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This research aims to study the interaction between the psycho-social factors involved in
good citizenship behavior in the digital world, to investigate the predictive power of the psycho -social factors
affected good citizenship behavior in the digital world, and to compare good citizenship of student behavior
in the digital world. The samples consisted of four hundred high school students and selected by
proportional stratified random sampling. This research consisted of six instruments in the form of a
summated rating scale. The reliability values ranged from .698 to .850. The data was analyzed by Two and
Three-way ANOVA, Multiple Regression Analysis, and a t-test. The analysis of Three-way ANOVA included
the following : good citizenship behavior in the digital world did not vary according to three-way interactions
between good attitudes to good digital citizenship, digital media literacy and perceived social norms in the
digital world, but varied according to two-way interaction and based to the level of independent variables
one by one. For the results of the three-way ANOVA demonstrated good citizenship behavior in the digital
world did not vary according to the two-way interaction between openness and experienced personality and
establishing good examples from digital media, and varied according to the level of independent variables
one by one. In terms of Multiple Regression Analysis. The psycho-social factors could predict good
citizenship behavior in the digital world in the total group at 33.0%. The predictors included openness to
experiencing personality, good attitudes to the digital citizenship, digital media literacy and perceived social
norms in the digital world. With regard to the findings of the t-test : the female students followed the rules
demonstrated good behavior and respect others in the digital world than the male students, the students
used the internet with less frequency had a tendency to follow the rules and behaving in the digital world
than students with high frequency. Furthermore, students with a lot of knowledge about the law in the digital
world and had more good citizenship behavior, following the rules behavior, respecting others behavior and
responsible behavior in the digital world than the students with little knowledge.

