ี
ส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เทา่กบั .22) รองลงมาคือ ทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .23) การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .21) และการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .17) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบคุคลและสงัคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในกลุ่มเพศชาย มี 2 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคม สามารถท านายได้ร้อยละ 43 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิต (Beta เท่ากบั .37) รองลงมาคือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เท่ากบั .34) ส่วน
กลุ่มเพศหญิง มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
และการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต สามารถท านายได้ร้อยละ 25 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .34) รองลงมาคือ การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .21) และการมีภมูิคุ้มกนัทางจิต (Beta เทา่กบั .19) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม พบว่า ตวั
ท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บุคคลและสงัคม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มนกัศกึษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า มี 3 ตวัแปร 
ได้แก่ การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สามารถท านายได้ร้อยละ 34 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
(Beta เท่ากับ .29) รองลงมาคือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากบั .30) และการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากบั .19) ส่วนกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม
สงู มี 4 ตวัแปร ได้แก่ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 29 โดยมีตวั
ท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม (Beta เท่ากบั .28) รองลงมา
คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta เท่ากบั .17) ทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากบั .17) และ
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .15) 



  148 

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบคุคลและสงัคม  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง สามารถท านายได้ร้อยละ 19 
โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .29) รองลงมา
คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  (Beta เท่ากับ .20) และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .15) ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สามารถท านายได้ร้อยละ 41 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (Beta เท่ากับ .41) รองลงมาคือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta เท่ากับ .20) 
และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากบั .16) และ และกลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มี 3 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
และทกัษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 40 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .34) รองลงมาคือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
(Beta เทา่กบั .28) และทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .15) 

เม่ือพิจารณา กลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบคุคลและสงัคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในกลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต 
และการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถท านายได้ร้อยละ 21 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อันดับแรก คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .23) รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
(Beta เท่ ากับ  .17) และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม  (Beta เท่ากับ  .16)  ส่วนกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน มี 4 ตวัแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคม การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้
ร้อยละ 46.00 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta 
เท่ากับ .24) รองลงมาคือ การได้รับการสนับสนุนทางสงัคม (Beta เท่ากับ .23) การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เทา่กบั .22) และทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .21)  

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม สามารถสรุปได้ดงันี ้1) ตวัท านาย
ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม อย่างมี



  149 

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบด้วยตวัแปรในกลุ่มปัจจยัภายในบคุคลมี 3 ตวัแปร ได้แก่ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี ส่วนตวัแปรในกลุ่ม
ปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมี 2 ตวัแปร ได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม และการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 2) ตวัท านายท่ีเข้าสู่สมการอนัดบัแรกมี 4 ตวัแปร คือ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต  ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคม กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกเป็นตวัท านายส าคญัอันดบัแรก ซึ่งพบในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน ส่วนการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต พบในกลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี พบในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ และกลุ่มมหาวิทยาลยั
ของรัฐ และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม พบในกลุ่มรวม และกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมสงู 3) ตวัแปรบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมได้มากท่ีสุด ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เอกชน ซึง่ท านายได้ร้อยละ 46 

จากนัน้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง
มีประสิทธิภาพ ด้วยตวัแปรในกลุ่มปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม ด้วย
วิธีการถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ (ตาราง 48) 
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จากตาราง 48 ผลปริมาณการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่า ในกลุ่มรวม  ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 มี 2 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และ
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 10 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ 
การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต (Beta เทา่กบั .24) รองลงมาคือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .12)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรเพศ พบว่า ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในกลุ่มเพศชาย มี 1 ตวั
แปร ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก สามารถท านายได้ร้อยละ 11 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัแรก คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ (Beta เท่ากบั .33) สว่นกลุ่มเพศหญิง มี 2 ตวัแปร ได้แก่ 
การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 10 โดยมีตวัท านาย
ท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต (Beta เท่ากับ .24) รองลงมาคือ ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี (Beta เทา่กบั .15)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม พบว่า ตวั
ท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า มี  2 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี และการมีภูมิคุ้มกนัทางจิต สามารถท านายได้ร้อยละ 11 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อันดับแรก คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta เท่ากับ .19) รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
(Beta เท่ากบั .19) สว่นกลุม่นกัศกึษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู มี 1 ตวัแปร ได้แก่ การ
มีภูมิคุ้มกันทางจิต สามารถท านายได้ร้อยละ 8 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมี
ภมูิคุ้มกนัทางจิต (Beta เทา่กบั .29)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มย่อยตามตัวแปรสาขา พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
สามารถท านายได้ร้อยละ 12 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
(Beta เท่ากับ  .23) รองลงมาคือ  การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต (Beta เท่ากับ  .22) ส่วนกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มี 2 ตวัแปร ได้แก่ การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 20 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .34) รองลงมาคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Beta 
เท่ากบั .24) และกลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มี 1 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกนัทาง
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จิต สามารถท านายได้ร้อยละ 13 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกันทาง
จิต (Beta เทา่กบั .36)  

เม่ือพิจารณา กลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย พบว่า ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มี 2 ตวัแปร ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
สามารถท านายได้ร้อยละ 7โดยมีตัวท านายท่ีส าคญัเป็นอันดบัแรก คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
(Beta เท่ากบั .19) รองลงมาคือ การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากบั -.15) ส่วน
กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน มี 2 ตวัแปร ได้แก่ การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี สามารถท านายได้ร้อยละ 26 โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การ
ได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง (Beta เท่ากับ .39) รองลงมาคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
(Beta เทา่กบั .30)  

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ดงันี ้1) ตวัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบด้วยตวัแปรในกลุ่ม
ปัจจัยภายในบุคคลมี 3ตัวแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และ
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ส่วนตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมมี 1 ตวัแปร ได้แก่ การ
ได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง 2) ตัวท านายท่ีเข้าสู่สมการอันดับแรกมี 5 ตัวแปร คือ 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง กลา่วคือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึเป็นตวัท านายส าคญัอนัดบัแรก ซึง่พบ
ในกลุ่มเพศชาย ส่วนการมีภูมิคุ้มกันทางจิต พบในกลุ่มรวม กลุ่มเพศหญิง กลุ่มคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสงู กลุม่สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ ทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี พบในกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง พบในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน 3) ตัวแปรการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง และทักษะการใช้
เทคโนโลยี สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาก
ท่ีสดุ ในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน ซึง่ท านายได้ร้อยละ 26 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั ของ
นกัศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัประเภทสหสมัพนัธ์เชิง
เปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study) ท่ีศึกษาในกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัรัฐและ
เอกชนระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัย
ภายในบุคคลและปัจจัยทางสงัคมสภาพแวดล้อมตลอดจนลกัษณะทางชีวสังคมมีความส าคญั
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีศึกษาใน
ครัง้นีม้ากน้อยเพียงใดและเพราะเหตใุด โดยบทนีป้ระกอบด้วยการสรุปผลการวิจยั การอภิปราย
ผลตามสมมตฐิาน และข้อเสนอแนะในการวิจยั ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิาน 

จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนเอกสารงานวิ จัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั ในบทท่ี 2 ของผู้ วิจยั สามารถตัง้สมมติฐานการ
วิจยัได้ 3 ข้อ ซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชิงอนมุานและสรุปผลตามสมมติฐานในแตล่ะข้อ 
ดงันี ้

 
สรุปและอภปิรายผลสมมตฐิานข้อที่ 1  

สมมติฐานข้อท่ี 1 ระบวุ่า “นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนัมีพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยตา่งกนั” ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่สมมตฐิาน
ลกัษณะทางชีวสงัคมของนกัศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ออกเป็น 4 ข้อยอ่ย ดงันี ้

การสรุปสมมติฐานในข้อนีม้าจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อย โดยจ าแนกตามลกัษณะทางชีว
สงัคมของนกัศึกษา ได้แก่ เพศ คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม สาขา และประเภทมหาวิทยาลัย 
สามารถสรุปได้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ระบวุ่า “นกัศึกษาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสูงกว่านกัศึกษาเพศชาย” พบว่า นกัศึกษา
เพศหญิงเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาเพศ
ชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบนกัศกึษาเพศหญิงเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
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สงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่านกัศึกษาเพศชายอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัของเพศในนกัศกึษาท่ีมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัในด้านรวมและนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ระบุว่า “นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมสูงจะมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสงูกว่านกัศกึษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมต ่า” พบความแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัของนกัศึกษาท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมท่ีแตกตา่งกนัทัง้พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัด้านรวมและด้านย่อย 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ระบุว่า “นกัศึกษาท่ีอยู่ในประเภทมหาวิทยาลยัของ
รัฐจะมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนัทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่นกัศกึษาท่ี
อยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน” พบว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบความแตกต่างอย่างไม่มี
นยัส าคญัของประเภทมหาวิทยาลยัในนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทันในด้านรวม นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อ
บคุคลและสงัคม และนกัศกึษาท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ระบวุ่า “นกัศกึษาท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวมและด้านย่อยสูงกว่า
นกัศกึษาท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาอ่ืน” พบว่า นกัศกึษาท่ีมีกลุ่มสาขาแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
พบว่า นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง
มีวิจารณญาณและพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคมสูงกว่ากลุ่มสาขาอ่ืน และพบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญของกลุ่มสาขาวิชาใน
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า นักศึกษาท่ีอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สุขภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะ
เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศึกษาในกลุ่มสาขา
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สว่นในด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บคุคลและสงัคม พบวา่ นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อีกทัง้ยงัพบ นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพจะเป็น
ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในสาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกวา่นกัศกึษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทัง้พบว่า 
นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากกวา่นกัศกึษาในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ และนกัศกึษาท่ีเรียนในสาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่นเดียวกัน และพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัของการ
เปรียบเทียบรายคูข่องกลุม่สาขาวิชาในพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนัด้านรวม  

จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีส้นับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 1 เป็น
บางส่วน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า 1) นกัศึกษาเพศหญิงเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกวา่นกัศกึษาเพศชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และนักศึกษาเพศหญิงท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาเพศชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ในบางส่วน เพศ มีความแตกตา่งทางเพศโดยแบง่เป็น ชายและหญิง 
ท าให้บคุคลมีพฤติกรรมของการติดตอ่ส่ือสารท่ีแตกตา่งกนั คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม ความต้องการ
ท่ีจะส่งและรับขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกนั เพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและ
รับข่าวสารเพียงอย่างเดียวแต่มีความต้องการท่ีจะสร้างสมัพันธ์ให้เกิดการรับและส่งข่าวสารนัน้
ด้วย ทัง้นีเ้พศชายและเพศหญิงมีความแตกตา่งกนัมากในเร่ืองของความคิดและทศันคติ คา่นิยม 
เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมให้ทัง้สองเพศไว้แตกต่างกันไป  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538) ในขณะเดียวกันในด้านความแตกต่างของเพศ ด้วยธรรมชาติของเพศ
หญิงท่ีได้รับการถ่ายทอดทัง้ทางชีววิทยาและทางสงัคมให้เป็นเพศท่ีมีความละเอียดอ่อนเก่ียวกับ
อารมณ์และความรู้สึก ไปจนถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม ท่ีต้องเป็นผู้ มีกิริยาอาการท่ี
ออ่นโยน เรียบร้อย ไตร่ตรองโดยละเอียดเก่ียวกบัความเหมาะสมของการแสดงออกให้ถกูเวลาและ
สถานท่ี ซึ่งเพศหญิงนัน้มกัได้รับการอบรม และคาดหวงัจากสังคมในเร่ืองจริยาเข้มงวดมากกว่า
เพศชาย (สายสนีุย์ อดุมนา, 2541) และในสงัคมปัจจบุนัมีความเจริญทางด้านข้อมลูข่าวสารและ
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เทคโนโลยีด้านตา่งๆ จนท าให้คนเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และท าให้วยัเด็ก
หรือวัยรุ่นเข้าไปเก่ียวข้องกับส่ือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้เกิดปัญหา
เร่ืองเพศกบัวยัรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ. 2562)  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเน่ืองจากการ
สนทนาทางอินเตอร์เน็ตของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในกรุงเทพมหานครของ (จารุกร พทุธการุณย์วงศ์, 
2549) ท่ีพบวา่ เพศหญิงจะมีปัญหา สาเหต ุและมีผลท่ีสืบเน่ืองมาจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
น้อยกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 ส่วนงานวิจัยของ (ปราณี จ้อยรอด, 2552)  
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับส่ืออินเตอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนในช่วง  
ชัน้ท่ี  4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการรับส่ืออินเตอร์เน็ต อย่างมี
วิจารณญาณมากกว่าเพศชาย และงานวิจยัของ (ธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์, 2559) ท่ีศกึษาปัจจยั
ภายในบคุคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของ
นกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่นกัศกึษาเพศหญิงจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กด้วยปัญญาด้านรวม และมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษา
เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เชน่เดียวกนั  

 2) นกัศกึษาท่ีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนัจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ คะแนนผล
การเรียนเฉล่ียสะสม เป็นเคร่ืองชีว้ดัระดบัความสามารถของบุคคลในการศึกษาของผู้ เรียนในทุก
รายวิชาท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรของแตล่ะช่วงชัน้การเรียน ท่ีน ามาค านวณหาคา่เฉล่ีย (Mean) เพ่ือ
แสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอดหลักสูตรของผู้ เรียนอันเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่าอยู่ใน
ระดับใด  ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นระดบัความรู้ ความสามารถและความสนใจในการศึกษาใน
ภาพรวมของผู้ เรียนของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมไปถึงความสามารถของระดบัสติปัญญาของแต่ละ
บุคคลในการใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว (Use skills) รวมถึงการใช้ส่ืออย่างมี
วิจารณญาณ (Critical understanding) สามารถเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน การสร้างสรรค์
ส่ือ และใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม (Celot. 2009) ซึ่งจากการศกึษางานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้พบผลวิจยั
ท่ีขดัแย้งกบัข้อมลูในลกัษณะข้างต้น ไม่พบคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกตา่งกนัจะเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัของนกัศึกษา และผลวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจยัท่ีศกึษาในบริบทใกล้เคียงกบัผู้วิจยั ดงันี ้งานวิจยัของ (Tubaishat and Habiballah2016) 
ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสขุภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสขุภาพ ได้แก่ ระดบัการศึกษา ทกัษะการใช้อินเทอร์เน็ต การ
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รับรู้ประโยชน์และความส าคญัของอินเทอร์เน็ต ในขณะท่ี เกรดเฉล่ีย ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต
ไมมี่ผลตอ่การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสขุภาพ  

3) นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณมากกวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเอกชนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ในบางส่วน สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย
ถือก าเนิดมาเกือบศตวรรษ จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาจากต้นสังกัดท่ี ถือก าเนิด 
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ และกลุ่มเปา้หมายผู้ เข้าเรียน ในการศกึษางานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่
เกณฑ์ในการแบง่ประเภทของมหาวิทยาลยั ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ และ
กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน ซึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐจะอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้
แบง่ประเภทสถาบนัอดุมศกึษา ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ ส่วนในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน จะ
อยู่ภายใต้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน เลม่ท่ี 38) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาข้อแตกตา่งของการมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง
รู้เท่าทนั ระหว่างประเภทมหาวิทยาลยั ผู้ วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่าเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนการ
สอน นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี แตกต่างกัน รวมทัง้การถ่ายทอดทางสังคมภายในรัว้
มหาวิทยาลยัท่ีแตกตา่งกนั จงึท าให้นกัศกึษาท่ีเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลยัมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่ง
กนั (ธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์. 2559) ซึ่งพบงานวิจยัท่ีศึกษาในบริบทใกล้เคียงกันสอดคล้องดงันี ้
(ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 2559) ศึกษา ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กอย่างปลอดภัยมากกว่านักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

4) นักศึกษาท่ีมีกลุ่มสาขาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัด้านรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า นักศึกษาท่ีมีกลุ่ม
สาขาแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณแตกตา่งกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé) 
พบผลว่า (1) นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
และ (2) นกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
พบว่านกัศกึษาท่ีมีกลุ่มสาขาแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึง
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ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือท าการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé) พบผลว่า (1) นักศึกษาท่ีเรียนในสาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ (2) นกัศึกษาท่ี
เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และ (3) นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นกัศกึษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพบความแตกตา่งอย่างไม่มีนยัส าคญัของกลุ่ม
สาขาวิชาในพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ การศึกษาในประเทศไทย เป็นการศึกษาท่ีจัด
โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยภาครัฐจะเข้ามาดูแลโดยตรงและเปิดโอกาสให้
เอกชนมีสว่นร่วมในการศกึษาตัง้แตร่ะดบัการศกึษาปฐมวยัจนถึงระดบัอดุมศกึษา ทัง้นีก้ารบริหาร
และการควบคุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงศกึษาธิการ ในปัจจบุนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทัง้
ในภาครัฐและเอกชนได้แบ่งจ าแนกคณะวิชา ท่ีมีหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนและให้บริการความรู้
เก่ียวกบัวิชาการสาขาท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนั โดยคณะตา่งๆท่ีเปิดสอนภายในสถาบนัอดุมศกึษา
สามารถจ าแนกสาขาออกเป็น 3 สาขา หรือเรียกว่าสหวิทยาการ โดยแบ่งออกเป็นดงันี ้1. สาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 2. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 3. สังคมศาสตร์และสาขา
มนษุยศาสตร์ 

จากข้อค้นพบงานวิจัยมีความสอดคล้องกับศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ ดังนี ้ในปัจจุบันการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้มีการจดัการเรียนการสอนหวัข้อ รู้เท่าทนัสงัคม กบัการเรียนการสอน
สงัคมศึกษา ท่ีมีเนือ้หาสาระการสอนให้กบันกัศึกษาเก่ียวกับโลกรอบตวัท่ีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
และสังคมศึกษาใหม่เพ่ือพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ให้ความส าคญัต่อการจัดการระบบการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ตระหนักรู้เท่าทันในโลกปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยไม่ตกเป็นเหย่ือของโลกวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีครอบง าและ
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เปล่ียนแปลงไป เช่นเดียวกบัในวงการการแพทย์ในปัจจบุนัได้มีการประยกุต์ใช้แนวคิดเร่ือง Health 
literacy ในประเทศไทย พบว่าการใช้ค าเรียก Health literacy ในวงวิชาการของไทยมีหลายค า 
ได้แก่ ความแตกฉานด้านสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การรู้เท่าทัน 
เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดขึน้เพราะการเลือกใช้ค านิยาม การตีความ และก าหนดขอบเขตบนฐานของ
ประสบการณ์และการปฏิบตัิงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
หน้าท่ีผลิตบณัฑิตให้มีความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม สร้างเสริมและพฒันาให้นิสิตมี
ทกัษะในการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือให้เป็นบุคลากรท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ควบคูไ่ปกบัความรู้ทางวิชาการ แตก่ารท่ีนกัศกึษาจะสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสขุนัน้ จ าเป็นจะต้องให้ความส าคญักบัการให้ความรู้ ทกัษะ การคิด และการแก้ปัญหาเป็น 
มีความสามารถในการดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครัว และชมุชน ให้เกิดการเช่ือมโยงการบรูณาการ
อย่างมีคณุภาพ ระหว่างทกัษะพืน้ฐานความฉลาดทางสขุภาพ (Health Literacy) ท่ีดีอนัจะส่งผล
ให้มีความพร้อมในการเรียนหรือการท ากิจกรรมอ่ืนๆ (จิระภา ข าพิสทุธ์ิ. 2561) ซึ่งจะเห็นได้วา่ทาง
สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพวงการทางการแพทย์ก็ได้ให้ความส าคญัตอ่การรู้เทา่ทนัท่ีผสมผสานกนั
ระหว่างการรู้เท่าทันกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากข้อค้นพบเหล่านีจ้ึงท าให้นักศึกษาท่ีศึกษาใน
สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ เป็นผู้ ท่ีคุ้นเคย คุ้นชินและ
ได้ผา่นประสบการณืการรู้เทา่ทนัควบคูไ่ปกบัสาขาวิชาชีพของตน   
 

สรุปและอภปิรายผลสมมตฐิานข้อที่ 2 
สมมติฐานข้อท่ี 2 ระบุว่า “ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางสงัคมมีผล

ตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั ทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ยของนกัศกึษาทัง้กลุ่ม
รวมและกลุม่ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั” ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่สมมตฐิานออกเป็น 2 ข้อยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ระบุว่า “นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตมากและการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ทัง้ด้านรวมและ
ด้านยอ่ย สงูกวา่กลุม่นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน” 

การสรุปสมมติฐานข้อนีม้าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-ways 
Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ การมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคม ไปตามตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้าน
รวมและด้านย่อย 3 ด้าน (พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการ
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ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม และพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้พบว่า พบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ  
2 ตัว (การมีภูมิคุ้มกันทางจิต การได้รับการสนับสนุนทางสังคม) ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มรวม และกลุ่ม
ยอ่ย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ผลในส่วนนีแ้สดงให้เห็นว่า 1) นกัศึกษาในกลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสูง และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีทัง้การมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการ
ได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสงูจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้าน
รวมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน 2) นกัศกึษาในกลุ่มรวมท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม
สูง ถ้ามีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม
มากกว่านกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตต ่า และนกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการ
ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูพร้อมกนั 2 ด้านจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนัด้านรวมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า  
3) นักศึกษากลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูงท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสังคมสูง ถ้ามี
การมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมมากกว่า
นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตต ่า และนกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคมสงูพร้อมกนั 2 ด้านจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้าน
รวมมากกว่านักศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมต ่า  
4) นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง ถ้ามีการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า 

เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัใน 3 ด้านย่อย ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บุคคลและสงัคม และพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบวา่ตวัแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ 2 ตัว (การมีภูมิคุ้มกันทางจิต การได้รับการสนับสนุนทางสังคม) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สรุปได้ ดงันี ้
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1) พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พบว่า 1.1) นกัศกึษาใน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ ท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสูง ถ้ามีการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตสงูจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการมี
ภมูิคุ้มกนัทางจิตต ่า 

2) พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม 
พบว่า2.1) นกัศกึษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีทัง้การมีภูมิคุ้มกนัทางจิตและการได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บคุคลและสงัคมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน  

3) พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า 3.1) นกัศึกษาใน
กลุ่มรวม เพศชาย คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีมีทัง้การมีภูมิคุ้มกันทางจิตและการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมมากกว่า
นกัศึกษาท่ีมีลักษณะอ่ืน 3.2) นกัศึกษาในกลุ่มรวมท่ีมีการได้รับการสนบัสนุนทางสังคมสูง ถ้ามี
การมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า
นกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตต ่า 3.3) นกัศกึษากลุ่มเพศชายท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทาง
สังคมสูง ถ้ามีการมีภูมิคุ้ มกันทางจิตสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มากกว่านกัศึกษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตต ่า 3.4) นกัศึกษากลุ่มคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสูงท่ีมีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ถ้ามีการมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูงจะมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่านกัศกึษาท่ีมีการมีภูมิคุ้มกนัทาง
จิตต ่า 3.5) นกัศกึษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนกัศกึษาท่ีมีการมีภมูิคุ้มกนัทางจิตสงู ถ้ามี
การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า 

จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีส้นับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2.1 
บางส่วน  

จากส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบผลการวิจัยในส่วนนีว้่า ผู้ ท่ีมี
ลกัษณะภายในเป็นปัจจยัภายในบคุคล (การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต) และการได้รับผลจากอิทธิพลทาง
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม (การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม) จะท าให้
เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เก่ียวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันมากกว่าผู้ ท่ีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลและได้รับอิทธิพลจากสังคมอ่ืนโดยทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
(Social Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาขึน้โดย Albert Bandura กล่าวว่า พฤติกรรมของ
บุคคลเปล่ียนแปลงมาจากผลของกระบวนการทางปัญญา และผลมาจากสภาพแวดล้อม 
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เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้จากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีเป็นปัจจยัภายในท่ีอยู่ข้างในตวั
ของบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับสงัคมสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวับุคคล (ประทีป จินง่ี. 2540: 
95-101; อ้างอิงจาก Bandura. 1986)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของลกัษณะบุคคลที่มกีารมี
ภมูคิุม้กนัทางจติทีด่ทีีเ่ป็นปัจจยัภายในบุคคลดงัทีแ่บนดรูาไดก้ล่าวขา้งต้น จะตอ้งเป็นผูท้ีม่จีติใจ
เขม้แขง็ สามารถอดทนต่อสิง่เรา้ต่างๆ ท่ีก าลงัเผชิญ และมีผลสามารถเข้ามามีบทบาทให้จิตใจ
เราคล้อยตามไปกับสถานการณ์นัน้ๆได้ ซึ่งนักศึกษาเป็นวัยท่ีได้ผ่านประสบการณ์กระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ อีกทัง้ยังมีความรู้ท่ีสะสมมาตัง้แต่วัยท่ีอยู่ในชัน้เรียนชัน้ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
จวบจนวยัอุดมศึกษา จึงท าให้นกัศึกษาเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ และมีสติ มากพอท่ีจะมีการมีภูมิคุ้มกัน  
ทางจิตท่ีดีเม่ือมีสิ่งเร้า หรือเหตุการณ์ต่างๆในส่ือสังคมออนไลน์มากระทบกระเทือนต่อจิตใจ  
(อรพินทร์ ชูชม และ คณะ, 2549) มามีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันกบัปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม คือ 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม เป็นปัจจยัทางสงัคมปัจจยัหนึง่ท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีท่ีเป็นผล
มาจากการศกึษาทางสงัคมจิตวิทยา ท่ีกล่าวว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
ตอ่พฤติกรรมของบคุคล โดยลกัษณะของการตดิตอ่สมัพนัธ์นัน้จะต้องประกอบด้วยข้อมลู ขา่วสาร 
วตัถุ สิ่งของ และรวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ ท่ีท าให้ผู้ รับเช่ือว่าหรือรู้สึกว่าได้รับการสนบัสนนุ ซึ่งอาจ
เป็นได้ทัง้คนในครอบครัว เพ่ือน ผู้ ท่ีใกล้ชิด หรือผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน ซึ่งในวัยของ
นกัศกึษา บคุคลท่ีใกล้ชิดกบัน้องศกึษาส่วนใหญ่ จะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน และครู อาจารย์ จึง
ท าให้การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของนกัศกึษาส่วนใหญ่จะได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว 
เพ่ือน และครู อาจารย์ (พลรพี ทมุมาพนัธ์, 2554) จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนั 

ผลงานวิจยัในส่วนนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ (จิราภรณ์ เรืองดิษฐ์ กาลนิล; และคน
อ่ืนๆ, 2559) ท่ีศึกษายุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ปัจจัยเส่ียงทางสังคมของเด็กและเยาวชน
ภาพรวม คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 2) ด้านสขุภาพ 3) ด้านส่ือ 4) ด้านอบายมขุ และ 5) ด้าน
เพศ ส่วนภูมิคุ้มกนัทางสงัคมของเด็กและเยาวชน จ าแนกเป็น 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 ระบบการท างาน
และกลไกภูมิคุ้มกนัทางสงัคมของเดก็และเยาวชนระดบัประถมศกึษาในเขตเทศบาลนครอดุรธานี 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ระบบและกลไกด้านบุคคล 2) ระบบและกลไกด้านครอบครัว 3) ระบบ
และกลไกด้านชมุชน และ 4) ระบบและกลไกด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมิตท่ีิ 2 การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้ มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคคล 2) ด้านครอบครัว  
3) ด้านชุมชน 4) ด้านกฎหมาย และ 5) ด้านอ่ืนๆ เช่น การรู้เท่าทันส่ือ เป็นต้น และงานวิจัยของ  
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(เกศินี ประทุมสุวรรณ, 2559) ศึกษา เมืองส่ือสร้างสรรค์: ตวัชีว้ดัเพ่ือการพัฒนาเยาวชน พบว่า 
เมืองส่ือสร้างสรรค์ควรยึดหลักการ 3 ดี คือ ส่ือดี พืน้ท่ีดี และภูมิดี เพราะการมี  ”ส่ือดี” เปรียบ
เหมือน “ต้นน า้” ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการของการออกแบบและจดัการ ”พืน้ท่ี” ท าให้เกิด “พืน้ท่ีดี” 
อนัเปรียบได้กบักลางน า้ และท้ายท่ีสดุทัง้ส่ือดีและพืน้ท่ีดีก็จะท าให้คนมีภมูิปัญญาท่ีเป็นภูมิคุ้มกนั 
ซึง่เป็น “ปลายน า้” ในทางกลบักนั การท่ีบคุคลและชมุชนมีภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกนัท่ีดี พวกเขาก็
จะเป็นผู้ สร้างสรรค์นวัตรกรรมท่ีท าให้เกิด “ส่ือดี” และ “พืน้ท่ีดี” ต่อไป องค์ประกอบหลักของ
ตวัชีว้ดั ประกอบด้วย องค์ประกอบ ด้านกิจกรรม ด้านปัจจยัแวดล้อม และด้านผลลพัธ์ ส่วนการ
ขบัเคล่ือนชมุชนสู่การเป็นเมืองส่ือสร้างสรรค์นัน้ ต้องอาศยัความร่วมมือจากสถาบนัหลกัตา่งๆ ใน
ชมุชน ผลลพัธ์สดุท้าย ก็คือ การท่ีประชาชนมีความรู้เท่าทนัส่ือและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ทัง้พฤตกิรรมการส่ือสาร พฤตกิรรมการบริโภค และพฤตกิรรมสงัคม 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ระบุว่า “นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมากและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้
ด้านรวมและด้านยอ่ยสงูกวา่กลุม่นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน” 

การสรุปสมมติฐานข้อนี ม้าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  
(Two-ways Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและ
การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงไปตามตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน (พฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคม 
และพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ) 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นนี ้พบวา่ พบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ 
2 ตัว (บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่ มีช่ือเสียง) ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
กลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ผลในส่วนนีแ้สดงให้เห็นว่า 1) นักศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีทัง้บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง
สูง จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมี
ลกัษณะอ่ืน  
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2) นกัศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัด้านรวมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียงต ่า 

เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทันใน 3 ด้านย่อย ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม และพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าตวัแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว (บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ช่ือเสียง) ในพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัใน 2 ด้านย่อย ได้แก่ พฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม และพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าตวัแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว (บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีช่ือเสียง) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สรุปได้ ดงันี ้

1) พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สงัคม พบวา่  

1.1) นกัศกึษาในกลุม่รวม เพศหญิง คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรัฐ ท่ีมีทัง้
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงมากกว่านักศึกษาท่ีมี
ลกัษณะอ่ืน 1.2) นกัศึกษาในกลุ่มรวมมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียงสูงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า และนักศึกษาในกลุ่มรวมท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสูง ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า  
1.3) นกัศกึษาในกลุม่เพศหญิงท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสูงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บุคคลและสงัคมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า ส่วนนกัศกึษาในกลุ่มเพศหญิงท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง 
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ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และนกัศกึษาใน
กลุม่เพศหญิงท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู ถ้ามีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู จะ
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 1.4) นกัศกึษาในกลุม่คะแนนผลการเรียน
เฉล่ียสะสมต ่าท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อม
กันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ
สงัคมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง
ต ่า และ นักศึกษาในกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่าท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสูง ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า  
1.5) นกัศกึษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสงู ถ้ามีการได้รับ
อิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 
1.6) นักศึกษาในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสูง ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า และ
นกัศกึษาในกลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อมกนัสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 1.7) นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีการได้รับ
อิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกต ่า ส่วนนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและ
การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูงพร้อมกันสองด้าน จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า และนกัศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัของ
รัฐท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้ามีการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียงสูง จะมี
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พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 

2) พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า 2.1) นกัศึกษาใน
กลุ่มเพศหญิง และสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ท่ีมีทัง้บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงมากกว่านกัศกึษาท่ีมีลกัษณะอ่ืน 2.2) นกัศกึษาในกลุ่มเพศหญิงท่ี
มีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงูพร้อมกนัสองด้าน จะ
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านกัศกึษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกและการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า และนักศึกษาในกลุ่มเพศหญิงท่ีมีการ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสงู ถ้ามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จะมีพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า 2.3) 
นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้ามีการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงสูงจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงต ่า 

จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีส้นับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2.2 
บางส่วน 