Keyword : Psychosocial factors, Good digital citizenship behavior, High school students, OBEC, Bangkok
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จ จุบัน โลกได้ ก้ าวเข้ า สู่ยุค เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ท าให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ วใน
การติดต่อสื่อสารและการกระทาสิ่งต่างๆ ผ่านระบบดิจิทลั เช่น การซื ้อขายสินค้ า การจัดการศึกษา
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกัน เป็ นต้ น แต่ทว่าเหรียญย่อมมีสองด้ าน เมื่อมีข้อดีตา่ งๆ มากมาย
ก็ย่อมนามาสูช่ ่องว่างที่จะทาให้ เกิดโทษจากการใช้ งานเทคโนโลยีดิจิทลั เหล่านัน้ เช่น บางเว็บไซต์
อาจจะต้ องให้ ผ้ ใู ช้ บริการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวมากเกินไป นามาสูก่ ารถูกหลอกลวงผ่านการสื่อสาร
กันบนโลกดิจิทัลให้ มีการนัดเจอกัน การทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หรือการกลัน่ แกล้ งกันบนโลก
ดิจิทลั ผ่านการโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลเพื่อล้ อเลียนและด่าถอกัน เป็ นต้ น
จากประเด็นการกลัน่ แกล้ งกันในโลกดิจิทัลนัน้ ศูนย์สารวจความคิดเห็นนิด้าโพล ได้ มี
การสารวจความคิดเห็น เรื่อง ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลัน่ แกล้ งบนโลก
ดิจิทลั (นิด้าโพล, 2560) ซึ่งทาการสารวจระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2560 จากเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทัว่ ประเทศ รวมทังสิ
้ ้น จานวน
1,172 หน่วยตัวอย่ าง ซึ่งในด้ านการเคยพบเห็น พฤติก รรมการกลั่น แกล้ งบนโลกดิจิ ทัล พบว่า
เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ร้ อยละ 29.18 ระบุวา่ เป็ นการโพสต์ดา่ ทอ พูดจาส่อเสียด ให้ ร้าย ดูถูก
หรื อข่มขู่ทาร้ าย รองลงมา ร้ อยละ 17.04 ระบุว่า เป็ นการแอบอ้ าง การสวมรอย หรื อปลอมแปลง
เป็ นผู้อื่น ร้ อยละ 14.30 ระบุว่า เป็ นการหลอกลวง ฉ้ อโกง ต้ มตุ๋น ร้ อยละ 13.67 ระบุวา่ เป็ น การ
สร้ างกลุ่มในโซเชี ยลเพื่ อโจมตีโดยเฉพาะ ร้ อยละ 11.39 ระบุว่า เป็ น การแบล็ก เมล์กัน ร้ อยละ
11.06 ระบุว่า เป็ น การคุก คามทางเพศแบบออนไลน์ และร้ อยละ 3.37 ระบุว่า ไม่เคยพบเห็ น
พฤติ ก รรมการกลั่น แกล้ งบนโลกดิจิ ทัล และจากการสารวจในด้ านประสบการณ์ ของเด็ก และ
เยาวชนเกี่ยวกับการเคยเป็ นฝ่ ายถูกกระทาหรือฝ่ ายกระทาพฤติกรรมการกลัน่ แกล้ งบนโลกดิจิทัล
หรื อไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 80.37 ระบุว่า ไม่เคยเป็ นทัง้ ผู้ถูกกระท าและผู้กระทา รองลงมา
ร้ อยละ 12.24 ระบุว่า เคยเป็ นผู้ถูกกระทาฝ่ ายเดียว ร้ อยละ 5.24 ระบุว่า เคยเป็ นทัง้ ผู้ถูกกระท า
และผู้กระทา และร้ อยละ 2.15 ระบุวา่ เป็ นผู้กระทาฝ่ ายเดียว
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีในการล่วงละเมิดทางเพศและ
การแสวงหาผลประโยชน์ ใ นเด็ก ของ ปาล์ ม เมอร์ (Palmer, 2015, p. 73) ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า
อัน ตรายที่ เกิ ด ขึน้ ในโลกดิ จิ ทัลนัน้ จะเปลี่ย นแปลงไปตามเทคโนโลยี ใ หม่ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ซึ่ งจะมี
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ความสะดวกสบาย และมีช่องทางที่เป็ นสาเหตุของอันตรายในโลกดิจิทัลที่อาจจะเกิดขึ ้นกับเด็ก
ได้ ม ากขึน้ เช่น การนัด เจอเพื่ อ นต่ า งเพศที่ เพิ่ งรู้ จัก กัน บนโลกดิ จิ ทัล (Palmer, 2015, p. 46)
เหตุการณ์ที่เด็กผู้หญิ งส่งภาพเปลือยกายและยัว่ ยุอารมณ์ทางเพศของตนเองให้ แก่เพื่อนต่างเพศ
บนโลกดิ จิ ทัล แล้ วมีก ารแชร์ ภาพต่อ ส่งผลให้ เกิ ดความอับ อายแก่ เด็กผู้ห ญิ งคนนัน้ (Palmer,
2015, p. 55) เป็ นต้ น
ในทานองเดียวกัน แม็คกี ้ และเนย์ยาร์ (Mackey & Nayyar, 2016, June 1, p. 118) ได้
นาเสนอปั ญ หาร้ านขายยาออนไลน์ ผิดกฎหมายซึ่งเป็ น อีกหนึ่งปั ญ หาที่ สาคัญ ที่ เกิ ดขึน้ บนโลก
ดิจิทัล โดยเป็ นปั จจัย เสี่ยงที่ ส่งผลต่อการรัก ษาผู้ป่วยทั่วโรค อาชญากรร้ านขายยาออนไลน์ผิด
กฎหมายบนโลกดิจิทัลจะไม่เปิ ดเผยชื่อ และอาศัยเทคโนโลยีในการแพร่ขยายออกอย่างรวดเร็ว
แม้ จะมีการอธิบายขันตอนการรั
้
กษาที่ชดั เจนบนเว็บไซต์ แต่ก็ต้องใช้ การทางานเป็ นระยะยาว และ
พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ มากขึ ้นภายในระยะเวลาที่จากัด และได้ มี
การนาเสนอเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บ ริโภคร้ านขายยาเหล่านัน้ โดยองค์ประกอบของแรงจูงใจ
และพฤติ ก รรมที่ สาคัญ ของผู้บ ริ โภค ได้ แก่ การแพร่ ห ลายในเรื่ องสุขภาพบนโลกดิ จิ ทัล และ
การเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ที่ มี ม ากขึน้ ซึ่ ง น าไปสู่เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องผู้ ใช้ ที่ ม ากขึน้ ผู้ซึ่ ง ใช้ เทคโนโลยี แ ละ
อิน เทอร์ เน็ตเป็ น พื น้ ฐานในการน าไปสู่ก ารสืบ ค้ น ข้ อมูลทางด้ านสุขภาพ ซึ่งการซือ้ ยาออนไลน์
เหล่านี ้อาจนาไปสูค่ วามเสี่ยงในการรักษา และความปลอดภัยของผู้ป่วยได้
จากปั ญ หาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้ ห น่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้ ออกมาร่ ว มกัน รณรงค์ พร้ อมทัง้ ก าหนดกฎหมายและนโยบายเพื่ อ
ป้องกันปัญหาในเรื่องนี ้ ซึ่งได้ แก่ พ.ร.บ.ว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทา
ความผิ ด ทางคอมพิ วเตอร์ พ.ศ.2550 กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย
ไซเบอร์ เป็ น ต้ น และได้ จัด ตัง้ หน่วยงานที่ เข้ ามาดูแลในเรื่ องนี ้ เช่น สานัก งานตารวจแห่งชาติ
สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์ ก ารมหาชน) กระทรวงดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิจ และสังคม เป็ น ต้ น (ชัย ชนะ มิตรพัน ธ์ , 2558)
นอกจากกฎหมายเหล่านี ้แล้ ว การที่บคุ คลในสังคมมีการใช้ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม และมี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลก็สามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นในโลกดิจิทลั ได้
นอกจากนี ย้ ังมีงานวิจัยที่ ศึก ษาเกี่ย วกับ ปั ญ หาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ น้ บนโลกดิจิ ทัล และหา
แนวทางการแก้ ไขปัญหาเหล่านัน้ ดังเช่น ปาล์มเมอร์ (Palmer, 2015) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ในการล่วงละเมิด ทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ ใ นเด็ก พบว่า สิ่งที่ อยู่
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เบื ้องหลังปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ในเด็กที่ศกึ ษานัน้ คือ การใช้
เทคโนโลยีทงอิ
ั ้ นเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ โดยได้ สมั ภาษณ์ ข้อมูลจากอาสาสมัครที่ตกเป็ นเหยื่อ
ถึงสถานการณ์เหล่านัน้ พ่อแม่ของเหยื่อและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปแนวทางในการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ เช่น การให้ ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ ย วกับเพศศึก ษาที่ โรงเรี ย น หลีกเลี่ย ง
บริ การต่างๆ ที่ จะสนับสนุนให้ เกิดอันตรายบนโลกดิจิทัล ได้ การให้ คาแนะนาทางด้ านกฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ ้นบนโลกดิจิทลั แก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับเด็ก รายงาน
การผลิตเกมและแอพต่างๆ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก เป็ นต้ น
สาหรับในประเทศไทยนัน้ ได้ มีนกั วิจยั หลายท่านที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้ งกัน
ในโลกดิจิ ทัลเช่น เดี ยวกัน ดังเช่น งานวิจัย ของ ณัฐ รัช ต์ สาเมาะ, พิ มพวัลย์ บุญ มงคล, รณภูมิ
สามัค คี ค ารมย์ , Ojanen, and Guadamuz (2557, 1 มกราคม) ซึ่งเป็ น งานวิจัย เชิ งคุณ ภาพที่
ศึก ษาเกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ของเยาวชนต่อ การกลั่น แกล้ งกัน ในโลกดิ จิ ทัล โดยศึก ษาในแง่ข อง
ความหมาย รูปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีจัดการกับปั ญ หาการกลัน่ แกล้ งกันในโลกดิจิทัล
ในกลุ่มเยาวชนที่มีช่วงอายุ 15-24 ปี พบว่า เยาวชนมีการรับรู้การจัดการปั ญหาด้ วยตนเอง หรื อ
อาจจะปรึกษาเพื่อนบ้ าง แต่จะไม่ปรึกษาผู้ปกครอง และมีประเด็นที่น่าเป็ นห่วงคือ ความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาการกลัน่ แกล้ งกันในโลกออนไลน์ถกู มองว่าเป็ นเรื่องปกติในสายตาของเยาวชน
นอกจากนี ง้ านวิจัยของ สุภาวดี เจริ ญ วานิช (2560, กรกฎาคม-สิงหาคม) ยังได้ ศึกษา
ผลกระทบและการป้องกันการกลัน่ แกล้ งกันในโลกดิจิทัลของวัยรุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปั ญหา
การเรี ยน ภาวะสุขภาพ และภาวะซึมเศร้ าในกลุ่มวัยรุ่นทังในกลุ
้
่มที่รังแกผู้อื่นและเหยื่อที่ถูกรังแก
และนาเสนอการป้องกันผลกระทบและปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นทัง้ กับตัวผู้กระทาและผู้ถูกกระทา
ภายหลังการลงรูป วิดีโอ หรือข้ อความที่ไม่เหมาะสมทังที
้ ่ตงใจและไม่
ั้
ตงใจ
ั ้ ดังนี ้ 1. การสร้ างความ
ตระหนักถึงมารยาทในการสื่อสารกับบุคคลอื่น 2. คิดก่อนโพสต์ 3. ให้ ความสาคัญกับภาษาที่ใช้
4. ข้ อ มูลส่วนตัวควรเป็ น เรื่ องส่วนตัว 5. การจ ากัดเวลาในการใช้ พื น้ ที่ ใ นโลกดิจิ ทัล พร้ อมทัง้
นาเสนอวิธีการป้องกันการกลัน่ แกล้ งกันในโลกดิจิทลั ของวัยรุ่นสาหรับพ่อแม่ ซึ่งได้ แก่ 1. เปิ ดโลก
กว้ างและรู้เท่าทันโลกดิจิทลั 2. หนักแน่นและเป็ นตัวอย่างที่ดี 3. เพิ่มการสื่อสารเพื่อป้องกันปัญหา
ซึ่งจากผลการศึกษางานวิจยั ต่างๆ เหล่านี ้ ได้ นาไปสูก่ ารศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัล เพื่อหาปั จจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมที่สง่ ผลให้ เกิดพฤติกรรมนี ้ ที่จะสามารถ
ช่วยแก้ ไขปัญหาการกลัน่ แกล้ งกันในโลกดิจิทลั ได้
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลัน่ แกล้ งกันบนโลกดิจิทลั หรือปั ญหาต่างๆ
ที่เกิ ด ขึ ้นบนโลกดิ จิทัล ล้ วนมีสาเหตุมาจากการไม่ทาตามกฎหมายหรื อข้ อบังคับต่างๆ การไม่
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เคารพสิทธิเสรีภาพ และความแตกต่างกันระหว่างบุคคลบนโลกดิจิทลั การสื่อสารที่เป็ นไปในทางที่
ไม่เหมาะสม การขาดความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่พบเห็นบนโลกดิจิทลั เป็ นต้ น ดังนัน้
ถ้ าบุคคลในโลกดิจิทัลทาตามกฎ เคารพซึ่งกันและกัน แสดงพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั ก็จะส่งผลให้ ปัญหาการกลัน่ แกล้ งกันและปัญหาต่างๆ บนโลกดิจิทลั ลดน้ อยลง
พฤติ ก รรมการเป็ นพลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทั ล ในการศึ ก ษานั น้ ได้ แนวคิ ด มาจาก
การสังเคราะห์ความหมายมาจากงานวิจัยต่างๆ ทังไทยและต่
้
างประเทศ ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
รับฟั งความคิดเห็นและช่วยเหลือผู้อื่น มีพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ สังคม ไม่เบียดเบี ยนและไม่
ทาให้ ผ้ อู ื่นหรือสังคมได้ รับผลกระทบในทางลบ (Stromquist, 2009, June; World Association of
Technology Teachers, 2000; กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว, 2557, 1 มกราคม; ดวงเดือน
พัน ธุมนาวิน , 2550, ตุล าคม) กับ พลเมืองดิจิ ทัล ซึ่ งหมายถึ ง พฤติก รรมของบุคคลในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีสติ การแสดงความรับผิดชอบในการใช้ ข้อมูล และการมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี (Netsafe, 2016; M. S. Ribble, Bailey, & Ross, 2004, September 11;
Richards, 2010, June) ทาให้ สามารถสรุปความหมายของพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิ ทัลได้ ว่า พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมือ งดีบ นโลกดิ จิ ทัล หมายถึ ง การกระท าบนโลกดิจิ ทัล ที่
ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม
ทังนี
้ ้มีงานวิจยั หลายงานที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในบริบทที่ใกล้ เคียงกับ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ที่ล้วนมีสว่ นช่วยในการแก้ ปัญหาต่างๆ ในสังคมที่เกิด
จากการใช้ งานสื่อเทคโนโลยีดงั กล่าว ซึ่งมีงานวิจัยจานวนหนึ่งพบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
โลกดิจิทลั นัน้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยหลัก คือ ปัจจัยทางจิต ได้ แก่ เจตคติที่ดี (แพรพิมพ์ สีลวานิช,
2559; จันท์ สฎุ าห์ ไวยฤทธิ์ , 2555; ธนพัน ธ์ จัน ทร์ พิพัฒน์พงศ์ , 2559; นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญ ชา,
2559; ปณสาส์ น ตัง้ เจริ ญ , 2560; พนิ ต พัก ตร์ ประสารพัน ธ์ , 2557; รวิ วิสาขศาสตร์ , 2560)
การรู้เท่าทันสื่อ (Hallaq, 2016; Park, 2012, February 1; จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , ปิ่ นกนก วงศ์
ปิ่ น เพ็ชร์ , & ชัญ ญา ลี ้ศัตรูพ่าย, 2553, 1 มกราคม; ธนพัน ธ์ จันทร์ พิพัฒน์ พงศ์, 2559; ลลิตภัท ร
เจริ ญรัฐ, 2555) และบุคลิกภาพแบบต่างๆ (Patki & Abhyankar, 2016, January-March; ณฐพร
ศรีสวัสดิ์, 2560) ส่วนปั จจัยทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม (จันท์สฎุ าห์ ไวยฤทธิ์,
2555; ธนพันธ์ จันทร์พิพฒ
ั น์พงศ์, 2559; นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา, 2559) และการมีแบบอย่างที่ดี
(แพรพิมพ์ สีลวานิช, 2559; ปราณี จ้ อยรอด, 2553, 1 มกราคม; พนิตพักตร์ ประสารพันธ์, 2557;
รวิ วิสาขศาสตร์ , 2560) จากปัจจัยที่กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั นามาใช้ ในการกาหนดตัวเองที่จะ
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เป็ นปัจจัยสาเหตุในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ปัจจัยทางจิต ได้ แก่ 1. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิ จิทัล 2. การรู้ เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัล 3. บุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และปั จ จัยทาง
สังคม ได้ แก่ 1. การรับรู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล 2. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
นอกจากนี ้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดิจิทัลนี ้ ยังไม่พบ
งานวิจยั ที่ศกึ ษาปั จจัยที่สง่ ผลให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลในประเทศ
ไทย โดยจะพบแต่เพียงการสารวจคุณ ลักษณะว่าบุคคลมีความเป็ นพลเมืองหรือพลเมืองดิจิทัล
มากน้ อยเพียงใด
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ที่กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้
จาเป็ นต้ องศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างที่มีการใช้ อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้ อมูล
กัน ซึ่งจากผลการสารวจการใช้ อินเทอร์เน็ตในปี 2017 ตามกลุ่มอายุในต่างประเทศ พบว่า กลุ่ม
อายุ 12-17 ปี เป็ น กลุ่ม อายุที่ มี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เน็ ตมากที่ สุด คิด เป็ น ร้ อยละ 21 ของทัง้ หมด
(Statista, 2017) ในทานองเดียวกัน จากผลการสารวจการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ที่พิจารณาการ
ใช้ อินเทอร์เน็ตตามกลุม่ อายุตา่ งๆ ในประเทศไทยพบว่า กลุม่ อายุ 15-24 ปี มีการใช้ อินเทอร์เน็ตสูง
ที่สดุ คือ ร้ อยละ 85.9 จากผลการสารวจกลุม่ อายุของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตดังกล่าว สามารถสรุปได้ ว่า
กลุม่ นักเรียนในช่วงอายุ 15-17 ปี หรือนักเรียนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย มีปริมาณการใช้
อินเทอร์ เน็ตสูงที่สดุ และเป็ นกลุ่มที่เหมาะสมต่อการศึกษาพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดิจิทัลมาก
ที่สดุ และเป็ นกลุม่ ที่สามารถพัฒนาความเป็ นพลเมืองดิจิทลั ที่ดี เพื่อการเป็ นเยาวชนที่ดีในสังคม
อนาคตต่อไป
ส าหรั บ กลุ่ม โรงเรี ย นที่ จ ะท าการศึก ษานั น้ เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึก ษาตอนปลายในรายงานสถิติการศึก ษา ประจาปี 2559 ของสานัก งานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2562) พบว่า จานวนนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 1. สังกัดคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน มีจานวน
นักเรี ยน 161,455 คน 2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน มีจานวนนักเรีย น
1,017,025 คน 3. สังกัด คณะกรรมการอาชี วศึก ษา มี จ านวนนัก เรี ย น 641,234 คน 4. สัง กัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจานวนนักเรียน 11,614 คน และ 5. โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ มี
จานวนนักเรี ยน 713 คน จากจานวนนักเรียนในแต่ละสังกัดที่ กล่าวมานัน้ จะเห็นได้ ว่า นักเรีย น
ส่วนใหญ่จะศึกษาในโรงเรียนของสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดังนันผู
้ ้ วิจัย
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จึงเลือกนักเรีย นระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยทฤษฎี การรู้คิดสังคม
(Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) แนวคิดอื่นๆ มาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การสังเคราะห์ เอกสารและวิเคราะห์ พฤติกรรม โดยพิ จารณาจากปั จ จัย ทางจิต (เจตคติที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์)
และปัจจัยทางสังคม (การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิ ทัล ) โดยทัง้ สองปั จ จัย นี ม้ ี ค วามส าคัญ ที่ จ ะท าให้ เกิ ดพฤติ ก รรมของบุค คล ซึ่งผลที่ ได้ จ าก
การวิจัย เป็ น การสร้ างองค์ค วามรู้ใหม่ และสามารถน าไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนาและสร้ าง
เสริมพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดิจิทลั ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึก ษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างปั จ จัยทางจิ ตและปั จ จัย ทางสังคมที่ เกี่ย วข้ องกับ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านของนักเรียน
2. เพื่อศึกษาอานาจการทานายและค้ นพบตัวทานายที่สาคัญของปั จจัยทางจิตและ
ปั จ จัย ทางสังคมที่มีต่อพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดี บนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านของ
นักเรียน
3. เพื่อเปรี ย บเทียบพฤติกรรมการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวมและราย
ด้ านของนักเรียน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลการวิ จัย ท าให้ ทราบว่ามี ปั จ จัย ใดบ้ างที่ มี ความส าคัญ และมี ผลต่อ พฤติ ก รรม
การเป็ น พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล เพื่ อ เป็ น องค์ ค วามรู้ ใหม่ใ นการก าหนดนโยบายต่า งๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ แก่ โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจ
และสังคม ในการเสริมสร้ างและพัฒนาคุณลักษณะทางจิตและคุณลักษณะทางสังคมของนักเรียน
ให้ เกิดพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อตัวนักเรียนและสังคมต่อไป
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2. ผลการวิจยั เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยชี ้แนะสถานศึกษาในการนาไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรี ยน ที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ ความรู้ใน
เรื่อง กฎระเบียบต่างๆ ในโลกดิจิทลั พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ในโลกดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนให้ นักเรียนทาตามกฎระเบียบที่กาหนดขึ ้น เคารพผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนในโลกดิจิทัล เพื่อสร้ างเสริ มพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั ของนักเรียนได้ อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ นัก เรี ย นที่ ก าลังศึก ษาในระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอน
ปลาย ของโรงเรี ย นในสัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประจาปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้ แก่ 1. โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 2. โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม 3. โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ 4. โรงเรี ยน
ทวีธาภิเษก
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลาย ของโรงเรี ย นในสัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประจาปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้ แก่ 1. โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 2. โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม 3. โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ 4. โรงเรี ยน
ทวี ธ าภิ เษก รวมทัง้ สิ น้ จ านวน 400 คน ด้ ว ยการสุ่ม แบบชั น้ ภูมิ ต ามสัด ส่ ว น (Proportional
Stratified Random Sampling) โดยใช้ ระดับ ชัน้ เป็ น ตัวแบ่ง คือ ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 4, 5 และ 6
ตามลาดับ เพื่อให้ ได้ นกั เรียนซึ่งเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ ดงั นี ้
1.1 ปัจจัยทางจิต ได้ แก่
1.1.1 เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
1.1.2 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
1.1.3 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
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1.2 ปัจจัยทางสังคม ได้ แก่
1.2.1 การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
1.2.2 การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
1.3 ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล ได้ แก่
1.3.1 เพศ
1.3.2 ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต
1.3.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ
2.1 พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
2.2 พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
2.3 พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
2.4 พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
นิยามศัพท์ เฉพาะ
พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทั ล หมายถึ ง ประชาชนในโลกที่ มี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลเป็ น ตัวกลางในการสื่อสารและแสดงออก ที่ อยู่ ร่วมกัน และแสดงออกซึ่งการ
กระทาที่ก่อให้ เกิดผลดีทงต่
ั ้ อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการแสดงข้ อความ รูปภาพ กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ
วีดิโอ เป็ นต้ น โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ ามาช่วยให้ ข้อมูลสามารถสื่อสารออกไปได้
นั ก เรี ย น หมายถึ ง นัก เรี ย นที่ ก าลังศึก ษาในระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต หมายถึง ปริ มาณระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยใน 1 วัน
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายบนโลกดิจิทั ล หมายถึ ง ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการต้ องโทษทางกฎหมายเมื่อกระทาความผิดนัน้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ ก ษ าแบบสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ งเปรี ย บเที ยบ ( Correlational
Comparative Study) ในกลุ่มนัก เรี ย นมัธยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นในสังกัดสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อค้ นหาปัจจัยทางจิต และ
ปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลของนักเรี ยน ผู้วิจัย ได้ แบ่ ง
การประมวลเอกสารเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
1.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ใช้ ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
2.1 ปัจจัยทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
2.2 ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
2.3 ข้ อมูลพื น้ ฐานส่วนบุคคลเกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลก
ดิจิทลั
ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิด นิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร และสมมติฐานในการวิจยั
ส่ วนที่ 1 พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
พฤติ ก รรมการเป็ นพลเมื อ งดี มาจากศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษค าว่า “Good Citizenship
Behavior” ซึ่งในต่างประเทศนันมั
้ กจะศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อายุเฉลี่ย 48.2 ปี
± 11.4 (O’Connell, Clayton, & Rowe, 2017, April) และส าหรับ ประเทศไทย ได้ มี ก ารศึก ษา
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีตามแนวคิดของทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม ซึ่งศึกษาถึงสาเหตุสาคัญของ
พฤติกรรมคนดีและคนเก่ง แต่สาหรับในงานวิจยั นี ้ได้ มงุ่ เน้ นศึกษาที่พฤติกรรมการเป็ นคนดี ซึ่งจาก
ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมได้ มีการศึกษา คือ พฤติกรรมพลเมืองดี ที่อยู่ส่วนดอกและผลของต้ นไม้ โดย
มีสาเหตุทางจิตที่เป็ นส่วนลาต้ นและรากของต้ นไม้ เช่น เหตุผลเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ค่านิ ย ม สุขภาพจิ ต และประสบการณ์ ท างสังคม เป็ น ต้ น โดย ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน (2550,
ตุลาคม, p. 9) ได้ อธิ บ ายเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของพลเมืองดีว่าหมายถึ ง พฤติ ก รรมการท าตาม
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กฎหมาย พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่น และต่อสังคม นัน่ คือการ
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง ยึดมัน่ ในศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม และในต่างประเทศ ได้ มอง
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีวา่ เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่เคารพ รับฟังความคิดเห็น และให้ ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น (World Association of Technology Teachers, 2000)
สาหรับโลกดิจิทลั (Digital World) นัน้ เป็ นโลกที่มีการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ขับเคลื่อนด้ วย
การเติบโตอย่างรวดเร็วของบรอดแบนด์และจานวนโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงสูย่ ุค
ดิจิ ทัล เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ วและสร้ างสรรค์ หลายคนอาจจะไม่ได้ ต ระหนัก ถึ งบทบาทสาคัญ ที่
เทคโนโลยีเหล่านีม้ าก่อน แต่เราใช้ เทคโนโลยีแบบดิจิ ทลั ในชีวิตประจาวัน ทัง้ ในบ้ าน ที่สานักงาน
บนท้ องถนน ในรถยนต์ รถไฟ และในเครื่ อ งบิ น เป็ นต้ น ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทุ ก ด้ า นใน
ชีวิตประจาวันของเรา (International Telecommunication Union, 2007) และในประเทศไทยได้ มี
การอธิบายความหมายของบรอดแบรนด์ว่า เป็ น เทคโนโลยีการส่งข้ อมูลความเร็วสูงที่ใ ช้ งานกับ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ น การนาเอาเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมาประยุกต์ใช้ งานพร้ อมกับผสมผสานให้ เข้ ากับ
การสื่อสารที่มีอยู่แล้ วให้ สามารถใช้ งานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลดข้ อจากัดในเรื่องของพื ้นที่
การให้ บ ริ การและข้ อจากัดของการรับ ส่งข้ อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งการลดข้ อจากัดดังกล่าวนี ้
เทคโนโลยีบรอดแบนด์จะเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ เกิดการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ (วิเชียร วิจิตรกุลชัยเลิศ, 2560) ดังนัน้ โลกดิจิทัล ก็คือ โลกที่มีการใช้ เทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ตในการส่งผ่านข้ อมูลให้ แก่กนั นัน่ เอง
จากการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการเป็ นพลเมืองในโลกจริงกับพลเมืองใน
โลกดิจิทัลนัน้ พบว่า เทคโนโลยีดิจิทัลได้ เข้ ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก โดยเด็กจานวน
มากได้ ก้าวเข้ าสูโ่ ลกดิจิทลั ซึ่งทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในวัยเด็กเพิ่มมากขึ ้น มีเด็กและ
วัยรุ่ น ที่อายุต่ ากว่า 18 ปี คิดเป็ นประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ใช้ อิน เทอร์ เน็ตทั่วโลก เด็กที่ โตขึ ้นจะมี
โอกาสเข้ าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพิ่มมากขึ ้น โทรศัพท์มือถือและการเข้ าสู่โลกดิจิทัลกลายเป็ นเรื่องส่วน
บุคคลมากขึ ้น โดยเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถนามาซึ่งการเรียนรู้และการศึกษาของเด็ก ทาให้ เด็กได้
เข้ าถึงข้ อมูล และส่งผลต่อการสื่อสารของพวกเขา นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีดิจิทัลยังส่งผลต่อโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ซึ่งทาให้ ผ้ คู นมีโอกาสได้ รับ การบริ การและการสร้ างสรรค์งานชนิดใหม่ๆ โดยใช้
เทคโนโลยี (Wauchope, Ake, & Califra, 2017) จากตัวอย่างในข้ างต้ น จะเห็นว่าพลเมืองในโลก
ดิจิทลั จะมีความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้ อมูลมากขึ ้นเมื่อ
เทียบกับโลกจริง
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ในทานองเดียวกัน เมื่อผู้คนเริ่ มเข้ าสูโ่ ลกดิจิทลั มากขึ ้น ไม่เพียงมารยาทในสังคมหรือโลก
จริ งเท่านัน้ ที่บุค คลพึงมีและปฏิบัติ แต่การมีมารยาทในโลกดิจิทัลก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่ มีความจ าเป็ น
เช่น เดี ย วกัน โดย ริ บ เบิ ล้ (M. Ribble, 2011, p. 30) ได้ กล่าวถึงมารยาทในโลกดิจิ ทัล (Digital
Etiquette) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของพลเมืองดิจิทัล ซึ่งได้ แก่ 1. การใช้ เทคโนโลยีในวิธีการที่จะ
มีผลเสียต่อผู้อื่นให้ น่อยที่สดุ 2. การใช้ เทคโนโลยีตามบริ บทที่เหมาะสม และ 3. การเคารพผู้อื่นใน
โลกดิจิทัล และไม่ทาให้ เกิดการกลัน่ แกล้ งกันในโลกดิจิทัล โดยมีตวั อย่างของมารยาทที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสมในโลกดิจิทัล ดังนี ้ มารยาทในโลกดิจิทัลที่เหมาะสม เช่น นักเรียนทางานกับ ครู
โดยเข้ าใจในข้ อมูลผ่านการแชร์จากโทรศัพท์ เน็ตบุ๊ค และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม และเมื่อมีการ
สื่อสารในห้ องแชท ผู้ใช้ เรี ยนรู้กฎของกลุ่มก่อนเข้ าร่วมการสนทนา เป็ น ต้ น ส่วนมารยาทในโลก
ดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม เช่น นักเรียนใช้ โทรศัพท์มือถือในห้ องเรียน โดยเนือ้ หาในโทรศัพท์มือถือและ
เนือ้ หาในห้ องเรี ยนไม่ได้ มีความสัมพันธ์กัน และนักเรี ยนสื่อสารในโลกดิจิทัลโดยไม่ร้ ูกฎที่ตงั ้ ขึน้
เป็ นต้ น
จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ นามาสูก่ ารให้ ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดิจิทลั ดังนี ้
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั เป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างพฤติกรรมการ
เป็ นพลเมืองดีกบั พลเมืองดิจิทลั โดยในการศึกษานันได้
้ แนวคิดมาจากการสังเคราะห์งานวิจยั ทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศดังนี ้
ในการศึกษาพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีได้ แนวคิดมาจากการสังเคราะห์งานวิจัย
ของ สตรอมควิสท์ (Stromquist, 2009, June, p. 8) ที่ ได้ ให้ ความหมายของความเป็ นพลเมือง
(Citizenship) ว่าเป็ น สถานะทางกฎหมาย เป็ นการกาหนดฐานะ ความรู้สึกของการเป็ นเจ้ าของ
สังคม การเป็ นสมาชิกที่มีความเท่าเทียมกับคนอื่น สิทธิที่สามารถเรียกร้ องสภาพ หรื อการปฏิบัติ
ทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี ้ ยังมีก ารก าหนดความหมายของพลเมืองดี (good citizen)
(World Association of Technology Teachers, 2000, p. 2) ว่าคือ บุคคลที่ เคารพ รับ ฟั งความ
คิดเห็น และให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจากการศึกษางานวิจยั ของต่างประเทศที่กล่าวมาในข้ างต้ น
นัน้ ได้ มี ค วามสอดคล้ องกัน ของความหมายของพฤติก รรมการเป็ น พลเมือ งดี ในงานวิจัย ของ
ประเทศไทย มีการกาหนดความหมายของความเป็ นพลเมืองดีที่มงุ่ เน้ นไปที่การเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สังคม มีเจตคติและพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ สังคม ไม่เบียดเบียนและไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นหรือสังคม
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ได้ รับ ผลกระทบในทางลบ (กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว , 2557, 1 มกราคม, p. 4) ซึ่ง
สอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของ ดวงเดื อน พัน ธุมนาวิน (2550, ตุลาคม, p. 9) ที่ ได้ อธิบ ายเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของพลเมืองดีวา่ หมายถึง พฤติกรรมการทาตามกฎหมาย พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรม
การรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่น และต่อสังคม นัน่ คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง ยึดมัน่ ใน
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม
สาหรับในปั จจุบันที่โลกที่ก้าวเข้ าสู่ยคุ ดิจิทัล ส่งผลให้ เกิดสังคมภายใต้ โลกดิจิทัลขึ ้น
ซึ่งได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัล จากการสังเคราะห์งานวิจัยของ ริบเบิล้
และคนอื่นๆ (M. S. Ribble et al., 2004, September 11, p. 7) ซึ่งได้ กาหนดนิยามของพลเมือง
ดิ จิ ทัล (Digital Citizenship) ว่า คื อ บรรทัด ฐานของพฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ การใช้ เทคโนโลยี ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ ความหมายของพลเมื องดิจิ ทัล (Richards, 2010, June, p. 516) ที่ ก ล่าวว่าเป็ น
สถานะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีอย่างมีสติ การแสดงความรับผิดชอบในการใช้ ข้อมูล
และการมีเจตคติที่ ดี ต่อการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับเทคโนโลยี นอกจากนีย้ ังได้ กาหนดความหมายของ
พลเมืองดิจิทัลไว้ วา่ เป็ น ความสามารถในการมีสว่ นร่วมเพื่อยกระดับโอกาสในชีวิตทางด้ านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพลเมือง (Netsafe, 2016, p. 3)
จากการทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีและพลเมืองดิจิทัลที่กล่าวมา
ข้ างต้ นนัน้ สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ วา่ พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั หมายถึง การกระทาบนโลกดิจิทลั ที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ตนเอง ผู้อื่น
และสังคม
1.2 องค์ ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
ในการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั นัน้ ได้ มีการ
สังเคราะห์ องค์ ป ระกอบในส่วนของพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื อ งดี กับ พลเมื องดิ จิ ทัลจากการ
สังเคราะห์งานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ดังนี ้
การศึกษาพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีได้ แนวคิดมาจากการสังเคราะห์องค์ประกอบ
จากงานวิจัยของ World Association of Technology Teachers (2000, p. 2) ได้ กาหนดลักษณะ
ของพลเมืองดี ดังนี ้ 1. ทาตามกฎหมาย 2. เคารพเจ้ าหน้ าที่ เช่น ตารวจ 3. สนับสนุนสังคม 4. รัก
ประเทศ 5. เคารพนานาชาติ 6. เชื่อในการทาสิ่งที่ถกู ต้ อง 7. ยืนหยัดในสิทธิ และ 8. พยายามที่จะ
บริการผู้อื่นก่อนตนเอง จากองค์ประกอบที่กล่าวมา จะเห็นว่า การรักประเทศ และเชื่อในการทาสิ่ง
ที่ถูกต้ องนัน้ ถือเป็ นปั จจัยทางจิต ไม่ใช่องค์ประกอบในเชิงพฤติกรรม จึง ไม่จัดเป็ นองค์ประกอบ
ย่ อยของตัวแปรตาม นอกจากนี ้ ชอนและฮิ ลแมน (Shon & Hillman, 2015, p. 2) ได้ ก ล่าวถึ ง
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องค์ป ระกอบของพลเมืองดี (Good Citizen) ดังนี ้ 1. พลเมืองดีต้องเรี ยนรู้และจดจาเหตุก ารณ์
สาคัญ ในประวัติ ศาสตร์ ที่สร้ างและพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงเอกสารและแนวคิดที่อยู่ในนัน้
2. พลเมืองดีจะต้ องสามารถวิเคราะห์และตีความแนวคิดและปรัชญาอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึง
พัฒนาลักษณะในการประเมินหนังสือ ข้ อความ สื่อ และการกระทาต่างๆ ในสังคม 3. พลเมืองดี
จะต้ องมีส่วนร่วมอย่ างกระตือรื อร้ น ต่อส่วนรวม และ 4. พลเมืองดีจะต้ องมีลกั ษณะที่น่าชื่ นชม
ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อื่นในสังคม พร้ อมทังรั
้ บผิดชอบทังต่
้ อตนเองและสังคม
นอกจากงานวิจัย ต่างประเทศข้ างต้ น ที่ ก ล่าวไป เมื่อ ได้ ศึก ษาองค์ป ระกอบของ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีของงานวิจัยในประเทศไทย พบว่า มีการศึกษาคุณลักษณะของการ
เป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยเป็ นหลัก ซึ่งแบ่งองค์ประกอบได้ ดงั นี ้ 1. เป็ นผู้ที่มีความรู้
ความเข้ าใจในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย 2. เป็ น ผู้ที่ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ ท างาน
ร่วมกับ ผู้อื่น ได้ มีการเคารพผู้อื่น เคารพสิทธิผ้ อู ื่น เคารพหลักความเสมอภาค และเคารพความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม 3. เป็ นผู้ที่พึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือเบียดเบียนผู้อื่น
4. เป็ นผู้ที่มีจิตสานึกสาธารณะ มุ่งที่จะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและธารงรักษาสาธารณะสมบัติ
5. เป็ นผู้ที่เคารพกฎกติกาของสังคม และเคารพกฎหมาย 6. เป็ นผู้ที่มีความเต็มใจที่จะแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ งในทุกกรณีด้วยท่าทีสนั ติโดยไม่ใช้ ความรุนแรง และ 7. เป็ นผู้ที่มีความตระหนักและมี
ความกระตือรือร้ นที่จะเข้ าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทังระดั
้ บชาติและท้ องถิ่นด้ วยความสมัครใจ
(กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว, 2557, 1 มกราคม, p. 4) จากองค์ประกอบที่กล่าวมา จะเห็น
ว่า การมีความรู้ความเข้ าใจนัน้ ถื อเป็ นปั จจัย ทางจิต ไม่ใช่องค์ป ระกอบในเชิงพฤติก รรม จึงไม่
จัดเป็ นองค์ประกอบย่อยของตัวแปรตาม
นอกจากนี ้ ธัญธัช วิภตั ิภมู ิประเทศ (2556, พฤษภาคม-สิงหาคม, p. 47) ได้ จาแนก
ความตระหนัก ในความเป็ น พลเมื องออกเป็ น 6 ด้ าน คือ 1. ด้ านการพึ่งตนเองและรับ ผิดชอบ
ตนเอง คือ มีค วามอิสระในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลอานาจหรื อระบบ
อุป ถัมภ์ของผู้ใด และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 2. ด้ านการเคารพสิท ธิผ้ อู ื่น คื อ การไม่ละเมิด
สิท ธิเสรี ภาพของผู้อื่น การค านึงถึงความเดือดร้ อนของผู้อื่นที่ จะเกิ ดจากการกระทาของตนเอง
3. ด้ านการเคารพความแตกต่าง คือ การยอมรับ ความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น ในสังคม
การเคารพผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองทังในด้
้ านวิถีชีวิต ความเชื่อ และความคิด ไม่ใช้ ความรุนแรง
ต่อผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตน 4. ด้ านการเคารพหลักความเสมอภาค คือ การมองคนใน
สังคมมีความเท่าเทียมกัน การมองว่าทุกคนในสังคมล้ วนเป็ นเจ้ าของประเทศ 5. ด้ านการเคารพ
กติ ก า/กฎหมาย คื อ การไม่ใ ช้ ก าลัง แก้ ปั ญ หา เคารพกติ ก า/ก ฎหมาย และยอมรับ ผลของ
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การละเมิด กติ ก า/กฎหมาย และ 6. ด้ านความรับ ผิดชอบต่อสังคม คือ การตระหนัก ว่าตนเป็ น
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม การมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา และการลงมือแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
จากงานวิจยั ในประเทศไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีนนั ้ ล้ วนสอดคล้ อง
กับองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550, ตุลาคม, p.
9) ที่ ได้ ก ล่าวถึ งพฤติ ก รรมของพลเมืองดีในทฤษฎีต้น ไม้ จ ริ ย ธรรมว่า พฤติกรรมของพลเมืองดี
หมายถึง พฤติกรรมการทาตามกฎหมาย พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
ผู้อื่น และต่อสังคม นั่นคื อ การไม่เบี ยดเบี ยนผู้อื่น และตนเอง ยึดมัน่ ในศาสนาและวัฒนธรรมที่
ดีงาม
สาหรับ การศึก ษาองค์ป ระกอบของพลเมืองดิจิ ทัลนัน้ ได้ มีการสังเคราะห์ มาจาก
งานวิจยั ที่หลากหลาย ดังนี ้ การกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล ซึ่งได้ แก่ 1. มีสว่ น
ร่วมในการเข้ าถึงเทคโนโลยี โดยการสื่อสาร เชื่อมโยง และสร้ างสรรค์ 2. สนับสนุนความซื่อสัตย์
ส่วนบุคคล การติดต่อกันในทิศทางบวกกับผู้อื่น และการเคารพซึ่งกันและกัน 3. การเข้ าใจและมี
ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมและบริบทในโลกดิจิทลั (Netsafe, 2016, p. 3) ซึ่งจากองค์ประกอบ
ที่กล่าวมานัน้ จะเห็น ว่า การเข้ าใจและมีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมและบริ บทในโลกดิจิทัล
ถือเป็ นปัจจัยทางจิต ไม่ใช่องค์ประกอบในเชิงพฤติกรรม จึงไม่จดั เป็ นองค์ประกอบย่อยของตัวแปร
ตาม นอกจากนี ้ ชอยและคนอื่น ๆ (Choi, Glassman, & Cristol, 2017, April, p. 2) ได้ ก ล่าวถึ ง
คุณ ลักษณะพื น้ ฐานที่พลเมืองดิจิ ทัลควรมี โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประการ คือ 1. มารยาทในโลก
ดิจิทลั (Digital Ethics) 2. การรู้เท่าทันสื่อและข้ อมูล (Media and Information Literacy) 3. การมี
ส่วนร่วม/การยึด มัน่ ผูก พัน(Participation/ Engagement) และ 4. การต่อต้ านอย่างมีวิจ ารญาณ
(Critical Resistance) จากองค์ประกอบที่กล่าวมา จะเห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อนัน้ ถือเป็ นปัจจัยทาง
จิต ไม่ใช่องค์ประกอบในเชิงพฤติกรรม จึงไม่จดั เป็ นองค์ประกอบย่อยของตัวแปรตาม
นอกจากนี ้ จากการสังเคราะห์ งานวิจัย ของ โจนและมิ ท เชล (Jones & Mitchell,
2016, October 1, p. 108) เกี่ยวกับการกาหนดความหมายและการวัดความเป็ นพลเมืองดิจิทัล
ได้ มีการกาหนดองค์ประกอบของความเป็ นพลเมืองดิจิทลั ไว้ 2 ประการ คือ 1. การเคารพกันในโลก
ออนไลน์ (Online Respect) เช่น การแสดงความคิดเห็น การชื่ นชม การใส่ใจและรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเองว่ามีความเหมาะสมในการแสดงออกไปหรื อไม่ เป็ นต้ น และ 2. การยึดมั่น
ผูก พัน ในการเป็ น พลเมื อ งออนไลน์ (Online Civic Engagement) เช่น การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
การพัฒนาการเรีย นรู้ และแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารที่ ดี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ริ บเบิล้ และคนอื่น ๆ
(M. S. Ribble et al., 2004, September 11, p. 7) ยังได้ กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง พลเมืองดิจิทัล และ
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ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของพลเมื อ งดิ จิ ทัล (Digital Citizenship) ไว้ 9 ข้ อ ดัง นี ้ 1. มารยาท
(Etiquette) หมายถึง พื ้นฐานของความประพฤติ การปฏิบตั ิตามข้ อบังคับต่างๆ และการเคารพซึ่ง
กันและกันบนโลกดิจิทัล 2. การสื่อสาร (Communication) คือ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารใน
โลกดิจิทลั 3. การเรียนรู้ (Eduction) โดยเป็ นกระบวนการในการสอนและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
4. การเข้ า ถึ ง (Acess) โดยเข้ าเป็ น ส่ว นร่ วมในโลกดิ จิ ทัล 5. การซื อ้ ขายสิ น ค้ า ในโลกดิ จิ ทั ล
(Commerce) 6. การตอบสนองต่อการกระทาต่างๆ ในโลกดิจิทัล 7. สิทธิ (right) ในการเผยแพร่
ไปยังคนอื่น ในโลกดิจิ ทัล 8. ความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็ นความสุขทางด้ านกายภาพในโลก
ดิจิ ทัล และ 9. การป้ องกัน ตนเอง (Self protection) โดยระมัด ระวัง และรับ ผิ ด ชอบในความ
ปลอดภัยของตนเอง ซึ่งจากองค์ประกอบที่กล่าวมานัน้ จะเห็นว่า ความปลอดภัย ซึ่งเป็ นความสุข
ทางด้ านกายภาพนัน้ ถื อเป็ น ปั จ จัย ทางจิ ต ไม่ใช่อ งค์ ป ระกอบในเชิ งพฤติก รรม จึงไม่จัดเป็ น
องค์ ป ระกอบย่ อ ยของตัวแปรตาม นอกจากนี ้ ริ ช าร์ ด (Richards, 2010, June, p. 518) ยังได้
กล่าวถึง องค์ประกอบของพลเมืองดิจิทลั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1. มีความรับผิดชอบ
ส่วนตัว ปฎิบัติตามหน้ าที่ในสังคมของพวกเขา โดยการทาสิ่งต่างๆ เช่น เคารพกฎหมาย 2. มีสว่ น
ร่วมในกิจ กรรมต่างๆ และ 3. เข้ าใจกระบวนการจัดการต่างๆ ในสังคม ซึ่งจะเห็นว่า การเข้ าใจ
กระบวนการจัดการต่างๆ ในสังคมนัน้ ถือเป็ นปั จจัยทางจิต ไม่ใช่องค์ประกอบในเชิงพฤติกรรม
จึงไม่จดั เป็ นองค์ประกอบย่อยของตัวแปรตาม
จากการศึก ษาองค์ ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี และพลเมืองดิ จิ ทัล
สามารถสรุปองค์ประกอบทังหมดได้
้
ดงั ตารางต่อไปนี ้
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2. เคารพสิทธิ/เสรีภาพ/ความ
แตกต่างกันของผู้อื่น
3. ยืนหยัดในสิทธิของตนเอง
4. บริการ/ดูแลผู้อื่น
5. เรียนรู้และจดจาเหตุการณ์
6. วิเคราะห์/ตีความ/ต่อต้ าน
อย่างมีวิจารณญาณ
7. มีสว่ นร่วม
8. รับผิดชอบ/ไม่เบียดเบียน ทัง้
ต่อตนเอง และสังคม
9. มีจิตสาธารณะ
10. แก้ ไขปัญหาด้ วยสันติวิธี
11. ซื่อสัตย์
12. แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารกัน
13. เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
14. ซื ้อของในโลกดิจิทลั
15. ตอบสนองต่อการกระทา
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จากตาราง 1 ในการศึกษาพฤติกรรมการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ได้ พิจ ารณา
องค์ประกอบที่มีผ้ ใู ห้ ความสาคัญเป็ นส่วนมาก ซึ่งมีทงหมด
ั้
4 ด้ าน ดังนี ้ 1. พฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิ ทัล 2. พฤติ กรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล 3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทัล และ 4. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
ดังนี ้
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจทิ ัล : ความหมาย การวัด
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการทา
ตามกฎบนโลกดิ จิ ทัล พบว่า ยังไม่มีผ้ ศู ึก ษาพฤติก รรมการท าตามกฎในบริ บ ทของโลกดิจิ ทัล
โดยตรง แต่ได้ ท บทวนบริ บ ทที่ ใ กล้ เ คีย ง เช่ น กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ า ยแก้ ว (2557 , 1
มกราคม, p. 4) ได้ กล่าวถึงความหมายของผู้ที่ทาตามกฎว่าเป็ นผู้ที่เคารพกฎกติกาของสังคม และ
เคารพกฎหมาย ซึ่งสอดคล้ องกับความหมายของ ธัญ ธัช วิภตั ิภมู ิป ระเทศ (2556, พฤษภาคมสิงหาคม, p. 48) เกี่ยวกับ การเคารพกติกาและกฎหมายว่าคือ การไม่ใช้ กาลังแก้ ปัญ หา เคารพ
กติกาและกฎหมาย พร้ อมทัง้ ยอมรับ ผลของการละเมิดกติกาและกฎหมาย นอกจากนี ้ ริ ช าร์ ด
(Richards, 2010, June, p. 518) ยังได้ กล่าวถึงความหมายของการทาตามกฎว่า เป็ นการปฏิบัติ
ตามหน้ าที่โดยการทาสิ่งต่างๆ ในสังคมของพวกเขา
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยกาหนดความหมายของพฤติกรรมการทาตามกฎ
บนโลกดิจิทลั ว่า หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของนักเรี ยนที่บุคคลอื่น ยอมรับและสอดคล้ อง
กับกฎหมายที่กาหนดไว้ ในโลกดิจิทลั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิจิทลั พบว่า มีผ้ สู ร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมในบริ บทที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการทาตามกฎ
บนโลกดิจิทลั เช่น แบบวัดพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้ าราชการตารวจ ของ
นัฐ กรณ์ วรเชษฐบัญ ชา (2559, p. 47) โดยอาศัย แนวทางจากมาตรฐานจริ ย ธรรมของตารวจ
ซึ่งประกอบด้ วย ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ปฏิบัติ ต ามหน้ าที่ อย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพ จิ ตสานึก ความเป็ น ผู้พิทัก ษ์ สัน ติราษฎร์ ยึ ดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือประโยชน์สว่ นตน และกล้ ายืดหยัดกระทาในสิ่งถูกต้ อง กลุม่ ตัวอย่างคือ ข้ าราชการ
ตารวจในจังหวัดมุกดาหาร จานวน 291 คน ซึ่งลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จานวน 30 ข้ อ โดยในข้ อคาถามเชิงบวก ได้ 6 คะแนน เมื่อตอบ
“จริ งที่สดุ ” ลดลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่จริ งเลย” ได้ 1 คะแนน และในกรณีคาถามเชิงลบจะให้
คะแนนตรงข้ ามกัน ผู้ต อบที่ ได้ ค ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพ ฤติก รรมการท างานตามมาตรฐาน
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จริยธรรมมากกว่าผู้ที่ ตอบได้ คะแนนต่ากว่า มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 30-180 คะแนน และ
เมื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ ว พบว่า แบบวัดมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (t) อยู่ระหว่าง
.72-12.76 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (r) อยู่ระหว่าง .11-.64 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ
.88
นอกจากนี ้ กิ ต ติ เมธ สาคุณ (2554, p. 97) ยังได้ สร้ างแบบสอบถามเกี่ ย วกับ
การเชื่อฟั งและปฏิบัติต ามกฎหมายของประชาชน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามที่ ครอบคลุม
ประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อการเชื่อฟั งและปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน
ซึ่งประกอบด้ วย 1. การกลัวการถูกลงโทษ 2. ความเชื่อมัน่ ในประสิทธิภาพการทางานของตารวจ
3. การรับรู้ความยุติธรรมตามขันตอนที
้
่ตารวจปฏิบัติตอ่ ประชาชน และ 4. การรับรู้ความยุติธรรม
เชิงตอบแทนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ ประชาชน
ที่มาใช้ บริการแจ้ งเหตุและติดต่อเกี่ยวกับคดีตา่ งๆ กับสถานีตารวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการ
ตารวจนครบาล 1 (บก.น.1) จานวน 200 คน ซึ่งแบบวัดฉบับนี ้มีทงั ้ หมด 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน จานวน 13 ข้ อ มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น
ข้ อความทางบวก เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน จนถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน ข้ อความ
ทางบวก เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน จนถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งให้ 5 คะแนน มีพิสยั ของคะแนน
อยู่ระหว่าง 13-65 คะแนน โดยผู้ตอบที่ ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี เชื่ อฟั งและปฏิ บัติต าม
กฎหมายมากกว่า ผู้ที ได้ ค ะแนนต่ า ส่วนที่ 3 ข้ อ มูล การเชื่ อฟั งและปฏิ บัติต ามกฎหมายของ
ประชาชน จานวน 10 ข้ อ โดยตอบเป็ นระดับความคิดเห็น คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ 1-100% และส่วนที่ 4
เป็ นคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อฟังและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประชาชน
สาหรับ การวิจัยในครัง้ นี ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลสามารถวัดได้
จาก แบบสอบถามที่ ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิย ามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบัติมากที่สดุ ” จนถึง “ไม่ป ฏิบัติเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน
ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
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พฤติกรรมการเคารพผู้อ่ นื บนโลกดิจทิ ัล : ความหมาย การวัด
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความหมายของพฤติ ก รรม
การเคารพผู้อื่ น บนโลกดิ จิ ทัล พบว่า มี ผ้ ูศึก ษาพฤติ ก รรมในบริ บ ทที่ ใ กล้ เคี ย งกับ พฤติ ก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั เช่น การเคารพผู้อื่น ได้ แก่ การเคารพสิทธิผ้ อู ื่น การเคารพหลักความ
เสมอภาค และการเคารพความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมของผู้อื่น (กมลวรรณ คารม
ปราชญ์ คล้ ายแก้ ว, 2557, 1 มกราคม, p. 4) โดย ธัญ ธัช วิภัติภมู ิป ระเทศ (2556, พฤษภาคมสิงหาคม, p. 47) ได้ ให้ ความหมายของการเคารพผู้อื่น ในด้ านต่างๆ ดังนี ้ 1. ด้ านการเคารพสิท ธิ
ผู้อื่น คือ การไม่ละเมิดสิท ธิเสรี ภาพของผู้อื่น การคานึงถึงความเดือดร้ อนของผู้อื่นที่จะเกิดจาก
การกระทาของตนเอง 2. ด้ านการเคารพความแตกต่าง คือ การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้อื่นในสังคม การเคารพผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองทัง้ ในด้ านวิถีชีวิต ความเชื่อ และความคิด
ไม่ใช้ ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตน และ 3. ด้ านการเคารพหลักความเสมอ
ภาค คื อ การมองคนในสังคมมีค วามเท่าเที ย มกัน การมองว่าทุก คนในสังคมล้ วนเป็ น เจ้ าของ
ประเทศ สอดคล้ องการเคารพผู้อื่นซึ่งเป็ นคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทลั ของ Netsafe (2016, p.
3) ที่ ก ล่า วว่า การเคารพผู้อื่ น คื อ การติ ด ต่ อ กัน ในทิ ศ ทางบวกกั บ ผู้อื่ น ในท านองเดี ย วกั น
โจนและมิทเชล (Jones & Mitchell, 2016, October 1, p. 108) ยังได้ กาหนดเกี่ยวกับความหมาย
ของการเคารพกัน ในโลกออนไลน์ (Online Respect) ว่าเป็ น การแสดงความคิดเห็น การชื่น ชม
และการใส่ใจในการกระท าของตนเองว่ามีความเหมาะสมในการแสดงออกไปหรื อไม่ เป็ น ต้ น
นอกจากนี ้ นอร์ ดินและคนอื่นๆ (Nordin et al., 2016, February 24) ได้ อธิบายเกี่ยวกับมารยาท
(Etiquette) ของพลเมืองดิจิทัลว่า เป็ นมาตรฐานความประพฤติ ที่พลเมืองดิจิทัลจะแสดงมารยาท
ที่ยอมรับได้ โดยจะสื่อสารอย่างมีเหตุผล และโต้ ตอบอย่างสุภาพ และเมื่อไม่เห็นด้ วยกับสิ่งที่พบใน
โลกดิจิทลั จะไม่สนับสนุนการต่อสู้กนั บนโลกดิจิทลั
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยกาหนดความหมายของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทัลว่า หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของนักเรี ยนที่ แสดงถึงการเคารพสิทธิ ความ
เสมอภาค และความแตกต่างของบุคคลอื่น
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
โลกดิจิทลั พบว่า มีผ้ สู ร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมในบริบทที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทัล เช่น แบบสอบถามความตระหนักในความเป็ นพลเมืองของ ธัญธัช วิภตั ิภมู ิประเทศ
(2556, พฤษภาคม-สิงหาคม, p. 49) ที่ได้ แบ่งความตะหนักในความเป็ นพลเมืองออกเป็ น 6 ด้ าน
คือ ด้ านการพึ่ งตนเองและรับ ผิ ด ชอบตนเอง ด้ านการเคารพสิ ท ธิ ผ้ อู ื่ น ด้ านการเคารพความ
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แตกต่าง ด้ านการเคารพหลัก ความเสมภาค ด้ านการเคารพกติก า/กฎหมาย และด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยแต่ละด้ านจะมีข้อคาถามด้ านละ 6 ข้ อ รวมเป็ นทัง้ หมด 36 ข้ อ ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้ างพลเมือง ในกลุ่มเรี ยนที่
001 จ านวน 57 คน แบบสอบถามมี ลัก ษณะเป็ น มาตรส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ผ่า นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ส่วนใหญ่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
.67-1.00 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .90
ในต่างประเทศ โจนและมิทเชล (Jones & Mitchell, 2016, October 1, p. 108)
ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการกาหนดความหมายและการวัดความเป็ นพลเมืองดิจิทลั โดยแบ่งความเป็ น
พลเมื องดิ จิ ทัลออกเป็ น 2 ด้ าน คื อ 1. การเคารพกัน ในโลกออนไลน์ (Online Respect) และ
2. การยึดมั่นผูกพัน ในการเป็ นพลเมืองออนไลน์ (Online Civic Engagement) กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาทังตอนต้
้
นและตอนปลายของประเทศอังกฤษ จานวน 979 คน ซึ่ง
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริงเลย” จนถึง “จริงที่สดุ ”
ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ “ไม่จริงเลย” ให้ 0 คะแนน และ “จริงที่สดุ ” ให้ 4 คะแนน จานวน 11
ข้ อ โดยแบ่ ง เป็ น ด้ านการเคารพกั น ในโลกออนไลน์ จ านวน 7 ข้ อ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ .92 และด้ านการยึดมัน่ ผูกพันในการเป็ นพลเมืองออนไลน์จานวน 4
ข้ อ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ .70
นอกจากนี ้ นอร์ ดิน และคนอื่นๆ (Nordin et al., 2016, February 24) ได้ ศึก ษา
เกี่ ย วกับ แบบวัด คุณ สมบัติ ท างจิ ตวิท ยาของพลเมืองดิจิ ทั ล โดยแบ่ งเป็ น 5 ด้ าน คือ มารยาท
(Etiquette) การรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) การอยู่ ดี มี สุข และสุข ภาพ (Wellbeing/Health)
การค้ าขาย (Commerce) และความปลอดภัย (Security) กลุ่ม ตัว อย่ าง คื อ นั ก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จาก 15 สถาบัน จานวน 391 คน โดยสร้ างแบบวัด Digital citizenship dimensions
ซึ่งมีทงั ้ หมด 5 ด้ าน จานวน 17 ข้ อ ซึ่งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ “ไม่เคยปฏิบตั ิเลย” จนถึง “ปฏิบตั ิตลอดเวลา” ในส่วนของมารยาท (Etiquette) จะมีทงหมด
ั้
3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ .92
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลสามารถวัดได้
จาก แบบสอบถามที่ ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิย ามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบัติมากที่สดุ ” จนถึง “ไม่ป ฏิบัติเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน
ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย เกี่ ยวกับ ความหมายของพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล พบว่า มีผ้ ศู กึ ษาพฤติกรรมในบริบทที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
บนโลกดิ จิ ทั ล มากมาย เช่ น กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ า ยแก้ ว (2557, 1 มกราคม, p. 4)
ได้ กาหนดความหมายของผู้ที่มีสว่ นร่วมว่าเป็ นผู้ที่มีความตระหนักและมีความกระตือรือร้ นที่จะเข้ า
ไปมีส่วนร่วมกับสิ่งนัน้ ๆ ด้ วยความสมัครใจ นอกจากนี ้ ริ บเบิล้ และคนอื่นๆ (M. S. Ribble et al.,
2004, September 11, p. 7) ยังได้ ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่วมของพลเมืองดิจิทลั ในลักษณะ
ของ การเข้ าถึง (Acess) โดยเข้ าไปเป็ นส่วนร่วมในโลกดิจิทลั ซึ่งสอดคล้ องกับการยึดมัน่ ผูกพันใน
การเป็ น พลเมื อ งออนไลน์ (Online Civic Engagement) ซึ่ ง ได้ แ ก่ การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการ
พัฒ นาการเรี ย นรู้ และแลกเปลี่ย นข้ อมูลข่าวสารที่ ดี ของโจนและมิ ท เชล (Jones & Mitchell,
2016, October 1, p. 108) นอกจากนี ช้ อยและคนอื่ น ๆ (Choi et al., 2017, April) ยั ง ได้ ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล ว่าเป็ น ส่วนหนึ่งของการร่ วมมือกันบนโลกดิจิ ทัล
มีสว่ นร่วมในการดาเนินการหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนโลกดิจิทลั
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยกาหนดความหมายของพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
บนโลกดิจิทลั ว่าหมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของนักเรียนที่แสดงถึงการเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมต่างๆ ที่มปี ระโยชน์ตอ่ สังคม หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ด้ วยความสมัครใจ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบน
โลกดิจิทัล พบว่า มีผ้ สู ร้ างเครื่องมือวัดพฤติกรรมในบริบทที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
บนโลกดิ จิทัล เช่น แบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ กมลวรรณ คารมปราชญ์
(2550, p. 9) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม โดยจาแนกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1. การสนับสนุน
พรรคการเมื อ ง 2. การประท้ วง และ 3. การสื่ อสารทางการเมื อ ง กลุ่ม ตัวอย่ า งเป็ น พนัก งาน
รัฐ วิสาหกิ จ ทัง้ หมด 3 องค์ ก ร คื อ การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาค และการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 498 คน ซึ่งแบบวัดฉบับนี ้มีข้อคาถามจานวน 10 ข้ อ จาแนกเป็ น
3 ด้ าน คือ ด้ านการสนับสนุนพรรคการเมือง จานวน 4 ข้ อ ด้ านการประท้ วง จานวน 3 ข้ อ และด้ าน
การสื่อสารทางการเมือง จานวน 3 ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้
ไม่เคยเลยให้ 1 คะแนน จนถึ งเป็ น ประจ าให้ 6 คะแนน มีพิ สัย ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60
คะแนน โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองมากกว่าผู้
ที่ได้ คะแนนต่า มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .801
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นอกจากนี ้ กษศรณ์ นุช ประสพ (2560, p. 8) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในลักษณะแบบสอบถาม โดยจาแนกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
1. ด้ านการเรี ยนการสอน การวิจัย และบริ การวิชาการ 2. ด้ านการบริ หารจัดการและการกากับ
ดูแล 3. ด้ านการมีสว่ นร่วมของชุมชน และ 4. ด้ านคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิน ทร์ จานวน 972 คน ซึ่งแบบวัดฉบับนี ม้ ีข้อคาถาม
จานวน 19 ข้ อ ลัก ษณะของแบบวัดเป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากน้ อยที่สุดให้ 1 คะแนน
จนถึ งมากที่ สุด ให้ 6 คะแนน ในข้ อคาถามเชิ งบวก สาหรับ ข้ อค าถามเชิ งลบจะให้ ค ะแนนใน
ลักษณะตรงกันข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติก รรมการมีส่วนร่วมรับ ผิ ดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยมากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนต่ากว่า มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 19-114
คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ เท่ากับ .966 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อและ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง .690-.802
ในต่างประเทศ ชอยและคนอื่นๆ (Choi et al., 2017, April) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการ
เป็ น พลเมือ งดิ จิ ทัล และพัฒ นาแบบวัดการเป็ น พลเมืองดิจิ ทัล ขึน้ กลุ่มตัวอย่ างเป็ น นัก เรี ย น
นักศึกษา จานวน 508 คน ซึ่งแบบวัดฉบับนี แ้ บ่งออกเป็ น 5 ด้ าน แบ่งเป็ น 1. การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในอินเทอร์เน็ต (Internet Political Activism) 2. ทักษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills)
3. การรับ รู้ เกี่ ย วกับ ท้ องถิ่ น /โลก (Local/Global Awareness) 4. มุม มองอย่ างมี วิ จ ารณญาณ
(Critical Perspective) และ 5. การสร้ างเครือข่าย (Networking Agency) มีข้อคาถามจานวน 26
ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 1 คะแนน
จนถึง “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 7 คะแนน มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .88 ซึ่งแบบวัดด้ านการมี
ส่วนร่วม จะคล้ ายกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอินเทอร์เน็ต มีคา่ ความเชื่อมัน่ ในด้ านนี ้เท่ากับ
.83
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั สามารถวัดได้ จาก
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบัติมากที่สดุ ” จนถึง “ไม่ปฏิบัติเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามลาดับ
โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่
ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
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พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจทิ ัล : ความหมาย การวัด
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเกี่ ย วกับ ความหมายของพฤติก รรมการ
รับ ผิ ด ชอบบนโลกดิ จิ ทัล พบว่า มี ผ้ ูศึก ษาพฤติ ก รรมในบริ บ ทที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ พฤติ ก รรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทัล เช่น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550, ตุลาคม, p. 9) ได้ กล่าวถึงพฤติกรรม
ของพลเมืองดี โดยได้ ให้ ค วามหมายของพฤติก รรมการรับ ผิดชอบในแง่ของการรับ ผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่ อ ผู้อื่ น และต่ อ สัง คม ว่า คื อ การไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู้อื่ น และตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ความหมายของผู้ที่มีความรับผิดชอบของ กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว (2557, 1 มกราคม,
p. 4) ว่าเป็ น ผู้ที่ พึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาหรื อเบี ย ดเบี ย นผู้อื่น นอกจากนี ้ ธัญ ธัช วิภัติภูมิ
ประเทศ (2556, พฤษภาคม-สิงหาคม, p. 47) ยังได้ กล่าวในทานองเดีย วกัน โดยแบ่งพฤติกรรม
ความรับ ผิด ชอบออกเป็ น 1. ด้ านการพึ่งตนเองและรับ ผิดชอบตนเอง คือ มีความอิสระในชีวิต
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้ อิท ธิ พ ลอานาจหรื อระบบอุป ถัมภ์ ของผู้ใ ด และมี ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ 2. ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การตระหนักว่าตนเป็ นสมาชิกคน
หนึ่งของสังคม การมีส่วนร่วมในการแก้ ปั ญ หา และการลงมือแก้ ปัญ หาด้ วยตนเอง นอกจากนี ้
นอร์ ดิ น และคนอื่ น ๆ (Nordin et al., 2016, February 24) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การรับ ผิ ด ชอบ
(Responsibility) ของพลเมืองดิจิทลั ว่า พลเมืองดิจิทลั ที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายของเทคโนโลยีดิจิทัล
จะต้ องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองบนโลกดิจิทลั รู้วา่ สิ่งใดถูกหรือผิด พฤติกรรมเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม เมื่อเข้ าร่วมในกิจกรรมบนโลกดิจิทลั
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยกาหนดความหมายของพฤติกรรมการรับผิดชอบ
บนโลกดิจิทัลว่า หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของนักเรียนที่แสดงออกถึงการไม่เบียดเบียน
ตนเองและสังคม นอกจากนีย้ งั ยอมรับผลของการกระทาของตนเองอย่างเต็มใจ ไม่ว่าการกระทา
นันจะถู
้ กหรือผิดก็ตาม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทลั พบว่า มีผ้ สู ร้ างเครื่องมือวัดพฤติกรรมในบริบทที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการรับผิดชอบ
บนโลกดิจิทัล เช่น แบบวัดพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ ของ แพรพิมพ์ สีลวานิช
(2559, p. 66) โดยแบบวัด มีลกั ษณะวัดความตัง้ ใจในการปฏิบัติห น้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายด้ วย
ความพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน เพื่อให้ งานบรรลุผลสาเร็จตามความมุ่ง
หมาย ยอมรับผลของการกระทาในการปฏิบตั ิหน้ าที่การทางานด้ วยความเต็มใจ มีความพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติ ห น้ าที่ ให้ ดี ยิ่งขึน้ มีสานึก ในหน้ าที่ที่ ได้ รับ มอบหมายทัง้ ต่อตนเอง ส่วนรวม
สังคม และองค์กร กลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานปฏิบตั ิการเบื ้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง จานวน 369 คน
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ซึ่งลัก ษณะของแบบวัด เป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “บ่ อยครัง้ ที่ สุด ” ถึ ง “ไม่ท าเลย”
จ านวน 10 ข้ อ โดยในข้ อ ค าถามเชิ ง บวก ได้ 6 คะแนน เมื่ อ ตอบ “บ่ อ ยครั ง้ ที่ สุด ” ลดลงมา
ตามลาดับจนถึง “ไม่ทาเลย” ได้ 1 คะแนน และในกรณี คาถามเชิงลบจะให้ คะแนนตรงข้ ามกัน
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ที่ตอบ
ได้ ค ะแนนต่ า กว่า มี พิ สัย ของคะแนนอยู่ระหว่า ง 10-60 คะแนน เมื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพของ
เครื่ องมือ พบว่า แบบวัดมีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .20-.62 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้
ฉบับ เท่ากับ .77
นอกจากนี ้ นอร์ ดิน และคนอื่น ๆ Nordin et al. (2016, February 24) ได้ ศึก ษา
เกี่ ย วกับ แบบวัด คุณ สมบัติ ท างจิ ตวิท ยาของพลเมืองดิจิ ทัล โดยแบ่ งเป็ น 5 ด้ าน คือ มารยาท
(Etiquette) การรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) การอยู่ ดี มี สุข และสุข ภาพ (Wellbeing/Health)
การค้ าขาย (Commerce) และความปลอดภัย (Security) กลุ่ม ตัว อย่ าง คื อ นั ก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จาก 15 สถาบัน จานวน 391 คน โดยสร้ างแบบวัด Digital citizenship dimensions
ซึ่งมีทงั ้ หมด 5 ด้ าน จานวน 17 ข้ อ ซึ่งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ “ไม่เคยปฏิบตั ิเลย” จนถึง “ปฏิบตั ิตลอดเวลา” ในส่วนของความรับผิดชอบ (Responsibility)
จะมีทงหมด
ั้
4 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ .84
สาหรับ การวิจัยในครัง้ นี ้ พฤติก รรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลสามารถวัดได้
จาก แบบสอบถามที่ ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิย ามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบัติมากที่สดุ ” จนถึง “ไม่ป ฏิบัติเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน
ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล
พบว่า มี งานวิจัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื อ งดี และพลเมือ งดิจิ ทัล ในบริ บ ท
ใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
ในต่างประเทศได้ มีงานวิจัย ที่ศึก ษาเกี่ ยวกับ ความเที่ ย งตรงและความเชื่ อมั่น ของ
เครื่ อ งมื อ วัด ความเป็ นพลเมื อ งส าหรับ คนที่ เป็ นโรคจิ ต เภท ของ โอ คอนแนล และคนอื่ น ๆ
(O’Connell et al., 2017, April) โดยกลุ่ม ตัวอย่ างคื อ บุค คลที่ เข้ า รับ บริ ก ารที่ ศูน ย์ สุขภาพจิ ต
ท้ องถิ่น จานวน 110 คน สาหรับเครื่องมือวัดที่ใช้ เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองจานวน
46 ข้ อ โดยมีต ัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษา คือ 1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ คุณ ภาพชี วิต (Quality of Life)
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จานวนของกิจกรรม (Amount of Activity) ความพึงพอใจกับกิจกรรม (Satisfaction with Activity)
ความพึงพอใจกับ ความสัมพัน ธ์ ในสังคม (Satisfaction with Social Relationship) จ านวนของ
การติดต่อ (Amount of Contact) ทัง้ ด้ านครอบครัวและความสัมพันธ์ในสังคม ความรู้สึก ที่มีต่อ
สังคม (Sense of Community) และทุนทางสังคม (Social Capital) ทังด้
้ านการไว้ วางใจในรัฐบาล
การมีส่วนร่ วม และการเป็ น อาสาสมัคร 2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความเป็ น พลเมือง (Citizenship)
ความสุข (Well-being) และการกู้คืนรายบุคคล (Individual Recovery) ซึ่งผลจากการตรวจสอบ
เครื่ องมือวัดพบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .86 และนอกจากนีย้ งั ได้ สร้ างกรอบแนวคิดที่
ช่วยในการอธิบาย การเป็ นสมาชิกของสังคมของคนที่เป็ นโรคจิตเภทอีกด้ วย
เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีอย่าง
หลากหลาย เช่น ธัญธัช วิภตั ิภมู ิประเทศ (2556, พฤษภาคม-สิงหาคม) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับผลของ
การใช้ กิจกรรมการเรียนรู้บนฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้ างพลเมืองที่มีตอ่ ความตระหนักในความ
เป็ น พลเมืองของนัก ศึก ษา โดยได้ เปรี ย บเที ย บระดับ ความตระหนัก ในความเป็ น พลเมืองของ
นัก ศึก ษาในวิช าการศึก ษาเพื่ อสร้ างพลเมือง ก่ อนและหลังเรี ยนด้ วยกิจ กรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานทัง้ ในและนอกมหาวิท ยาลัย มีก ลุ่ม ตัวอย่ างคื อ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ธุรกิ จ
บัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนวิชา การศึกษาเพื่อสร้ างพลเมือง ในภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 57 คน ผล
ปรากฏว่า นักศึก ษาที่ ผ่านกิ จกรรมการใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน มีระดับ ความตระหนัก ในความเป็ น
พลเมืองทังในภาพรวม
้
และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการพึ่งตนเองและความรับผิดชอบ ด้ านการเคารพ
สิทธิผ้ อู ื่น ด้ านการเคารพความแตกต่าง ด้ านการเคารพหลักความเสมอภาค ด้ านการเคารพกติกา/
กฎหมาย และด้ านการรับผิดชอบต่อสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษา พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน ทา ของ รสสุค นธ์ มกรมณี (2556) ซึ่งเป็ น งานวิจัย เชิ งพรรณนา เพื่ ออธิบ าย
ลัก ษณะพฤติ ก รรมความเป็ น พลเมืองของนัก เรี ย นนัก ศึก ษาที่ ก าลังศึก ษาอยู่ในมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ สวนสุนัน ทา เก็ บ ข้ อมูลในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2554 มีก ลุ่ม ตัวอย่ าง 4 กลุ่ม คื อ
1. ผู้บริ หารที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา/กิจการนักเรี ยน เป็ นผู้ให้ ความคิดเห็นและประเมิน
พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของเยาวชน 2. ผู้นาเยาวชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เป็ น
ผู้ประเมินและแสดงความคิ ดเห็น เกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของสมาชิ กในกลุ่มผู้น า
เยาวชน 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาภาคปกติ เป็ นผู้ประเมินพฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองของตนเอง และ 4. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เป็ นผู้ประเมิน
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พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของตนเอง จากผลการวิจัยพบว่า 1. เยาวชนมีพฤติกรรมความเป็ น
พลเมืองปรากฏเป็ นบางครัง้ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้เคารพความแตกต่าง เคารพ
กฎกติกา/กฎหมาย เคารพสิทธิผ้ อู ื่น รับผิดชอบต่อสังคม เคารพหลักความเสมอภาค มีอิสรภาพพึง
ตนเองได้ ทัง้ นีเ้ ยาวชนไม่เคยมีส่วนร่วมทางานในองค์กรเพื่อสังคมอย่างมีนัยสาคัญ 2. เยาวชน
หญิ งกับเยาวชนชายมีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และไม่มีสว่ นร่วม
ในการทางานเพื่ อองค์ ก รเช่น เดีย วกัน อย่ างไรก็ตามเยาวชนหญิ งมีการเคารพกติก า/กฎหมาย
มากกว่าเยาวชนชายอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ และ 3. เยาวชนนักเรียนและเยาวชนนักศึกษามี
พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีปรากฏเป็ นบางครัง้ เช่นเดียวกัน และ
ไม่มีส่วนร่วมท างานในองค์ ก รเพื่ อสังคมอย่ างมีนัย สาคัญ เช่น เดีย วกัน อย่ างไรก็ ตามนัก เรี ย น
ปรากฏพฤติกรรมที่แสดงว่ามีอิสรภาพพึ่งตนเองได้ เคารพกติกา/กฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม
มากกว่านักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส าหรั บ งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พลเมื อ งดิ จิ ทัล นัน้ ส่วนใหญ่ จ ะเป็ น งานวิจัย ใน
ต่างประเทศ ดังนี ้ งานวิจยั เกี่ยวกับการกาหนดความหมายและการวัดความเป็ นพลเมืองดิจิทลั ของ
โจนและมิทเชล (Jones & Mitchell, 2016, October 1) ที่ได้ มีการกาหนดองค์ประกอบของความ
เป็ น พลเมืองดิ จิ ทัล ไว้ 2 ประการ คือ 1. การเคารพกัน ในโลกออนไลน์ (Online Respect) และ
2. การยึดมัน่ ผูกพันในการเป็ นพลเมืองออนไลน์ (Online Civic Engagement) เป็ นตัวแปรตามใน
การศึกษาครัง้ นี ้ และได้ กาหนดตัวแปรอิสระเพื่อใช้ ในการศึกษาความสัมพันธ์กบั ความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ได้ แก่ การล่วงละเมิดในโลกออนไลน์ (Online Harassment) ซึ่งมีทงั ้ การตกเป็ นเหยื่อของ
การล่วงละเมิดในโลกออนไลน์ (Victimization) การเป็ นผู้กระทาผิดการล่วงละเมิดในโลกออนไลน์
(Perpetration) และประสบการณ์ การพบเห็ น การล่ ว งละเมิ ด ในโลกออนไลน์ (Bystander
Experiences) สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิง ยื นยัน (Confirmatory
Factor Analysis : CFA) และมี ก ลุ่ม ตัวอย่ างในการศึก ษาคื อ นั ก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ทัง้ ตอนต้ นและตอนปลายของประเทศอังกฤษ จานวน 979 คน ซึ่งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริงเลย” จนถึง “จริงที่สดุ ” ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ
“ไม่จ ริ งเลย” ให้ 0 คะแนน และ “จริ งที่ สดุ ” ให้ 4 คะแนน จ านวน 11 ข้ อ โดยแบ่ งเป็ น ด้ านการ
เคารพกันในโลกออนไลน์จานวน 7 ข้ อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนนี เ้ ท่ากับ .92
และด้ านการยึ ด มั่น ผูก พั น ในการเป็ น พลเมื อ งออนไลน์ จ านวน 4 ข้ อ ค่า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ .70 จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ ้นจะมีความเป็ น
พลเมืองดิจิทัลน้ อยลง และเพศหญิ งจะมีความเป็ นพลเมืองดิจิทัลมากกว่าเพศชาย นอกจากนี ้ยัง