จากส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบผลการวิจัยในส่วนนีว้่า ผู้ ท่ีมี
ลกัษณะภายในเป็นปัจจยัภายในบคุคล (บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก) และการได้รับผลจากอิทธิพล
ทางสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม (การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง) 
จะท าให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์เก่ียวกบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัมากกว่า
ผู้ ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลและได้รับอิทธิพลจากสังคมอ่ืน  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
(Social Cognitive Theory) แบนดูรามีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เรียนรู้โดยวิธีการสงัเกตหรือการเลียนแบบ เน่ืองจากมนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ 
ตวัอยู่เสมอ บุคคลจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาได้เป็นอย่างไรขึน้อยู่กับกระบวนการสงัเกตท่ีเป็น
กระบวนการภายในส่วนบุคคลสังเกตร่วมกันกับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวของบุคคลนัน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ท่ีเป็นปัจจัยภายในบุคคล คือ สภาพนิสัยเฉพาะของ
บคุคล ท่ีมีลกัษณะอนัโดเดน่เก่ียวกบัการมีสติก่อนท่ีจะกระท าการใดๆอยูเ่สมอ สามารถควบคมุให้
ตนเองมีระบบระเบียบ และแบบแผนในการด ารงชีวิตให้ไปสู่เป้าหมาย เพราะฉะนัน้นกัศึกษาท่ีมี
บคุลิกภาพจ าเพาะเจาะจงเชน่นีจ้งึสามารถควบคมุสติของตวัเองก่อนการตดัสินใจกระท าใดๆ ได้ดี
เสมอเม่ือเจอสิ่งเร้าท่ีตนเองไปพบเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์ (Costa P.T. Jr & McCrae R.R, 1992) 
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นปัจจัยทางสังคม
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สภาพแวดล้อมท่ีส าคญัตอ่การด ารงชีวิตในยคุปัจจบุนัท่ีมีส่ือสงัคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทตอ่การ
ด ารงชีวิตขัน้สูง เน่ืองจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่ในยุคปัจจบุนัจะมีช่ือเสียงโด่งดงัได้จากการ
กระท าตนตา่งๆ ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ และเส่ียงตอ่การน ามาเป็นเย่ียงของเยาวชนในคนในสงัคม 
ซึ่งการกระท าตามตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงดงักล่าวก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีของแบนดรูา ท่ีกล่าวไว้ว่า 
การกระท าตามตวัแบบส่วนใหญ่เกิดจากการสงัเกตเรียนรู้จากตวัแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
หลกั คือ 1) ตวัแบบทางพฤติกรรม หมายถึง การมีตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมให้บุคคลอ่ืนเห็นและ
ท าตาม 2) ตวัแบบทางวาจา หมายถึง การมีตวัแบบท่ีพดู บอกหรือเขียนบอกว่าจะท าอะไรอย่างไร 
เพราะมนษุย์สามารถท าสิ่งตา่งๆ ได้มากมายจากการฟัง การพดูบอกของผู้ อ่ืน หรือจากการอ่านสิ่ง
ท่ีผู้ อ่ืนเขียนขึน้ 3) ตวัแบบสญัลกัษณ์ การมีตวัแบบภาพหรือเสียงท่ีผ่านส่ือตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม 
เช่น การแตง่กาย การใช้สินค้า หรือการแสดงอากปักิริยาตา่งๆ และท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือ 
คา่นิยม เจตคติ เป็นต้น ในตวัแบบสญัลกัษณ์นีจ้ะมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมีการ
เผยแพร่ตัวแบบอย่างกว้างขวาง ท าให้บุคคลได้รับประสบการณ์จ านวนมากผ่านตัวแบบ
สัญลักษณ์ทางส่ือมวลชนตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้มนุษย์สามารถเก็บภาพการท า
พฤติกรรมหลายๆอย่างท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วมาศึกษาแบบภาพต่อภาพได้อย่างละเอียด 
นอกจากนี ้แบนดรูา ได้เสนอกระบวนการเรียนรู้จากตวัแบบมี 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการ
ใส่ใจ (Attentional Process) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใส่ใจและสนใจในการรับรู้พฤติกรรม
ของตวัแบบ การเรียนรู้จากการสงัเกตจะเกิดขึน้ได้มากก็ต่อเม่ือบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตวั
แบบ 2) กระบวนการเก็บจ า (Retention Process) เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้ถ้าหากผู้สงัเกตสามารถเก็บจ าพฤตกิรรมของตวัแบบไว้ได้ ทัง้นีเ้พราะผู้สงัเกตไมมี่โอกาสท าตาม
ตัวแบบในขณะสังเกตได้ 3) กระบวนการกระท า (Production Process) เป็นกระบวนการท่ีผู้
สังเกตน าเอาการเก็บจ าเป็นสัญลักษณ์มาแปลงเป็นการกระท า 4) กระบวนการจูงใจ 
(Motivational Process) เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างมากท่ีท าให้บคุคลแสดงพฤติกรรม
ตามตวัแบบออกมา โดยเฉพาะในวยัอดุมศกึษาท่ีมีอิสระทางด้านการใช้ชีวิต เป็นวยัท่ีก าลงัจะก้าว
ข้ามสู่การเป็นวยัผู้ ใหญ่ ดงันัน้นกัศึกษาจึงสามารถเลือกใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรี สามารถเรียนรู้
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงได้โดยไมย่าก และสามารถเสพส่ือตา่งๆโดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ได้เป็น
จ านวนมากตามท่ีต้องการ ซึ่งในทางกลบักนันกัศกึษาก็ย่อมจะเป็นผู้ส านกึรู้เป็นอย่างดีว่า ตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียงไหนเป็นตวัแบบท่ีดี แล้วน าเอามาเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต ฝ่าฟันกับอุปสรรค
ปัญญา และไม่ย้อท้อ ตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงท่ีไม่ดีแบบไหนท่ีไม่ควรน าเอามาเป็นเย่ียงอย่าง และท า
ตาม (ประทีป จินง่ี. 2540: 95-101; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) 
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ซึง่ผลงานวิจยัในสว่นนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ (ณฐักาญจน์ กอมณี; และคนอ่ืนๆ, 

2560) ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ จ านวน 360 คน พบว่า บุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์ บคุลิกภาพด้านความ
อ่อนโยน บุคลิกภาพด้านความมีสติรู้ผิดชอบ เจตคติตอ่การรับส่ืออย่างมีวิจารณญาณ การได้รับ
ตวัแบบจากครอบครัวและอิทธิพลจากกลุม่เพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
สรุปและอภปิรายผลสมมตฐิานข้อที่ 3 
สมมติฐานข้อท่ี 3 ระบุว่า “ปัจจัยภายในบุคคล (บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การมี

ภมูิคุ้มกนัทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี) และปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม (การได้รับการ
สนบัสนนุทางสังคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบบุคคลท่ีมีช่ือเสียง) สามารถร่วมกนัท านาย
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ในด้านรวมและด้านย่อย (พฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ )  
ได้อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะทางชีวสงัคม” 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้ ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันทัง้ด้านรวม และด้านย่อย (พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ  พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บุคคลและสงัคม 
และพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ) พบผลในแตล่ะด้านดงันี ้

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมอย่างรู้เท่าทันด้านรวม จากผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณูแบบเป็นขัน้ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมอย่างรู้เท่าทนั ด้วยตวัแปรในกลุ่มปัจจยัภายใน
บคุคลและตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมร่วมกันสามารถท านายพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า นกัศึกษากลุ่มรวม ตวัแปรท่ี
เข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี การ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับการสนบัสนนุทาง
สังคม โดยสามารถท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันได้ร้อยละ 55 เม่ือ
พิจารณากลุ่มย่อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเพศชาย พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับ



  169 

ความส าคญั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ได้ร้อยละ 50 2) 

กลุ่มเพศหญิง พบวา่ ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ ได้
ร้อยละ 34  

กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบั
ความส าคญั คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 40 4) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง พบว่า ตัวแปรท่ีเข้า
ท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคม การมีภมูิคุ้มกนัทางจิต การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
ได้ร้อยละ 36 5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบั
ความส าคญั คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 26  

 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับ
ความส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคม  ได้ร้อยละ 51 7) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต การได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคม บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 46 8) กลุ่ม

มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 26 9) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตวัแปรท่ี
เข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับอิทธิพลจากตวั
แบบท่ีมีช่ือเสียง ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ได้ร้อยละ 55 
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ภาพประกอบ 2 ผลการท านายของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัด้านรวม ด้วย
ตวัแปรกลุม่ปัจจยัสว่นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัทางสงัคม 

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  จากผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ ด้วยตวัแปร
ในกลุ่มปัจจัยภายในบุคคลและตวัแปรในกลุ่มปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อมร่วมกันสามารถ
ท านายพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า 
นกัศกึษากลุ่มรวม ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต ได้
ร้อยละ 33.00 เม่ือพิจารณากลุ่มย่อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเพศชาย พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านาย
โดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม 
ได้ ร้อยละ 40 2) กลุ่มเพศหญิ ง  พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคัญ  
คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทักษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 29 3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า พบว่า 
ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ  ทักษะการใช้เทคโนโลยี บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 28 4) กลุ่มคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมสูง พบวา่ ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 31  
5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั 
คือ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง 
ได้ร้อยละ 22 6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบั
ความส าคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ 
ร้อยละ 34 7) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดย
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เรียงล าดบัความส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 40 
8) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต ได้ร้อยละ 19 9) 

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก  การได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบ ท่ีมี ช่ือเสียง  และทักษะการใช้ เทคโนโลยี  
ได้ร้อยละ 45 
 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการท านายของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยตวั
แปรกลุม่ปัจจยัสว่นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัทางสงัคม 

 
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ

สังคม จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม ด้วยตวัแปรในกลุม่ปัจจยัภายในบคุคลและตวัแปร
ในกลุ่มปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมร่วมกนัสามารถท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ นกัศกึษากลุ่ม
รวม ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม ทกัษะ
การใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกันทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 
35 เม่ือพิจารณากลุ่มย่อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเพศชาย พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดย
เรียงล าดับความส าคัญ คือ การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม  
ได้ร้อยละ 43  
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กลุ่มเพศหญิง พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต ได้ร้อยละ 25  
3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่ า  พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับ
ความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ34 4) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง พบวา่ ตวัแปรท่ีเข้าท านาย
โดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 29 5) กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ ทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยี การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้
ร้อยละ 19 6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  และการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 41 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบั
ความส าคัญ คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 40 8) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบั
ความส าคญั คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับการสนบัสนุนทาง
สังคม ได้ร้อยละ 21 9) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับ
ความส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 46 
 

 

ภาพประกอบ 4 ผลการท านายของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บคุคลและสงัคม ด้วยตวัแปรกลุม่ปัจจยัสว่นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัทางสงัคม 
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พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยตวัแปร
ในกลุ่มปัจจัยภายในบุคคลและตวัแปรในกลุ่มปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อมร่วมกันสามารถ
ท านายพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิพบว่า 
นักศึกษากลุ่มรวม ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกันทางจิต 
และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 10 เม่ือพิจารณากลุ่มย่อย 9 กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเพศชาย 
พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ได้ร้อยละ 
11 2) กลุ่มเพศหญิง พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิต และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 10 3) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า 

พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ  ทักษะการใช้เทคโนโลยี และการมี
ภูมิคุ้มกนัทางจิต ได้ร้อยละ 11 4) กลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง พบว่า ตวัแปรท่ีเข้า
ท านายโดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ การมีภูมิคุ้ มกันทางจิต  ได้ร้อยละ 8 5) กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ ทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยี และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต ได้ร้อยละ 12 6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ การได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียง และทักษะการใช้ เทคโนโลยี  ได้ ร้อยละ 20 7) ก ลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต 
ได้ ร้อยละ 13 8) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่า ตัวแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับ
ความส าคญั คือ การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง ได้ร้อยละ 7 
9) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายโดยเรียงล าดับความส าคญั คือ  การ
ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง และทกัษะการใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 26 

 

ภาพประกอบ 5 ผลการท านายของพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตวั
แปรกลุม่ปัจจยัสว่นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัทางสงัคม 
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จงึอาจกลา่วได้วา่ตวัแปรในกลุ่มปัจจยัภายในบคุคล และตวั
แปรในกลุ่มปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม 
เพศชาย เพศหญิง คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 

พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม
ต ่า คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู สาขาวิทยาศตร์เพ่ือสขุภาพ สาขาวิทยาศตร์เทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยเอกชน  ในขณะท่ีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึง

ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม พบผลทกุกลุ่ม ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยครบทัง้ 9 กลุ่ม ส่วน
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบผลในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
สาขาวิทยาศตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน สมมติฐานข้อที่  3 จึง
ได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ 

ผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถน าข้อค้นพบบางประการมาอภิปรายผลได้ดงันี ้
1. ตวัแปรในกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส าคญัคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นตัว

ท านายส าคญัท่ีเข้าสู่สมการเป็นอนัดบัแรก ในการท านายพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทนัทัง้ด้านรวม พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม และพฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยบางกลุ่ม ข้อค้นพบท่ีว่าตวัแปร
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกเป็นตวัท านายส าคญัของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนันัน้บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นบคุลิกภาพของบคุคลท่ีมีลกัษณะมีสต ิคดิ ยบัยัง้ ชัง่ใจ ก่อน
จะกระท าพฤตกิรรมใดๆ ออกมาให้บคุคลรอบข้างรับรู้หรือเห็น โดยจะเป็นผู้สามารถควบคมุตนเอง 
รวมทัง้มีระบบระเบียบขัน้ตอนท่ีจะสามารถวางแผนและจดัการตนเองให้ไปสู่เปา้หมายท่ีตัง้หวงัไว้
ได้ ดงันัน้เม่ือบคุคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึจะใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั จึงจะเป็นผู้
ท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้อย่างพินิจพิเคราะห์ว่าในขณะท่ีตนใช้ส่ือสังคมออนไลน์อยู่ขณะนัน้
พิจารณาแล้วว่าจะต้องใช้แล้วไม่ส่งผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน หรือเม่ือมีสิ่งเร้าใดๆในส่ือสงัคม
ออนไลน์เข้ามายั่วยุ ก็จะไม่ปฏิบัติตาม บุคคลท่ีมีลักษณะดังกล่าวจึงจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ในวัย
นักศึกษา เพราะนักศึกษาจะเป็นวัยท่ีคิดการใดๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถลงมือกระท าได้
ในทันทีด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านการขออนุญาตจากบุคคลรอบข้างใดๆเท่าในวัยเด็ก ดังนัน้
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บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจึงเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส าคญัของวยันักศึกษาต่อการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั (Costa and McCrae. 1992) สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา ดงัเช่น 
งานวิจยั (ของ มนตรี สงัข์ทอง และคณะ 2556) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า ตวั
แปรบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นตวัท านายท่ีมีความส าคญัตอ่การท านายความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอปุสรรคของนกัศึกษา ได้ร้อยละ 60.3 และงานวิจยัของ (เตชสิทธ์ิ ชินประพินพร 
2559) ท่ีศกึษาการศกึษาบคุลิกภาพ วฒันธรรมองค์กรการใช้เทคโนโลยี และการยอมรับเทคโนโลยี
ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีในองค์กรของพนกังานราชการในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ตวัแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกเป็นตวัท านายท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิผลในการท างานของ
พนกังานราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 46.23 

2. นอกจากนีย้ังพบว่า ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยทางสังคมท่ีส าคัญท่ีเข้าสู่สมการเป็น
อนัดบัต้นๆ ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัทัง้ด้านรวม พฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบ
ตอ่บคุคลและสงัคม และพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งพบผลเดน่ชดัในกลุ่มรวม และคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสงู ใน
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคม เม่ือพิจารณา
เหตุผลในเชิงแนวคิดทฤษฎีสนับสนุน อิทธิพลของการได้รับการสนับสนุนทางสังคมท่ีมีต่อ
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั อธิบายได้ว่า แนวคดิเร่ืองการสนบัสนนุทางสงัคม 
(Social Support) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีท่ีเป็นผลมาจากการศกึษาทางสงัคมจิตวิทยา ซึ่งพบว่า 
การตดัสินใจส่วนใหญ่ของคนนัน้ขึน้อยู่กับอิทธิพลของบุคคลผู้ซึ่งมีความส าคญัและมีอ านาจต่อ
บคุคล ซึ่งในยุคปัจจุบนัท่ีมีส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ มากมายเข้ามามีบทบาทในชีวิต ปฏิเสธไม่ได้
เลยวา่ ลกัษณะและรูปแบบของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้คนในยคุปัจจบุนั จะประกอบไปด้วย 
ความคาดหวงัและความต้องการเป็นท่ียอมรับของบคุคลในสงัคมจาก ยอดไลค์ (Like) ยอดผู้ เข้า
ชม (View) ยอดแชร์ (Share) ของสงัคมออนไลน์ท่ีตนเองได้ใช้งาน ซึ่งมีความสอดคล้องกบัแนวคิด
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ของ คอปป์ (Cobb, 1976). กล่าวไว้ว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคม 
ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้านวตัถุ ความมั่นคงทางอารมณ์เท่านัน้  แต่ยงัรวมไปถึงการท่ี
บคุคลรู้สึกวา่ตนเองได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึง่ของผู้ อ่ืนด้วย โดยเฉพาะผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ี
เป็นนกัศึกษา ท่ีบุคคลรอบข้างมีผลต่อการตดัสินใจต่อการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของปราณี จ้อยรอด (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการรับ
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ส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวัแปร
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากครู เป็นตวัท านายท่ีมีความส าคญั ได้ร้อยละ 39.2 

3. เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ในแต่ละด้าน   
จะพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีอาจส่งผลตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัแตกตา่ง
กนั กลา่วคือ ตวัแปรการมีภูมิคุ้มกันทางจิต เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัต้นๆ ของพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า การมีภูมิคุ้มกันทางจิตเม่ือพิจารณาเหตผุล
ในเชิงแนวคิดทฤษฎี สามารถอธิบายได้ว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ มีความรู้สึกว่าตนเองนัน้สามารถใช้
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน มีความชอบใช้ส่ือสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจ า เพราะว่าในยุค
ปัจจุบนัระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึน้จากเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่างๆ ได้
เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะความ
ทนัสมัยของเทคโนโลยี และความมีบทบาทของกลุ่มสงัคมท่ีด ารงชีวิตร่วมกัน จึงท าให้ส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นส่ือท่ีส าคญัตอ่เยาวชนนกัศกึษา ด้วยกระแส คา่นิยม และวิถีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ จึงท าให้การ
เตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ต่อการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์นัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวยัท่ีอยู่ในช่วงวยัเรียนท่ีสามารถ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ได้อย่างมีอิสระเสรี อย่างกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษา (ส านกังานคณะปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ, 2549) ส่วนตวัแปรทักษะการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัต้นๆ ของ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัถึงผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม และพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะ นกัศกึษาจะต้องมีความจ าเป็นในการ
มีความรู้ตอ่การใช้เทคโนโลยีตา่งในการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งบางครัง้เทคโนโลยีท่ีใช้เป็นส่ือ
ในการเรียนการสอนดงักล่าวจะมีความสมัพนัธ์กบัส่ือสงัคมออนไลน์ ดงันัน้นกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีองค์ความรู้เก่ียวกับทักษะการใช้
เทคโนโลยี ดงันี ้นกัศกึษาจะต้องมีความรู้พืน้ฐานด้านสารสนเทศ เชน่ ความสามารถในการพฒันา
ตนเองให้ก้าวทนัยุคสมยั สามารถจดัเก็บ สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และชาญฉลาด โดยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือประกอบการเรียนการสอนของตนเอง 
(Taylor, 1998).ในขณะท่ีตวัแปรการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบั
ต้นๆ ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ว่า การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive 
Theory) ซึ่งกล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้จากตวัแบบมี 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการใส่ใจ 
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หมายถึง กระบวนการท่ีบคุคลใส่ใจและสนใจในการรับรู้พฤติกรรมของตวัแบบ การเรียนรู้จากการ
สงัเกตจะเกิดขึน้ได้มากก็ต่อเม่ือบุคคลใส่ใจตอ่พฤติกรรมของตวัแบบ 2) กระบวนการเก็บจ า เป็น
กระบวนการท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ถ้าหากผู้สงัเกตสามารถเก็บจ าพฤตกิรรมของตวัแบบ
ไว้ได้ ทัง้นีเ้พราะผู้สงัเกตไม่มีโอกาสท าตามตวัแบบในขณะสงัเกตได้ 3) กระบวนการกระท า เป็น
กระบวนการท่ีผู้สงัเกตน าเอาการเก็บจ าเป็นสญัลกัษณ์มาแปลงเป็นการกระท า 4) กระบวนการจงู
ใจ เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างมากท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบออกมา 
เน่ืองจากภายในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาได้ใช้งาน จะประกอบไปด้วยเพ่ือนท่ีนักศึกษารู้จัก 
เพ่ือนท่ีนกัศึกษาไม่รู้จกั และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงต่างๆท่ีอยู่ภายนอกส่ือสังคมออนไลน์อยู่แล้วก่อน
หน้าแล้วไปใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในตอ่มา และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีโดง่ดงัอยูใ่นส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่ง
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่านีล้้วนแล้วแต่มีผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ติดตามเป็นจ านวนมาก หนึ่งใน
ผู้ติดตามเหล่านัน้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คือ กลุ่มนักศึกษา ดงันัน้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจึงมีอิทธิพลต่อ
นกัศึกษาในการด ารงชีวิตในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (ประทีป จินง่ี. 2540: 95-101; อ้างอิงจาก 
Bandura. 1986) 

4. เม่ือพิจารณาตวัท านายท่ีส าคญัของพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่า
ทนัในแตล่ะด้าน จ าแนกตามลกัษณะทางชีวสงัคมของกลุ่มนกัศกึษา จะพบว่ามีปัจจยัท่ีอาจสง่ผล
ให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มของ
นกัศกึษา กลา่วคือ  

4.1) มีปัจจัยส าคญัเพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทนัด้านรวม ในกลุ่มเพศชาย สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมหาวิทยาลยัเอกชน คือ 
การมีภูมิคุ้มกนัทางจิต ในขณะท่ีทกัษะการใช้เทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่กลุ่ม
เพศชาย และสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สว่นการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม เป็นปัจจยัส าคญั
เพิ่มเติมท่ีสง่ผลตอ่กลุม่เพศหญิง คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ 
และมหาวิทยาลยัของรัฐ รวมทัง้การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติม
ท่ีสง่ผลตอ่ กลุม่เพศชาย สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  และมหาวิทยาลยัของรัฐ  