27
พบว่า การเคารพกัน ในโลกออนไลน์ และการยึ ด มั่น ผูก พั น ในการเป็ นพลเมื อ งออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับการเป็ นผู้กระทาผิดการล่วงละเมิด
ในโลกออนไลน์ และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับพฤติกรรม
การช่วยเหลือกันในโลกออนไลน์
ในท านองเดี ย วกัน ชอยและคนอื่ น ๆ (Choi et al., 2017, April) ได้ ท างานวิ จั ย
เกี่ยวกับการพัฒนาความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความเป็ นพลเมืองดิจิทลั โดยแบ่ง
องค์ ป ระกอบของความเป็ น พลเมื อ งดิจิ ทัลออกเป็ น 4 ประการ คื อ 1. มารยาทในโลกดิจิ ทัล
(Digital Ethics) 2. การรู้เท่าทัน สื่อและข้ อมูล (Media and Information Literacy) 3. การมีส่วน
ร่ ว ม/การยึ ด มั่น ผูก พั น (Participation/Engagement) และ 4. การต่อ ต้ านอย่ า งมี วิ จ ารญาณ
(Critical Resistance) เพื่อใช้ เป็ นตัวแปรตามในการศึกษาในครัง้ นี ้ และมีตวั แปรอิสระที่ใช้ ศึกษา
ในงานวิจยั ทังหมด
้
5 ตัวแปร คือ 1. การเคลื่อนไหวทางการเมืองในอินเทอร์เน็ต (Internet Political
Activism) 2. ทัก ษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills) 3. การรับ รู้เกี่ ย วกับ ท้ องถิ่ น /โลก (Local/
Global Awareness) 4. มุม มองอย่ างมีวิจ ารณญาณ (Critical Perspective) และ 5. การสร้ าง
เครือข่าย (Networking Agency) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คอื การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซึ่ ง งานวิ จั ย นี เ้ ป็ นงานวิ จั ย เชิ งส ารว จที่ ให้ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามรายงานระดับ ความเป็ น พลเมืองดิจิ ทัลของตนเอง มีก ลุ่มตัวอย่ างเป็ น นัก เรี ย น
นัก ศึก ษาจ านวน 508 คน สาหรับ การวัดความเป็ น พลเมื องดิจิ ทัลมีข้อค าถามทัง้ หมด 37 ข้ อ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริงที่สดุ ” จนถึง “จริ งที่สดุ ”
ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ “ไม่จริงที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน และ “จริงที่สดุ ” ให้ 7 คะแนน ซึ่งผลจาก
การวิจยั พบว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองในอินเทอร์เน็ต ทักษะทางเทคโนโลยี การรับรู้เกี่ยวกับ
ท้ องถิ่ น /โลก มุม มองอย่ า งมี วิ จ ารณญ าณ (Critical Perspective) และการสร้ างเครื อ ข่ า ย
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับความเป็ นพลเมืองดิจิทลั
นอกจากนี ้ยังมีการใช้ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA) ในงานวิจยั เกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองดิจิทัลของ อิสแมนและกอนโกแรน (Isman
& Gungoren, 2014, January) ซึ่งได้ แบ่งองค์ประกอบของความเป็ นพลเมืองดิจิทัลตาม ริ บเบิ ล้
และคนอื่นๆ (M. S. Ribble et al., 2004, September 11) เป็ นพฤติกรรม 9 ด้ านภายใต้ 3 กุญแจ
หลัก คื อ 1. การแสดงออกทางด้ านวิช าการและการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น (Student Learning &
Academic Performance) ได้ แก่ 1.1 การเข้ าถึ ง ดิ จิ ทัล (Digital Access) 1.2 การสื่ อ สารทาง
ดิจิ ทัล (Digital Communication) และ 1.3 การรู้ทันดิจิทัล (Digital Literacy) 2. สภาพแวดล้ อม
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และพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น (Student Environment & Student Behavior) ได้ แก่ 2.1 ความ
ปลอดภัยทางดิจิทลั (Digital Security & Safety) 2.2 มารยาททางดิจิทัล (Digital Etiquette) และ
2.3 การตอบสนองและสิทธิ์ในทางดิจิทลั (Digital Right & Responsibility) และ 3.สภาพแวดล้ อม
ภายนอกโรงเรี ย นที่ นัก เรี ย นอาศัย อยู่ (Student Life Outside the School Environment) ได้ แ ก่
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Law) 3.2 สุขภาพกายและสุขภาพจิตในโลกดิจิทัล (Digital
Health & Wellness) และ 3.3 การค้ าขายทางดิจิทัล (Digital Commerce) โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง คือ
นักศึกษาสาขาการสอนปฐมวัย และการสอนประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซา
การ์ ย่า ปี ก ารศึกษา 2012-2013 จานวน 229 คน สาหรับ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวัดมีลกั ษณะเป็ น
แบบวัดของลิเคอร์ มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “เห็นด้ วยที่สดุ ” จนถึง “ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ”
จ านวน 34 ข้ อ และมีค่าความเชื่ อมั่น ทัง้ ฉบับ เท่ากับ .85 ซึ่งจากการศึก ษาด้ วยการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ งสารวจพบว่า ตัวแปรความเป็ น พลเมืองทัง้ 9 ด้ าน มีค่าน า้ หนัก องค์ป ระกอบ
(factor loading) ในระดับ สูง และตัวแปรทัง้ 9 นี ส้ ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนทั ง้ หมดได้
70.178% ส่งผลให้ เครื่องมือวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในการใช้ ศกึ ษาความเป็ นพลเมืองดิจิทลั
ส่ วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ สาเหตุของพฤติกรรม
ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาทัง้ ปั จ จั ย ทางจิ ต และปั จ จัย ทางสัง คมที่ ส่ง ผลต่ อ
พฤติ กรรมการเป็ น พลเมืองดี บ นโลกดิจิ ทัล ซึ่งสอดคล้ องกั บ ทฤษฎีก ารรู้คิดทางสังคม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) และได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิ ดการวิจัย โดยทฤษฎีนีไ้ ด้ ระบุว่าพฤติกรรมเป็ น ผลมาจากปฏิสมั พัน ธ์ระหว่างปั จจัย ส่วน
บุคคลและสภาพแวดล้ อมซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน (อรพินทร์ ชูชม, 2559, p. 70) โดยแนวคิด
พื ้นฐานตามความเชื่อของแบนดูรา คือ พฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากปั จ จัยทางสภาพแวดล้ อม (Environment = E) เพี ยงอย่ างเดียว แต่ต้องมีปัจ จัยบุคคล
(Person = P) ซึ่งหมายถึ ง สติ ปั ญ ญา ลัก ษณะทางชีวภาพ รวมทัง้ ปั จ จัย อื่น ๆ และปั จ จัย ด้ าน
พฤติกรรม (Behavior = B) รวมอยู่ด้วย ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ วา่ ปัจจัยทังสามนี
้
้เป็ นตัวประกอบ
ร่วมในการกาหนดการเรียนรู้ (วิภาพร มาพบสุข, 2548, p. 346) ดังแสดงในภาพประกอบ 1
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B
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ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรม (B), การรู้คิดและปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ (P)
และสภาพแวดล้ อมภายนอก (E)
ที่ ม า : Wood, Robert; & Bandura, Albert. (1989). Social Cognitive Theory of
Organizational Management. Academy of Management Review
สาหรับรายละเอียดของแต่ละปัจจัยที่ศกึ ษา มีดงั นี ้
2.1 ปั จจัยทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
สาหรับปัจจัยทางจิตนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า ปัจจัยทางจิตที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
เจตคติท่ ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัลกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจทิ ัล
แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติท่ ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
คาว่า “เจตคติ” มาจากคาภาษาอังกฤษคือ Attitude มีรากศัพท์มาจากภาษา
ละตินคือ Aptus ซึ่งหมายถึง โน้ มเอียง เหมาะสม โดยมีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ ให้ ความหมาย
ของเจตคติไว้ เช่น อัลพอร์ ต Allport (1935, p. 810) กล่าวว่า เจตคติ คือ สภาวะความพร้ อมทาง
จิตและประสาท ที่เกิดจากประสบการณ์ และเป็ นตัวกาหนดการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งของ
และสถานการณ์ ที่ มีความสัมพัน ธ์กัน นอกจากนี ้ ฮอกและวอร์ น (Hogg & Vaughan, 2005, p.
150) ยังได้ ให้ ความหมายของเจตคติว่า เจตคติ คือ การจัดการเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้สึก และ
แนวโน้ มเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อจุดมุง่ หมาย กลุ่ม สถานการณ์ และสัญลักษณ์ที่มีความเฉพาะ
ในทานองเดียวกัน อีเกอร์ เลและเชคเกิน้ (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1) ได้ กล่าวว่า เจตคติ คือ
แนวโน้ มทางจิตวิทยาที่แสดงโดยการประเมินเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะกับระดับความชอบหรื อ
ไม่ชอบ
นอกจากนี ้ ลาปิ แอร์ (LaPiere, 1934, December 1, p. 230) ยังได้ นาเสนอ
โครงสร้ างของเจตคติที่ อธิบายเจตคติใน 3 องค์ประกอบ หรื อ โมเดล ABC ของเจตคติ ซึ่งได้ แก่
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1. องค์ประกอบทางด้ านความรู้สึก (Affective component) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ และอารมณ์
ของบุค คลเกี่ ย วกับ สิ่งที่ จ ะแสดงเจตคติ 2. องค์ป ระกอบทางด้ านพฤติก รรม (Behavioral (or
conative) component) คื อ แนวโน้ มของเจตคติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การกระท าหรื อ สิ่ งที่ เ ราแสดง
ออกมา และ 3. องค์ประกอบทางด้ านความคิด (Cognitive component) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความเชื่อ
หรื อความรู้ความเข้ าใจของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงเจตคติ ซึ่งสอดคล้ องกับความหมายของ
เจตคติของ อรพินทร์ ชูชม (2545, p. 69) ที่กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สกึ ความคิดเห็น หรื อ
คุณ ลักษณะทางจิตใจ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะภายในของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้ วย 3
องค์ป ระกอบ คือ 1. องค์ป ระกอบด้ านการรู้คิด (cognitive component) เป็ นองค์ประกอบด้ าน
ความรู้ เชิ ง ประเมิ น ค่ าการคิ ด และความเชื่ อ เกี่ ย วกับ สิ่ งนัน้ 2. องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึก
(affective component) เช่น ความรู้สึก หรื อผลการประเมินเกี่ยวกับ สิ่งนัน้ และ 3. องค์ประกอบ
ด้ านพฤติกรรม (behavior component) เป็ นแนวโน้ มของการแสดงออกทางพฤติกรรม
จากความหมายที่ ก ล่ า วมาในข้ างต้ นนี ้ สามารถน ามาใช้ ในการสรุ ป
ความหมายสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้ ว่า เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั หมายถึง
ลักษณะทางจิตของนักเรียนที่ประกอบด้ วยความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ความรู้สกึ พึงพอใจและไม่พึงพอใจการกระทาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนโลกดิจิทัล
และแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การวัดเจตคติท่ ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการวัดเจตคติของ อรพินทร์ ชูชม (2545, p.
69) พบว่า การวัดเจตคติ หมายถึง การวัดความรู้สกึ ความคิดเห็น และคุณลักษณะทางจิตใจ ซึ่ง
เป็ นคุณ ลัก ษณะภายในจิต ใจของบุคคลที่ มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนัน้ การวัดเจตคติของบุคคลไม่
สามารถวัดหรือสังเกตได้ โดยตรง จึงเป็ นการวัดทางอ้ อมที่ต้องอาศัยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกที่
สามารถสังเกตเห็ได้ ชัดเจนทัง้ ถ้ อยคาและไม่ใช่ถ้อยคาต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า จากแนวโน้ มที่
บุคคลแสดงออก ความรู้สึก ความคิดเห็น และแนวโน้ มที่บุคคลปฏิบัติ โดยวิธีการวัดเจตคตินนั ้ มี
หลากหลาย เช่ น 1. มาตราวัด แบบเธอร์ ส โตน (Thurstone) เป็ นการก าหนดช่ ว งให้ เท่ า กั น
2. มาตรวัด แบบลิเ คอร์ ท (Likert) เป็ น มาตรประมาณค่าแบบรวม 3. มาตรวัด แบบกัต ต์แ มน
(Guttman) เป็ นมาตรวัดสะสมหรื อการวิเคราะห์แบบแผนของสเกล และ 4. มาตรวัดแบบออสกูด
(Osgood) เป็ นการใช้ ความแตกต่างของความหมายภาษา เป็ นต้ น โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่นิยมใช้
มาตราวัดแบบลิเคอร์ท หรือ มาตรวัดประมาณค่า เพราะมีกระบวนการสร้ างที่ง่ายและสะดวก เช่น
การวัดเจตคติที่ดีตอ่ การใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญา (ธนพันธ์ จันทร์พิพฒ
ั น์พงศ์, 2559) การวัดเจตคติที่
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ดีตอ่ พฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ (แพรพิมพ์ สีลวานิช, 2559) และการวัดเจตคติที่
ดีต่อการทางานตามมาตรฐานจริ ยธรรม (นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา, 2559) เป็ นต้ น โดยมีลกั ษณะ
เป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่ สดุ ” ไปจนถึ ง “ไม่จ ริ งเลย” โดยผู้ที่ ตอบได้ คะแนน
มากกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมนันๆ
้ มากกว่า ผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
สาหรับการวัดเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล นัน้ ได้ มีนักวิจัย
หลายท่านที่ ศึกษางานวิจัย ในท านองเดียวกัน โดยได้ ศึก ษาและสร้ างแบบวัดเกี่ ยวกับการเป็ น
พลเมื องดิ จิ ทัล (Digital Citizenship) ที่ แ สดงถึ งเจตคติ ที่ มีต่อเรื่ องนี ้ เช่น แบบวัด The digital
citizenship ของ ชอยและคนอื่นๆ (Choi et al., 2017, April) ซึ่งได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการเป็ นพลเมือง
ดิจิทลั และพัฒนาแบบวัดการเป็ นพลเมืองดิจิทลั ขึ ้น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน นักศึกษา จานวน
508 คน ซึ่ง แบบวัด ฉบับ นี แ้ บ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า น แบ่ งเป็ น 1. การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งใน
อินเทอร์ เน็ต (Internet Political Activism) 2. ทักษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills) 3. การรับรู้
เกี่ ย วกั บ ท้ องถิ่ น /โลก (Local/Global Awareness) 4. มุม มองอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ (Critical
Perspective) และ 5. การสร้ างเครื อ ข่า ย (Networking Agency) มี ข้ อค าถามจ านวน 26 ข้ อ
ลัก ษณะของแบบวัด เป็ น มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่เห็น ด้ วยอย่างยิ่ ง ” ให้ 1 คะแนน
จนถึง “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 7 คะแนน มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .88 สาหรับการวัดเจต
คติในแบบวัดชุดนีน้ นจะอยู
ั้
่ในด้ านมุมมองอย่างมีวิจารณญาณ ที่แสดงถึงความคิดและความเชื่อ
ของพลเมืองดิจิทัลที่มีตอ่ การใช้ และการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนโลกดิจิทัล โดยความเชื่อมัน่ ใน
ส่วนของแบบวัดด้ านมุมมองอย่างมีวิจารณญาณนัน้ มีคา่ เท่ากับ .80
นอกจากนี ย้ ังมี แบบวัด Online digital citizenship ของ โจนและมิ ท เชล
(Jones & Mitchell, 2016, October 1) ที่ ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การก าหนดความหมายและการวัด
ความเป็ นพลเมืองดิจิทลั โดยแบ่งความเป็ นพลเมืองดิจิทลั ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ 1. การเคารพกันใน
โลกออนไลน์ (Online Respect) และ 2. การยึดมั่น ผูก พัน ในการเป็ น พลเมืองออนไลน์ (Online
Civic Engagement) กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาของประเทศอังกฤษ จานวน
979 คน ซึ่งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริงเลย” ให้ 0
คะแนน จนถึง “จริ งที่ สุด” ให้ 4 คะแนน จ านวน 11 ข้ อ โดยแบ่งเป็ น ด้ านการเคารพกัน ในโลก
ออนไลน์จานวน 7 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ .92 และด้ านการยึดมัน่
ผูกพันในการเป็ นพลเมืองออนไลน์จานวน 4 ข้ อ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนนี ้เท่ากับ
.70 โดยมีข้อค าถามเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ความคิดเห็น และความรู้สึก ของพลเมืองดิจิ ทัลที่ มีต่ อ
พฤติกรรมต่างๆ ทังของตนเองและผู
้
้ อื่นบนโลกดิจิทลั
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จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น งานวิจัยในครัง้ นีส้ ามารถวัดเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการ
มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1
คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของเจตคติท่ ีดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัลกับ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการที่ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกับเจตคติในอดีตแสดงให้ เห็นว่า เจตคติ
มีความสัมพันธ์และมีอานาจในการทานายพฤติกรรมต่างๆ เช่น ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติก รรม
การปฏิบัติงานด้ วยความปลอดภัย ของ พนิ ตพักตร์ ประสารพัน ธ์ (2557) ที่ มีกลุ่มตัวอย่ าง คือ
พนัก งานก่ อสร้ างในบริ ษั ทที่ ดาเนิน ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 400 คน พบว่า เจตคติที่ ดีต่อ
การมีพฤติ ก รรมในการป้ องกัน อัน ตรายจากการท างานสามารถเป็ น ตัวท านายพฤติ ก รรมการ
ปฏิบั ติ งานด้ วยความปลอดภัย ได้ (β = .06) นอกจากนี ย้ ังมี งานวิจั ย ต่า งๆ ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี ได้ ผลการวิจัยที่สอดคล้ องกัน ดังนี ้ งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทางานตามมาตรฐานจริ ยธรรม ที่ศกึ ษากับกลุม่ ข้ าราชการตารวจในจังหวัดมุกดาหาร จานวน 291
คน ของ นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา (2559) พบว่า เจตคติที่ดีตอ่ การทางานตามมาตรฐานจริยธรรมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริ ยธรรม (r = .787, p < .01) และ
ยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรมได้ (β = .46) และงานวิจัย
ของ ปณสาส์น ตังเจริ
้ ญ (2560) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองใส่ใจสังคม และให้ ความหมาย
ของพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็ น การดาเนินชี วิตโดยยึ ด มัน่ ตามกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น และมีสว่ นร่วมในชุมชนเพื่อแก้ ไขปัญหาสังคม ซึ่ง
ล้ วนสอดคล้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จานวน 500 คน ได้ ผลการวิจยั ว่า เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองใส่ใจสังคมสามารถ
เป็ นตัวทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองใส่ใจสังคมด้ านการมีสว่ นร่วมทางสังคมได้ (β = .326)
ในส่วนของพฤติกรรมการรับผิดชอบซึ่งสอดคล้ องกับองค์ประกอบย่อยของ
พฤติ กรรมการเป็ นพลเมืองดี พบงานวิจัย ที่ห ลากหลาย ดังนี ้ งานวิจัย ของ แพรพิ มพ์ สีลวานิ ช
(2559) ศึกษาปัจจัยทางจิตลักษณะและสภาพแวดล้ อมในงานที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานปฏิบตั ิการเบื ้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง ในกลุ่มตัวอย่าง จานวน
369 คน พบว่า พนัก งานที่ มี เจตคติ ที่ ดีต่อ การท างานอย่ างมี ค วามรับ ผิ ด ชอบมาก เป็ น ผู้ที่ มี
พฤติ ก รรมการท างานอย่ างมี ค วามรับ ผิ ดชอบมากด้ วย (r = .66, p < .01) และเจตคติ ที่ ดี ต่อ
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การทางานอย่างมีความรับผิดชอบยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีความ
รับ ผิ ด ชอบได้ (β = .52) ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ (จัน ท์ สุฎ าห์ ไวยฤทธิ์ , 2555) ที่ ศึก ษา
พฤติ ก รรมรับ ผิ ด ชอบของพนัก งานขับ รถเช่า โดยมี ก ลุ่ม ตัวอย่ าง คื อ พนัก งานขับ รถเช่ าของ
บริ ษั ท เอกชนที่ ป ระกอบธุรกิ จ ให้ เช่ ารถยนต์ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร จ านวน 440 คน ได้ ที่ ได้
ผลการวิจยั ว่า เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมรับผิดชอบสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมรับผิดชอบของ
พนักงานขับ รถเช่าได้ (β = .51) นอกจากนี ย้ ังมี งานวิจัยของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ที่ ศึก ษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ยนของนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 540 คน
ได้ ที่ได้ ผลการวิจยั ว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ยน (r = .621, p < .01) และยังสามารถ
เป็ นตัวทานายพฤติกรรมรัความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายได้ (β = .30)
สาหรับงานวิจยั ที่ศกึ ษาในบริบทที่ใกล้ เคียงกับโลกดิจิทลั ก็ได้ ผลที่สอดคล้ อง
กัน เช่น งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญาของ ธนพันธ์ จันทร์พิพัฒน์
พงศ์ (2559) ที่มีกลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาปริญญาตรี จานวน 510 คน พบว่า เจตคติที่ดีตอ่ การใช้
เฟซบุ๊กด้ วยปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญา (r = .713, p <
.01) และยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญาได้ (β = .128)
จากการป ระมวลเอกสารในข้ างต้ นนี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า เจตคติ ที่ ดี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั พฤติกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
ด้ วยความปลอดภัย พฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรม พฤติกรรมการทางานอย่างมี
ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญา ดังนันจึ
้ งคาดในงานวิจยั นี ไ้ ด้ วา่ นักเรียน
ที่มี เจตคติที่ดีตอ่ การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย
การรู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัลกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั หรือ Digital Media Literacy เป็ นตัวแปรที่มีการศึกษา
กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และมีนักวิจยั หลายท่านที่ให้ ความสนใจและได้ ให้ ความหมาย
ของการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ดั ง นี ้ บั ก กิ ง้ แฮม (Buckingham, 2007, March 1, p. 44) ได้ ให้
ความหมายของการรู้ เท่ าทัน สื่ อ ดิ จิ ทั ล ว่า หมายถึ ง ความสามารถในการเข้ า ถึ ง เข้ าใจ และ
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สร้ างสรรค์การใช้ สื่อดิจิทัลได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 1. ความสามารถในการเข้ าถึง
คือ ทักษะหรือความสามารถที่จาเป็ นในการค้ นหาเนื ้อหาของสื่อ การใช้ เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ที่
เกี่ ยวข้ องอย่างเหมาะสม 2. ความสามารถในการเข้ าใจ คือ ความสามารถในการถอดรหัสหรื อ
ตี ค วามสื่ อ ความสามารถในการวิ จ ารณ์ สื่ อ และ 3. ความสามารถในการสร้ างสรรค์ คื อ
ความสามารถในการใช้ สื่อเพื่อผลิตหรือสื่อสารข้ อความถึงบุคคลอื่นในการติดต่อสื่อสารกัน
ในท านองเดี ย วกัน ปาร์ ก (Park, 2012, February 1, p. 2) ยังได้ ก ล่าวถึ ง
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั ว่าเป็ นความสามารถในการเข้ าถึง วิเคราะห์ ประเมินค่า และ
ผลิตเนือ้ หาของสื่อ นอกจากนีก้ ารรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยังเป็ นสามัญสานึกในการป้องกันบุคคลจาก
การบริ โภคเนือ้ หาที่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่วิธีการอ่านและเข้ าใจข้ อความสื่อ แต่ยังรวมถึงการ
สร้ างและเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวกเขาให้ กลายเป็ นพลเมืองที่มีสว่ นร่วมในสังคมที่ทนั สมัย
นอกจากนี ้ ฮาวเลก (Hallaq, 2016, p. 72) ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั โดยได้
สังเคราะห์ออกมาเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. ความตระหนักในสื่อ (media awareness : MAw)
2. การเข้ าถึ งสื่ อ (media access : MAc) 3. ความตระหนัก ในจริ ย ธรรม (ethical awareness :
EA) 4. การประเมินสื่อ (media evaluation : ME) และ 5. การผลิตสื่อ (media production : MP)
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความหมายของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั ที่กล่าว
มา สามารถนามาใช้ สรุปความหมายสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ว่า การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล หมายถึง
การรับรู้ของนักเรียนถึงความสามารถของตนเองในการเข้ าใจข้ อมูลข่าวสารจากสื่อดิจิทัล สามารถ
วิเคราะห์ ตีค วาม และประเมินค่าข้ อมูลต่างๆ จากสื่อ ดิจิทัลได้ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ ้นตามมาจากสื่อดิจิทลั เหล่านันได้
้
การวัดการรู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล
จากการทบทวนการวัดการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั จากงานวิจยั ต่างๆ พบว่า มีการ
สร้ างและปรับปรุงแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี ้ไว้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
ของ ฮาวเลก (Hallaq, 2016, p. 62) ซึ่งได้ ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจากองค์ประกอบที่ได้ จาก
การสังเคราะห์ องค์ ป ระกอบจากงานวิจัย ต่างๆ ได้ เป็ น องค์ป ระกอบของการรู้ เท่าทัน สื่อดิจิทัล
5 องค์ ป ระกอบ ดังนี ้ 1. ความตระหนัก ในสื่อ 2. การเข้ าถึ งสื่ อ 3. ความตระหนัก ในจริ ย ธรรม
4. การประเมินสื่อ และ 5. การผลิตสื่อ โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามหลายครัง้ จนได้
เป็ น The Digital Online Media Literacy Assessment (DOMLA) ซึ่ งเป็ น แบบสอบถามที่ เป็ น
ลัก ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็ น ด้ วยอย่ างมาก” ให้ คะแนนเท่ากับ 1 ไป
จนถึง “เห็นด้ วยอย่างมาก” ให้ คะแนนเท่ากับ 6 โดยผู้ที่ตอบได้ คะแนนมากกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มี
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การรู้ เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัล มากกว่าผู้ที่ ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า ซึ่งในแบบสอบถามจะมีข้อคาถาม
ทัง้ หมด 50 ข้ อ โดยแบ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบละ 10 ข้ อ มีการวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น ทัง้ ฉบับ ได้
เท่ากับ .919 และวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ ในแต่ละองค์ประกอบได้ คา่ ดังนี ้
1. ความตระหนักในสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .768
2. การเข้ าถึงสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .709
3. ความตระหนักในจริ ยธรรม ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .657
4. การประเมินสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .664
5. การผลิตสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .809
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ นาเสนอแบบสอบถามที่คดั เลือกข้ อคาถามให้ เหลือ 25
ข้ อ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีข้อคาถาม 5 ข้ อ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ได้ ดงั นี ้ ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บได้ เท่ากับ .884 และวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ ในแต่ละองค์ประกอบ
ได้ คา่ ดังนี ้
1. ความตระหนักในสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .648
2. การเข้ าถึงสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .440
3. ความตระหนักในจริยธรรม ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .575
4. การประเมินสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .616
5. การผลิตสื่อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .740
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น งานวิจยั ในครัง้ นีส้ ามารถวัดการรู้เท่าทันสื่ อได้ จาก
แบ บส อบ ถาม ที่ ผู้ วิ จั ย ป รั บ ป รุ ง มาจาก The Digital Online Media Literacy Assessment
(DOMLA) ของ ฮาวเลก (Hallaq, 2016) ซึ่ ง มี 5 องค์ ป ระกอบ ดังนี ้ 1. ความตระหนัก ในสื่ อ
2. การเข้ าถึงสื่อ 3. ความตระหนักในจริ ยธรรม 4. การประเมินสื่อ และ 5. การผลิตสื่อ มีลกั ษณะ
เป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่ สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน
ตามลาดับ โดยผู้ต อบที่ได้ ค ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ร้ ู เท่าทัน สื่อ ดิจิทัล มากกว่าผู้ที่ตอบได้
คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจั ย ที่ เ กี่ ยวข้ องของการรู้ เท่ า ทั น สื่ อดิ จิทั ล กั บ พฤติ ก รรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการที่ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกับการรู้เท่าทันสื่อ ดิจิทัลในอดีต พบว่า
มีงาน วิจยั ที่หลากหลายที่ศกึ ษาตัวแปรนี ้ โดยในต่างประเทศก็มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทัน สื่อ ดิ จิ ทัล เช่น งานวิ จัย ของ ฮาวเลก (Hallaq, 2016) ที่ มีก ารศึก ษา ปรับ ปรุ ง และพัฒ นา
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ ในส่วนของการวัดการรู้เท่า
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ทันสื่อดิจิทัล โดยผู้วิจัยได้ ท าการสังเคราะห์ องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจากงานวิจัย
ต่างๆ และสร้ างแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
จานวน 93 คน โดยมีทงั ้ นักศึกษาที่เรี ยนในคณะที่มีความรู้ความเข้ าใจในการรับรู้สื่อดิจิทัล และ
นัก ศึก ษาที่ มีมีค วามรู้ ในเรื่ องนี ้ จนได้ แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่ มีคุณ ภาพ
ออกมา
นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิ จั ย ของ ปาร์ ก (Park, 2012, February 1) ที่ ศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ มิ ติ ข องการรู้ เท่ าทัน สื่ อดิ จิ ทัล และความสัม พัน ธ์ กับ การถูก กี ด ดัน ทางสังคม (Social
Exclusion) โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคือ 1. เพื่อสรุปแนวความคิดเกี่ ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั จากแนวคิดในมิติต่างๆ จากเนือ้ หาในสื่อดิจิทลั ที่มีความแตกต่างกันจากอุปกรณ์สื่อ ได้ มิติ
ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 ด้ าน คือ การเข้ าถึง การเข้ าใจ และการสร้ างสื่อดิจิทลั และ 2. เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของการถูกกีดดันทางสังคมกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั พบว่า การถูกกีดกันทางสังคมมี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับมิติด้านที่ 3 ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั ซึ่งคือ การสร้ างสื่อดิจิทลั
สาหรับในประเทศไทยที่ ศึกษาเกี่ย วกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิ ทัล และแสดงให้
เห็ น ว่า การรู้ เท่าทัน สื่อ ดิ จิ ทัล มีค วามสัมพัน ธ์ และมีอานาจในการท านายพฤติก รรมต่างๆ เช่น
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ
ใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาของ ธนพั น ธ์ จัน ทร์ พิ พัฒ น์ พ งศ์ (2559) ที่ ศึก ษาในกลุ่ม ตัวอย่ าง คื อ
นักศึกษาปริญญาตรี จานวน 510 คน พบว่า นักศึกษาที่มีการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์มาก เป็ นผู้ที่มี
พฤติ กรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญามาก (r = .653, p < .01) และการรู้เท่าทัน สื่อออนไลน์ นีย้ ัง
สามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญาได้ (β = .167)
ในท านองเดี ย วกัน ยังมี ก ารศึก ษาเกี่ ย วกับ การรู้ เท่ าทัน สื่อ กับ พฤติ ก รรม
การบริ โภคด้ วยปั ญ ญา ซึ่งได้ ผลสอดคล้ องกัน ดังงานวิจัย ของ จิ น ตนา ตัน สุวรรณนนท์ et al.
(2553, 1 มกราคม) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติก รรมการบริ โภคสื่อด้ วยปั ญ ญา ในกลุ่มตัวอย่ างคือ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 481 คน ได้ ผลการวิจยั ว่า การรู้เท่าทัน
สื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้ วยปั ญญา (r = .473, p < .01) และยัง
สามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการบริ โภคสื่อด้ วยปั ญ ญาได้ (β = .272) และงานวิจัยในกลุ่ม
นักเรียนของ ลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี ก ารศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 2 ซึ่งมี ก ลุ่มตัวย่ าง จ านวน 968 คน ก็ ได้ ผลเช่น เดีย วกัน คื อ
การรับรู้เท่าทันสื่อสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปัญญาได้ (β = .11)
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จากการประมวลเอกสารในข้ างต้ นนีแ้ สดงให้ เห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อ ดิจิทัลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ก
ด้ วยปั ญญา และพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญ ญา ดังนัน้ จึงคาดในงานวิจัย นีไ้ ด้ ว่า นักเรี ยนที่ มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรั บประสบการณ์ กับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจทิ ัล
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
“บุคลิกภาพ” มาจากคาภาษาอังกฤษ คือ Personality โดยมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละติน คือ Persona ซึ่งหมายถึง หน้ ากากที่ตวั ละครในสมัยโบราณใช้ ในการแสดงละคร เพื่อ
บอกถึงบุคลิกภาพที่ตวั ละครนัน้ แสดงอยู่ แต่ต่อมานักจิตวิทยาได้ เปลี่ยนมาใช้ คาว่า Personality
เพราะสื่ อความหมายได้ มากกว่าการแสดงบทบาทของตัวละคร (Feist & Feist, 2006, p. 3)
นอกจากนี ้ยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านที่ได้ ให้ ความหมายของบุคลิกภาพ เช่น อัลพอร์ต (Allport,
1961, p. 28) ได้ ให้ ความหมายของบุคลิกภาพว่า เป็ นการเคลื่อนไหวภายในตัวบุคคลอย่างเป็ น
ระบบมีทงด้
ั ้ านร่างกาย และจิตใจจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม คุณลักษณะประจาตัว และความคิด
ของแต่ละบุคคล สาหรับในประเทศไทย อรพิ นทร์ ชูช ม (2545, p. 221) ได้ กล่าวว่า บุคลิก ภาพ
เป็ นลักษณะที่คงเส้ นคงวาของแต่ละบุคคลที่แสดงรูปแบบของพฤติกรรมที่คงเส้ นคงวา และเป็ น
แบบฉบับ เฉพาะตน บุค ลิ ก ภาพเป็ น การผสานที่ เป็ น หนึ่ งเดีย วระหว่างคุณ ลัก ษณะ อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด (affective charecteristic) และคุณลักษณะการรู้คิด (cognitive charecteristic)
และมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องความคิด อารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรม
สาหรับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์นนเป็
ั ้ นองค์ประกอบหนึ่งของ
บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ (Big Five Personality) ของคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae,
1992) ซึ่ ง ได้ กล่ า วถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพทั ง้ 5 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี ้ 1. บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตั ว
(Extraversion) 2. บุค ลิ ก ภาพแบบหวั่น ไหว (Neuroticism) 3. บุคลิ ก ภาพแบบประนี ป ระนอม
(Agreeableness) 4. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) และ 5. บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ (Openness to Experience) โดยผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ จะเป็ นคนช่างฝัน ซาบซึ ้งในความงาม เปิ ดเผยความรู้สกึ มีการปฏิบตั ิตวั มีความคิด
และยอมรับค่านิยม ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะองค์ประกอบดังตาราง 2 ต่อไปนี ้
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ตาราง 2 ลักษณะองค์ประกอบบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
1. การเป็นคนช่างฝัน (Fantacy)
2. การซาบซึ ้งในความงาม
(Aesthetics)
3. การเปิ ดเผยความรู้สกึ
(Feelings)
4. การปฏิบตั ิตวั (Actions)