4.2) มีปัจจัยส าคญัเพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มเพศชาย คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเอกชน คือ การมีภูมิคุ้มกนัทาง
จิต ในขณะท่ีทกัษะการใช้เทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่กลุ่มเพศชาย คะแนนผล
การเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขาวิทยาศาตร์เทคโนโลยี ส่วนการได้รับการสนับสนุนทางสังคม เป็น
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ปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่กลุ่มรวม เพศหญิง คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า คะแนนผล
การเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน รวมทัง้การได้รับ
อิท ธิพลจากตัวแบบ ท่ี มี ช่ือ เสีย ง  เป็ น ปั จจัยส าคัญ เพิ่ ม เติม ท่ี ส่ งผลต่อกลุ่ ม เพศชาย  
สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัของรัฐ  

4.3) มีปัจจัยส าคญัเพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างตระหนกัถึงผลกระทบต่อบุคคลและสงัคม ในกลุ่มคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเอกชน คือ การมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต ในขณะท่ีทกัษะการใช้เทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อกลุ่มเพศ
ชาย และสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม เป็นปัจจัยส าคญั
เพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่กลุ่มเพศหญิง และคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า รวมทัง้การได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่ กลุ่มเพศชาย สาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัของรัฐ  

4.4) มีปัจจัยส าคญัเพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มเพศชาย สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมหาวิทยาลยัเอกชน คือ 
การมีภูมิคุ้มกันทางจิต ในขณะท่ีทกัษะการใช้เทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่กลุ่ม
เพศชาย คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยัของรัฐ ส่วนการได้รับการสนบัสนุนทางสังคม เป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อ
กลุ่มรวม และทุกกลุ่มย่อยทัง้ 9 กลุ่ม รวมทัง้การได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง เป็นปัจจยั
ส าคญัเพิ่มเติมท่ีส่งผลตอ่ กลุ่มรวม เพศชาย เพศหญิง คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่า คะแนน
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูง สาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ และสาขาสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้และพัฒนาการวิจัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  
1. ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาเพศหญิงจะเป็นผู้ ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั

มากกวา่เพศชาย ดงันัน้ บคุคลท่ีอยูใ่กล้ชิดกบันกัศกึษาเพศชาย อนัได้แก่ กลุม่เพ่ือน ครอบครัว ครู 
อาจารย์ ควรให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และพดูกล่าวตกัเตือน เม่ือพบเห็นเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
เกิดขึน้กบันกัศกึษาเพศชายตอ่การมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนั โดยเฉพาะกลุ่ม
เพ่ือนในวยัเดียวกนั ท่ีสามารถพดูคยุกนัได้มากกว่าบคุคลใกล้ชิดบคุคลอ่ืน เน่ืองจากนกัศกึษาเป็น
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วยัท่ีอยู่ในช่วงวยัท่ีให้ความส าคญัสนิทสนมกบัเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่มากกวา่บคุคลใกล้ชิดอ่ืนๆ ด้วย
วิธีการพดูคยุ ใช้เหตผุล ให้ก าลงัใจ และแนะน าสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้แก่เพ่ือนในวยัเดียวกัน 
เพ่ือให้เพ่ือนของนักศึกษามีวิธีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทัน  ไม่ตกเป็นเหย่ือของส่ือ
สงัคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของนกัศึกษาในปัจจุบนั ส่วนบุคคลใกล้ชิดบุคคลอ่ืน 
ได้แก่ ครอบครัว และครู อาจารย์ ต้องหมั่นเฝ้าสังเกต ใส่ใจ นักศึกษาเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
เน่ืองจากนกัศกึษาเป็นวยัท่ีก าลงัเข้าสู่จากวยัรุ่นสู่วยัผู้ ใหญ่ ในบางครัง้อาจเผลอคิด เผลอท า และ
เผลอตดัสินใจท าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึน้ต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เม่ือพบเห็น คนใน
ครอบครัว และครู อาจารย์ ควรเข้าไปพูดคยุ ตกัเตือนด้วยเหตผุล และยกตวัอย่างประกอบว่า สิ่ง
ใดท าแล้วเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม สิ่งใดเป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือท่ีนกัศกึษาจะได้มีทิศทางในการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งรู้เทา่ทนั มีวิจารณญาณ มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพตอ่การด ารงชีวิต 

2. ผลการวิจยัพบว่านกัศกึษาในมหาวิทยาลยัของรัฐจะเป็นผู้ ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างรู้เท่าทนัมากกว่านกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน ด้วยความแตกตา่งทางนโยบายในการบริ
งานและระบบทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของประเภทมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน 
รวมทัง้สภาพแวดล้อม บุคคลากรในมหาวิทยาลยั และค่านิยมในการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัของ
ประเภทมหาวิทยาลยั จงึท าให้พบผลวิจยัดงักลา่ว ดงันัน้ ทางมหาวิทยาลยัเอกชน ควรตระหนกัถึง
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งถกูต้อง เหมาะสม ไมค่วรปลอ่ยปะละเลยให้เป็นเร่ืองปกตท่ีินกัศกึษา
จะใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากความล่ืนไหลท่ีไม่มีขอบเขตจ ากัด และความไว 
ความรวดเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตในยคุปัจจุบนันี ้นกัศกึษาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และ
เปรียบเสมือนอปุกรณ์ชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิต ทางมหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรม 
และสร้างสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ท่ีนักศึกษาด ารงอยู่ ด้วยวิธีการรณรงค์การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างถูกวิธี เช่น ท าป้ายโฆษณาให้นกัศกึษาเล็งเห็นถึงโทษของการใช้ ส่ือสงัคมออนไลน์
ในทางท่ีผิดว่าจะเกิดผลอย่างไรและถ้าหากใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินชีวิตอย่างไรในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
เพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างชาญฉลาดและใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อยา่งรู้เทา่ทนัเพิ่มมากขึน้ 

3. ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพจะเป็นผู้ ท่ีใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัมากกว่านกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ ดงันัน้สถานศกึษาควรให้ความส าคญัตอ่การสนบัสนนุ ส่งเสริม ให้มีการจดัการเรียน 
การสอน หวัข้อวิชาเก่ียวกบัศาสตร์วิธีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั ให้กบันกัศกึษาในชัน้
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เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ เน่ืองจากนกัศกึษา
ท่ีอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสาขาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใช้เทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศ 
ระบบอินเทอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ ในการเรียนการสอน และการด ารงชีวิตเป็นประจ าอยู่แล้ว ทัง้นีจ้ะ
เป็นการดีเป็นอย่างยิ่งขึน้ไปถ้าหากสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคญัของนกัศึกษาต่อการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัมากยิ่งขึน้ ควรจะสอดแทรกเนือ้หาวิชาหวัข้อท่ีเก่ียวกบัการสง่เสริมให้
นกัศกึษามีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัมากยิ่งขึน้ นอกจากนีจ้ะเป็นการดีอีก
เช่นกันถ้าหากว่าสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะเอาน าศาสตร์ดงักล่าวนีม้าสอดแทรกใน
ระบบการศกึษาให้แก่นกัศกึษา เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีอยู่สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์เป็นผู้
ท่ีมีความใกล้ชิดและคลกุคลีเป็นหมูม่ากในสงัคม จะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าหากผลกัดนัให้เกิดหวัข้อ
การศึกษาการรู้เท่าทนัส่ือให้แก่นกัศึกษา ซึ่งนอกจากจะท าให้นกัศึกษาจะได้ประโยชน์ส่วนบคุคล
แล้วยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมท่ีเป็นสงัคมกลุ่มใหญ่อีกด้วย ทัง้นีเ้พ่ือการยกระดบัการปลกู
จิตส านึกและผลกัดนัให้นกัศึกษาได้ตระหนกัรู้ถึงโทษและประโยชน์ของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
เพ่ือลดการเกิดปัญหาตอ่การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างไม่รู้เท่าทนัในนกัศึกษาและเป็นประโยชน์
ตอ่การด ารงชีวิตของนกัศกึษาสืบตอ่ไป  

4. ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีมีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมและการได้รับ
อิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงมากจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
มาก ดังนัน้ สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีส าคัญต่อนักศึกษาต้องเข้ามาช่วยมีบทบาทในกา ร
สนบัสนนุและส่งเสริม โดยเฉพาะการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากครู อาจารย์ ครอบครัว และ
เพ่ือน เช่น เม่ือพบว่านักศึกษาต้องการความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน 
ด้านกิจกรรม หรือด้านการด ารงชีวิต สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญท่ีสุดของนักศึกษา คือ ครู อาจารย์  
ครอบครัว และเพ่ือน ต้องแสดงให้เห็นว่าพร้อมท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาในทุกๆ 
ด้าน เพ่ือให้นกัศึกษารู้สึกว่าตนเองได้รับการสนบัสนุนจากคนรอบข้าง รู้สึกอุ่นใจ เม่ือเกิดปัญหา
ใดๆ เกิดขึน้ จะได้กล้าท่ีจะพูดคยุ แบง่ปัน ร่วมกนั เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาท่ีรุนแรงเกิดขึน้ผ่านการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ตามมา สว่นการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง จะเห็นได้ชดัว่าตวัแบบท่ีมี
ช่ือเสียงสว่นใหญ่จะพบเห็นได้จากในส่ือมวลชน ทัง้ทางโทรทศัน์ และทางส่ือสงัคมออนไลน์ ดงันัน้ 
ส่ือมวชนประเภทส่ือโทรทศัน์ และส่ือสงัคมออนไลน์ จะต้องเข้ามามีบทบาทการน าเสนอโดยการ
สร้างตวัอย่าง ตวัแบบท่ีดีให้เป็นแบบอย่างแก่นกัศกึษา โดยเฉพาะการเป็นตวัแบบท่ีดีในการแสดง
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั เพ่ือให้นกัศกึษามีพฤตกิรรมการเลียนแบบในทาง
ท่ีดี ถกูทาง และเหมาะสมมากย่ิงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยั พบว่า นกัศกึษาท่ีมีการได้รับการ