ลักษณะผู้ท่ ไี ด้ คะแนนต่า
ให้ ความสาคัญกับปัจจุบนั
ไม่สนใจในงานศิลปะ

5. การมีความคิด (Ideas)

เน้ นการเข้ าใจเหตุผลในมุมแคบ

6. การยอมรับค่านิยม (Values)

ไม่ยอมรับค่านิยมใหม่

เพิกเฉย ไม่สนใจความรู้สกึ ต่างๆ
ชอบทาในสิ่งที่เคยชิน

ลักษณะผู้ท่ ไี ด้ คะแนนสูง
มีจินตนาการ ช่างฝัน
ซาบซึ ้งในงานศิลปะและความ
สวยงาม
ให้ คณ
ุ ค่ากับอารมณ์ตา่ งๆ
ชอบความหลากหลาย อยากลอง
สิ่งใหม่ๆ
เน้ นความสาคัญกับการใช้ เหตุผล
ในมุมมองกว้ าง
พร้ อมที่จะตรวจสอบและยอมรับ
ค่านิยมต่างๆ

ที่ ม า: Costa, Paul; & McCrae, Robert R. (1992) อ้ างถึ ง ใน Howard, Pierce J.; &
Howard, Jane M. (1995). The Big Five Quickstart: An Introduction to the Five-Factor
Model of Personality for Human Resource Professionals.
นอกจากนี ย้ ังมีนักวิจัย ที่ ได้ แปลและสรุ ป ความหมายของบุคลิก ภาพแบบ
แสดงตัวตามแนวคิ ด ของคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae, 1992) ดังนี ้ นิ ภาพร พวงมี
(2554, p. 16) ได้ สรุ ป ความหมายของบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ Openness to
Experience) ว่า เป็ นลัก ษณะบุค ลิ ก ภาพของบุค คลที่ ช อบความหลากหลาย ต้ อ งการให้ มี
การแสดงความคิ ดเห็น ในกิจ กรรมต่างๆ และมีความสุขกับ การคบค้ าสมาคมกับบุคคลอื่น เป็ น
บุค คลที่ มัก ค้ น หาประสบการณ์ แปลกใหม่ เพราะฉะนัน้ บุคคลที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ สูง จะมีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ มีจิ น ตนาการสูง ใฝ่ เรี ย นรู้ โอบอ้ อมอารี และมัก จะ
นาเสนอตนเองเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในทางตรงกันข้ าม บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ต่า จะเป็ นคนที่ไม่เปิ ดรับกับสิ่งใหม่ๆ ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ สนับสนุนค่านิยมแบบเก่าๆ
ตรงไปตรงมา และขาดการใฝ่ เรียนรู้
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นอกจากนี ้ ชรินทร์ยา ป้อมใย (2554, p. 19) ยังได้ สรุปความหมายในทานอง
เดียวกันว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ Openness to Experience) เป็ นองค์ประกอบ
ทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สึกภายในบุคคล เป็ นการแสดงถึง ความสามารถในการปรับ
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ย นแปลงทางความคิดและสถานการณ์
ซึ่งบุค ลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีลักษณะนิ สบั ย่อย 6 ด้ านดังนี ้ 1. การเป็ นคนช่างฝั น (Fantacy)
2. การซาบซึง้ ในความงาม (Aesthetics) 3. การเปิ ดเผยความรู้สึก (Feelings) 4. การปฏิบัติตัว
(Actions) 5. การมีความคิด (Ideas) และ 6. การยอมรับค่านิยม (Values)
จากการทบทวนเอกสารเกี่ย วกับความหมายของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ ที่ ก ล่า วมา สามารถน ามาใช้ สรุ ป ความหมายส าหรั บ งานวิ จัย ในครัง้ นี ไ้ ด้ ว่ า
บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ หมายถึ ง ลัก ษณะบุค ลิก ภาพของบุค คลชอบความ
หลากหลาย มักค้ นหาประสบการณ์แปลกใหม่ และมีความสุขกับการคบค้ าสมาคมกับบุคคลอื่น
เพราะฉะนัน้ บุ ค คลที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ สูง จะมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์
มีจินตนาการสูง ใฝ่ เรียนรู้ และมักจะนาเสนอตนเองเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในทางตรงกันข้ าม
บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ต่า จะเป็ นคนที่ไม่เปิ ดรับกับสิ่งใหม่ๆ ยึดติดกับสิ่ง
เดิมๆ ค่านิยมแบบเก่าๆ และขาดการใฝ่ เรียนรู้
การวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
จากการทบทวนการวัดบุคลิกภาพ พบว่า การวัดบุคลิกภาพอาจใช้ เครื่องมือ
วัดได้ หลายประเภท โดย อรพินทร์ ชูชม (2545, p. 228) ได้ สรุปวิธีการวัดบุคลิกภาพไว้ ดงั นี ้
1. การสังเกต (observation) เป็ น การสังเกตพฤติ ก รรมที่ แสดงให้ เห็ น
ออกมาอย่างชัด เจน แบ่ งเป็ น 2 แบบ คือ การสังเกตโดยไม่ควบคุมหรื อตามธรรมชาติ เป็ น การ
สังเกตที่ผ้ สู งั เกตไม่ได้ สร้ างหรือจัดสถานการณ์ขึ ้น โดยสังเกตพฤติกรรมที่กาลังดาเนินอยู่ และการ
สังเกตแบบควบคุม เป็ นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผ้ สู งั เกตสร้ างสถานการณ์ขึ ้น เพื่อดูการ
ตอบสนองของบุคคลที่มีตอ่ สถานการณ์นนั ้
2. การสัม ภาษณ์ (Interview) เป็ นการแลกเปลี่ ย นสนทนาระหว่างผู้
สัมภาษณ์และผู้ถปู สัมภาษณ์ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการวัดบุคลิกภาพที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ โดยนิยมใช้
ควบคูก่ บั วิธีการอื่นๆ เพื่อยืนยันและขยายผลข้ อค้ นพบ
3. วิธีก ารวัดแบบไม่ร้ ู ตัว (Unobtrusive Measures) เป็ น วิธีก ารวัดที่ ไม่
ต้ องอาศัยความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างจะไม่ร้ ูวา่ พฤติกรรมของตนเองถูกวัดอยู่

40
4. แบบทดสอบสถานการณ์ (Situation Test) เป็ นแบบทดสอบ ที่
ออกแบบมาเพื่ อสังเกตพฤติ ก รรมบุค ลิก ภาพ และลัก ษณะนิ สัย ของบุค คลที่ แสดงออกมาใน
สถานการณ์ เหมือนจริ งที่ผ้ สู ร้ างแบบทดสอบกาหนดขึ ้น โดยผู้ร่วมสถานการณ์อาจไม่ร้ ูตวั ว่าได้ มี
ส่วนร่วมในการทาแบบทดสอบ
5. การรายงานตนเอง (Self Report) เป็ น วิธีก ารวัดที่ มีชื่ อเรี ย กที่ ห ลาย
หลาย เช่น แบบสารวจหรื อแบบวัด แบบสอบถาม มาตรวัด แบบทดสอบ และแบบตรวจสอบ
รายการ เป็ นต้ น ซึ่งชื่อเรี ยกเหล่านีจ้ ะขึ ้นอยู่กับรูปแบบของข้ อความหรือข้ อคาถามว่าเน้ นหนักไป
ทางด้ านใด ก็ จ ะเรี ย กชื่ อ ตามรู ป แบบที่ ใ ช้ การวัด โดยวิ ธี ก ารนี เ้ ป็ น การวัด ที่ มี ค วามปรนั ย
ประกอบด้ วยข้ อคาถามที่ชดั เจน ไม่กากวม และมีรูปแบบคาตอบที่มีโครงสร้ างแน่นอน เช่น จริง-ไม่
จริง การเลือกตอบตามมาตรประมาณค่าแบบลิเคอร์ท เป็ นต้ น
6. เท ค นิ ค ก ารฉ า ย ออ ก (Projective Technique) เป็ น วิ ธี ก า รวั ด
บุคลิกภาพด้ วยสิ่งเร้ าที่ไม่มีโครงสร้ าง แบบทดสอบแบบฉายออกจะประกอบด้ วยสิ่งเร้ าหรืองานที่
คลุมเครื อ ไม่มีโครงสร้ าง และให้ ผ้ ตู อบแปลความมายหรื อตอบสนองสิ่งเร้ านัน้ ด้ วยตนเอง โดย
วิธีการนีจ้ ะทาให้ บุคคลเปิ ด เผยแง่มมุ ที่ซ่อนเร้ นหรื อไม่ร้ ูตวั ออกมา ซึ่งเทคนิคการฉายออกจะอิง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และได้ บุคลิกภาพในส่วนที่ไร้ สานึก ในขณะที่แบบทดสอบแบบปรนัยหรือแบบ
สารวจจะได้ บุคลิกภาพแบบพืน้ ผิวมากกว่า เทคนิคการฉายออกนัน้ จะยากต่อการแสร้ งตอบหรื อ
หลอกลวงเพราะผู้ตอบไม่ค้ นุ เคยกับการให้ คะแนนและวิธีการแปลความหมายของคะแนน แต่วิธีนี ้
ก็จะมีความยากลาบากในการใช้ เพราะต้ องทดสอบเป็ นรายบุคคลและมีความสิ ้นเปลืองในการใช้
แบ่งวิธีออกเป็ น 5 ประเภท คือ
6.1 เทคนิ ค การเชื่ อ มโยง (Association Technique) เป็ นเทคนิ ค
การวัดที่ให้ ผ้ ตู อบตอบสนองต่อสิ่งเร้ าคือ คา และภาพ อย่างรวดเร็ว
6.2 เทคนิคการสร้ าง (Construction Technique) เป็ นเทคนิคการวัด
ที่ให้ ผ้ ตู อบเล่าเรื่ องหลังจากดูภาพที่แสดงทิวทัศน์ บุคคล และสถานการณ์ทางสังคม โดยเทคนิคนี ้
จะไม่บนั ทึกเวลา แต่มีสิ่งสาคัญ คือ ใจความเนื ้อเรื่องในการตอบและรูปแบบการตอบ
6.3 เทคนิคความสมบูรณ์ (Completion Technique) เป็ นเทคนิคการ
วัดที่ให้ ผ้ ตู อบประกอบข้ อความ เรื่องราว ภาพ และสิ่งเร้ าต่างๆ ที่ไม่สมบูรณ์ ให้ มีความสมบูรณ์
6.4 เทคนิ ค การเลื อ กหรื อ การเรี ย งล าดั บ (Choice or Ordering
Technique) เป็ นเทคนิคการวัดที่ให้ ผ้ ตู อบมีตวั เลือกในจานวนหนึ่ง แล้ วเลือกจากตัวเลือกนี ้หรือจัด
อันดับ วิธีการนี ้ไม่คอ่ ยนิยมใช้ กนั มากนัก
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6.5 เทคนิคการแสดงออก (Expressive Technique) เป็ นเทคนิคการ
วัดที่ให้ ผ้ ตู อบแสดงบทบาทในการวาดรูป การระบายสี ละครหรือการเล่น ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อกลางใน
การแสดงออกคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
สาหรับแบบวัดบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa &
McCrae) นัน้ มีรายละเอียดการสร้ างและพัฒนาแบบวัดโดย ในปี ค.ศ.1985 คอสตาและแมคเคร
ได้ ร่วมกันศึกษาแนวคิดทฤษฎีของไอแซงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบขึ ้น และได้ พฒ
ั นา
แบบวัดบุคลิกภาพที่เรี ยกว่า The NEO-Personality Inventory (NEO-PI) หรือ The Big Five เพื่อ
ใช้ ทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพห้ าองค์ ป ระกอบซึ่ ง ได้ แก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตัว (Extraversion)
บุค ลิ ก ภาพแบบประนี ป ระนอม (Agreeableness) บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่น ไหว (Neuroticism)
บุคลิกภาพแบบมีจิต สานึก (Conscientiousness) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
(Openness to Experience) โดยเป็ น แบบทดสอบที่ ใ ห้ ผู้ต อบได้ ป ระเมิ น ตนเอง (Self Report
Scale) จากมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็น ด้ วยอย่ างยิ่ ง จนถึ ง ไม่เห็ น ด้ วยอย่ างยิ่ ง มีข้อคาถาม
ทัง้ หมด 181 ข้ อ และมีค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) อยู่ระหว่าง .66 ถึ ง .92 ต่อมาได้ ปรับปรุง
แบบทดสอบบุคลิกภาพฉบับสัน้ เรี ยกว่า NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) โดยการนาข้ อ
ค าถามที่ มี ด้ า นบวกและด้ านลบสูงที่ สุด จ านวน 12 ข้ อ จากแต่ล ะองค์ ป ระกอบของแบบวัด
บุคลิกภาพ NEO-PI มาใช้ ประกอบเป็ นข้ อคาถามจานวน 60 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ .80 และในปี
1992 คอสตาและแมคเครได้ ปรับปรุงแบบวัดบุคลิกภาพ NEO-PI จนกลายเป็ นแบบทดสอบฉบับ
ยาวเรี ย กว่า The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) ที่ มีข้อคาถามทัง้ หมด 240
ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .90 (Hjelle, 1992, p. 72)
ในท านองเดี ย วกั น จอห์ น และศรี ว าสทวา (John & Srivastava, 1999,
March 5) ได้ สร้ างแบบวัด BIG FIVE INVENTORY (BFI) ซึ่งศึกษาและเปรี ยบเที ยบผลคุณ ภาพ
เครื่องมือจากแบบวัดของนักวิจยั หลายท่าน รวมไปถึงงานวิ จยั ของคอสตาและแมคเคร (Costa; &
McCrae. 1992) โดยเป็ น แบบทดสอบที่ ให้ ผู้ตอบได้ ป ระเมิ น ตนเอง (Self Report Scale) จาก
มาตรวัด 5 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 462
คน มีข้อคาถามทังหมด
้
44 ข้ อ และมีคา่ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) อยู่ระหว่าง .79 ถึง .88 และ
ในส่วนของแบบวัดด้ านบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (Openness to Experience) นัน้
มีข้อคาถามทังหมด
้
10 ข้ อ และมีคา่ ความเชื่อมันเท่ากับ .81
ดัง นัน้ งานวิ จัย ในครัง้ นี จ้ ะวัด บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์
(Openness to Experience) จากแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง จากแบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพห้ า
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องค์ป ระกอบ The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) ของคอสตาและแมคเคร
(Costa & McCrae, 1995) และแบบวัด Big Five Inventory (BFI) ของจอห์ น และศรี ว าสทวา
(John & Srivastava, 1999, March 5) ในส่ ว นของบุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์
(Openness to Experience) โดยมี องค์ป ระกอบย่ อ ย 6 องค์ ป ระกอบ คื อ การเป็ น คนช่า งฝั น
(Fantacy) การซาบซึ ้งในความงาม (Aesthetics) การเปิ ดเผยความรู้สกึ (Feelings) การปฏิบัติตวั
(Actions) การมีความคิด (Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) และปรับปรุงให้ มีลกั ษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริ งที่ สุด ” จนถึ ง “ไม่จ ริ งเลย” ให้ ค ะแนน 6 ถึ ง 1 คะแนน
ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งของบุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ กั บ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการที่ ท บทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ในอดีตแสดงให้ เห็นว่า พบว่า มีการศึกษาบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์กับ
พฤติกรรมในบริบทที่ใกล้ เคียงกับการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ได้ แก่ งานวิจัยของ ณฐพร ศรี
สวัส ดิ์ (2560) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางจิ ต สัง คมที่ มี ผ ลต่อความฉลาดทางวัฒ นธรรมเชิ ง
พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ของ ซึ่งได้ กล่าวถึง ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมเชิงพฤติ กรรมว่าเป็ นความสามารถของนักศึกษาในการแสดงออกถึงการกระท า
ทัง้ ทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา เมื่อมีปฏิสมั พันธ์กับผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้ องกับพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลที่ศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ชาวไทย ซึ่งศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ของ
มหาวิท ยาลัย อัสสัมชัญ และมหาวิท ยาลัย มหิ ดล จาก 3 กลุ่ม สาขาวิช า ได้ แก่ กลุ่ม สาขาวิช า
บริ ห ารธุรกิ จ กลุ่มสาขาวิช านิ เทศศาสตร์ และสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิช าศิลปะศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 407 คน จากผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
สามารถทานายความฉลาดทางวัฒนธรรมได้ (β = .26)
ส าหรั บ ในต่ า งประเทศมี ง านวิ จั ย ของ แพทกี แ้ ละอับ ฮั น การ์ (Patki &
Abhyankar, 2016, January-March) ที่ ศึกษาเกี่ย วกับ การใช้ บุ คลิกภาพห้ าองค์ประกอบในการ
ทานายพฤติกรรมการจัดการความเป็ นพลเมือง (Oeganizational Citizenship Behavior : OCB)
ซึ่งแบ่งเป็ นพฤติกรรมการจัดการความเป็ นพลเมืองระดับบุคคล (OCBI) และพฤติกรรมการจัดการ
ความเป็ นพลเมืองระดับองค์กร (OCBO) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น ลูกจ้ างของธนาคารในมาฮารัช
ตรา (Maharashtra) จ านวน 325 คน ได้ ผลการวิจัย ว่า พนัก งานที่ มีบุคลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
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ประสบการณ์มากเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการจัดการความเป็ นพลเมืองระดับบุคคล และระดับองค์กร
มาก (r = .361 และ r = .432, p < .01) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์นีย้ ังสามารถ
เป็ น ตัวท านายการจัด การความเป็ น พลเมืองระดับ บุคคล และระดับ องค์กรได้ (β = 2.769 และ
β = 2.500)
จากการประมวลเอกสารในข้ างต้ นนีแ้ สดงให้ เห็นว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับ ประสบการณ์ มีความสัมพัน ธ์กับ พฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดี และพฤติก รรมต่างๆ บนโลก
ดิจิทัล ดังนัน้ จึงคาดในงานวิจัยนีไ้ ด้ ว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย
2.2 ปั จจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
สาหรับปั จจัยทางสังคมนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย พบว่า ปัจจัยทาง
ปั จ จัย ทางสังคมที่ มี ผลต่อพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมือ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ได้ แ ก่
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจทิ ัล
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัล
การรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสัง คม หรื อ Subjective Norm ตามแนวคิ ด ของ
ฟิ ซบายและไอเซน (Ajzen & Fishbein, 1980, p. 57) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีตอ่ ความคิด
ของผู้อื่น ที่ต นให้ ความสาคัญ หรื อบุคคลอื่นที่ มีอิท ธิพลต่อตนเองเกี่ ยวกับ การกระท าว่าตนควร
กระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมนันออกมา
้
หรือกระทาออกมามากน้ อยเพียงใด ถ้ าบุคคลอื่นคิดว่า
ตนควรกระทาพฤติกรรมนัน้ ตนก็จะมีความตังใจที
้ ่จะแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา ในทางกลับกัน
ถ้ าบุคคลอื่นคิดว่าตนไม่ควรแสดงพฤติกรรมนัน้ ตนก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนันออกมา
้
นอกจากนี ้ ยังมีการนิยามความหมายของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมกับ
พฤติ ก รรมต่า งๆ ไว้ ดัง นี ้ จากงานวิ จัย ของ นัฐ กรณ์ วรเชษฐบัญ ชา (2559, p. 33) ที่ ศึก ษา
พฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้ าราชการตารวจ ได้ กาหนดนิยามของการรับรู้
บรรทัด ฐานทางสังคมว่า หมายถึ ง การรับ รู้ ของข้ าราชการตารวจที่ มีต่อบุคคลรอบข้ าง เพื่ อน
ร่วมงาน และครอบครัว ที่บุคคลให้ ความสาคัญ คิดว่าตนควรกระทาหรือไม่ควรกระทาพฤติกรรม
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การทางานตามมาตรฐานจริ ยธรรม นอกจากนีย้ ังมีงานวิจัยที่ได้ กาหนดความหมายของการรับรู้
บรรทัด ฐานทางสังคมตามพฤติ ก รรมการใช้ เฟซบุ๊ก ด้ วยปั ญ ญาของนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ของ
ธนพันธ์ จันทร์พิพัฒน์พงศ์ (2559, p. 29) ที่กล่าวไว้ ว่า การรับรู้ทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของ
นักศึกษาว่าสังคมที่ตนเองอยู่ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน อาจารย์ และบุคคลที่ตนเอง
ยอมรับนับถือ เห็นดีเห็นชอบ และคาดหวังให้ ใช้ เฟซบุ๊กด้ วยการคานึงถึงคุณค่าและประโยชน์ ที่
แท้ จริ งของเฟซบุ๊ก ได้ แก่ การแสดงความคิดเห็น (Post) การส่งต่อข้ อมูล (Share) การกดถูกใจ
(Like) และการสนทนาแบบออนไลน์ (Chat)
จากการทบทวนเอกสารเกี่ ยวกับความหมายของการรับ รู้บ รรทัดฐานทาง
สังคมที่กล่าวมา สามารถนามาใช้ สรุปความหมายสาหรับงานวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ ว่า การรับรู้บรรทัด
ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล หมายถึง การรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาต่างๆ ที่บุ คคลใน
สังคมบนโลกดิจิทัลมีความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และรับรู้ถึงสิ่งที่บุคคลในสังคมบน
โลกดิจิทลั คาดหวังให้ เรากระทาหรือไม่กระทาออกมา
การวัดการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างและพัฒนาแบบ
วัดการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมตามแนวคิดฟิ ซบายและไอเซน (Ajzen & Fishbein, 1980, p. 57)
ซึ่งได้ นาเสนอการวัดการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมออกเป็ น 2 วิธี คือ 1. การวัดการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมทางตรง เป็ นการประเมินความเชื่อที่มีต่อความคิดของบุคคลอื่นที่มีความสาคัญหรื อมี
อิทธิพลกับ ตน และคิ ดว่าตนควรกระทาหรื อไม่ควรกระท าพฤติกรรมนัน้ และ 2. การวัดการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมทางอ้ อม เป็ นการวัดความเชื่อของบุคคลที่ใกล้ ชิดต่อการกระทาของตน ซึ่ง
ได้ มาจากการรับ รู้ค วามคาดหวังของบุคคลรอบข้ าง และตนจะใช้ การรับรู้ที่ ได้ มาตัดสิน ใจที่ จ ะ
กระทาตามบุคคลที่ใกล้ ชิด
นอกจากนี ้ พบว่า มีการศึกษาการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมกับพฤติกรรมใน
บริ บทที่ใกล้ เคียงกับการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ดังนี ้ นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา (2559, p. 52)
สนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรม และได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ทาง
สังคมของข้ าราชการตารวจในจังหวัดมุกดาหารขึ ้นมาเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 12 ข้ อ
โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีช่วงคะแนน
อยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน ภายหลังการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมือ พบว่า มีค่าอานาจจาแนก
รายข้ อ (r) อยู่ระหว่าง .07-.66 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ .70
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ในทานองเดียวกัน ยังมีแบบสอบถามการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมของ ธน
พันธ์ จันทร์ พิพัฒน์พงศ์ (2559, p. 49) ที่มีศึกษาในลักษณะใกล้ เคียงกัน จานวน 9 ข้ อ ซึ่งสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญา โดยเป็ นการวัดการรับรู้ของนักศึกษาว่าสังคมที่ตนเอง
อยู่ มีความเห็นดีเห็นชอบและคาดหวังให้ ใช้ เฟซบุ๊กโดยคานึงถึงคุณค่าและประโยชน์ที่แท้ จริง ซึ่ง
สามารถวัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” จนถึง “ไม่จริ งเลย” และเมื่อน าไปทดลองใช้ แล้ ว พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ .81
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น งานวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถวัดการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทัล ได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ
มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1
คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ต อบที่ ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้รับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคม
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องของการรั บรู้ บ รรทัด ฐานทางสั งคมบนโลกดิจิทัลกั บ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการที่ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกับการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในอดีต
แสดงให้ เห็นว่า การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์และมีอานาจในการทานายพฤติกรรม
ต่างๆ เช่น งานวิจยั ของ นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา (2559) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานตาม
มาตรฐานจริยธรรมของข้ าราชการตารวจในจังหวัดมุกดาหาร มีกลุม่ ตัวอย่าง คือ ข้ าราชการตารวจ
จานวน 291 คน พบผลการวิจัย ว่า การรับ รู้ บรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพัน ธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรม (r = .601, p < .01) และยังสามารถเป็ นตัวทานาย
พฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรมได้ (β = .45) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ของ จันท์สฎุ าห์
ไวยฤทธิ์ (2555) ที่ได้ ผลสอดคล้ องกัน โดยได้ ศกึ ษาพฤติกรรมรับผิดชอบของพนักงานขับรถเช่า ที่
มีก ลุ่มตัวอย่ าง คื อ พนัก งานขับ รถเช่าของบริ ษั ท เอกชนที่ ป ระกอบธุรกิ จ ให้ เช่ารถยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 440 คน พบว่า การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้ างสามารถ
เป็ นตัวทานายพฤติกรรมรับผิดชอบของพนักงานขับรถเช่าได้ (β = .15)
สาหรับ ในบริ บ ทที่ ใ กล้ เคีย งกับ โลกดิจิ ทัล มีงานวิจัย ของ ธนพัน ธ์ จัน ทร์
พิ พัฒ น์ พ งศ์ (2559) ศึก ษาปั จ จัย ภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อ มทางสังคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญาในกลุม่ นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 510
คน ก็ได้ ผลการวิจัยในทานองเดียวกัน ซึ่งพบว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมมาก
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เป็ นผู้ที่ มีพฤติก รรมการใช้ เฟซบุ๊ก ด้ วยปั ญ ญามากด้ วย (r = .701, p < .01) และการรับ รู้บรรทัด
ฐานทางสังคมยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญาได้ (β = .093)
จากการประมวลเอกสารในข้ างต้ นนีแ้ สดงให้ เห็นว่า การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ กับ พฤติก รรมต่างๆ เช่น พฤติ ก รรม
การทางานตามมาตรฐานจริยธรรม พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปัญญา
ดังนันจึ
้ งคาดในงานวิจยั นี ้ได้ วา่ นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้
ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั น้ อย
การมี แบบอย่ า งที่ดี จากสื่ อดิจิทัล กั บ พฤติก รรมการเป็ นพลเมื องดี บ นโลก
ดิจทิ ัล
แนวคิดเกี่ยวกับการมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัล
การเรี ยนรู้ด้วยการสังเกตตัวแบบ เป็ นแนวคิดของแบนดูรา (Bandura) ที่เชื่อ
ว่า การเรี ยนรู้ส่วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการสังเกตตัวแบบ เพราะตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถ
ถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการแสดงออกให้ บุคคลอื่นปฏิบัติตามได้ (วิภาพร มาพบสุข, 2548, p.
347) ซึ่งแนวคิ ด ดังกล่าวล้ วนสอดคล้ อ งกับ ความหมายของการมี แบบอย่ า งที่ ดี ที่ นัก วิจัย ได้
ทาการศึก ษา เช่น การเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบัติงานอย่ างปลอดภัย ถือเป็ น ลัก ษณะการ
ถ่ายทอดทางสังคมในงานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ถ่ายทอดที่เป็ นตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อการทาพฤติกรรม
ต่อผู้ที่ ได้ เห็ น ตัวแบบ (พนิ ต พัก ตร์ ประสารพัน ธ์ , 2557, p. 27) นอกจากนี ้ แพรพิ มพ์ สีลวานิ ช
(2559, p. 53) ยังได้ ศึก ษาเกี่ย วกับ พฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับ ผิดชอบ และได้ นิ ยาม
ความหมายของการมี แบบอย่ างในการท างานกับ พฤติ ก รรมนี ไ้ ว้ ว่า หมายถึ ง การรับ รู้ การมี
แบบอย่ างในเรื่ องการท างาน และความรับ ผิดชอบต่อหน้ าที่ ที่ ตนปฏิ บัติงานอยู่ แบบอย่ างใน
การทางานอาจจะมาจากเพื่ อนร่วมงานหรื อหัวหน้ างานในหน่วยงานของตน โดยผู้เลียนแบบจะ
แสดงพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิด ชอบที่ดี มีความสามารถในการทางานต่างๆ และ
ประสบความสาเร็จในการทางานได้ ดี
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความหมายของการมีแบบอย่างที่ดีที่กล่าว
มา สามารถน ามาใช้ สรุป ความหมายสาหรับงานวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ ว่า การมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั หมายถึง การที่นกั เรียนได้ พบเห็นแบบอย่างพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีจากสื่อดิจิทลั ต่างๆ
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การวัดการมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมีแบบอย่างที่ดี พบว่า
มี ผ้ ูศึ ก ษาและสร้ างเครื่ อ งมื อ วัด การมี แ บบอย่ า งที่ ดี กับ พฤติ ก รรมต่า งๆ ดังนี ้ งานวิ จัย ของ
พนิต พัก ตร์ ประสารพัน ธ์ (2557, p. 28) ได้ น าแบบวัดการเห็นแบบอย่างของเพื่อนร่วมงานของ
ธวัชชัย ศรี พรงาม (2547) มาใช้ ในการประกอบการสร้ างแบบวัดเพื่อศึกษาการมีแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานก่อสร้ างในโรงงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 12 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่
จริงเลย” โดยแบบวัดมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อเท่ากับ .32-.57 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .80
นอกจากนี ้ แพรพิ ม พ์ สี ล วานิ ช (2559, p. 69) ยั ง ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การทางานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้ สร้ างแบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีในการทางาน โดยเป็ น
การวัดการรับรู้การมีแบบอย่างในเรื่องการทางาน และการรับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่
โดยปรับปรุงแบบวัดมาจาก โสรยา คงดิษ (2555) ซึ่งแบบวัดมีลกั ษณะเป็นมาตรวัดแบบลิเคอร์ท 6
ระดับตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีข้อคาถามทังหมด
้
10 ข้ อ เมื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือแล้ ว พบว่า แบบวัดมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .24-.61 และมีค่าความเชื่อมัน่
ของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ .77
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น งานวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถวัดการมีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทัล ได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ มีลกั ษณะ
เป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่ สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน
ตามลาดับ โดยผู้ต อบที่ ได้ ค ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มีก ารมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องของการมีแบบอย่ างที่ดี จากสื่อดิจิทัลกั บพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
จากการที่ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกับการมีแบบอย่างในอดีตแสดงให้ เห็น
ว่า การมีแบบอย่ างมีความสัมพัน ธ์และมีอานาจในการท านายพฤติก รรมต่างๆ เช่น การศึก ษา
พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ งานด้ วยความปลอดภัย ของ พนิ ต พัก ตร์ ประสารพัน ธ์ (2557) ที่ มี ก ลุ่ม
ตัวอย่ าง คื อ พนัก งานก่ อ สร้ างในบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุรกิ จ อสังหาริ ม ทรัพ ย์ จ านวน 400 คน ได้
ผลการวิ จัย ว่า การมี แ บบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บัติ งานอย่ างปลอดภัย สามารถเป็ นตัว ท านาย
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้ วยความปลอดภัยได้ (β = .27) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ แพรพิมพ์
สีลวานิ ช (2559) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติก รรมการท างานอย่ างมีความรับ ผิดชอบของพนัก งาน
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ปฏิบตั ิการเบื ้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 369 คน พบว่า การมีแบบอย่างในการ
ทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ (r = .36, p < .01)
และยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรั บผิดชอบของฝ่ ายผลิตรายการ
โทรทัศน์ได้ (β = .24)
ในกลุ่มนัก เรี ย นก็ ได้ ผลในท านองเดี ย วกัน ดังเช่น งานวิ จัย ของ รวิ วิสาข
ศาสตร์ (2560) ที่ ศึก ษาพฤติ ก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ย นของนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ย นระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 540 คน ได้ ที่ได้ ผลการวิจยั ว่า การเห็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลรอบข้ างมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียน (r = .539, p < .01) และ
ยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติก รรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ยนของนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ (β = .20) นอกจากนีย้ ังมีงานวิจัยที่ศึกษาในบริบทของโลกดิจิทัล ซึ่ง
ได้ แก่ งานวิจยั ของ ปราณี จ้ อยรอด (2553, 1 มกราคม) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 314 คน ได้
ผลการวิจัยว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับตัวแบบจากเพื่อนมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติก รรมการใช้ อิน เตอร์ อย่างมี
วิจารณญาณมาก (r = .37, p < .01) และการได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนยังสามารถเป็ นตัวทานาย
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์อย่างมีวิจารณญาณได้ (β = .15)
จากการประมวลเอกสารในข้ างต้ น นีแ้ สดงให้ เห็น ว่า การมีแบบอย่างที่ ดีมี
ความสัมพันธ์ท างบวกอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการทางาน
อย่างมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ดังนัน้ จึงคาดใน
งานวิจัยนี ไ้ ด้ ว่า นักเรี ย นที่มีก ารมีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัลมาก เป็ น ผู้ ที่มีพฤติก รรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย
2.3 ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจทิ ัล
สาหรับงานวิจัยในครัง้ นีม้ ีข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลเป็ นตัวแปรที่ใช้ ในการแบ่งกลุ่ ม
และเปรี ยบเทีย บระดับ ความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องพบว่า ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ที่
ใช้ ในการศึกษา คือ เพศ ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
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เพศกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
เพศ เป็ น ตัวแปรที่ สาคัญ ตัวแปรหนึ่งที่มักส่งผลให้ บุคคลมีความคิด ความรู้สึก
และแสดงพฤติ ก รรมที่แตกต่างกัน ออกมา เช่น งานวิจัย ของ รสสุคนธ์ มกรมณี (2556) ซึ่งเป็ น
งานวิจัยเชิงพรรณนา เพื่ออธิ บายลัก ษณะพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของนักเรีย นนัก ศึกษาที่
ก าลัง ศึก ษาอยู่ใ นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุนัน ทา จากผลการวิ จัย พบว่า เยาวชนหญิ งมี
การเคารพกติกา/กฎหมายมากกว่าเยาวชนชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ ในงานวิจัย
ของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนของนักเรียน
ระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร จ านวน 540 คน ได้ ผลการวิจัย ว่า
นักเรี ย นที่ มีเพศต่างกัน มีพฤติ ก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ย นแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนเพศหญิ งมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในโรงเรียนมากกว่านักเรียนเพศชาย
สาหรับ งานวิจัย ที่ ศึก ษาบนโลกดิจิทัลนัน้ ได้ แก่ งานวิจัย ของ ปราณี จ้ อยรอด
(2553, 1 มกราคม) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชัน้
ที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีก ลุ่มตัวอย่าง จานวน 314 คน ได้ ผลการวิจัยว่า นักเรี ย นที่ มีเพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ สาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกจากนี ง้ านวิจัย ของ ธนพันธ์ จัน ทร์ พิพัฒ น์พงศ์ (2559) ที่ ศึกษาปั จจัย
ภายในบุคคลและสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญาใน
กลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 510 คน โดยพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วย
ปั ญ ญาแบ่ งออกเป็ น 4 พฤติ ก รรมย่ อ ย คื อ 1. พฤติ ก รรมการใช้ เ ฟซบุ๊ คอย่ างเป็ น ประโยชน์
2. พฤติ กรรมการใช้ เฟซบุ๊คอย่างถูกกาลเทศะ 3. พฤติก รรมการใช้ เฟซบุ๊คอย่ างปลอดภัย และ
4. พฤติ ก รรมการสนับสนุน ให้ ผ้ อู ื่นใช้ เฟซบุ๊คด้ วยปั ญ ญา ซึ่งพบว่านัก ศึก ษาเพศหญิ งเป็ นผู้ที่ มี
พฤติ ก รรมการใช้ เฟซบุ๊ก ด้ วยปั ญ ญาด้ านรวม และพฤติก รรมการใช้ เฟซบุ๊คอย่ างถูก กาลเทศะ
มากกว่านักศึกษาเพศชาย อย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พฤติกรรมย่อยด้ านอื่น
ไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน
ในต่างประเทศ จากงานวิจัย ของ โจนและมิท เชล (Jones & Mitchell, 2016,
October 1) ซึ่ งได้ ก าหนดความหมายและการวัด ความเป็ น พลเมื องดิ จิ ทัล ได้ มี ก ารก าหนด
องค์ป ระกอบของความเป็ น พลเมื องดิ จิ ทัลไว้ 2 ประการ คือ 1. การเคารพกัน ในโลกออนไลน์
(Online Respect) และ 2. การยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในการเป็ นพลเมื อ งออนไลน์ (Online Civic
Engagement) มีกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาทัง้ ตอนต้ นและตอน

50
ปลายของประเทศอังกฤษ จานวน 979 คน พบว่า เพศหญิ งจะมีความเป็ นพลเมืองดิจิทัลมากกว่า
เพศชาย นอกจากนี ้ยังมี งานวิจยั ของ เคร่า (Kara, 2018, January) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความคิดและ
การปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็ นพลเมืองดิจิทัล โดยใช้ แบบวัด The digital
citizenship ของ ชอยและคนอื่ น ๆ (Choi et al., 2017, April) ซึ่ ง แบ่ ง การเป็ น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล
ออกเป็ น 5 ด้ าน แบ่ ง เป็ น 1. การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet Political
Activism) 2. ทัก ษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills) 3. การรับ รู้เกี่ ย วกับ ท้ องถิ่ น /โลก (Local/
Global Awareness) 4. มุมมองอย่ างมี วิจ ารณญาณ (Critical Perspective) และ 5. การสร้ าง
เครื อ ข่าย (Networking Agency) มี ก ลุ่ม ตัวอย่ าง คือ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย จ านวน 435 คน
พบว่า นั ก ศึ ก ษาเพศชายมี ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Political
Activism) มากกว่านักศึกษาเพศหญิ งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคาดว่า นักเรี ยนที่มีเพศต่างกันจะส่งผลให้ มีพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ที่ตา่ งกัน
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต เป็ นปริ มาณระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดย
เฉลี่ยใน 1 วัน ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งถ้ าบุคคลมีปริ มาณ
การใช้ อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันต่างกันย่อมส่งผลให้ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาแตกต่างกัน
เช่น งานวิจัยของ แบกกิ โอและคนอื่นๆ (Baggio, Iglesias, Berchtold, & Suris, 2016, August
13) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวัดการใช้ อินเทอร์ เน็ต โดยเปรียบเทียบการประเมินผลความแตกต่างกับ
การเสพติดอินเทอร์เน็ต มีกลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนวัยรุ่นที่ศึกษาในเกรด 8 จานวน 3,054 คน โดย
ประเมิน การใช้ อิน เทอร์เน็ตจาก ความถี่และจานวนชั่วโมงที่เปิ ดอินเทอร์ เน็ต และนามาทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณและความถี่การใช้ อินเทอร์เน็ตกับผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ ซึ่งได้ แก่
การเสพติด อิน เทอร์ เน็ต ความสุข ปั ญ หาทางด้ านร่างกาย และปริ มาณการนอนหลับ โดยจาก
การศึกษาพบว่า ปริ มาณและความถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ตมีความสัมพัน ธ์ต่าและมีอานาจใน
การท านายการเสพติ ด อิน เทอร์ เน็ต (b = .128) กับ ความสุข (b = -.038) นอกจากนี ย้ ังพบว่า
การเสพติดอินเทอร์ เน็ตกับความสุขมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าการใช้ อินเทอร์ เน็ตกับความสุข จึง
สามารถสรุปได้ วา่ การใช้ อินเทอร์เน็ตเป็ นปัจจัยหนึ่งของการติดอินเทอร์ เน็ต
ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลของ แอลซาฮานิ (Al-Zahrani, 2015,
November 26) ที่ ทาการทดสอบปั จจัย ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในสังคมอิน เทอร์ เน็ตของกลุ่ม
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ตัวอย่างซึ่งเป็ นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จานวน 174 คน โดยได้ ศึกษาการเป็ นพลเมืองดิจิทัล
จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้ แก่ ประสบการณ์การใช้ คอมพิวเตอร์ ปริมาณในการใช้ อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย
ต่อวัน เจตคติ ที่ มีต่ออิน เทอร์ เน็ต และการรับ รู้ความสามารถทางด้ านคอมพิ วเตอร์ ของตนเอง
ในส่วนของปริ มาณในการใช้ อินเทอร์ เน็ต โดยเฉลี่ยต่อวัน ผู้วิจัย ได้ แบ่ งกลุ่มตัวอย่ างออกเป็ น 2
กลุม่ คือ ปริมาณการใช้ อินเทอร์เน็ต 1-5 ชั่วโมง และปริมาณการใช้ อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ชั่วโมง
จากผลการวิจัย พบว่า นัก ศึก ษาที่ มีระดับ ของปริ มาณในการใช้ อิน เทอร์ เน็ต โดยเฉลี่ย ต่อวัน สูง
มีแนวโน้ มที่จะป้องกันตนเองและผู้อื่นในโลกดิจิทัลมากกว่านักศึกษาที่มีระดับของปริ มาณในการ
ใช้ อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันต่า
นอกจากนี ้ ในงานวิ จั ย ของ เคร่ า (Kara, 2018, January) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความคิดและการปฏิบตั ิของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็ นพลเมืองดิจิทลั โดยใช้ แบบวัด
The digital citizenship ของ ชอยและคนอื่นๆ (Choi et al., 2017, April) ซึ่งแบ่งการเป็ นพลเมือง
ดิจิทัลออกเป็ น 5 ด้ าน แบ่งเป็ น 1. การเคลื่อนไหวทางการเมืองในอินเทอร์ เน็ต (Internet Political
Activism) 2. ทัก ษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills) 3. การรับ รู้เกี่ ย วกับ ท้ องถิ่ น /โลก (Local/
Global Awareness) 4. มุมมองอย่ างมี วิจ ารณญาณ (Critical Perspective) และ 5. การสร้ าง
เครื อ ข่าย (Networking Agency) มี ก ลุ่ม ตัวอย่ าง คือ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย จ านวน 435 คน
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างตามความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตออกเป็ น 6 กลุ่มคือ 0-2 ชัว่ โมง 2-4 ชัว่ โมง 4-6
ชัว่ โมง 6-8 ชั่วโมง 8-10 ชัว่ โมง และมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ ้นไป จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี
ความถี่ ใ นการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในแต่ล ะวัน ต่า งกัน ส่งผลต่อ การสร้ างเครื อ ข่า ย (Networking
Agency) ในโลกดิจิทลั โดยกลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวันจะมีการ
สร้ างเครือข่ายบนโลกดิจิทลั มากกว่ากลุม่ อื่น
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคาดว่า นักเรียนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตต่างกันจะส่งผล
ให้ มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ที่ตา่ งกัน
ความรู้ เกี่ยวกั บกฎหมายบนโลกดิจิทัลกั บพฤติกรรมการเป็ นพลเมื องดีบ น
โลกดิจทิ ัล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั เป็ นปัจจัยที่มีความจาเป็ นต่อบุคคลในโลก
ดิจิ ทัล เนื่ องจากเป็ น สิ่งที่ พลเมืองในโลกดิจิ ทัลทุก คนพึงรู้และปฏิบัติตาม เพราะฉะนัน้ ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั จึงเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั
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สาหรับกฎหมายต่าง ในโลกดิจิทลั ตามที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด ได้ แก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 แบ่ง
ออกเป็ น
หมวด 1 การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวด 2 คณะกรรมการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการเฉพาะด้ าน
หมวด 3 นโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
หมวด 4 กองทุนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนที่ 1 การจัดตังกองทุ
้
น
ส่วนที่ 2 การบริหารกองทุน
หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
บทเฉพาะกาล
2. พระราชบัญ ญั ติว่าด้ วยการกระท าความผิดเกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
2550 แบ่งออกเป็ น
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หมวด 2 พนักงานเจ้ าหน้ าที่
3. พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2560
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปรายละเอียดของกฎหมายสาคัญ
ที่พลเมืองในโลกดิจิทัลพึงรู้และปฏิบัติตาม นั่นคือ การกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 กฎหมายสาคัญที่พลเมืองในโลกดิจิทลั พึงรู้และปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

มาตรา
3

หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5

6

7

8

สาระสาคัญ
“ระบบคอมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า อุ ป กรณ์ หรื อ ชุ ด อุ ป กรณ์ ของ
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมการทางานเข้ าด้ วยกัน โดยได้ มีการกาหนดคาสัง่ ชุดคาสัง่
หรื อ สิ่ ง อื่นใด และแนวทางปฏิ บัติงานให้ อุปกรณ์ หรื อ ชุดอุปกรณ์ ท าหน้ า ที่
ประมวลผลข้ อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้ อมูล ข้ อความ คาสัง่ ชุดคาสัง่ หรื อ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจ
ประมวลผลได้ และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า ข้ อมู ล เกี่ ย วกับ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารของระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง แสดงถึ ง แหล่ ง ก าเนิ ด ต้ น ทาง
ปลายทาง เส้ นทาง เวลา วันที่ ปริ มาณระยะ เวลา ชนิดของบริ การ หรื ออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ นนั ้
ผู้ใดเข้ าถึงโดยมิชอบซึง่ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้ าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มิได้ มีไว้ สาหรับตน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใดล่วงรู้ มาตรการป้องกันการเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผ้ ูอื่นจัดทาขึน้
เป็ นการเฉพาะ ถ้ านามาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบในประการที่
น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผ้ อู ื่น ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใดเข้ าถึงโดยมิชอบซึง่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้ าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนันมิ
้ ได้ มีไว้ สาหรับตน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใดกระทาด้ วยประการใดโดยมิชอบด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดัก
รับไว้ ซึง่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นที่อยูร่ ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์
และข้ อมูลคอมพิวเตอร์ นนั ้ มิได้ มีไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อเพื่อให้ บคุ คล
ทัว่ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ต้อ งระวางโทษจาคุกไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นหก
หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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ตาราง 3 (ต่อ)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

มาตรา
9

10

11

หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

12

สาระสาคัญ
ผู้ใดทาให้ เสี ยหาย ทาลาย แก้ ไข เปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมไม่ว่าทังหมด
้
หรื อบางส่วน ซึง่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ ใดกระท าด้ วยประการใดโดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ การท างานของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ อื่ นถู กระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรื อ รบกวนจนไม่ ส ามารถ
ทางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสน
บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใ ดส่ ง ข้ อ มูล คอมพิวเตอร์ หรื อ จดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์ แ ก่บุคคลอื่ น โดย
ปกปิ ดหรื อปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้ อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวน
การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึง่ แสนบาท
ผู้ใดส่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์ แ ก่บุคคลอื่ นอัน มี
ลักษณะเป็ นการก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญแก่ผ้ ูรับข้ อมูลคอมพิวเตอร์
หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับสามารถบอกเลิกหรื อแจ้ ง
ความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ โดยง่าย ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาท
ให้ รัฐมนตรี ออกประกาศกาหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทังลั
้ กษณะและ
ปริ มาณของข้ อ มูล คอมพิ วเตอร์ หรื อ จดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ง ไม่เป็ น การ
ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญแก่ผ้ ูรับและลักษณะอันเป็ นการบอกเลิกหรื อ
แจ้ งความประสงค์เพื่อปฏิเสธ การตอบรับได้ โดยง่าย
ถ้ าการกระทาความผิ ดตามมาตรา 5, 6, 7, 8 และ 11 เป็ นการกระทาต่อ
ข้ อ มูลคอมพิว เตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการรั กษาความมั่น คง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศหรื อโครงสร้ างพื ้นฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะ ต้ องระวางโทษ
จาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถงึ เจ็ดปี และปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึงหนึง่ แสนสี่หมื่นบาท
ถ้ า การกระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่ งเป็ น เหตุ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้
หนึง่ ปี ถงึ สิบปี และปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
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ตาราง 3 (ต่อ)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา
สาระสาคัญ
12
ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามมาตรา 9 และ 10 เป็ นการกระท าต่ อ
(ต่อ) ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษ
จาคุกตังแต่
้ สามปี ถงึ สิบห้ าปี และปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้ าการกระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสามโดยมิได้ มีเจตนาฆ่า
แต่เป็ นเหตุให้ บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึง
ยี่สิบปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงสี่แสนบาท
12/1
ถ้ า การกระทาความผิ ดตามมาตรา 9 หรื อ มาตรา 10 เป็ นเหตุใ ห้ เกิ ด
อันตรายแก่บคุ คลอื่นหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบ
ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้ าการกระทาความผิ ดตามมาตรา 9 หรื อมาตรา 10 โดยมิได้ มีเจตนา
ฆ่า แต่เป็ นเหตุให้ บคุ คลอื่นถึงแก่ความตาย ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงสี่แสนบาท
13
ผู้ใดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชดุ คาสัง่ ที่จดั ทาขึ ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการกระทาความผิดตามมาตรา 5 ถึง 11 ต้ องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชดุ คาสัง่ ที่จดั ทาขึ ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการกระทา ความผิ ดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทัง้
ปรับ
ผู้ใดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชดุ คาสัง่ ที่จดั ทาขึ ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการกระทาความผิ ด ตามมาตรา 5 ถึง 11 หากผู้ นาไปใช้ ได้
กระทาความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึง่ หรื อวรรคสาม หรื อต้ องรับผิดตาม
มาตรา 12 วรรคสองหรื อวรรคสี่ หรื อมาตรา 12/1 ผู้จาหน่ายหรื อเผยแพร่
ชุดคาสัง่ ดังกล่าวจะต้ องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกาหนดโทษสูงขึ ้น
ด้ วย ก็เฉพาะเมื่อตนได้ ร้ ูหรื ออาจเล็งเห็นได้ วา่ จะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ ้นนัน้
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ตาราง 3 (ต่อ)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา
สาระสาคัญ
13
ผู้ใดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชดุ คาสัง่ ที่จดั ทาขึ ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้ เป็ น
(ต่อ) เครื่ องมือ ในการกระทาความผิ ดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม
หากผู้นาไปใช้ ได้ กระทาความผิ ดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม
หรื อ ต้ อ งรับผิ ดตามมาตรา 12 วรรคสองหรื อ วรรคสี่ หรื อ มาตรา 12/1 ผู้
จาหน่ายหรื อเผยแพร่ชดุ คาสัง่ ดังกล่าวต้ องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่
มีกาหนดโทษสูงขึ ้นนันด้
้ วย
ในกรณี ที่ผ้ ูจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชุดคาสั่งผู้ใดต้ องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
หรื อวรรคสอง และตามวรรคสามหรื อวรรคสี่ ด้วย ให้ ผ้ ูนนต้
ั ้ องรับโทษที่ มี
อัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว
14
ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี
หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
1) โดยทุ จ ริ ต หรื อ โดยหลอกลวง น าเข้ าสู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรื อ ปลอมไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน หรื อ
ข้ อมูล คอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่
ประชาชน อันมิ ใ ช่การกระท าความผิ ด ฐานหมิ่ นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา
2) นาเข้ า สู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่งข้ อ มูลคอมพิว เตอร์ อนั เป็ นเท็ จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคงในทาง เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ หรื อโครงสร้ างพืน้ ฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของประเทศ
หรื อก่อให้ เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3) น าเข้ าสู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อมู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ดๆ อัน เป็ น
ความผิ ดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยว กับการ
ก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา
4) นาเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่มีลกั ษณะอัน
ลามกและข้ อมูลคอมพิวเตอร์ นนประชาชนทั
ั้
ว่ ไปอาจเข้ าถึงได้
5) เผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ต่ อ ซึ่ ง ข้ อมู ล คอมพิ ว เตอร์ โดยรู้ อยู่ แ ล้ วว่ า เป็ น
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม 1) ถึง 4)
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ตาราง 3 (ต่อ)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา
สาระสาคัญ
14
ถ้ าการกระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่ง 1) มิได้ กระทาต่อประชาชน แต่
(ต่อ) เป็ นการกระทาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทา ผู้ เผยแพร่ หรื อ ส่ งต่อ ซึ่ง
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ และให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้
15
ผู้ให้ บริ การผู้ใดให้ ความร่วมมือ ยินยอม หรื อรู้เห็นเป็ นใจให้ มีการกระทา
ความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยูใ่ นความควบคุมของตน
ต้ องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิด
ตามมาตรา 14
ให้ รัฐมนตรี ออกประกาศกาหนดขันตอนการแจ้
้
งเตือน การระงับการทา
ให้ แพร่หลายของข้ อมูลคอมพิวเตอร์ และการนาข้ อมูล คอมพิวเตอร์ นนออก
ั้
จากระบบคอมพิวเตอร์
ถ้ าผู้ให้ บริ การพิสูจน์ได้ วา่ ตนได้ ปฏิบตั ิตามประกาศของรัฐมนตรี ที่ออก
ตามวรรคสอง ผู้นนไม่
ั ้ ต้องรับโทษ
16
ผู้ ใดน าเข้ าสู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ป ระชาชนทั่ว ไปอาจเข้ าถึ ง ได้ ซึ่ ง
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็ นภาพของผู้อื่น และภาพนันเป็
้ นภาพที่เกิด
จากการสร้ างขึน้ ตัดต่อ เติม หรื อดัดแปลงด้ วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
หรื อวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทาให้ ผ้ ูอื่นนันเสี
้ ย ชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น
ถูกเกลี ยดชัง หรื อ ได้ รับความอับอาย ต้ อ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน สามปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้ าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็ นการกระทาต่อภาพของผู้ตาย และการ
กระทานันน่
้ าจะทาให้ บิดามารดา คูส่ มรส หรื อบุตรของผู้ตายเสี ยชื่อเสี ยง
ถูกดูหมิ่น หรื อถูกเกลียดชัง หรื อได้ รับความอับอาย ผู้กระทาต้ องระวางโทษ
ดังที่บญ
ั ญัติไว้ ในวรรคหนึง่
ถ้ า การกระท าตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง เป็ น การน าเข้ า สู่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ โดยสุจริ ตอันเป็ นการติชมด้ วยความเป็ นธรรม ซึง่ บุคคลหรื อสิ่ ง
ใดอันเป็ นวิสยั ของประชาชนย่อมกระทา ผู้กระทาไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึง่ และวรรคสองเป็ นความผิดอันยอมความได้
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ตาราง 3 (ต่อ)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา
สาระสาคัญ
16
ถ้ าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสองตายเสีย ก่อนร้ อง
(ต่อ) ทุกข์ ให้ บิดา มารดา คูส่ มรส หรื อบุตรของผู้เสียหายร้ องทุกข์ ได้ และให้ ถือ
ว่าเป็ นผู้เสียหาย
16/1
ในคดีความผิดตามมาตรา 14 หรื อมาตรา 16 ซึง่ มีคาพิพากษาว่าจาเลย
มีความผิด ศาลอาจสัง่
1) ให้ ทาลายข้ อมูลตามมาตราดังกล่าว
2) ให้ โฆษณาหรื อเผยแพร่ คาพิพากษาทัง้ หมดหรื อ แต่บางส่วนในสื่ อ
อิเล็ กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรื อสื่ ออื่นใด
ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้ จาเลยเป็ นผู้ชาระค่าโฆษณาหรื อเผยแพร่
3) ให้ ดาเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสี ยหายที่
เกิดขึ ้นจากการกระทาความผิดนัน้
16/2
ผู้ใดรู้ วา่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ในความครอบครองของตนเป็ นข้ อมูลที่ศาล
สัง่ ให้ ทาลายตามมาตรา 16/1 ผู้นนต้
ั ้ องทาลายข้ อมูลดังกล่าว หากฝ่ าฝื น
ต้ อ งระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 14 หรื อมาตรา 16
แล้ วแต่กรณี
17
ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้นอกราชอาณาจักรและ
1) ผู้กระทาความผิดนันเป็
้ นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิ ด
ได้ เกิดขึ ้นหรื อผู้เสียหายได้ ร้องขอให้ ลงโทษ หรื อ
2) ผู้กระทาความผิดนันเป็
้ นคนต่างด้ าว และรัฐบาลไทยหรื อคนไทยเป็ น
ผู้ เสี ย หายและผู้ เสี ย หายได้ ร้ องขอให้ ลงโทษจะต้ องรั บ โทษภายใน
ราชอาณาจักร
17/1
ความผิ ดตามมาตรา 5, 6, 7, 11, 13 วรรคหนึ่ง, 16/2, 23, 24 และ 27
ให้ คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตังมี
้ อานาจเปรี ยบเทียบได้
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตังตามวรรคหนึ
้
่งให้ มีจานวน
สามคนซึ่ง คนหนึ่ง ต้ อ งเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
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ตาราง 3 (ต่อ)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

มาตรา
สาระสาคัญ
17/1
เมื่ อ คณะกรรมการเปรี ย บเที ยบได้ ทาการเปรี ยบเที ยบกรณี ใ ดและ
(ต่อ) ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามค าเปรี ย บเที ย บภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบกาหนดแล้ ว ให้ ถือว่าคดีนนเป็
ั ้ นอันเลิ กกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ผ้ ตู ้ องหาไม่ชาระเงิ นค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ เริ่ ม
นับ อายุ ความในการฟ้ อ งคดี ใ หม่นับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ค รบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว

หมวด 1 ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ที่มา: กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2561)
ในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้และความเข้ าใจของบุคคลที่มี
ต่อกฎหมายหรือการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนี ้ งานวิจยั ของ สิริธร เจริ ญรัตน์ and ชฎา
รัตน์ พิ พัฒนนัน ท์ (2552) ที่ ศึก ษาเกี่ ยวกับความรู้ และความสนใจเกี่ย วกับ การกระท าความผิด
เกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ ของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ ของ
มหาวิท ยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีก ลุ่มตัวอย่ างจานวน 490 คน โดยได้ แบ่งระดับ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ใช้ แบบอิงกลุม่ (Norm Reference) โดยยึดพืน้ ที่ใต้ โค้ งปกติตาม
วิธีของแคโจริ (Cajoris’ Method) ซึ่งได้ ค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
คะแนนที่ได้ เป็ นระดับความรู้ 4 ระดับคือ ระดับดีมากต้ องได้ คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยบวก 1.5 เท่า
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับดีต้องได้ คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยบวก 0.5 ถึง 1.5 เท่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปานกลางต้ องได้ คะแนนระหว่างคะแนนเฉลี่ยบวก/ลบ 0.5 เท่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เหลือเป็ นระดับอ่อนหรื อไม่ดี โดยใช้ แบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญ ญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
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ในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตราที่ 5 ถึงมาตราที่ 16 มีข้อคาถามจานวน 12 ข้ อ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดความรู้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในหมวด 1
ความผิด เกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ ในระดับ ปานกลาง และมีค วามสนใจในพระราชบัญ ญั ติ นี ไ้ ม่
แตกต่างกัน
ในทานองเดี ยวกัน งานวิจัยของ สุชีรา พระมาลา, กัลยกร ศรี ภกั ดี, and มนไท
ประมูลจักโก (2558) เกี่ยวกับการรับรู้และความเข้ าใจต่อการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านอิน เทอร์ เน็ ต
กรณีศึกษาในอาเภอเมืองอุบลราชธานี มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 382 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
คือ 1. แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การรับ รู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกับ การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การรับรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาสาระและความเข้ าใจต่อการกระทาผิด และ 2. แบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการใช้ คอมพิ วเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. จากผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับเนือ้ หาสาระของพระราชบัญญัติ
ในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมตามกรอบของพระราชบัญญัติในระดับมาก โดยร้ อยละ 85.9
ไม่แสดงพฤติ ก รรมรบกวนหรื อท าลายข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ รองลงมาคือ ร้ อยละ 84.3 ไม่แสดง
พฤติกรรมนาเข้ าข้ อมูลหรือตัดต่อภาพเพื่อให้ ผ้ อู ื่นเสียหาย และ ร้ อยละ 80.1 ไม่แสดงพฤติกรรม
ดักอ่านข้ อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลต่างกัน
จะส่งผลให้ มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ที่ตา่ งกัน
ส่ วนที่ 3 กรอบแนวคิด นิยามปฏิบัติการของตัวแปร และสมมติฐานในการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ในการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิ ทัล ผู้วิจัย น าทฤษฎี การรู้คิ ด ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura,
1986) มาเป็ น กรอบในการศึกษาและก าหนดตัวแปร เนื่องจากทฤษฎีการเรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาได้
อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์วา่ เป็ นผลมาจากปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม
ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ นอกจากนี ้ยังได้ นา
แนวคิด ทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
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ดิจิทัล ซึ่งได้ แก่ แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ แนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ
แบบเปิ ด ใจรับ ประสบการณ์ แนวคิดเรื่ องการรับ รู้ บรรทัดฐานทางสังคม และแนวคิดเรื่ องการมี
แบบอย่ าง ตลอดจนผลของงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษา ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ดังนี ้
1. ปั จ จัย ทางจิ ต ซึ่งเป็ น สาเหตุภายในส่วนบุคคล โดยจากการศึก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
2. ปั จ จัยทางสังคม ซึ่งเป็ นสาเหตุภายนอก ที่เกิดจากสภาพแวดล้ อม โดยจาก
การศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ย วข้ องพบตัวแปรเชิงเหตุ ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
ดังแสดงในภาพประกอบ 2
ปั จจัยทางจิต
 เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั
 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ปั จจัยทางสังคม
 การรับ รู้ บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทลั
 การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั

พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจทิ ัล
 พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
 พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
 พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
 พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั

ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
เพศ / ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต / ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.2 นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล หมายถึง การกระทาบนโลกดิจิทลั ที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่อ ตนเอง ผู้อื่ น และสังคม ดังนัน้ เพื่ อ ให้ สามารถศึก ษาตัวแปรตามได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ผู้วิจยั จึงได้ แบ่งพฤติกรรมหลักเป็ นพฤติกรรมย่อย 4 ด้ าน คือ 1. พฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิ ทัล 2. พฤติ กรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล 3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทลั และ 4. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
1. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทลั ของ
นักเรียนที่บคุ คลอื่นยอมรับและสอดคล้ องกับกฎหมายที่กาหนดไว้ ในโลกดิจิทลั
2. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทลั ของ
นักเรียนที่แสดงถึงการเคารพสิทธิ ความเสมอภาค และความแตกต่างของบุคคลอื่น
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของ
นักเรียนที่แสดงถึงการเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม หรือกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ด้ วยความสมัครใจ
4. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทลั ของ
นักเรียนที่แสดงออกถึงการไม่เบียดเบียนตนเองและสังคม นอกจากนี ้ยังยอมรับผลของการกระทา
ของตนเองอย่างเต็มใจ ไม่วา่ การกระทานันจะถู
้ กหรือผิดก็ตาม
สามารถวัดได้ จาก แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดิจิทัลที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น
เอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ มีลกั ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบัติ
มากที่สุด” จนถึง “ไม่ปฏิบัติ เลย” ให้ คะแนน 6 ถึ ง 1 คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนน
มากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้มีพฤติ กรรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนน
น้ อยกว่า
เจตคติท่ ีดี ต่ อการเป็ นพลเมืองดี บ นโลกดิจิทัล หมายถึง ลักษณะทางจิตของ
นักเรียนที่ประกอบด้ วยความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
ความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจการกระทาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนโลกดิจิทลั และแนวโน้ มที่จะแสดง
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั สามารถวัดได้ จาก แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดิจิทลั ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ตอบ
ที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบ
ได้ คะแนนน้ อยกว่า
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การรู้เท่ าทันสื่อดิจิทัล หมายถึง การรับรู้ของนักเรี ยนถึงความสามารถของตนเอง
ในการเข้ าใจข้ อมูลข่าวสารจากสื่อดิจิทัล สามารถวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าข้ อมูลต่างๆ
จากสื่อดิจิทลั ได้ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาจากสื่อดิจิทัลเหล่านัน้ ได้ สามารถ
วัด การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ได้ จ ากแบบสอบถามที่ ผู้วิ จัย ปรับ ปรุ ง มาจาก The Digital Online Media
Literacy Assessment (DOMLA) ของ ฮาวเลก (Hallaq, 2016) ซึ่ ง มี 5 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี ้
1. ความตระหนัก ในสื่อ 2. การเข้ าถึ งสื่อ 3. ความตระหนัก ในจริ ย ธรรม 4. การประเมินสื่อ และ
5. การผลิตสื่อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ให้
คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ร้ ูเท่าทันสื่อดิจิทัล
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรั บประสบการณ์ หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล
ชอบความหลากหลาย มักค้ นหาประสบการณ์แปลกใหม่ และมีความสุขกับการคบค้ าสมาคมกับ
บุค คลอื่ น เพราะฉะนัน้ บุค คลที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ สูง จะมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ มีจินตนาการสูง ใฝ่ เรี ยนรู้ และมักจะนาเสนอตนเองเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในทาง
ตรงกันข้ าม บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ต่า จะเป็ นคนที่ไม่เปิ ดรับกับสิ่งใหม่ๆ
ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ค่านิยมแบบเก่าๆ และขาดการใฝ่ เรียนรู้ สามารถวัดได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั
ปรั บ ปรุ งจากแบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพห้ าองค์ ป ระกอบ The Revised NEO Personality Inventory
(NEO-PI-R) ของคอสตาและแมคเคร Costa and McCrae (1995) และแบบวั ด Big Five
Inventory (BFI) ของจอห์ น และศรี วาสทวา (John & Srivastava, 1999, March 5) ในส่วนของ
บุคลิกภาพแบบเปิ ด ใจรับ ประสบการณ์ (Openness to Experience) โดยมีองค์ป ระกอบย่อย 6
องค์ประกอบ คือ การเป็ นคนช่างฝัน (Fantacy) การซาบซึ ้งในความงาม (Aesthetics) การเปิ ดเผย
ความรู้สึก (Feelings) การปฏิบัติตัว (Actions) การมีความคิด (Ideas) และการยอมรับ ค่านิ ย ม
(Values) และปรับปรุงให้ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริง
เลย” ให้ ค ะแนน 6 ถึ ง 1 คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
การรั บ รู้ บรรทัด ฐานทางสั งคมบนโลกดิจิทัล หมายถึ ง การรับ รู้ของนัก เรี ย น
เกี่ยวกับการกระทาต่างๆ ที่บคุ คลในสังคมบนโลกดิจิทลั มีความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
และรับรู้ถึงสิ่งที่บุคคลในสังคมบนโลกดิจิทัลคาดหวังให้ เรากระทาหรื อไม่กระทาออกมา สามารถ
วัดได้ จ าก แบบสอบถามการรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง ตาม
ขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง
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“ไม่จ ริงเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น
ผู้รับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
การมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจิทัล หมายถึง การที่นักเรี ยนได้ พบเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีจากสื่อดิจิทลั ต่างๆ สามารถวัดได้ จาก แบบสอบถามการมีแบบอย่าง
ที่ ดีจ ากสื่อดิ จิ ทัล ที่ ผ้ วู ิจัย สร้ างขึน้ เอง ตามขอบเขตของนิ ย ามปฏิบัติก าร มี ลัก ษณะเป็ น มาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ให้ คะแนน 6 ถึง 1 คะแนน ตามลาดับ
โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่ มีแบบอย่ างที่ ดีจากสื่อดิจิทัลมากกว่าผู้ที่ตอบได้
คะแนนน้ อยกว่า
3.3 สมมติฐานในการวิจัย
ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาทัง้ ปั จ จัย ทางจิตและปั จจัย ทางสังคมที่ ส่งผลต่อ
พฤติ กรรมการเป็ น พลเมืองดี บ นโลกดิจิ ทัล ซึ่งสอดคล้ องกับ ทฤษฎีก ารรู้คิดทางสังคม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) และการศึก ษาพฤติ ก รรมมนุษ ย์ ตามหลัก
พฤติกรรมศาสตร์ โดยอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์วา่ เป็ นผลมาจากปั จ จัยทาง
จิตและปัจจัยทางสังคม นอกจากนี ้ยังมีผลของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิ จิ ทัล ที่ น าใช้ เป็ น แนวทางในการก าหนดสมมติฐ านในการวิจัย ดังนี ้ งานวิจัย ที่ ศึก ษา
เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาของ ธนพัน ธ์ จัน ทร์ พิพัฒ น์ พ งศ์ (2559) ซึ่งพบ
ปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เจตคติที่ ดีต่อการใช้
เฟซบุ๊คด้ วยปั ญญา และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม ที่มีตอ่ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คด้ วยปัญญา
อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทัง้ ในด้ านรวม และรายด้ าน 3 ด้ าน คือ พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊คอย่างถูกกาลเทศะ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คอย่างปลอดภัย และพฤติกรรมการสนับสนุนให้
ผู้อื่น ใช้ เฟซบุ๊ค ด้ วยปั ญ ญา นอกจากนี ย้ ังพบว่า การรู้เท่าทัน สื่อออนไลน์ เจตคติที่ ดีต่อการใช้
เฟซบุ๊คด้ วยปั ญ ญา และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊คด้ วยปัญญา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทังในด้
้ านรวมและรายด้ าน
สาหรับ งานวิจัย ของ แพทกี แ้ ละอับ ฮันการ์ (Patki & Abhyankar, 2016, JanuaryMarch) ที่ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบในการท านายพฤติกรรมการจัดการ
ความเป็ น พลเมื อง พบว่า พนัก งานที่ มีบุคลิก ภาพแบบเปิ ด ใจรับ ประสบการณ์ มากเป็ น ผู้ที่ มี
พฤติกรรมการจัดการความเป็ นพลเมืองระดับ บุคคล และระดับองค์กรมาก และวิจัยของ ปราณี
จ้ อยรอด (2553, 1 มกราคม) ที่ ศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ต อย่ างมี วิ จ ารณญาณของ
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นักเรียนช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ผลการวิจยั ว่า นักเรี ยนที่ได้ รับตัวแบบจากเพื่อนมาก
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ อย่างมีวิจารณญาณมาก ซึ่งจากทฤษฎีและผลของงานวิจัยที่
กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดสมมติฐานในการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. นักเรี ยนที่ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิ ทัลมาก มีการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั มาก และมีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มากมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านมากกว่านักเรียนในกลุม่ ที่มีลกั ษณะอื่น
2. นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มาก และมีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิ จิ ทัล มาก มีพ ฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิ จิ ทัลทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านมากกว่า
นักเรียนในกลุม่ ที่มีลกั ษณะอื่น
3. ตัวแปรปัจจัยทางจิต ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัล บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และตัวแปรปั จจัยทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทัล การมีแบบอย่ างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล สามารถร่วมกัน ท านาย
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ด้ านรวมและด้ านย่อย 4 ด้ าน (พฤติกรรมการทาตามกฎ
บนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และ
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. นักเรี ยนที่มีข้อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
4.1 นักเรี ยนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ าน
รวมและรายด้ านต่างกัน
4.2 นักเรียนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านต่างกัน
4.3 นักเรี ยนที่ มีความรู้เกี่ย วกับกฎหมายบนโลกดิจิ ทัลต่างกัน มีพฤติก รรมการ
เป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นการศึ ก ษาแบบสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ ( Correlational –
Comparative Study) โดยเก็ บ ข้ อ มูล จากกลุ่ม นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) ประจาปี การศึกษา 2561
โดยมีรายละเอียดของการกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของโรงเรี ย นในสังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประจาปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้ แก่ 1. โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 2. โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม 3. โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ 4. โรงเรี ยน
ทวีธาภิเษก โดยมีจ านวนประชากรทัง้ หมด 4,562 คน (สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน, 2561)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ คื อ นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดับ ชั น้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ประจ าปี การศึก ษา 2561 ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่ างโดยใช้ ตาราง
สาเร็จรูปของเครจชี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 607) ซึ่ งกาหนดค่าสัดส่วนของ
ลัก ษณะที่ สนใจของประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับ ความคลาดเคลื่อนที่ ย อมรับ ได้ 5% และระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% คิดเป็ นจานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 354 คน และเพื่อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ตัวแทนของประชากรดีขึ ้นและป้ องกันการได้ รับแบบสอบถามตอบกลับ ที่ไม่ส มบูรณ์ จึงกาหนด
กลุ่มตัวอย่างเพิ่ มขึ ้นอีก เป็ น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน แล้ วหากลุ่มตัวอย่างด้ วยการสุ่มแบบ
ชันภู
้ มิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ ระดับชัน้ เป็ นตัวแบ่ง ซึ่ง
ได้ แก่ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4, 5 และ 6 ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างต่อประชากร 1 : 11
โดยเฉลี่ยกับขนาดของประชากร เมื่อเก็บ ข้ อมูลได้ แบบสอบถามสมบูรณ์ทัง้ สิน้ 400 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ดังที่แสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
โรงเรียน
1. โรงเรียนสตรีวดั มหา
พฤฒาราม ในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์
2. โรงเรียนราชวินิต
มัธยม
3. โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี
4. โรงเรียนทวีธาภิเษก

รวม

ระดับชัน้
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6

จานวนประชากร
369
359
381
301
286
279
558
414
443
418
372
382
4,562

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
32
31
33
26
25
25
49
36
39
37
33
34
400

จานวนเก็บจริง
28
29
40
33
26
23
41
34
45
33
31
37
400

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. (2561)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั และปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ อง จานวน 7 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
แบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น
1. เพศ มีลกั ษณะเป็ นตัวเลือกระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง
2. ความถี่ ใ นการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต หมายถึ ง ปริ ม าณ ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 วัน มีลกั ษณะเป็ นช่องว่างให้ เติมจานวนชัว่ โมง และจานวนนาที
3. ความรู้เกี่ย วกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล หมายถึง ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการต้ องโทษทางกฎหมายเมื่อกระทาความผิดนัน้ มี
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ลักษณะเป็ นข้ อสอบถูก-ผิด จานวน 10 ข้ อ มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 คะแนน ภายหลังการ
หาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า ข้ อสอบนี ้มีพิสยั ค่าความยากอยู่ระหว่าง .361 ถึง .897 พิสยั ค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง .214 ถึง .805 พิสยั ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง
.154 ถึง .351 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .520 เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบ คือ ถ้ าผู้ตอบตอบข้ อ
นัน้ ถูกต้ องจะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบข้ อนัน้ ผิ ดจะได้ 0 คะแนน ซึ่งผู้ตอบที่ ได้ คะแนนมากกว่า
แสดงว่าเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
เพศ  ชาย  หญิง
ปริ มาณระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 วัน เป็ นเวลา ……….... ชัว่ โมง …….... นาที
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
ข้ อคาถาม

คาตอบ
ถูก ผิด

0. การคัดลอกแฟ้มข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ ในห้ องสมุดของโรงเรี ยน ที่เปิ ดให้ บริ การแก่นกั เรี ยน
โดยทัว่ ไป และคอมพิวเตอร์ นนไม่
ั ้ มีมาตรการการเข้ าถึง ถือเป็ นการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ในงานวิจยั ครัง้ นีส้ ร้ างขึ ้นเอง
ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติก าร ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อย 4 ด้ าน คือ 1. พฤติกรรมการท า
ตามกฎบนโลกดิจิทัล 2. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล 3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบน
โลกดิ จิทัล และ 4. พฤติ ก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล จ านวน 20 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ น มาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบัติมากที่สดุ ” จนถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 20
ถึง 120 คะแนน ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบสอบถามนี ้มีพิสยั ค่าอานาจจาแนก
รายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง 2.092 ถึง 5.181 พิสยั ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .153
ถึง .467 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .719
เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) ข้ อ
คาถามเชิ งบวก ผู้ต อบจะได้ 6 คะแนนในแต่ละข้ อ เมื่ อตอบ “ปฏิ บัติ มากที่ สุด ” และลดลงมา
ตามลาดับจนถึง 1 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “ไม่ปฏิบัติเลย” และ กรณีที่ 2) ข้ อคาถามเชิงลบ

69
จะให้ ค ะแนนตรงกัน ข้ ามกัน ซึ่ง ผู้ตอบที่ ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้มีพ ฤติก รรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั

ข้ อความ

ปฏิบัติ
มาก
ที่สุด

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
มาก
ค่ อน
ค่ อน
น้ อย
ข้ างมาก ข้ างน้ อย

ปฏิบัติ
น้ อย
ที่สุด

ด้ านที่ 1 พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
0. ฉันไม่ส่ง e-mail โดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลง IP
address เป็ นจานวนมาก จนทาให้ ระบบคอมพิวเตอร์
ของบุคคลอืน่ เกิดความยุง่ ยากในการใช้ งาน
ด้ านที่ 2 พฤติกรรมการเคารพผู้อ่ นื บนโลกดิจิทลั
0. ฉันระวังการโพสต์หรือส่งต่อรู ปภาพให้ ผ้ อู ื่นเพราะ
เกรงว่าจะทาให้ พวกเขาอับอายหรื อได้ รับผลเสีย
ด้ านที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมบนโลกดิจิทลั
0. ฉันเข้ าร่วมแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ ดต่างๆ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาของโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
ด้ านที่ 4 พฤติกรรมการรั บผิดชอบบนโลกดิจิทลั
0. ฉันยอมรับการตรวจสอบการใช้ งานอินเทอร์เน็ตและ
ระบบคอมพิวเตอร์จากผู้ดแู ลระบบเครือข่าย

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติท่ ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล
แบบสอบถามเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ในงานวิจัยครัง้ นี ส้ ร้ างขึ ้น
เอง ตามขอบเขตของนิ ย ามปฏิ บัติ ก าร โดยมี เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ความรู้ เชิ งประเมิ น ค่าเกี่ ย วกับ
ประโยชน์ของการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ความรู้สกึ พึงพอใจและไม่พึงพอใจการกระทาต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นบนโลกดิจิทลั และแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั จานวน 9
ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” มีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่า ง 9 ถึ ง 54 คะแนน ภายหลังการหาคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ พบว่า แบบสอบถามนี ม้ ี พิ สัย
ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง 2.931 ถึง 4.805 พิสยั ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า r)
อยู่ระหว่าง .095 ถึง .662 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .698
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เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) ข้ อ
คาถามเชิ งบวก ผู้ต อบจะได้ 6 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “จริ งที่ สดุ ” และลดลงมาตามลาดับ
จนถึง 1 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “ไม่จริ งเลย” และ กรณี ที่ 2) ข้ อคาถามเชิงลบจะให้ คะแนน
ตรงกันข้ ามกัน โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
ข้ อความ

จริง
ที่สุด

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย

0. ฉันเชื่อว่าการโพสต์หรือส่งต่อรู ปภาพที่ทาให้ ผ้ อู ื่น
อับอายหรื อได้ รับผลเสียเป็ นเรื่ องที่ไม่ดี

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล
แบบสอบถามการรู้เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล ในงานวิจัย ครัง้ นี ป้ รับปรุงมาจาก The Digital
Online Media Literacy Assessment (DOMLA) ของ ฮาวเลก (Hallaq, 2016) มี 5 องค์ประกอบ
ดังนี ้ 1. ความตระหนักในสื่อ 2. การเข้ าถึ งสื่อ 3. ความตระหนักในจริ ยธรรม 4. การประเมินสื่อ
และ 5. การผลิตสื่อ จานวน 10 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริ งที่ สดุ ”
จนถึง “ไม่จริงเลย” มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ
พบว่า แบบสอบถามนี ม้ ีพิสยั ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง 3.114 ถึ ง 8.610 พิ สัย
ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .182 ถึง .553 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .706
เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) ข้ อ
คาถามเชิ งบวก ผู้ต อบจะได้ 6 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “จริ งที่ สดุ ” และลดลงมาตามลาดับ
จนถึง 1 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “ไม่จริงเลย” และ กรณีที่ 2) ข้ อคาถามเชิงลบจะให้ คะแนน
ตรงกันข้ ามกัน ตามลาดับ โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ร้ ูเท่าทันสื่อดิจิทลั มากกว่า
ผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
ข้ อความ
0. ฉันรู้ จกั ไฟล์ดิจิทลั รู ปแบบต่างๆ เช่น jpeg, avi, mp3

จริง
ที่สุด

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ในงานวิจัยครัง้ นี ป้ รับปรุงจาก
แบบวัดบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) ของ
คอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae, 1995) และแบบวัด Big Five Inventory (BFI) ของจอห์น
และศรี วาสทวา (John & Srivastava, 1999, March 5) ในส่ว นของบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ (Openness to Experience) โดยมีองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ คือ การเป็ น
คนช่างฝัน (Fantacy) การซาบซึง้ ในความงาม (Aesthetics) การเปิ ดเผยความรู้สึก (Feelings)
การปฏิบตั ิตวั (Actions) การมีความคิด (Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) จานวน 12 ข้ อ
มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ภายหลังการหาคุณ ภาพเครื่ องมือ พบว่า แบบสอบถามนีม้ ีพิสยั ค่า
อานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง 2.737 ถึง 6.591 พิ สยั ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า r)
อยู่ระหว่าง .061 ถึง .696 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .778
เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) ข้ อ
คาถามเชิ งบวก ผู้ต อบจะได้ 6 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “จริ งที่ สดุ ” และลดลงมาตามลาดับ
จนถึง 1 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “ไม่จริงเลย” และ กรณีที่ 2) ข้ อคาถามเชิงลบจะให้ คะแนน
ตรงกั น ข้ า มกัน โดยผู้ต อบที่ ได้ คะแนนมากกว่า แสดงว่า เป็ นผู้มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์

ข้ อความ

จริง
ที่สุด

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย

0. ฉันชอบจินตนาการสิ่งต่างๆ

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัล
แบบสอบถามการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล ในงานวิจยั ครัง้ นี ส้ ร้ างขึ ้น
เอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการ โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับกระทาต่างๆ ที่บคุ คลในสังคมบนโลก
ดิจิทัลมีความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และสิ่งที่บุคคลในสังคมบนโลกดิจิทัลคาดหวังให้
เรากระทาหรื อไม่กระทาออกมา จานวน 10 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
“จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ภายหลังการหาคุณภาพ
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เครื่ อ งมือ พบว่า แบบสอบถามนี ม้ ีพิ สัย ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง 3.643 ถึ ง
12.348 พิ สัย ค่า อ านาจจ าแนกรายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่า ง .369 ถึ ง .727 และค่า ความเชื่ อมั่น
เท่ากับ .850
เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) ข้ อ
คาถามเชิ งบวก ผู้ต อบจะได้ 6 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “จริ งที่ สดุ ” และลดลงมาตามลาดับ
จนถึง 1 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “ไม่จริงเลย” และ กรณีที่ 2) ข้ อคาถามเชิงลบจะให้ คะแนน
ตรงกันข้ ามกัน โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้มีการรับรู้บ รรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั

ข้ อความ

จริง
ที่สุด

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย

0. ผู้คนทีใ่ ช้ อินเทอร์ เน็ตคิดว่า การส่งต่อข้ อมูลที่มี
ลักษณะลามกให้ แก่กนั สามารถทาได้ โดยไม่ผิด
กฎหมาย

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัล
แบบสอบถามการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล ในงานวิจัย ครัง้ นี ส้ ร้ างขึ ้นเอง ตาม
ขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับแบบอย่างจากสื่อต่างๆ บนโลกดิจิทัล จานวน
10 ข้ อ มีลัก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริ งที่ สุด ” จนถึ ง “ไม่จ ริ งเลย” มีช่ วง
คะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบสอบถามนีม้ ี
พิสยั ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ค่า t) อยู่ระหว่าง 3.934 ถึ ง 7.858 พิ สยั ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ
(ค่า r) อยู่ระหว่าง .250 ถึง .662 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .768
เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) ข้ อ
คาถามเชิ งบวก ผู้ต อบจะได้ 6 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “จริ งที่ สดุ ” และลดลงมาตามลาดับ
จนถึง 1 คะแนนในแต่ละข้ อเมื่อตอบ “ไม่จริงเลย” และ กรณีที่ 2) ข้ อคาถามเชิงลบจะให้ คะแนน
ตรงกัน ข้ ามกัน โดยผู้ต อบที่ ได้ ค ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี แบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิ จิ ทัล
มากกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
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ตัวอย่างแบบสอบถามการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั

ข้ อความ

จริง
ที่สุด

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย

0. เพื่อนของฉันนิยมส่งภาพลามกในอินเทอร์เน็ต
ให้ แก่กนั

การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาเครื่องมือวิจยั โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของตัวแปรที่ศกึ ษา
2. กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ศกึ ษา
3. สร้ างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนันๆ
้ และตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงโดยผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่าน เพื่ อน าผลมาปรับ ปรุ งแบบสอบถามในขัน้ ต้ น โดยหาความ
เที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ องรายข้ อ (IOC :
Index of Item-Objective Congruence) โดยถ้ าค่าดัชนีความสอดคล้ องที่คานวณได้ มีคา่ มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป แสดงว่าข้ อคาถามนันเป็
้ นตัวแทนของลักษณะเฉพาะของกลุม่ พฤติกรรมนัน้
แต่ถ้าข้ อคามนันมี
้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องต่ากว่า 0.5 ลงมา แสดงว่าข้ อคาถามนันจะต้
้ องถูกตัดทิ ้ง
ไปหรื อ ปรับ ปรุ งแก้ ไขให้ ดี ขึน้ เพื่ อที่ จ ะเป็ น ตัวแทนของลัก ษณะเฉพาะของสิ่งที่ ต้อ งการวัด ได้
(อรพินทร์ ชูชม, 2545, p. 340)
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ ในกลุ่มตัวอย่างที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุ่ม
ตัว อย่ างจริ ง แต่ไม่ใ ช้ ในกลุ่ม ตัว อย่ า งจริ ง (contaminated sample) ซึ่ งคื อ นัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนปัญญาวรคุณ จานวน 100 คน โดยมีรายละเอียดของจานวน
กลุม่ ตัวอย่างที่จะนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ ดังนี ้
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ตาราง 5 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ ในแต่ละระดับชัน้
โรงเรียน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รวม

ระดับชัน้
ม.4
ม.5
ม.6

จานวนประชากร
256
279
278
813

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
32
34
34
100

จานวนเก็บจริง
31
32
37
100

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. (2561)
5. คัดเลือกข้ อคาถามที่วดั ด้ วยการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อจากแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ ด้ วยวิธีการต่อไปนี ้
5.1 การหาค่าความยากรายข้ อ (item-diffculty) คือ สัดส่วนหรื อร้ อยละของ
คนในกลุม่ นันที
้ ่ตอบข้ อนันถู
้ ก การวิเคราะห์ความยากเหมาะสาหรับแบบทดสอบวัดความสามารถ
ที่ มี ก ารให้ คะแนนรายข้ อ ส าหรับ ข้ อ ที่ ต อบถูก และตอบผิ ด แต่ไม่เ หมาะกับ แบบทดส อบวัด
บุคลิกภาพ เจตคติ หรื ออารมณ์ความรู้สึก ค่าความยากรายข้ อหาได้ จาก จานวนคนที่ตอบรายข้ อ
นันถู
้ กต้ องหารด้ วยจานวนคนทัง้ หมด โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ าค่าความยากสูงจะถือว่า
ข้ อ สอบข้ อ นัน้ เป็ น ข้ อ สอบที่ ง่าย แต่ถ้ าค่า ความยากต่ าจะถื อ ว่า ข้ อ สอบข้ อ นัน้ เป็ น ข้ อ ที่ ย าก
(อรพินทร์ ชูชม, 2545, p. 269)
5.2 การหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้ การทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งจะนาคะแนน
รวมที่ได้ ของแต่ละคนมาเรี ยงจากมากไปหาน้ อย แล้ วแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน
คือ กลุ่มสูง คือ ผู้ที่ได้ คะแนนมาก และกลุม่ ต่า คือ ผู้ที่ได้ คะแนนน้ อย โดยใช้ วิธีการแบ่ง 25% บน
เป็ นกลุ่มสูง และ 25% ล่างเป็ นกลุ่มต่า แล้ วคานวณหาคะแนนเฉลี่ยและคะแนนความแปรปรวน
เป็ น รายข้ อของแต่ละกลุ่ม และน ามาคานวณ โดยถ้ าค่าที ที่ คานวณได้ มีค่าแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่กาหนดไว้ แสดงว่ามีอานาจจาแนก สามารถจาแนกคนเป็ น 2
กลุม่ ได้ (อรพินทร์ ชูชม, 2545, p. 261)
5.3 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อด้ วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Correlation Coefficient ; ค่า r) ซึ่งเป็ นค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
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คะแนนรวม โดยเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ตังแต่
้ 0.2 ขึ ้นไป
เพื่อนามาใช้ ในแบบสอบถาม (อรพินทร์ ชูชม, 2545, p. 264)
5.4 วิเคราะห์ ห าคุณ ภาพของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิท ธ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s coefficient alpha)
โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาความเชื่อมัน่ ที่ 0.6 ขึ ้นไป ถ้ าต่ากว่า 0.6 ลงมา แสดงว่าต้ องปรับปรุงแก้ ไข
แบบสอบถามให้ ดีขึ ้น (อรพินทร์ ชูชม, 2545, p. 305)
ซึ่งจากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อ ได้ ผลดังนี ้
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อของแบบสอบถามฉบับทดลองใช้

แบบสอบถาม
1. ความรู้ เกีย่ วกับกฎหมาย
บนโลกดิจิทลั
2. พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทลั
3. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
4. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
5. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
6. การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทลั
7. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั

คุณภาพเครื่องมือ
ค่ า t
ค่ า r

จานวน
ข้ อ

ค่ าความยาก

10

.361 - .897

.214 - .805

.154 - .351

.520

20

-

2.092 - 5.181

.153 - .467

.719

9

-

2.931 - 4.805

.095 - .662

.698

10

-

3.114 - 8.610

.182 - .553

.706

12

-

2.737 - 6.591

.061 - .696

.778

10

-

3.643 - 12.348

.369 - .727

.850

10

-

3.934 - 7.858

.250 - .662

.768

ความเชื่อมั่น

หมายเหตุ ในกรณีที่ค่า r ต่ากว่า 0.2 แต่ยอมรับให้ ใช้ แบบวัดข้ อนั ้นได้ เพราะค่า t ของข้ อนั ้นยอมรับได้

6. จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ จริง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ขอใบรับ รองการท าวิจัย ในมนุษ ย์ จ ากสถาบันยุท ธศาสตร์ ท างปั ญ ญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ทังนี
้ ้ งานวิจยั นี ้ได้ ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เอกสาร
รับรองเลขที่ SWUEC/X-196/2561
2. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้ อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย และติดต่อโรงเรียนที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับนักเรียน
3. ชี ้แจงแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน
4. ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ น เวลา 4 สัป ดาห์ พร้ อมทัง้ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทังหมด
้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลมากาหนดรหัสและบันทึกข้ อมูลลงในโปรแกรม
จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม
2. วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนสามทาง (Three-way Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
3. วิเคราะห์ห าค่าความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
4. วิเคราะห์ค่าอานาจการทานายโดยใช้ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) แบบเป็ นขัน้ (Stepwise) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3
5. วิเคราะห์หาค่า t (t-test for Independent Samples) เพื่อทดสอบสมติฐานข้ อที่ 4
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การดาเนินการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิ จิ ทัล ของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นในสังกัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กรุงเทพมหานคร มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ปั จจัยทางจิ ตและปั จจัยทางสังคมที่ เกี่ย วข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลของ
นัก เรี ย น นอกจากนี ย้ ังศึก ษาอานาจการท านายของปั จ จัย ทางจิ ตและปั จ จัย ทางสังคมที่ มีต่อ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั รวมทัง้ เปรียบเที ยบพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านของนักเรียน
ในบทนี เ้ ป็ น การน าเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ 4 ข้ อ ซึ่งมีลาดับ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรโดย
ใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ศกึ ษา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ของนักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทัลด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ของนักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ที่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเ คราะห์ ค่าอ านาจการท านายเพื่ อค้ น หาตัวท านายที่ ส าคัญ และ
ปริมาณการทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน โดยใช้
ตัวแปรปั จจัย ทางจิตและปั จจัยทางสังคมเป็ นตัวทานาย ด้ วยสถิติวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
4. ผลการเปรี ยบเที ยบพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลด้ านรวมและ
รายด้ าน 4 ด้ าน ของนักเรี ยนที่ มีลกั ษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคลต่างกัน โดยใช้ การวิเคราะห์ หาค่า t
(t-test for Independent Samples)

78
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลพืน้ ฐานส่ วนบุคคลของกลุ่ม ตัวอย่ างและตัวแปรโดยใช้
สถิติพืน้ ฐาน
ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ศกึ ษา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี ้มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย ของโรงเรี ย นในสังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประจาปี การศึกษา 2561 มีจานวนทัง้ สิ ้น 400 คน ซึ่งมีข้อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
ของกลุม่ ตัวอย่าง ตามที่แสดงในตาราง 7 ดังนี ้
ตาราง 7 ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง

ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
เพศ
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล

เกณฑ์
แบ่งกลุม่

>8
≤8

1.50 – 8.00
8.01 – 21.00
1–8

จานวน
(400 คน)
192
208
228
172
247

>8

9 – 10

153

ชาย
หญิง
น้ อย
มาก
น้ อย

≤8

มาก

ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด

ร้ อยละ

ค่า
มัธยฐาน

48.00
52.00
57.00
43.00
61.75

8.00
8.00

38.25

จากตาราง 7 พบว่า นัก เรี ยนเพศชายมีจานวน 192 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 48.00 และ
นักเรียนเพศหญิงมีจานวน 208 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.00 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ มีการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างตาม
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั เป็ นกลุม่ มาก-น้ อย โดยใช้
ค่ามัธยฐานในการแบ่งกลุม่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตอยู่ระหว่าง 1.50 –
21.00 ชัว่ โมงต่อวัน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 8.00 จึงแบ่งเป็ นกลุม่ ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย
(1.50 – 8.00 ชั่วโมงต่อวัน) จานวน 228 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.00 และกลุ่มที่ มีความถี่ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมาก (8.01 – 21.00 ชัว่ โมงต่อวัน) จานวน 172 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.00 และความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลอยู่ระหว่าง 1 – 10 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 8.00 จึงแบ่ งเป็ น
กลุ่มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ กฎหมายบนโลกดิจิ ทัลน้ อย (1 – 8 คะแนน) จ านวน 247 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 61.75 และกลุ่มที่ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก (9 – 10 คะแนน) จานวน
153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.25
สรุ ป ได้ ว่า กลุ่มตัวอย่ างของการวิจัย ครัง้ นี ้ คือ นัก เรี ย นที่ ก าลังศึก ษาในระดับ ชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จ านวน 400 คน เป็ น เพศหญิ งมากกว่า เพศชาย ความถี่ ใ นการใช้
อินเทอร์เน็ตและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อยเป็ นส่วนใหญ่
สถิติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ศึกษา
สถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ศึกษาแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ การนาเสนอ
ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั และข้ อมูลพื ้นฐานของตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ซึ่งแบ่งออกเป็ นพฤติกรรมย่อย 4 ด้ าน คือ พฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล
และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ตามที่แสดงในตาราง 8 และ 9 ดังนี ้
ตาราง 8 ค่าสถิติพื ้นฐานของปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม

ตัวแปร

ค่าเฉลีย่

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั

43.46

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
6.136

การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล

48.15

6.160

บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์

57.92

6.026

การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

46.00

8.008

การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

41.20

8.129

กลุม่ คะแนน
น้ อย (22 ถึง 43)
มาก (44 ถึง 54)
น้ อย (23 ถึง 48)
มาก (49 ถึง 60)
น้ อย (39 ถึง 58)
มาก (59 ถึง 72)
น้ อย (22 ถึง 46)
มาก (47 ถึง 60)
น้ อย (18 ถึง 41)
มาก (42 ถึง 60)

จานวน
ร้ อยละ
(400 คน)
165
41.3
235
58.8
197
49.3
203
50.8
218
54.5
182
45.5
189
47.3
211
52.8
200
50.0
200
50.0
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จากตาราง 8 พบว่า เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่าง 22 ถึ ง 54 คะแนน ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 43.46 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 6.136
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.15 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.160 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง
39 ถึ ง 72 คะแนน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 57.92 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.026 การรับ รู้
บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 22 ถึง 60 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
46.00 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.008 และการมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล มีช่วง
คะแนนอยู่ระหว่าง 18 ถึง 60 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
8.129
ตาราง 9 ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล

89.94

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
10.636

- พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั

24.93

4.850

- พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล

24.72

3.908

- พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล

17.22

4.922

- พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล

23.07

3.238

ตัวแปรตาม

ค่าเฉลีย่

กลุม่ คะแนน
น้ อย (54 ถึง 90)
มาก (91 ถึง 118)
น้ อย (5 ถึง 25)
มาก (26 ถึง 30)
น้ อย (11 ถึง 25)
มาก (26 ถึง 30)
น้ อย (5 ถึง 17)
มาก (18 ถึง 30)
น้ อย (11 ถึง 23)
มาก (24 ถึง 30)

จานวน
ร้ อยละ
(400 คน)
202
50.5
198
49.5
190
47.5
210
52.5
211
52.8
189
47.3
217
54.3
183
45.8
212
53.0
188
47.0