  181 

สนับสนุนทางสังคม และการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีช่ือเสียงมากจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัด้านรวมมาก นอกจากนีท้างสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษา 
ยงัสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้โดย
วิธีการอธิบายให้นกัศกึษาได้รับทราบวา่ในส่ือมวลชน ทัง้ส่ือโทรทศัน์และส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีมีการ
โฆษณา กล่าวสรรพคณุตา่งๆ หรือ รูปภาพ ตวัอกัษรท่ีถกูบอกตอ่ๆ กนัมาภายในส่ือสงัคมออนไลน์ 
อาจจะไม่ใช่เนือ้หาท่ีมีความถกูต้องทัง้หมดเสมอไป นกัศึกษาจะต้องใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณในการเช่ือ และใช้ตาม ส่วนในการแนะน าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ตวัแทนทางสภาพแวดล้อมทางสังคม
สามารถอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจวิธีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ว่านกัศกึษาจะต้องรู้เท่าทนัโทษของ
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ว่าโทษต่างๆ มีผลต่อนกัศึกษาอย่างไร และนกัศกึษาจะต้องใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและสงัคม และในส่วนของพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแทนของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นผู้ ใกล้ชิดของนักศึกษา 
สามารถเข้าไปเสนอแนะให้นักศึกษาได้ทราบว่า นอกจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือความ
เพลิดเพลินของนักศึกษาแล้ว ยังสามารถใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย เช่น 
แนะน าว่าในส่ือสังคมออนไลน์มีเนือ้หาท่ีสามารถน าเอาไปเป็นความรู้ประกอบวิชาเรียน หรือ
น าเอาไปเป็นความรู้ประกอบอาชีพตนเองในอนาคตได้ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. จากผลการวิจยัครัง้นี ้พบว่า ตวัแปรท่ีเป็นตวัท านายท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลเป็นอนัดบัต้น 
ได้แก่ ตวัแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ตวัแปรการมีภูมิคุ้มกันทางจิต และตวัแปรทกัษะการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งจะพบได้ว่ามีเพียงกลุ่มย่อยบางกลุ่มเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีผลวิจัยพบว่า การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม และการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมีช่ือเสียง จะมีอิทธิพลเป็นตัวท านาย
ส าคญัท่ีสดุ ซึ่งในการวิจยัเชิงปริมาณครัง้นีไ้ม่สามารถท่ีจะหาเหตุผลเชิงลึกในการอธิบายหรือการ
ท่ีจะเข้าใจเหตุผลแห่งการเป็นตัวท านายได้ลึกซึง้ เพราะฉะนัน้การศึกษาครัง้ต่อไปอาจใช้วิธี
การศึกษาเชิงคณุภาพแบบการศกึษารายกรณี (Case study) เพ่ือเป็นการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล
ของนกัศกึษาเป็นรายกลุม่ หรือรายบคุคล ได้อยา่งลกึซึง้ตอ่ไป  

2. จากผลการวิจยัพบว่า การศกึษางานวิจยัชิน้นีย้งัมีข้อจ ากดัในการศกึษากลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเป็นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพียงนักศึกษา และพบว่าตัวแปรการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบท่ีมี
ช่ือเสียงมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนั  ซึ่ งจ ากทฤษ ฎี การ
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เรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) กล่าวไว้ว่า อิทธิพลของตวัแบบจะมีผลต่อบุคคลใน
ช่วยวยัเด็กเล็กมากกว่าวยัเยาวชน เพราะฉะนัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอย่างท่ี
ศกึษาไปยนักลุ่มท่ีมีการได้รับอิทธิพลจากตวัแบบท่ีเป็นเด็กประถมศกึษา หรือมธัยมศกึษา เพราะ
เดก็กลุม่นีมี้ส่ือเป็นอิทธิพลในการด ารงตนตามหลกัแนวคิดของทฤษฎี 

3. จากผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์
ตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั อีกทัง้ยงัพบงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เทา่ทนัตา่งๆ ได้มีการน าเอาตวัแปรบคุลิกภาพมาท าการศกึษา และ
พบว่าตัวแปรบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใกล้เคียงและ
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั ดงันัน้ เพ่ือให้พบข้อค้นพบงานวิจยั
ใหม่ๆ  เกิดขึน้ในอนาคต ผู้วิจยัข้อเสนอแนะให้ท าการศกึษาตวัแปรบคุลิกภาพ ท่ีมาจากฐานแนวคิด
ทฤษฎีอ่ืนๆ นอกเหนือจากแนวคิดบุคลิกภาพ 5 ด้าน ของ Big Five ท่ีน ามาศึกษาในครัง้นี ้เช่น 
แนวคดิบคุลิกภาพ A บคุลิกภาพ B เป็นต้น 
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ตาราง 1 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correalation Coeffcient) ของตวัแปรทีศ่กึษาในกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยรวม 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 

พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์อยา่งรูเ้ท่า
ทนั 1 .528** .567** .361** .443** .263** 

บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก  1 .702** .409** .529** .029 

การมภีมูคิุม้กนัทางจติ   1 .390** .570** .096 

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี    1 .479** .116* 

การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม     1 .060 

การไดร้บัอทิธพิลจากตวัแบบทีม่ชี ือ่เสยีง      1 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 * มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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แบบสอบถาม 
ปัจจยัเชิงเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั 

ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
เรียน ผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน 
 แบบสอบถามในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัเชงิเหตุที่ 
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่งรูเ้ท่าทนั ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ผูว้จิยัจงึ
ใครค่รวญขอความกรณุาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้จากความเป็นจรงิ และขอความ
กรณุาตอบค าถามทุกขอ้เพื่อการน าขอ้มลูของท่านไปใชป้ระโยชน์สงูสุด ผูวิ้จยัจะถือว่าข้อมลูท่ี
ท่านให้มาเป็นความลบัไม่มีการเปิดเผยและน าไปใช้ในกรณีอ่ืนใดจากการวิจยัครัง้น้ี 
 ผู้วจิยัทราบดวี่าท่านต้องเสยีสละเวลาที่มคี่าและความคดิในการตอบค าถามครัง้นี้เป็น
อยา่งมาก ผูว้จิยัจงึรูส้กึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งมากในการใหค้วามรว่มมอืของท่านไว ้ณ ทีน่ี้ 
 
 
 
 

นางสาวกชกร บุญยพทิกัษ์สกุล 
นิสติปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

 สาขาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสอบถาม 
ปัจจยัเชิงเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั 

ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้เป็นแบบวดัทีป่ระกอบดว้ยแบบสอบถามพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคม

ออนไลน์อยา่งรูเ้ทา่ทนัของนกัศกึษาปรญิญาตร ีในเขตกรงุเทพมหานคร และปัจจยัอืน่ๆ ทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน จ านวน 69 ขอ้ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะทางชวีสงัคม ไดแ้ก่ เพศ คะแนนผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
 ประเภทมหาวทิยาลยั และกลุ่มสาขาวชิา 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์อยา่งรูเ้ทา่ทนั  
 แบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่ 

1. ดา้นพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์อยา่งมวีจิารณญาณ 
2. ดา้นพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์อยา่งตระหนกัถงึผลกระทบ 
    ต่อบุคคล และสงัคม 

    3. ดา้นพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตอนที ่3 แบบสอบถามการมบีุคลกิภาพแบบมจีติส านึก 
ตอนที ่4 แบบสอบถามการมภีมูคิุม้กนัทางจติ 
ตอนที ่5 แบบสอบถามทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
ตอนที ่6 แบบสอบถามการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม 
ตอนที ่7 แบบสอบถามการไดร้บัอทิธพิลจากตวัแบบทีม่ชี ือ่เสยีง 

ค าช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อย่างละเอยีด แลว้เลอืกค าตอบโดยท าเครื่องหมาย √ ลงใน  
ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว และโปรดค าถามตอบใหค้รบทกุขอ้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนตวั  
ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 
 

1. เพศ   1) ชาย       2) หญิง 
2. คะแนนเฉล่ียสะสม…………………… 
3. มหาวิทยาลยั    1) มหาวิทยาลยัรฐั   2) มหาวิทยาลยัเอกชน 
4. กลุ่มสาขาวิชา    

 1) วิทยาศาสตรเ์พ่ือสขุภาพ 
 2) วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  3) สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
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ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 

  

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ปฏิ
บตัิ

มา
กที่

สดุ
 6 

ปฏิ
บตัิ

มา
ก 

5 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
4 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

1 ฉนัจะไตรต่รองใหถ้ีถ่ว้นกอ่นพมิพแ์สดงสถานะความรูส้กึ (Status)  
ลงในสือ่สงัคมออนไลน์ (คา่ R = .759) 

      

2 ฉนัจะพจิารณาขอ้มลูขา่วสารทีป่รากฎทีห่น้าสือ่สงัคมออนไลน์กอ่น
เชือ่และท าตาม (คา่ R = .708) 

      

3 ฉนัจะน าขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดจ้ากสือ่สงัคมออนไลน์มาเปรยีบเทยีบกบั
แหล่งคน้หาขอ้มลูอืน่ (คา่ R = .720) 

      

4 เมือ่ฉนัเหน็หวัขอ้ขา่วทีห่น้าสือ่สงัคมออนไลน์ฉนัจะกดเขา้ไปอา่น
ขอ้มลูขา้งในกอ่นเชือ่หวัขอ้ขา่วนัน้ (คา่ R = .694) 

      

5 ฉนัจะประเมนิตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารทีป่รากฎในสือ่สงัคมออนไลน์
ดว้ยตวัฉนัเองว่าขอ้มลูทีป่รากฎเป็นขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้(คา่ R = .703) 

      

6 ฉนัท าตามสิง่ทีป่รากฎอยูใ่นสือ่สงัคมออนไลน์เฉพาะพฤตกิรรมทีเ่ป็น
แบบอยา่งทีเ่หมาะสม (คา่ R = .781) 

      

7 ฉนักดสง่ต่อขอ้มลู (Share) เฉพาะขอ้มลูทีฉ่นัคดิว่ามปีระโยชน์ 
(คา่ R = .697) 

      

ตอนท่ี 2 การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั 
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ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ปฏิ
บตัิ

มา
กที่

สดุ
 6 

ปฏิ
บตัิ

มา
ก 

5 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
4 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

8 เมือ่ฉนัเหน็คนอืน่แสดงความคดิเหน็ (Post) ขอ้ความหรอืรปูภาพที่
ไมเ่หมาะสมฉนัจะไมเ่อามาเป็นเยีย่งอยา่ง (คา่ R = .672) 

      

9 ฉนัไมส่ง่ต่อขอ้มลู (Share) ทีไ่มเ่ป็นความจรงิ (คา่ R = .647)       
10 ฉนัไมน่ าเสนอขอ้มลูขา่วสารทีท่ าใหบุ้คคลอืน่ในสงัคมเสือ่มเสยี

ชือ่เสยีง (คา่ R = .684) 
      

11 ฉนัเคยสง่ต่อ ขอ้ความ รปูภาพ (Share) ทีฉ่นัคดิว่ามปีระโยชน์แก่
ผูอ้ ืน่ลงในสือ่สงัคมออนไลน์ (คา่ R = .662) 

      

12 ฉนัใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่คน้หาสิง่จ าเป็นทีต่อ้งซือ้ (คา่ R = .769)       
13 ฉนัใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นชอ่งทางในการประกอบอาชพีและหา

รายได ้(คา่ R = .688) 
      

14 ฉนับอกต่อประสบการณ์ (Review) เกีย่วกบัสนิคา้ในสือ่สงัคม
ออนไลน์เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ทีก่ าลงัตดัสนิใจซือ้ (คา่ R = .675) 

      

15 ฉนัใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นเวลานานจนท าใหพ้กัผอ่นไมเ่พยีงพอ 
(คา่ R = .747) 

      

16 ฉนัสง่ต่อขอ้มลู (Share) ทีม่คีวามรนุแรงในสือ่สงัคมออนไลน์ 
(คา่ R = .738) 
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แบบวดัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนั 

แบบวดั Alpha 
Coefficient 

ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทาง
ลบ 

รวม
จ านวนขอ้ 

พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์อยา่งมวีจิารณญาณ 

.764 1,2,3,4,5,6 - 6 ขอ้ 

พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์อยา่งตระหนกัถงึ
ผลกระทบต่อบุคคลและ
สงัคม 