จากตาราง 9 พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ด้ านรวม มีช่วง
คะแนนอยู่ระหว่าง 54 ถึง 118 คะแนน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 89.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.636 ด้ านพฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 5 ถึ ง 30
คะแนน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.93 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.850 ด้ านพฤติก รรมการ
เคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 11 ถึง 30 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.72 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.908 ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่าง 5 ถึง 30 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.922 และ
ด้ านพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 11 ถึง 30 คะแนน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 23.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.238
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อค้ นหาปั จจัย
ทางจิตและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดี บ นโลกดิ จิทั ล ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ า น ของนั ก เรี ย นที่ มี เ จตคติ ท่ ีดี ต่ อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล การรู้ เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนนี เ้ ป็ น การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของ
คะแนนพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื อ งดีบ นโลกดิ จิ ทัล ทัง้ ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งได้ แ ก่
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั โดยมีตวั แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทลั
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั หมายถึง ลักษณะทางจิตของนักเรียนที่
ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ความรู้สกึ พึง
พอใจและไม่พึงพอใจการกระทาต่างๆ ที่เกิด ขึ ้นบนโลกดิจิทัล และแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 22 ถึง 54 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ ย เป็ น ตัวแบ่ ง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 43.46 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ
6.136) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 22 ถึง 43 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่
ในกลุม่ ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 44 ถึง 54 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบ น
โลกดิจิทลั มาก
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนถึงความสามารถของตนเองใน
การเข้ าใจข้ อมูลข่าวสารจากสื่อดิจิทลั สามารถวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าข้ อมูลต่างๆ จาก
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สื่อดิจิทลั ได้ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาจากสื่อดิจิทลั เหล่านัน้ ได้ ช่วงคะแนนที่
ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 23 ถึง 60 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 48.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.160) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 23 ถึง 48 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย และผู้ที่
ได้ คะแนนในกลุ่มสูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 49 ถึง 60 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีการ
รู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล หมายถึง การรับรู้ข องนักเรียนเกี่ยวกับ
การกระทาต่างๆ ที่บคุ คลในสังคมบนโลกดิจิทลั มีความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และรับรู้
ถึงสิ่งที่บุคคลในสังคมบนโลกดิจิทัลคาดหวังให้ เรากระทาหรือไม่กระทาออกมา ช่วงคะแนนที่ได้ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 22 ถึง 60 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
46.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.008) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนน
ระหว่าง 22 ถึง 46 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 47 ถึง 60 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ใน
กลุม่ ที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มาก
การวิเคราะห์ ข้อมูลจะกระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่ อยอีก 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตาม
ข้ อมูลพื น้ ฐานส่วนบุค คลของกลุ่มตัวอย่ าง คือ 1) แบ่ งตามเพศ ได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิ ง
2) แบ่งตามความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต ได้ แก่ กลุม่ ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย และกลุม่
ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และ 3) แบ่งตามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั ได้ แก่
กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทลั มาก
1.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติก รรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนั กเรี ยนที่มีเจตคติท่ ีดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล
การรู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระทาบนโลกดิจิทัลที่
ก่อให้ เกิดผลดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 54 ถึง 118 คะแนน แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.636) โดยผู้ที่ ได้ ค ะแนนในกลุ่มต่าเป็ น ผู้ที่ ได้ คะแนนระหว่าง 54 ถึ ง 90 คะแนน คื อ
จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่ม
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สูงเป็ นผู้ที่ได้ ค ะแนนระหว่าง 91 ถึง 118 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัลตามระดับเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอน
ที่ 2)
(ตอนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุม่

จานวน
(คน)

เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น
พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั
(ก)
35.935**

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
9.269**
- หญิง
208
28.373**
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
22.798**
- มาก
172
11.931**
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
24.817**
- มาก
153
9.730**

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

%
ทานาย

16.663

การรับรู้
บรรทัดฐาน
ทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
(ค)
8.985

1.530

<1

9.384**

<1

21.4

2.536
14.381

5.660*
3.993

<1
2.918

<1
<1

1.231
6.477*

<1
<1

16.0
25.2

9.143
6.748*

2.600
7.108**

3.391
<1

<1
<1

11.023**
<1

<1
1.051

19.9
22.5

7.253
7.409

6.456
1.838

<1
<1

<1
<1

4.731*
5.214*

3.639
1.123

25.5
13.3

การรู้
เท่าทัน
สื่อดิจิทลั
(ข)

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 10 (ต่อ)
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม

เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- หญิง
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 93.27
น้ อย = 85.19
มาก = 92.61
น้ อย = 87.19
มาก = 92.81
น้ อย = 86.74
มาก = 93.29
มาก = 91.07
มาก = 93.76
มาก = 93.26
มาก = 94.20
มาก = 92.32

น้ อย = 85.50
น้ อย = 86.67
น้ อย = 86.26
น้ อย = 84.65
น้ อย = 87.61
น้ อย = 87.60

มาก = 93.68
มาก = 92.58
มาก = 92.73
มาก = 92.71
มาก = 92.65
มาก = 92.92

น้ อย = 85.61
น้ อย = 88.07
น้ อย = 87.63
น้ อย = 84.67
น้ อย = 86.09
น้ อย = 85.67

มาก = 92.79
มาก = 91.73
มาก = 92.25
มาก = 93.96
มาก = 93.96
มาก = 93.62

น้ อย = 83.96
น้ อย = 86.08
น้ อย = 85.46
น้ อย = 87.59
น้ อย = 89.07
น้ อย = 89.07
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล แตกต่างกัน ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุ่ม (ตาราง 10)
พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 10) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 21.4 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิ ทัล อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เมื่อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย รายคู่ด้ วยวิธี ก ารของ
Scheffe’ (ตาราง 41 ในภาคผนวก ค) พบว่า 1.1) ในกลุ่มนัก เรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก
นัก เรี ย นที่ มี การรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 94.55) มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมใน
โลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ กรรม 88.17) 1.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทลั มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.55) มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 87.03) 1.3) ในกลุ่มนักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลกดิจิทัลมากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.55) มีพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อยและการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 87.10) นอกจากนีย้ ังพบผลอีก
ประการว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.55 ซึ่งสูงกว่ากลุม่ อื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ น
นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากที่สดุ สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์
แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับ
ของเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 (ตาราง
10) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การ
เป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.27) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 85.19)
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2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 10) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 16.0 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิ จิ ทั ล ไม่แ ปรปรวนไปตามปฏิ สัม พัน ธ์ แ บบสามทางระหว่า งตัวแปรอิ ส ระ 3 ตัว และไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่ 2.1) พฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้
พบว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติ ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
93.29) มีพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 85.50) และ 2.2) พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบ นโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับของการรับ รู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัล อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.76) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มี
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.26) สาหรับการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัลนัน้ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระนี ้
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 10) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 25.2 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมใน
โลกดิ จิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีก ารของ
Scheffe’ (ตาราง 42 ในภาคผนวก ค) พบว่า 3.1) ในกลุ่มนัก เรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก
นัก เรี ย นที่ มี การรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 94.90) มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมใน
โลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ กรรม 88.33) 3.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทลั มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.90) มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 85.74) 3.3) ในกลุ่มนักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลกดิจิทัลมากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.90) มีพฤติกรรมการเป็ น
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พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อยและการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.53) นอกจากนีย้ ังพบผลอีก
ประการว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.90 ซึ่งสูงกว่ากลุม่ อื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ น
นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากที่สดุ สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์
แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับ
ของเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 (ตาราง
10) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.26) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 84.65)
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 10) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 19.9 โดย
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และ
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 43 ในภาคผนวก ค) พบว่า 4.1) ในกลุม่ นักเรี ยนที่
มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก นักเรียนที่มี การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 95.34) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรียนที่มีการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 88.29) 4.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มี
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 95.34) มีพฤติกรรมการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.27) 4.3) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
95.34) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย
และการรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล น้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
88.71) นอกจากนี ย้ ังพบผลอีก ประการว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัลมากและการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 95.34 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากที่สดุ
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สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิ จิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของเจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิจิ ทัล อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 (ตาราง 10) ซึ่งเมื่อพิจ ารณาค่าเฉลี่ย ของกลุ่มที่แบ่ งตามตัวแปร
อิส ระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ ย ของ
พฤติกรรม 93.68) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 85.61)
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต มาก (ตาราง 10) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 22.5 โดย
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัว
แปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่
5.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 92.71) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มี
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 84.67) 5.2) พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 92.65) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิ จิ ทั ล มากกว่านั ก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่ าทัน สื่ อ ดิ จิ ทั ล น้ อย (ค่า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 86.09) และ
5.3) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิ จิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 92.92) มีพฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลก
ดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
85.67)
6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 10)
ตัวแปรอิสระ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ได้
ร้ อยละ 25.5 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบ
สามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่า
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ทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย รายคู่ด้ วยวิ ธีก ารของ Scheffe’ (ตาราง 44 ในภาคผนวก ค) พบว่า
6.1) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.21) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า
นัก เรี ย นที่ มี ก ารรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล น้ อ ย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 87.04)
6.2) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.21) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า
นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.84) 6.3) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการ
รู้เ ท่ าทัน สื่อ ดิ จิ ทัลมากและการรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิ จิ ทัล มากพร้ อมกัน 2 ด้ า น
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.21) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มี
การรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัลน้ อยและการรับรู้ บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล น้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ กรรม 86.36) นอกจากนี ย้ ังพบผลอีก ประการว่า นัก เรี ย นที่มีก ารรู้เท่าทัน สื่อ
ดิจิทลั มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.21 ซึ่ง
สูงกว่ากลุม่ อื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทัลมากที่สดุ สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตาราง 10) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ง
ตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 92.79) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 83.96)
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 10)
ตัวแปรอิสระ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ได้
ร้ อยละ 13.3 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบ
สามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย รายคู่ด้ วยวิ ธีก ารของ Scheffe’ (ตาราง 45 ในภาคผนวก ค) พบว่า
7.1) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 96.08) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า
นัก เรี ย นที่ มี ก ารรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล น้ อ ย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 89.57)
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7.2) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 96.08) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่า
นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทัน สื่อดิ จิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติก รรม 87.12) 7.3) ในกลุ่มนักเรี ย นที่ มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับ รู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 96.08) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มี
การรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัลน้ อยและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล น้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ กรรม 88.78) นอกจากนี ย้ ังพบผลอีก ประการว่า นั ก เรี ย นที่มีก ารรู้เท่าทัน สื่อ
ดิจิทลั มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 96.08 ซึ่ง
สูงกว่ากลุม่ อื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทัลมากที่สดุ สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (ตาราง 9) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ ง
ตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 93.96) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 87.59)
1.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจทิ ัล ของนักเรียนที่มีเจตคติท่ ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล การรู้เท่ า
ทันสื่อดิจทิ ัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระท าในโลกดิจิทัลของ
นักเรี ยนที่บคุ คลอื่นยอมรับและสอดคล้ องกับกฎหมายที่กาหนดไว้ ในโลกดิจิทลั ช่วงคะแนนที่ได้ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 30 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
24.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.850) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนน
ระหว่าง 5 ถึง 25 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั น้ อย
และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 26 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มาก
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการท าตามกฎบนโลก
ดิจิทัลตามระดับเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุม่

จานวน
(คน)

เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น
พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั
(ก)
14.081**

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
8.918**
- หญิง
208
4.184
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
5.726*
- มาก
172
7.471**
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
9.595**
- มาก
153
3.345

<1

การรับรู้
บรรทัดฐาน
ทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
(ค)
10.951**

<1
5.662

4.583*
3.362

<1
<1
5.173* 1.254

<1
<1

5.189
4.936*

2.910
<1

<1
<1

6.116*
3.687

<1
<1

การรู้
เท่าทัน
สื่อดิจิทลั
(ข)

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

%
ทานาย

<1

1.821

2.834

<1

9.3

<1
<1

<1
<1

9.6
7.8

1.719
1.947

9.7
11.2

<1
<1

10.0
3.1

2.844 10.269**
<1
<1
<1
<1

1.667
1.182

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 11 (ต่อ)
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม

เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- หญิง
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 26.03
น้ อย = 23.36
มาก = 25.28
น้ อย = 24.57
มาก = 26.07
น้ อย = 23.67
มาก = 25.99
น้ อย = 24.43
มาก = 26.10
มาก = 26.06
มาก = 26.35
มาก = 26.05

น้ อย = 22.95
มาก = 24.24
น้ อย = 23.29
น้ อย = 24.08
น้ อย = 24.69
น้ อย = 24.34

มาก = 26.32
มาก = 25.45
มาก = 26.30
มาก = 25.65
มาก = 25.04
มาก = 25.73

น้ อย = 24.05
น้ อย = 25.35
น้ อย = 24.32
น้ อย = 22.49
น้ อย = 23.61
น้ อย = 22.88

มาก = 25.83
มาก = 24.90
มาก = 25.78
มาก = 26.33
มาก = 25.86
มาก = 26.48

น้ อย = 22.81
น้ อย = 24.09
น้ อย = 23.17
น้ อย = 24.45
น้ อย = 25.40
น้ อย = 24.57
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิจิทัล ที่มีเจตคติ ที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล แตกต่างกัน ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุ่ม (ตาราง 11)
พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 11) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 9.3 โดยพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพัน ธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ซึ่ งได้ แก่ 1.1) พฤติก รรมการทาตามกฎบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มี
เจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมื องดีบ นโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 26.03) มีพฤติก รรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.36) และ 1.2) พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
ระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นัก เรี ยนที่มีการรับ รู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 26.07) มี
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.67) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 11) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 9.6 โดยพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ซึ่งได้ แก่ 2.1) พฤติก รรมการทาตามกฎบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มี
เจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 25.99) มีพฤติก รรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.95) และ 2.2) พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
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ระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นัก เรี ยนที่มีการรับ รู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 26.10) มี
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.29) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 11) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 7.8 โดยพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั และการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิ ทัล อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เมื่อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย รายคู่ด้ วยวิธี ก ารของ
Scheffe’ (ตาราง 46 ในภาคผนวก ค) พบว่า 3.1) ในกลุ่ม นัก เรี ย นที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.32)
มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 22.49) 2) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.75) มีพฤติกรรมการทาตามกฎ
บนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติก รรม 22.49) 3) ในกลุ่มนักเรี ยนที่ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลมากและ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.36) มีพฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิ จิ ทัลมากกว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมื องดีบ นโลกดิจิ ทัลน้ อยและ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.49) นอกจากนีย้ ังพบผล
อีกประการว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อยและการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติ กรรม 22.49 ซึ่งต่ากว่ากลุ่มอื่น อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05) เป็ น นัก เรี ย นที่ มีพ ฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลน้ อยที่ สุด สาหรับ ตัวแปรที่ ไม่พ บ
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไป
ตามระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ตาราง 11)
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 11) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 9.7 โดย
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิ สัมพัน ธ์ แ บบสองทางระหว่างการรู้ เท่ าทัน สื่ อดิจิ ทัล และ
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การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 47 ในภาคผนวก ค) พบว่า 4.1) ในกลุม่ นักเรี ยนที่
มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก นักเรียนที่มี การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติ ก รรม 27.46) มีพ ฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล มากกว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.83) 4.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มี
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 27.46) มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทัน
สื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.90) 4.3) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก
และการรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
27.46) มีพฤติ กรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย
และการรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล น้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
25.52) นอกจากนี ย้ ังพบผลอีก ประการว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัลมากและการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.46 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล มากที่สดุ
สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 11) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.32) มี
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.05)
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 11) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 11.2 โดย
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิ สัม พัน ธ์ แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิ สระ 2 ตัว แต่
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่
5.1) พฤติ กรรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 25.65) มีพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มี
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เจตคติ ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดี บ นโลกดิจิ ทัลน้ อ ย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 22.49) และ 5.2)
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิ จิ ทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 25.73) มี พ ฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล
มากกว่านัก เรี ย นที่ มีก ารรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
22.88) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนัน้ พฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิ ทัลไม่แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
6) กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลน้ อย (ตาราง 11) ตัว
แปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ
10.0 โดยพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์แบบสามทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2
ตัว แต่พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่ง
ได้ แก่ 6.1) พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 25.83) มีพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มี
เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ นพลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทั ล น้ อย (ค่ า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 22.81) และ
6.2) พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.78) มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
มากกว่านัก เรี ย นที่ มีก ารรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
23.17) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิ ทัลนัน้ พฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิ ทัลไม่แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 11)
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิส ระ 3 ตัว ไม่แปรปรวนไปตามปฏิ สัมพัน ธ์ แ บบสองทางระหว่างตัวแปรอิส ระ 2 ตัว และไม่
แปรปรวนไปตามระดับตัวแปรอิสระทีละตัว
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1.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเคารพ
ผู้อ่ ืนบนโลกดิจิทัล ของนัก เรี ยนที่มี เจตคติท่ ีดีต่อการเป็ นพลเมื องดี บนโลกดิจิทัล การ
รู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของ
นักเรี ยนที่แสดงถึงการเคารพสิทธิ ความเสมอภาค และความแตกต่างของบุคคลอื่น ช่วงคะแนนที่
ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 11 ถึง 30 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.908) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 11 ถึง 25 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 26 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่
อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มาก
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลก
ดิจิทัลตามระดับเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุม่

จานวน
(คน)

เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น
พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั
(ก)
59.935**

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
21.012**
- หญิง
208
32.014**
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
40.299
- มาก
172
18.734**

5.290*

การรับรู้
บรรทัดฐาน
ทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
(ค)
14.882**

2.052
2.210

8.849**
6.701*

<1
2.204

1.136
<1

<1
2.195

<1
<1

25.3
20.3

2.719
2.233

6.104
9.404**

6.325*
2.529

1.447
<1

5.310*
<1

<1
<1

25.0
24.2

การรู้
เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั
(ข)

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

%
ทานาย

<1

1.248

1.364

<1

24.0

98
ตาราง 12 (ต่อ)
ค่าเอฟ
เจตคติที่ดีต่อ
จานวน
การเป็ น
กลุม่
(คน) พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั
(ก)
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
36.323
- มาก
153
18.671**

การรู้
เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั
(ข)

การรับรู้
บรรทัดฐาน
ทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
(ค)

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

%
ทานาย

2.212
3.713

12.381
2.266

1.187
<1

4.093*
1.227

<1
1.179

<1
<1

27.2
17.1

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม

เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- หญิง
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 26.21
น้ อย = 22.60
มาก = 25.36
น้ อย = 24.07
มาก = 25.96
น้ อย = 23.34
มาก = 26.47
มาก = 25.08
มาก = 26.38
มาก = 26.06
มาก = 25.65
มาก = 25.75

น้ อย = 22.58
น้ อย = 23.49
น้ อย = 23.15
น้ อย = 22.63
น้ อย = 24.54
น้ อย = 23.68

มาก = 26.35
มาก = 25.24
มาก = 25.94

น้ อย = 22.68
น้ อย = 24.48
น้ อย = 23.57
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ตาราง 12 (ต่อ)

กลุม่
- มาก

ตัวแปรอิสระ

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 26.02
น้ อย = 22.49
มาก = 25.54
น้ อย = 23.56
มาก = 25.99
น้ อย = 23.06
มาก = 26.22
มาก = 25.08
มาก = 25.97
มาก = 26.21
มาก = 25.79
มาก = 25.95

น้ อย = 22.26
น้ อย = 23.86
น้ อย = 22.93
น้ อย = 23.27
น้ อย = 24.41
น้ อย = 24.07

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
โลกดิจิทัล ที่มีเจตคติ ที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล แตกต่างกัน ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุ่ม (ตาราง 12)
พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 12) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 24.0 โดยพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พัน ธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่ 1.1) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มี
เจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 26.21) มีพฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 22.60) 1.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตาม
ระดับของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
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กลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
25.36) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มี การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.07) และ 1.3) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
ระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นัก เรี ยนที่มีการรับ รู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 25.96) มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.34)
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 12) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 25.3 โดยพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่ 2.1) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มี
เจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 26.47) มีพฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.58) และ 2.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
ระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นัก เรี ยนที่มีการรับ รู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 26.38) มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.15) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนัน้ พฤติกรรมการเคารพ
ผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 12) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 20.3 โดยพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่ 3.1) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มี
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เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.06) มีพฤติกรรมการ
เคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.63) และ 2.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
ระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นัก เรี ยนที่มีการรับ รู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 25.75) มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.68) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนัน้ พฤติกรรมการเคารพ
ผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 12) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 25.0 โดย
พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสามทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว จานวน
สองคู่ คือ
4.1) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
แบบสองทางระหว่างเจตคติ ที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล และการรู้เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล
อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 เมื่อเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย รายคู่ด้วยวิธีก ารของ Scheffe’
(ตาราง 48 ในภาคผนวก ค) พบว่า 4.1.1) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทัลน้ อย นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.43) มีพฤติกรรม
การเคารพผู้อื่ น บนโลกดิ จิ ทัลมากกว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่ าทัน สื่อ ดิ จิ ทัล น้ อย (ค่าเฉลี่ ย ของ
พฤติกรรม 21.93) 4.1.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.33) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 21.93) 4.1.3) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.37) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 23.43) 4.1.4) ในกลุม่ นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากและ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.37) มีพฤติกรรมการเคารพ
ผู้อื่น บนโลกดิ จิทัลมากกว่า นัก เรี ยนที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลน้ อยและ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.93) นอกจากนีย้ ังพบผล
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อีกประการว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อยและการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติ กรรม 21.93 ซึ่งต่ากว่ากลุ่มอื่น อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05) เป็ นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั น้ อยที่สดุ
4.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 49
ในภาคผนวก ค) พบว่า 4.2.1) ในกลุ่มนักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก นักเรียนที่มี การรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.22) มีพฤติกรรมการเคารพ
ผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 23.87) 4.2.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก
นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.22) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิ จิ ทัล มากกว่า นัก เรี ยนที่ มีก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิจิ ทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 24.27)
4.2.3) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั
มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.22) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
มากกว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อยและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั น้ อย
พร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.19) นอกจากนีย้ ังพบผลอีกประการว่า นักเรี ยนที่มี
การรู้ เท่าทัน สื่ อดิ จิ ทัลมากและการรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติ ก รรม 26.22 ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม อื่ น อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05) เป็ น นัก เรี ย นที่ มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากที่สดุ
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 12) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 24.2 โดย
พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสามทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่ง ได้ แก่
5.1) พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 26.02) มีพฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มี
เจตคติ ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดี บ นโลกดิจิ ทัลน้ อ ย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 22.49) และ 5.2)
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พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิ จิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 25.99) มีพ ฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล
มากกว่านัก เรี ย นที่ มีก ารรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
23.06) สาหรับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนัน้ พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 12)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ
27.2 โดยพฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์แบบสามทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์แบบสองทางระหว่างเจตคติที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย รายคู่ด้ วยวิธีก ารของ Scheffe’ (ตาราง 50 ใน
ภาคผนวก ค) พบว่า 6.1) ในกลุ่มนักเรีย นที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล น้ อย
นัก เรี ยนที่มีการรับ รู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 24.29) มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.56) 6.2) ทัง้ กลุ่มนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั น้ อยและมาก นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 25.66) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น พลเมืองดี บ นโลกดิ จิ ทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 21.56) 6.3) ในกลุ่มนักเรี ย นที่ มี
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.45) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
มากกว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อยและการรับรู้ บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.56) นอกจากนี ้ยังพบผลอีก
ประการว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อยและการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.56 ซึ่งต่ากว่ากลุ่มอื่น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05) เป็ นนัก เรี ยนที่มีพฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลน้ อยที่ สดุ สาหรับ
ตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ไม่
แปรปรวนไปตามระดับของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ตาราง 12)
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7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 12)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ
17.1 โดยพฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์ แบบสามทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2
ตัว แต่พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่ง
พบว่า พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 26.21) มีพฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มี
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.27) สาหรับการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
1.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการมี ส่วน
ร่ วมบนโลกดิจทิ ัล ของนักเรียนที่มีเจตคติท่ ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัล การรู้เท่ า
ทันสื่อดิจทิ ัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล หมายถึ ง การกระท าในโลกดิจิทัลของ
นักเรียนที่แสดงถึงการเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม หรือกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ด้ วยความสมัครใจ ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 5 ถึง 30 คะแนน แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.922) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 5 ถึง 17 คะแนน คือ จัดเป็ น
ผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มสูงเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 18 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทลั มาก
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
ตามระดับเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัด
ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลที่แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุม่

จานวน
(คน)

เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น
พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั
(ก)
<1

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
<1
- หญิง
208
1.028
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
<1
- มาก
172
<1
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
<1
- มาก
153
<1

6.688*

การรับรู้
บรรทัดฐาน
ทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
(ค)
1.167

1.239
3.736

<1
<1

<1
<1

<1
<1

<1
3.638

2.016
<1

0.9
2.6

3.555
2.737

1.445
<1

<1
<1

1.127
<1

1.419
1.395

<1
<1

2.3
-1.1

2.426
3.360

1.945
<1

<1
<1

1.148
<1

<1
2.697

3.822
1.918

4.0
-0.5

การรู้
เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั
(ข)

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

%
ทานาย

<1

<1

2.848

<1

2.3

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม

ตัวแปรอิสระ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
น้ อย = 17.44
มาก = 17.06
มาก = 17.95
น้ อย = 16.46
น้ อย = 17.47
มาก = 16.99
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กลุม่
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- หญิง
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
น้ อย = 18.02
มาก = 18.13
น้ อย = 17.83
มาก = 17.04
มาก = 17.77
มาก = 16.89

มาก = 17.09
น้ อย = 16.99
มาก = 17.20
น้ อย = 16.43
น้ อย = 16.03
น้ อย = 16.82

น้ อย = 17.46
มาก = 18.08
น้ อย = 17.65
น้ อย = 17.42
มาก = 17.76
น้ อย = 17.26

มาก = 17.13
น้ อย = 16.36
มาก = 16.94
มาก = 16.97
น้ อย = 16.59
มาก = 17.07

น้ อย = 17.48
มาก = 17.97
น้ อย = 17.54
น้ อย = 17.38
มาก = 17.93
มาก = 17.35

มาก = 16.87
น้ อย = 16.31
มาก = 16.74
มาก = 17.33
น้ อย = 16.71
น้ อย = 17.34

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบน
โลกดิจิทลั โดยมีตวั แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
(ตาราง 13) พบว่า ในกลุ่ ม รวม ตัวแปรอิ สระสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 2.3 โดยพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวน
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ไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์
แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตาม
ระดับของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
17.95) มีพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มี ก ารรู้เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 16.46) สาหรับกลุ่มย่ อยทัง้ 6 กลุ่มนัน้ พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพัน ธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามระดับตัวแปรอิสระ
ทีละตัว
1.5 ผลการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติ ก รรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจทิ ัล ของนักเรี ยนที่มีเจตคติท่ ีดีต่อการเป็ นพลเมื องดีบนโลกดิจทิ ัล
การรู้เท่ าทันสื่อดิจทิ ัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิ ทัล หมายถึ ง การกระทาในโลกดิจิ ทัลของ
นักเรียนที่แสดงออกถึงการไม่เบียดเบียนตนเองและสังคม นอกจากนี ้ยังยอมรับผลของการกระทา
ของตนเองอย่างเต็มใจ ไม่วา่ การกระทานันจะถู
้ กหรือผิดก็ตาม ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 11
ถึง 30 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.07 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.238) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 11 ถึง 23
คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนน
ในกลุ่มสูงเป็ น ผู้ที่ ได้ คะแนนระหว่าง 24 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่ อยู่ในกลุ่มที่ มีพฤติก รรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มาก
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการรับ ผิดชอบบนโลก
ดิจิทัลตามระดับเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุม่

จานวน
(คน)

เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น
พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั
(ก)
21.167**

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
2.598
- หญิง
208
18.614**
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
18.420**
- มาก
172
4.598*
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
13.541**
- มาก
153
5.758*

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

%
ทานาย

18.098

การรับรู้
บรรทัดฐาน
ทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
(ค)
2.185

1.467

2.684

6.713*

<1

15.2

7.361**
7.580

5.168*
<1

2.207
<1

<1
1.469

2.652
4.235*

<1
<1

11.7
17.0

10.809**
7.933

<1
1.759

1.022
<1

1.274
1.068

1.412
5.425*

<1
<1

15.7
12.8

8.347**
7.649**

3.061
<1

1.526
<1

2.560
1.061

3.814
3.313

1.236
<1

17.6
8.6

การรู้
เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั
(ข)

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม

ตัวแปรอิสระ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 23.97
น้ อย = 21.79
มาก = 24.02
น้ อย = 22.09
มาก = 23.79
น้ อย = 22.26
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กลุม่
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ

เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- หญิง
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
- มาก
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 23.74
มาก = 23.62
มาก = 24.08
มาก = 24.10
มาก = 24.43
มาก = 23.64

น้ อย = 21.95
น้ อย = 21.76
น้ อย = 21.98
น้ อย = 21.50
น้ อย = 22.35
น้ อย = 22.76

มาก = 23.89
มาก = 23.81
มาก = 23.55
มาก = 24.07
มาก = 24.32
มาก = 24.13

น้ อย = 21.41
น้ อย = 21.89
น้ อย = 22.09
น้ อย = 22.26
น้ อย = 22.33
น้ อย = 22.48

มาก = 23.88
มาก = 23.78
มาก = 23.75
มาก = 24.09
มาก = 24.39
มาก = 23.84

น้ อย = 21.42
น้ อย = 21.81
น้ อย = 21.81
น้ อย = 22.50
น้ อย = 22.55
น้ อย = 23.09

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทัล ที่มีเจตคติ ที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล แตกต่างกัน ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุ่ม (ตาราง 14)
พบว่า
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1) กลุ่มรวม (ตาราง 14) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 15.2 โดยพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิ ทัล อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เมื่อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย รายคู่ด้ วยวิธี ก ารของ
Scheffe’ (ตาราง 51 ในภาคผนวก ค) พบว่า 1.1) ในกลุ่มนัก เรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก
นัก เรี ย นที่ มี การรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 24.34) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.78) 1.2) ในกลุ่มนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
ในโลกดิ จิ ทัล มาก นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่ าทัน สื่ อ ดิ จิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 24.34) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 21.71) 1.3) ในกลุ่มนักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสัง คมในโลกดิ จิ ทั ล มากพร้ อมกั น 2 ด้ าน (ค่า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 24.34) มี พ ฤติ ก รรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรี ยนที่ มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิ ทัลน้ อยและการรับรู้บรรทัด
ฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั น้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.14) นอกจากนี ้ยังพบ
ผลอีกประการว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ กรรม 24.34 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ
.05) เป็ น นัก เรี ย นที่ มี พฤติ ก รรมการรับ ผิ ดชอบบนโลกดิจิ ทัล มากที่ สุด สาหรับ ตัวแปรที่ ไม่พ บ
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
ระดับของเจตคติ ที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01
(ตาราง 14) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่
ดี ต่อ การเป็ น พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 23.97) มี พ ฤติ ก รรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.79)
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 14) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 11.7 โดยพฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่ 2.1) พฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลก
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ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.62) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.76) และ 2.2) พฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 24.08) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มกี ารรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.98) สาหรับเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัลนัน้ พฤติก รรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระนี ้
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 14) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิ ทัลได้ ร้อยละ 17.0 โดยพฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิ ทัล อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เมื่อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย รายคู่ด้ วยวิธี ก ารของ
Scheffe’ (ตาราง 52 ในภาคผนวก ค) พบว่า 3.1) ในกลุม่ นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
ในโลกดิ จิ ทัล มาก นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่ าทัน สื่ อ ดิ จิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 24.07) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 21.43) 3.2) ในกลุ่มนักเรียนที่มีการรู้ เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลกดิ จิ ทัล มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 24.07) มีพฤติก รรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อยและการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลกดิจิทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.51) สาหรับตัวแปรที่ไม่
พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตาราง 14) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่
ดี ต่อ การเป็ น พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 24.10) มี พ ฤติ ก รรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.50)
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4) กลุ่ มความถี่ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต น้ อย (ตาราง 14) ตัวแปรอิส ระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 15.7 โดย
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิ สัม พัน ธ์ แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิ สระ 2 ตัว แต่
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่งได้ แก่
4.1) พฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยนัก เรี ย นที่ มี เจตคติ ที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.89) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติ กรรม 21.41) และ 4.2) พฤติ กรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
23.81) มีพฤติ กรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มี ก ารรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัล น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.89) สาหรับการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั นัน้ พฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
5) กลุ่ ม ความถี่ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต มาก (ตาราง 14) ตัวแปรอิส ระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 12.8 โดย
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิ สัมพัน ธ์ แ บบสองทางระหว่างการรู้ เท่ าทัน สื่ อดิจิ ทัล และ
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 53 ในภาคผนวก ค) พบว่า 5.1) ในกลุม่ นักเรี ยนที่
มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติ ก รรม 24.96) มีพ ฤติ ก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิ ทัล มากกว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.88) 5.2) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มี
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรม 24.96) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทัน
สื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.92) 5.3) ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก
และการรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัล มากพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
24.96) มีพฤติกรรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัลน้ อย
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และการรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมในโลกดิจิ ทัลน้ อยพร้ อมกัน 2 ด้ าน (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
22.51) นอกจากนี ย้ ังพบผลอีก ประการว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัลมากและการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.96 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล มากที่สดุ
สาหรับตัวแปรที่ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลก
ดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 14) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นักเรี ยนที่มีเจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.07) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.26)
6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 14)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ
17.6 โดยพฤติ กรรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์แบบสามทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2
ตัว แต่พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่ง
ได้ แก่ 6.1) พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยนัก เรี ย นที่ มี เจตคติ ที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.88) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติ กรรม 21.42) และ 6.2) พฤติ กรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
23.78) มีพฤติ กรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มี ก ารรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัล น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.81) สาหรับการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั นัน้ พฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
7) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 14)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ
8.6 โดยพฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิ จิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิ สัมพัน ธ์ แบบสามทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2
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ตัว แต่พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ซึ่ง
ได้ แก่ 7.1) พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยนัก เรี ย นที่ มี เจตคติ ที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.09) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติ กรรม 22.50) และ 7.2) พฤติ กรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่
แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรู้ เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม
24.39) มีพฤติ กรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มี ก ารรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัล น้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.55) สาหรับการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั นัน้ พฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
2. ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัลด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ของนักเรี ยนที่มี บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ และการมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในส่วนนี เ้ ป็ น การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสองทางของ
คะแนนพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื อ งดีบ นโลกดิ จิ ทัล ทัง้ ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งได้ แ ก่
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั โดยมีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลชอบ
ความหลากหลาย มักค้ นหาประสบการณ์แปลกใหม่ และมีความสุขกับการคบค้ าสมาคมกับบุคคล
อื่น เพราะฉะนัน้ บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์สงู จะมีความคิดสร้ างสรรค์ มี
จินตนาการสูง ใฝ่ เรี ยนรู้ และมักจะนาเสนอตนเองเพื่ อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในทางตรงกัน ข้ าม
บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ต่า จะเป็ นคนที่ไม่เปิ ดรับกับสิ่งใหม่ๆ ยึดติดกับสิ่ง
เดิมๆ ค่านิยมแบบเก่าๆ และขาดการใฝ่ เรียนรู้ ช่วงคะแนนที่ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 39 ถึง 72 คะแนน
แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่า เฉลี่ ย เป็ น ตัวแบ่ ง (ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 57.92 และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.026) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 39 ถึง 58 คะแนน
คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่ม
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สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 59 ถึง 72 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์มาก
การมี แบบอย่ า งที่ ดี จ ากสื่ อดิ จิ ทัล หมายถึ ง การที่ นัก เรี ย นได้ พ บเห็ น แบบอย่ า ง
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีจากสื่อดิจิทลั ต่างๆ ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 18 ถึง 60 คะแนน
แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่า เฉลี่ ย เป็ น ตัวแบ่ ง (ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 41.20 และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.129) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 18 ถึง 41 คะแนน
คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 42 ถึง 60 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก
การวิเคราะห์ ข้อมูลจะกระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่ อยอีก 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตาม
ข้ อมูลพื น้ ฐานส่วนบุค คลของกลุ่มตัวอย่ าง คือ 1) แบ่ งตามเพศ ได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิ ง
2) แบ่งตามความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต ได้ แก่ กลุม่ ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย และกลุม่
ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และ 3) แบ่งตามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั ได้ แก่
กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทลั มาก
2.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองของพฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดี บ นโลกดิ จิทั ล ของนั ก เรี ย นที่ มี บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ และการมี
แบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัลที่แตกต่ างกั น
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระทาบนโลกดิจิทัลที่
ก่อให้ เกิดผลดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 54 ถึง 118 คะแนน แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.636) โดยผู้ที่ ได้ ค ะแนนในกลุ่มต่าเป็ น ผู้ที่ ได้ คะแนนระหว่าง 54 ถึ ง 90 คะแนน คื อ
จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่ม
สูงเป็ นผู้ที่ได้ ค ะแนนระหว่าง 91 ถึง 118 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม ที่มีพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัลตามระดับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลที่
แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)