.715 7,8,9,10,11,14 16 7 ขอ้ 

พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

.762 12,13 15 3 ขอ้ 

 

 

 

ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 
 

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ปฏิ
บตัิ

มา
กที่

สดุ
 6 

ปฏิ
บตัิ

มา
ก 

5 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
4 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

1 ฉนัสามารถท างานทีอ่าจารยม์อบหมายส าเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง 
(คา่ R = .707) 

      

2 ปกตฉินัจะเป็นคนทีค่ดิพจิารณาสิง่ต่างๆ อยา่งละเอยีดรอบคอบ  
(คา่ R = .709) 

      

3 ฉนัท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่มเพือ่นอยา่งตัง้ใจ (คา่ R = .694)       
4 ถา้ฉนัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานของคณะฉนัจะตัง้ใจท าอยา่ง

เตม็ที ่(คา่ R = .688) 
      

5 ฉนัสามารถบงัคบัตวัเองใหท้ าสิง่ต่างๆ จนเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด
ไดเ้สมอ (คา่ R = .688) 

      

ตอนท่ี 3 บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
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แบบวดับคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Alpha Coefficient = .728) 

ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ รวมจ านวนขอ้ 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 8 11 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ปฏิ
บตัิ

มา
กที่

สดุ
 6 

ปฏิ
บตัิ

มา
ก 

5 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
4 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

6 ฉนัจะตัง้เป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน และมกีารปฏบิตัอิยา่งเป็น
ขัน้ตอนเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายนัน้ (คา่ R = .678) 

      

7 ฉนัพยายามอยา่งหนกัในการท างานสง่อาจารยเ์พือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว ้(คา่ R = .674) 

      

8 ฉนัมกัใชเ้วลานานในการบงัคบัใหต้วัเองเริม่ลงมอืท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย (คา่ R = .714) 

      

9 ฉนัมกัจะท างานสง่อาจารยต์รงตามเวลาทีก่ าหนด (คา่ R = .684)       
10 เมือ่ฉนัพบว่าวธิไีหนเป็นวธิกีารทีถ่กูตอ้งในการท าสิง่ต่างๆ ฉนัมกัจะ

ใชว้ธินีัน้อยูเ่ป็นประจ า (คา่ R = .673) 
      

11 ฉนัมวีธิกีารในการจดัการชวีติของฉนัอยา่งเป็นระบบ (คา่ R = .690)       
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ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 
 

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ปฏิ
บตัิ

มา
กที่

สดุ
 6 

ปฏิ
บตัิ

มา
ก 

5 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
4 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

1 ฉนัเป็นคนทีค่ดิกอ่นพดู (คา่ R = .751)       
2 เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้มากระทบต่อจติใจ ฉนัจะตัง้สตใิหด้กีอ่น

ตดัสนิใจท าอะไรต่อไป (คา่ R = .743) 
      

3 ฉนัด ารงชวีติดว้ยความไมป่ระมาท (คา่ R = .738)       
4 ฉนัสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองได ้(คา่ R = .748)       
5 ฉนัมกี าลงัใจทีจ่ะจดัการกบัอปุสรรคต่างๆ (คา่ R = .737)       
6 ฉนัมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท าตามเป้าหมายของฉนั (คา่ R = .724)       
7 เมือ่มปัีญหาฉนัมกัจะหาหนทางแกไ้ขใหไ้ดอ้ยูเ่สมอ (คา่ R = .726)       
8 เมือ่พบกบัอปุสรรคในชวีติฉนัจะไมย่อ่ทอ้ (คา่ R = .744)       
9 ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลง หากเหน็ว่าสิง่ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไปนัน้ดขี ึน้ 

(คา่ R = .739) 
      

10 เมือ่ฉนัมปัีญหาฉนัพรอ้มจะยอมรบัและอยูก่บัปัญหานัน้ใหไ้ดด้ว้ย
จติใจทีเ่ขม้แขง็ (คา่ R = .758) 

      

11 เวลาทีฉ่นัท างานรว่มกบัคนทีฉ่นัไมช่อบ ฉนัสามารถแยกแยะไดว้่า
เรือ่งไหนเป็นสว่นตวั เรือ่งไหนเป็นเรือ่งงาน (คา่ R = .752) 

      

 

แบบวดัการมีภมิูคุ้มกนัทางจิต (Alpha Coefficient = .769) 

ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ รวมจ านวนขอ้ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - 11 ขอ้ 

 

ตอนท่ี 4 การมีภมิูคุ้มกนัทางจิต 
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ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 
 

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ปฏิ
บตัิ

มา
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สดุ
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ปฏิ
บตัิ
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ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
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ปฏิ
บตัิ
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นข้

าง
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ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

1 เมือ่ฉนัไดร้บัมอบหมายใหท้ างานผา่นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฉนัรูไ้ด้
เลยว่างานประเภทนี้ตอ้งใชโ้ปรแกรมอะไรในการจดัท า  
(คา่ R = .705) 

      

2 เมือ่ฉนัไดร้บัมอบหมายใหน้ าเสนอผลงาน (Present) ฉนัจะเลอืก
โปรแกรม Microsoft power point ในการท าสไลดเ์พือ่น าเสนอขอ้มลู 
(คา่ R = .686) 

      

3 ฉนัทราบดวี่า โปรแกรม Microsoft office word เป็นโปรแกรมส าหรบั
สรา้งงานประเภทงานเอกสาร (คา่ R = .686) 

      

4 ฉนัทราบดวี่า โปรแกรม Microsoft office excel เป็นโปรแกรมส าหรบั
สรา้งงานประเภทงานตาราง (คา่ R = .689) 

      

5 ฉนัสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นแอปพลเิคชัน่ (Application) 
ของธนาคารได ้(คา่ R = .698) 

      

6 ฉนัมกัจะคน้หาสิง่ทีฉ่นัตอ้งการในเวบ็ไซตห์อ้งสมดุไดส้ าเรจ็ 
(คา่ R = .715) 

      

7 ฉนัสามารถสรา้งแผนภมู ิกราฟใน Microsoft office excel ได ้
(คา่ R = .685) 

      

8 ฉนัสามารถใสภ่าพและเสยีงลงใน Microsoft power point ได ้
(คา่ R = .673) 

      

9 ฉนัสามารถตดิต่อกบัเพือ่นผา่นแอปพลเิคชนัต่างๆ ทีน่อกเหนือ จาก 
เฟซบุ๊ก ไลน์ หรอื อเีมลได ้(คา่ R = .684) 

      

10 ฉนัใชไ้ลน์ (Line) ประชมุงานกลุ่มกบัเพือ่น (คา่ R = .691)       
  

 

ตอนท่ี 5 ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
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แบบวดัทกัษะการใช้เทคโนโลยี (Alpha Coefficient = .726) 

ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ รวมจ านวนขอ้ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 10 ขอ้ 
 

 

 

 

 
ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 
 

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 
ปฏิ

บตัิ
มา

กที่
สดุ

 6 

ปฏิ
บตัิ

มา
ก 

5 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
มา

ก 
4 

ปฏิ
บตัิ

ค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 
3 

ปฏิ
บตัิ

น้อ
ย 

2 

ไม่
ปฏิ

บตัิ
เล
ย 

1 

1 อาจารยม์อบความรกัความเอน็ดแูกฉ่นั (คา่ R = .730)       
2 เพือ่นพรอ้มรบัฟัง เมือ่ฉนัตอ้งการระบายความทกุข ์(คา่ R = .738)       
3 ครอบครวัมกัใหค้ าแนะน าทีด่แีกฉ่นั (คา่ R = .713)       
4 อาจารยใ์หข้อ้มลูทีท่ าใหฉ้นัตดัสนิใจแกปั้ญหาได ้(คา่ R = .711)       
5 ครอบครวัมกัจะเล่าขา่วสารต่างๆ ใหฉ้นัฟัง (คา่ R = .718)       
6 อาจารยเ์คยแนะน าขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ในการเรยีนแกฉ่นั  

(คา่ R = .706) 
      

7 ฉนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอ้มลูขา่วสารกบัเพือ่นได้ 
(คา่ R = .720) 

      

8 ครอบครวัเคยซือ้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ฉนั (คา่ R = .733)       
9 อาจารยเ์คยแนะน าเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นประโยชน์ใหแ้กฉ่นั (คา่ R = .725)       
10 ฉนัสามารถใชส้ิง่ของของเพื่อนได ้(คา่ R = .734)       

 

 

 

ตอนท่ี 6 การได้รบัการสนับสนุนทางสงัคม 
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แบบวดัการได้รบัการสนับสนุนทางสงัคม (Alpha Coefficient = .756) 

ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ รวมจ านวนขอ้ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 10 ขอ้ 

 

 

 

 

 
ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิของทา่น 
 

 
 
ข้อ 

 
 

ค าถาม 
จริ

งที่
สดุ

 6 

จริ
ง 5

 

ค่อ
นข้

าง
จริ

ง 4
 

ค่อ
นข้

าง
ไม่

จริ
ง 3

 

ไม่
จริ

ง 2
 

ไม่
จริ

งเ
ลย

 1 

1 การแต่งตวัของศลิปิน ดารา ทีฉ่นัชืน่ชอบมอีทิธพิลต่อการแต่งตวั 
ของฉนั (คา่ R = .835) 

      

2 ฉนัมกัจะถ่ายรปูตนเอง (Selfie) โดยเลยีนแบบทา่ทางตาม 
เน็ตไอดอล (คา่ R = .856) 

      

3 ฉนัมกัจะซือ้ของใชต้ามดารา นกัรอ้ง หรอืผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงทีฉ่นั 
ชืน่ชอบ (คา่ R = .849) 

      

4 เมือ่ฉนัเหน็ศลิปินดาราหรอืเน็ตไอดอลท า ศลัยกรรม ฉนัเกดิแรงจงูใจ
อยากท าศลัยกรรมบา้ง (คา่ R = .888) 

      

5 ศลิปิน ดารา นกัรอ้ง นกักฬีา หรอืเน็ตไอดอลทีฉ่นัชืน่ชอบ เป็นแรง
บนัดาลใจใหฉ้นัอยากฝึกฝนใหม้คีวามสามารถ (คา่ R = .852) 

      

6 ศลิปิน ดารา นกักฬีา หรอืเน็ตไอดอล มกัเป็นตน้แบบใหฉ้นั
ขวนขวายอยากประสบความส าเรจ็ (คา่ R = .867) 

      

7 ฉนัมศีลิปิน ดารา นกัรอ้ง นกักฬีา หรอืเน็ตไอดอล เป็นตน้แบบใน
การใชช้วีติประจ าวนั (คา่ R = .840) 

      

 

 

 

ตอนท่ี 7 การได้รบัอิทธิพลจากตวัแบบ
ท่ีมีช่ือเสียง 
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แบบวดัการได้รบัอิทธิพลจากตวัแบบ (Alpha Coefficient = .874) 

ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ รวมจ านวนขอ้ 
5,6,7 1,2,3,4 7 ขอ้ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากหน่วยงาน 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กชกร บญุยพิทกัษ์สกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556  ศป.บ. (ศลิปกรรมศาสตร์)   

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  วท.ม. (การวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 167 ถนน พระราม 3 ซอย 5 แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
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