กลุม่

จานวน
(คน)

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
- มาก
153

บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์
(ก)
67.818**

ค่าเอฟ
การมีแบบอย่างที่ดี
จากสือ่ ดิจิทัล
(ข)
20.995**

กxข

%
ทานาย

<1

19.8

29.794**
30.752**

11.615**
6.213*

<1
<1

21.3
16.4

33.767**
32.809**

9.616**
12.534**

1.265
<1

17.2
22.5

39.317**
25.035**

30.513**
<1

<1
2.310

24.1
14.4

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 94.58
น้ อย = 86.06
มาก = 92.70
น้ อย = 87.19
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ตาราง 15 (ต่อ)

กลุม่
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ

บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- หญิง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 94.15
มาก = 93.89
มาก = 94.97
มาก = 92.22

น้ อย = 84.88
น้ อย = 86.98
น้ อย = 87.19
น้ อย = 87.62

มาก = 94.71
มาก = 93.01
มาก = 94.39
มาก = 92.30

น้ อย = 86.57
น้ อย = 87.93
น้ อย = 85.45
น้ อย = 86.15

มาก = 93.93
มาก = 92.72
มาก = 95.36
มาก = 92.65

น้ อย = 85.53
น้ อย = 85.34
น้ อย = 87.20
น้ อย = 90.47

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทัล ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ ดีจากสื่อดิจิทัล
แตกต่างกัน ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุม่ (ตาราง 15) พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 15) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 19.8 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับ ของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 1.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.58) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
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โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
86.06) และ 1.2) พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 94.70) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดี
จากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 87.19)
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 15) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 21.3 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 2.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.15) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
84.88) และ 2.2) พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 93.89) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดี
จากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.98)
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 15) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 16.4 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 3.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 94.97) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
87.19) และ 3.2) พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
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กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 92.22) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากกว่านัก เรียนที่มีแบบอย่างที่ดี
จากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 87.62)
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 15) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 17.2 โดย
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ แบบสองทางระหว่าง
ตัว แปรอิ ส ระ 2 ตัว แต่ แ ปรปรวนไปตามระดับ ของตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว ได้ ปรากฏผลว่ า
4.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ ง
ตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 94.71) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.57) และ 4.2) พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 93.01) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 87.93)
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 15) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 22.5 โดย
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ แบบสองทางระหว่าง
ตัว แปรอิ ส ระ 2 ตัว แต่ แ ปรปรวนไปตามระดับ ของตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว ได้ ปรากฏผลว่ า
5.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ ง
ตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 94.39) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 85.45) และ 5.2) พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 92.30) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 86.15)
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6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 15)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อย
ละ 24.1 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสอง
ทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า
6.1) พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ ง
ตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 93.93) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 85.53) และ 6.2) พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 92.72) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 85.34)
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 15)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อย
ละ 14.4 โดยพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสอง
ทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า
พฤติกรรมการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 95.36) มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 87.20) สาหรับ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
2.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิทัล ของนั ก เรี ย นที่มี บุ คลิก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ และการมี
แบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระท าในโลกดิจิทัลของ
นักเรี ยนที่บคุ คลอื่นยอมรับและสอดคล้ องกับกฎหมายที่กาหนดไว้ ในโลกดิจิทลั ช่วงคะแนนที่ได้ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 30 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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24.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.850) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนน
ระหว่าง 5 ถึง 25 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั น้ อย
และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 26 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มาก
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
ตามระดับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ที่แตกต่าง
กัน ในกลุม่ รวมและกลุ่มย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)

กลุม่

จานวน
(คน)

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
- มาก
153

บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์
(ก)
1.281

ค่าเอฟ
การมีแบบอย่างที่ดี
จากสือ่ ดิจิทัล
(ข)
11.804**

กxข

%
ทานาย

<1

2.8

<1
2.431

6.477*
1.593

<1
<1

1.9
0.9

<1
<1

6.247*
6.372*

<1
<1

2.0
2.7

<1
<1

13.592**
1.435

3.573
1.771

5.3
0.1

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 16 (ต่อ)
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- หญิง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 25.35
น้ อย = 24.58
มาก = 25.79
น้ อย = 24.08
มาก = 24.49
มาก = 25.72
มาก = 26.13
มาก = 25.82

น้ อย = 24.20
น้ อย = 23.74
น้ อย = 24.95
น้ อย = 24.77

มาก = 25.78
มาก = 26.23
มาก = 24.73
มาก = 25.23

น้ อย = 25.07
น้ อย = 24.60
น้ อย = 23.99
น้ อย = 23.35

มาก = 25.00
มาก = 25.62
มาก = 25.77
มาก = 26.04

น้ อย = 24.16
น้ อย = 23.45
น้ อย = 25.49
น้ อย = 25.19

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิ จิ ทัล ที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และการมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
แตกต่างกัน ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุม่ (ตาราง 16) พบว่า
1) กลุ่ มรวม (ตาราง 16) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 2.8 โดยพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตาม
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ระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มที่ แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มีแบบอย่ างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัลมาก
(ค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรม 25.79) มีพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.08) สาหรับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์นนั ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 16) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 1.9 โดยพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับ ของการมีแบบอย่างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.72) มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.74) สาหรับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์นนั ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
3) กลุ่ ม เพศหญิ ง (ตาราง 16) พฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว และไม่แปรปรวนไปตาม
ระดับตัวแปรอิสระทีละตัว
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 16) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 2.0 โดย
พฤติ ก รรม การท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสองทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นักเรี ยนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.23) มีพฤติกรรมการท า
ตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
24.60) สาหรับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ นนั ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
5) กลุ่ม ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 16) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 2.7 โดย
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พฤติ ก รรม การท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสองทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นักเรี ยนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.23) มีพฤติกรรมการท า
ตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรีย นที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลน้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
23.35) สาหรับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ นนั ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 16)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ
5.3 โดยพฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทัล ไม่แ ปรปรวนไปตามปฏิสัม พัน ธ์ แบบสองทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้
พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดจี ากสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.62) มีพฤติกรรมการ
ท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทัล มากกว่านัก เรี ย นที่ มี แบบอย่ างที่ ดี จ ากสื่อ ดิจิ ทัล น้ อ ย (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 23.45) สาหรับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์นนั ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 16)
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามระดับตัวแปรอิสระทีละตัว
2.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเคารพ
ผู้อ่ ืนบนโลกดิจิทัล ของนั ก เรี ยนที่มี บุ คลิกภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ และการมี
แบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล หมายถึง การกระทาในโลกดิจิทัลของ
นักเรี ยนที่แสดงถึงการเคารพสิทธิ ความเสมอภาค และความแตกต่างของบุคคลอื่น ช่วงคะแนนที่
ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 11 ถึง 30 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.908) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 11 ถึง 25 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
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ดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 26 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่
อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มาก
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทัลตามระดับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลที่
แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)

กลุม่

จานวน
(คน)

รวม
400
เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
- มาก
153

บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์
(ก)
18.800**

ค่าเอฟ
การมีแบบอย่างที่ดี
จากสือ่ ดิจิทัล
(ข)
41.783**

กxข

%
ทานาย

1.169

14.7

5.850*
10.970**

32.208**
9.611**

<1
1.517

18.9
9.4

9.212**
8.900**

20.907**
21.277**

1.354
<1

12.7
16.1

8.547**
9.144**

52.498**
1.766

<1
<1

21.7
5.6

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 17 (ต่อ)
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- หญิง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 25.75
น้ อย = 23.86
มาก = 26.03
น้ อย = 23.42
มาก = 25.49
มาก = 26.88
มาก = 25.99
มาก = 25.69

น้ อย = 23.42
น้ อย = 23.27
น้ อย = 24.29
น้ อย = 23.72

มาก = 25.79
มาก = 26.10
มาก = 25.70
มาก = 25.93

น้ อย = 24.05
น้ อย = 23.69
น้ อย = 23.63
น้ อย = 23.05

มาก = 25.58
มาก = 26.34
มาก = 25.96
มาก = 25.57

น้ อย = 23.73
น้ อย = 22.73
น้ อย = 24.14
น้ อย = 24.64

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
โลกดิ จิ ทัล ที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และการมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
แตกต่างกัน ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุม่ (ตาราง 17) พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 17) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 14.7 โดยพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 1.1) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไป
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ตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 25.75) มีพฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
มากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.86)
และ 1.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดี
จากสื่อดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.03)
มีพฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ย นที่ มีแบบอย่ างที่ ดีจากสื่อดิจิ ทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.42)
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 17) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 18.9 โดยพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับ ของตัวแปรอิ สระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า 2.1) พฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิ จิ ทัล
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.49) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
23.42) และ 2.2) พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่ น บนโลกดิ จิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 26.88) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.27)
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 17) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิ จิทัลได้ ร้อยละ 9.4 โดยพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับ ของตัวแปรอิ สระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า 3.1) พฤติก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิ จิ ทัล
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.99) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
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โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
24.29) และ 3.2) พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่ น บนโลกดิ จิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 25.69) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.27)
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 17) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 12.7 โดย
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 4.1) พฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้
พบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.79) มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.05) และ 4.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวน
ไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.10) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.69)
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 17) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 16.1 โดย
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 5.1) พฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้
พบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.70) มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.63) และ 5.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวน
ไปตามระดับของ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อ
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พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.93) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.05)
6) กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลน้ อย (ตาราง 17) ตัว
แปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ
21.7 โดยพฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสองทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า
6.1) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 25.58) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.73) และ 6.2) พฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.34) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.73)
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 17)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ
5.6 โดยพฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิ จิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสองทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า
พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 25.96) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.14) สาหรับ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
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2.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการมีส่ วน
ร่ วมบนโลกดิจิทัล ของนั กเรี ยนที่มี บุ คลิก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ และการมี
แบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล หมายถึ ง การกระท าในโลกดิจิทัลของ
นักเรียนที่แสดงถึงการเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม หรือกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ด้ วยความสมัครใจ ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 5 ถึง 30 คะแนน แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.922) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 5 ถึง 17 คะแนน คือ จัดเป็ น
ผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้
คะแนนระหว่าง 18 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทลั มาก
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
ตามระดับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ที่แตกต่าง
กัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล
ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)

กลุม่
รวม
เพศ
- ชาย
- หญิง
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
- มาก

จานวน
(คน)
400

ค่าเอฟ
บุคลิกภาพแบบเปิ ด การมีแบบอย่างที่ดี
ใจรับประสบการณ์
จากสือ่ ดิจิทัล
(ก)
(ข)
42.570**
5.105*

กxข

%
ทานาย

1.079

9.6

192
208

35.070**
10.369**

5.075*
<1

<1
<1

15.9
3.5

228
172

26.218**
16.030**

3.357
1.774

<1
<1

9.9
7.5
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ตาราง 18 (ต่อ)

กลุม่

จานวน
(คน)

ค่าเอฟ
บุคลิกภาพแบบเปิ ด การมีแบบอย่างที่ดี
ใจรับประสบการณ์
จากสือ่ ดิจิทัล
(ก)
(ข)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
- มาก
153

21.977**
21.392**

4.155*
<1

กxข

%
ทานาย

<1
2.289

7.8
11.8

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- หญิง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 18.82
น้ อย = 15.88
น้ อย =17.53
มาก = 16.91
มาก = 19.87
น้ อย = 17.87
มาก = 17.89
มาก = 16.89

น้ อย = 15.75
มาก = 16.95
น้ อย = 15.99
น้ อย = 16.82

มาก = 18.91
น้ อย = 17.63
มาก = 18.70
น้ อย = 17.39

น้ อย = 15.78
มาก = 16.88
น้ อย = 16.00
มาก = 16.94

มาก = 18.80
น้ อย = 17.55

น้ อย = 16.03
มาก = 16.70
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ตาราง 18 (ต่อ)

กลุม่
- มาก

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 18.86
น้ อย = 15.56
น้ อย = 17.50
มาก = 17.21

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบน
โลกดิ จิ ทัล ที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และการมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
แตกต่างกัน ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุม่ (ตาราง 18) พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 18) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ 9.6 โดยพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 1.1) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติก รรม 18.82) มีพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล
มากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 15.88)
และ 1.2) พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมีแบบอย่างที่ ดี
จากสื่อดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิ ทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 17.53)
มีพฤติ ก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 16.91)
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 18) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 15.9 โดยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับ ของตัวแปรอิ ส ระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า 2.1) พฤติ ก รรมการมีส่วนร่ ว มบนโลกดิ จิ ทัล
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
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แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 19.87) มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลก
ดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
15.74) และ 2.2) พฤติ ก รรมการมี ส่ว นร่ ว มบนโลกดิ จิ ทั ล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดี จ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 17.87) มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 16.95)
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 18) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติ ก รรมการมีส่วนร่ วมบนโลกดิ จิทัล ได้ ร้อยละ 3.5 โดยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติก รรม 17.89) มีพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล
มากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 15.99)
สาหรับการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล นัน้ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล ไม่แปรปรวน
ตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 18) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 9.9 โดย
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 18.91) มี
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 15.78) สาหรับการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 18) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 7.5 โดย
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พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 18.70) มี
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 16.00) สาหรับการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 18)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ
7.8 โดยพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่าง
ตัว แปรอิ ส ระ 2 ตัว แต่ แ ปรปรวนไปตามระดับ ของตัว แปรอิ ส ระที ละตัว ได้ ปรากฏผลว่ า
6.1) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 18.80) มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 16.03) และ 6.2) พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลก
ดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับ ของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่าง
ที่ดีจากสื่อดิจิ ทัลมาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 17.55) มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล
มากกว่านักเรี ยนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 16.70)
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 18)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ
11.8 โดยพฤติ ก รรมการมีส่วนร่ วมบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิ สัมพัน ธ์ แบบสองทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า
พฤติ ก รรมการมี ส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของบุค ลิก ภาพแบบเปิ ด ใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 18.86) มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ด
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ใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 15.56) สาหรับการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
นัน้ พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
2.5 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติ ก รรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจทิ ัล ของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการ
มีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจทิ ัลที่แตกต่ างกัน
พฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิ ทัล หมายถึ ง การกระทาในโลกดิจิ ทัลของ
นักเรียนที่แสดงออกถึงการไม่เบียดเบียนตนเองและสังคม นอกจากนี ้ยังยอมรับผลของการกระทา
ของตนเองอย่างเต็มใจ ไม่วา่ การกระทานันจะถู
้ กหรือผิดก็ตาม ช่วงคะแนนที่ได้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 11
ถึง 30 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.07 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.238) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ ต่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 11 ถึง 23
คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั น้ อย และผู้ที่ได้ คะแนน
ในกลุ่มสูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 24 ถึง 30 คะแนน คือ จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มาก
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
ตามระดับบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ที่แตกต่าง
กัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย (ตอนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
ตามระดับของตัวแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 1)

กลุม่
รวม
เพศ
- ชาย
- หญิง

กxข

%
ทานาย

400

บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์
(ก)
63.015**

ค่าเอฟ
การมีแบบอย่างที่ดี
จากสือ่ ดิจิทัล
(ข)
18.305**

<1

18.2

192
208

19.284**
31.018**

10.729**
5.598*

<1
<1

17.0
17.6

จานวน
(คน)
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ตาราง 19 (ต่อ)

กลุม่

จานวน
(คน)

บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์
(ก)

ค่าเอฟ
การมีแบบอย่างที่ดี
จากสือ่ ดิจิทัล
(ข)

26.095**
40.535**
36.675**
23.361**

ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
- มาก
153

กxข

%
ทานาย

10.124**
8.516**

<1
1.694

14.7
24.1

24.220**
<1

<1
<1

21.6
12.7

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(ตอนที่ 2)

กลุม่
รวม
เพศ
- ชาย

ตัวแปรอิสระ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- หญิง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
ความถีใ่ นการใช้อนิ เทอร์เน็ต
- น้อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างทีด่ จี ากสือ่ ดิจทิ ลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างทีด่ จี ากสือ่ ดิจทิ ลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 24.65
น้ อย = 21.74
มาก = 23.98
น้ อย = 22.16
มาก = 24.30
มาก = 24.35
มาก = 24.97
มาก = 23.83

น้ อย = 21.51
น้ อย = 22.09
น้ อย = 21.96
น้ อย = 22.31

มาก = 24.24
มาก = 23.80
มาก = 25.26
มาก = 24.19

น้อย = 21.68
น้อย = 22.01
น้อย = 21.83
น้อย = 22.37
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ตาราง 19 (ต่อ)

กลุม่

ตัวแปรอิสระ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั
- มาก
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
มาก = 24.56
มาก = 24.07
มาก = 24.77
มาก = 23.84

น้ อย = 21.61
น้ อย = 21.61
น้ อย = 22.01
น้ อย = 23.14

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิ จิ ทัล ที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และการมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
แตกต่างกัน ทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อย 6 กลุม่ (ตาราง 19) พบว่า
1) กลุ่มรวม (ตาราง 19) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลได้ ร้อยละ 18.2 โดยพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 1.1) พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ มาก (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 24.65) มีพฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล
มากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.74)
และ 1.2) พฤติกรรมการรับผิด ชอบบนโลกดิจิทัล แปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ ดี
จากสื่อดิจิทัล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.98)
มีพ ฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านักเรี ย นที่มีแบบอย่ างที่ ดีจากสื่อดิจิ ทัลน้ อย
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.16)
2) กลุ่มเพศชาย (ตาราง 19) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 17.0 โดยพฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
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ระดับ ของตัว แปรอิส ระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า 2.1) พฤติก รรมการรั บ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.30) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
21.51) และ 2.2) พฤติ ก รรมการรับ ผิ ด ชอบบนโลกดิ จิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 24.35) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.09)
3) กลุ่มเพศหญิง (ตาราง 19) ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิ ทัล ได้ ร้อยละ 17.6 โดยพฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลก
ดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตาม
ระดับ ของตัว แปรอิส ระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า 3.1) พฤติก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล
แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.97) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
21.96) และ 3.2) พฤติ ก รรมการรับ ผิ ด ชอบบนโลกดิ จิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของการมี
แบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่มีแบบอย่างที่ดีจ ากสื่อดิจิทัลมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 23.83) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.31)
4) กลุ่ มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย (ตาราง 19) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 14.7 โดย
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 4.1) พฤติกรรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
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นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 24.24) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.68) และ 4.2) พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับ ของการมีแบบอย่างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 23.80) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.01)
5) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก (ตาราง 19) ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล ได้ ร้อยละ 24.1 โดย
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ ปรากฏผลว่า 5.1) พฤติกรรมการ
รับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า
นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 25.26) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.83) และ 5.2) พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไป
ตามระดับ ของการมีแบบอย่างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.19) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.37)
6) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย (ตาราง 19)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ
21.6 โดยพฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสองทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า
6.1) พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 24.56) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีบุคลิ กภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.61) และ 6.2) พฤติกรรมการรับผิดชอบ
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บนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ แบ่ งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักเรี ย นที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.07) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลก
ดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 21.61)
7) กลุ่ มที่มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล มาก (ตาราง 19)
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ได้ ร้อยละ
12.7 โดยพฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ แบบสองทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว ได้ ป รากฏผลว่า
พฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล แปรปรวนไปตามระดับ ของบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นัก เรี ย นที่ มี บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ม าก (ค่าเฉลี่ย ของ
พฤติกรรม 24.77) มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ น้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.01) สาหรับ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั นัน้ พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ไม่แปรปรวนตามระดับของตัวแปรอิสระนี ้
3. ผลการวิเคราะห์ ค่าอานาจการทานายเพื่อค้ นหาตัวทานายที่สาคัญและปริมาณ
การทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจทิ ัลด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน โดยใช้
ตัวแปรปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคมเป็ นตัวทานาย ด้ วยสถิติวิเคราะห์ ก ารถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็ น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อหาเปอร์ เซ็นต์การทานาย
ตัวทานายที่สาคัญ และลาดับการทานายในตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัลด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ พฤติกรรมการท าตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบ
บนโลกดิจิทลั
สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ แบบเป็ น ขัน้
(Stepwise) โดยมีชุด ท านาย 3 ชุด ได้ แก่ ตัวท านายชุดที่ 1 คือ ชุดปั จ จัย ทางจิ ต ประกอบด้ วย
ตัวทานาย 3 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ตัวทานายชุดที่ 2 คือ ชุดปั จจัยทางสังคม ประกอบด้ วย
ตัวทานาย 2 ตัวแปร คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั และตัวทานายชุดที่ 3 คือ ชุดปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม ประกอบด้ วยตัวทานาย 5
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ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับ ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั
การวิเคราะห์ ข้อมูลจะกระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่ อยอีก 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตาม
ข้ อมูลพื น้ ฐานส่วนบุค คลของกลุ่มตัวอย่ าง คือ 1) แบ่ งตามเพศ ได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิ ง
2) แบ่งตามความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต ได้ แก่ กลุม่ ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย และกลุม่
ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และ 3) แบ่งตามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั ได้ แก่
กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทลั มาก
3.1 ผลการทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมื องดีบนโลกดิจิทัล โดยใช้ ปัจจัย
ทางจิตและปั จจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
เมื่ อน าคะแนนพฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล มาท าการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ทานายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยทางจิต ซึ่งประกอบด้ วย เจตคติ
ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิจิ ทัล การรู้ เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัล และบุค ลิก ภาพแบบเปิ ด ใจรับ
ประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 20) พบว่า ปัจจัยทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร สามารถ
ทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ได้ 31.8% โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญ เรี ยง
จากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .33) บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .32) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .15) ซึ่งหมายความว่า
นัก เรี ย นที่ มี เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ นพลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล มาก มี บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ มาก และมีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั มากด้ วย

จานวน
(คน)
400

14.9
8.2

.38, .33, .16
.35, .27

1, 3, 2
3, 1
4, 5
4

4, 5
4

4
4, 5

.22, .21
.30

.20, .18
.38

.38
.21, .16

38.4
22.2

32.1
34.3

32.2
36.3

3, 1, 2, 5
3, 1, 4

1, 3, 2
3, 4, 2

3, 1, 4
2, 1, 3, 4

.33, .31, .15, .14
.34, .19, .18

.41, .26, .16
.38, .26, .19

.37, .24, .18
.28, .28, .26, .13

ชุด 3 ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม (1-5)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
33.0
3, 1, 2, 4 .31, .26, .15, .14

ตัวทานายที่ 2 คือ การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั ตัวทานายที่ 3 คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ตัวทานายที่ 5 คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

10.8
13.9

.41, .26, .16
.39, .23, .17

1, 3, 2
3, 1, 2

หมายเหตุ : ค่าเบต้ าทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตัวทานายที่ 1 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ตัวทานายที่ 4 คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

13.9
9.5

.39, .33
.33, .28, .26

ชุด 2 ปั จจัยทางสังคม (4-5)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
12.5
4, 5
.26, .13

3, 1
1, 2, 3

ชุด 1 ปั จจัยทางจิต (1-3)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
31.8
1, 3, 2
.33, .32, .15

รวม
เพศ
- ชาย
192
30.3
- หญิง
208
35.2
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
32.1
- มาก
172
32.8
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
37.2
- มาก
153
20.0

กลุม่

ตาราง 20 ผลการทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
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ผลการวิเคราะห์ ใน 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 20) พบว่า ปั จ จัย ทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 37.2% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดี
ต่อการเป็ น พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทั ล (ค่าเบต้ า .38) บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .33) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .16) 2) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 35.2%
มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .33) การรู้เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .28) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .26) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 32.8% มีลาดับตัว
ทานายที่สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .39)
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .23) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.17) 4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดยทานายได้ 32.1% มีลาดับตัวทานายที่
สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ เจตคติที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิ จิทัล (ค่าเบต้ า .41)
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .26) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .16)
5) กลุ่ มเพศชาย โดยท านายได้ 30.3% มีลาดับ ตัวท านายที่ สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .39) และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั (ค่าเบต้ า .33) และ 6) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลมาก โดยทานาย
ได้ 20.0% มี ล าดับ ตัว ท านายที่ ส าคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .35) และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .38)
เมื่ อน าคะแนนพฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล มาท าการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุค ูณ แบบเป็ น ขัน้ โดยมีตัวท านายชุดที่ 2 คือ ปั จ จัย ทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ผลการวิเคราะห์
ในกลุ่มรวม (ตาราง 20) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ 12.5% โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ การรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .26) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.13) ซึ่ งหมายความว่า นัก เรี ย นที่ มี ก ารรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทัล มาก และมี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 20) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทัลน้ อย โดยท านายได้ 14.9% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ การรับ รู้
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บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .22) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.21) 2) กลุ่ ม เพศชาย โดยทานายได้ 13.9% มีตวั ท านายที่ สาคัญ คือ การรับ รู้บ รรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .38) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้
13.9% มี ต ัว ท านายที่ ส าคัญ คื อ การรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทัล (ค่าเบต้ า .38)
4) กลุ่ ม ที่ มี ค วามถี่ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ต น้ อย โดยท านายได้ 10.8% มีลาดับ ตัวท านายที่
สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .20) และ
การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .18) 5) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 9.5% มีลาดับ
ตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.21) และการมีแบบอย่ างที่ ดี จ ากสื่ อดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .18) และ 6) กลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ
กฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก โดยทานายได้ 8.2% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .30)
เมื่ อน าคะแนนพฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล มาท าการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ทานายชุดที่ 3 คือ ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม ซึ่ง
ประกอบด้ วย เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับ ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทัล ผลการวิเคราะห์ ในกลุ่ มรวม (ตาราง 20) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคมทัง้ 5
ตัวแปร สามารถท านายพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื องดีบ นโลกดิจิ ทัล ได้ 33.0% โดยมีลาดับ ตัว
ทานายที่สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .31)
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .26) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .15)
และการรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .14) ซึ่งหมายความว่า นัก เรี ย นที่ มี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก มี
การรู้ เท่ าทัน สื่อ ดิ จิ ทัล มาก และมี ก ารรับ รู้ บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทัล มาก เป็ น ผู้ที่ มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 20) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทาง
สังคมทัง้ 5 ตัวแปร สามารถทานายได้ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย โดยทานายได้ 38.4% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไป
น้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .33) เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .31) การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .15) และการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .14) 2) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 36.3% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ

145
เรียงจากมากไปน้ อย คือ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .28) เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิ จิ ทัล (ค่าเบต้ า .28) บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .26) และการรับ รู้
บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .13) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
มาก โดยทานายได้ 34.3% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .38) การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .26)
และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .19) 4) กลุ่มที่มี ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดย
ท านายได้ 32.1% มีลาดับ ตัวท านายที่ สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .41) บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .26) และ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .16) 5) กลุ่มเพศชาย โดยทานายได้ 32.2% มีลาดับตัวทานายที่
สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .37) เจตคติที่ดี
ต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .24) และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .18) และ 6) กลุ่ มที่มี ความรู้ เกี่ย วกั บ กฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก โดยท านายได้
22.2% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .34) เจตคติที่ดี ต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .19) และการรับรู้บ รรทัด
ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .18)
3.2 ผลการทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล โดยใช้ ปัจจัยทาง
จิตและปั จจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ทานายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยทางจิต ซึ่งประกอบด้ วย เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ผลการวิเคราะห์ ในกลุ่ มรวม (ตาราง 21) พบว่า ปั จ จัย ทางจิ ตทัง้ 3 ตัวแปร สามารถท านาย
พฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล ได้ 10.0% โดยมีตัวท านายที่ สาคัญ คือ เจตคติ ที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .32) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มพี ฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากด้ วย

จานวน
(คน)
400

.36
.22

1
1

5.6
4.0

5.9
4.3

5.8
2.6

4
4

4
4

4
4

.25
.22

.25
.22

.25
.18

ชุด 2 ปั จจัยทางสังคม (4-5)
% ทานาย
ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
5.7
4
.24

12.8
4.1

11.2
9.7

12.8
8.5

1
1

1
1, 2

1
2, 1

.36
.22

.34
.22, .18

.37
.21, .19

ชุด 3 ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม (1-5)
% ทานาย
ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
10.0
1
.32

ตัวทานายที่ 2 คือ การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั ตัวทานายที่ 3 คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ตัวทานายที่ 5 คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

.34
.22, .18

1
1, 2

หมายเหตุ : ค่าเบต้ าทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตัวทานายที่ 1 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ตัวทานายที่ 4 คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

.37
.21, .19

1
2, 1

ชุด 1 ปั จจัยทางจิต (1-3)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
10.0
1
.32

รวม
เพศ
- ชาย
192
12.8
- หญิง
208
8.5
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
11.2
- มาก
172
9.7
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
12.8
- มาก
153
4.1

กลุม่

ตาราง 21 ผลการทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
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ผลการวิเคราะห์ ใน 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 21) พบว่า ปั จ จัย ทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรี ย งลาดับ จากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ ม เพศชาย โดยท านายได้ 12.8% มี
ตัวทานายที่สาคัญ คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .37) 2) กลุ่มที่มี
ความรู้ เกี่ยวกั บกฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย โดยทานายได้ 12.8% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ
เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมือ งดี บ นโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .36) 3) กลุ่ มที่ มี ค วามถี่ในการใช้
อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดยทานายได้ 11.2% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิ จิ ทัล (ค่าเบต้ า .34) 4) กลุ่ ม ที่มี ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต มาก โดยท านายได้
9.7% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัล (ค่าเบต้ า .22) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .18) 5) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้
8.5% มีลาดับ ตัวท านายที่สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .21)
และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .19) และ 6) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจทิ ัลมาก โดยทานายได้ 4.1% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .22)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ท านายชุดที่ 2 คือ ปั จจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่ม
รวม (ตาราง 21) พบว่า ปัจจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิ จิ ทัล ได้ 5.7% โดยมีต ัวท านายที่ สาคัญ คือ การรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัล
(ค่าเบต้ า .24) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้
ที่มพี ฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 21) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ม ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
น้ อย โดยทานายได้ 5.9% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .25) 2) กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย โดยทานายได้ 5.6% มี
ตัวทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .25) 3) กลุ่มเพศ
ชาย โดยทานายได้ 5.8% มีตวั ท านายที่สาคัญ คือ การรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .25) 4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 4.3% มีตวั ทานาย
ที่ สาคัญ คื อ การรับ รู้บ รรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .22) 5) กลุ่ มที่ มี ความรู้
เกี่ ยวกับ กฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก โดยทานายได้ 4.0% มีตวั ท านายที่สาคัญ คือ การรับ รู้
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บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .22) และ 6) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 2.6%
มีบตัวทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .18)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุค ูณ แบบเป็ น ขัน้ โดยมี ตัว ท านายชุดที่ 3 คื อ ปั จ จัย ทางจิ ต และปั จ จัย ทางสังคม ซึ่ ง
ประกอบด้ วย เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับ ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 21) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมทัง้ 5 ตัว
แปร สามารถทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ได้ 10.0% โดยมีตวั ทานายที่สาคัญ คือ
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .32) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่
ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มพี ฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 21) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทาง
สังคมทัง้ 5 ตัวแปร สามารถท านายได้ เรี ย งลาดับ จากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ ม เพศชาย โดย
ทานายได้ 12.8% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.37) 2) กลุ่ มที่ มี ค วามรู้ เกี่ ยวกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิทั ล น้ อย โดยท านายได้ 12.8% มี
ตัวทานายที่สาคัญ คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .36) 3) กลุ่มที่มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดยทานายได้ 11.2% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ เจตคติที่ดี
ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิ จิทัล (ค่าเบต้ า .34) 4) กลุ่ มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
มาก โดยท านายได้ 9.7% มีลาดับ ตัวท านายที่ สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ เจตคติที่ ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .22) และการรู้ เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .18) 5) กลุ่ม
เพศหญิง โดยทานายได้ 8.5% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ การรู้เท่าทัน
สื่อดิ จิทัล (ค่าเบต้ า .21) และเจตคติที่ ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .19) และ
6) กลุ่ม ที่มี ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก โดยท านายได้ 4.1% มีตวั ท านายที่
สาคัญ คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .22)
3.3 ผลการทานายพฤติกรรมการเคารพผู้อ่ ืนบนโลกดิจิทัล โดยใช้ ปัจจัยทาง
จิตและปั จจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ทานายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยทางจิต ซึ่งประกอบด้ วย เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ผลการวิเคราะห์ ในกลุ่ มรวม (ตาราง 22) พบว่า ปั จ จัย ทางจิ ตทัง้ 3 ตัวแปร สามารถท านาย
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พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ได้ 32.6 % โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไป
น้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .54) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .14) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทัลมาก และมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มาก เป็ นผู้ที่มพี ฤติกรรมการเคารพ
ผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ ใน 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 22) พบว่า ปั จ จัย ทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 39.2% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดี
ต่อการเป็ นพลเมืองดี บนโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .60) และบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .13) 2) กลุ่มเพศชาย โดยทานายได้ 38.9% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไป
น้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .59) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .13) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดยทานายได้
35.1% มี ต ัวท านายที่ สาคัญ คื อ เจตคติ ที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิ จิ ทัล (ค่าเบต้ า .60)
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 30.2% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ
เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล (ค่า เบต้ า .47) และ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .22) 5) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 24.8% มี
ลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .47) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .15) และ 6) กลุ่มที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก โดยทานายได้ 19.0% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจาก
มากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .40) และบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .16)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ท านายชุดที่ 2 คือ ปั จจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่ม
รวม (ตาราง 22) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทัลได้ 18.8% โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ การรับรู้บรรทัด
ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .32) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .17) ซึ่ง
หมายความว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู้ บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลมาก และมีแบบอย่างที่ ดี
จากสื่อดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากด้ วย

จานวน
(คน)
400

.32, .21
.32

40.4
20.7

36.3
33.8

.23, .22
.48

5, 4
4
4, 5
4

41.1
28.0

.35, .18
.28, .20

4, 5
4, 5

.54, .14
.32, .25, .20
.53, .14, .12
.34, .17, .15
1, 5, 3
1, 4, 3

.53, .17, .12
.38, .20, .14
1, 5
1, 4, 3

1, 5, 3
1, 4, 3

ชุด 3 ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม (1-5)
% ทานาย
ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
34.2
1, 4, 3
.45, .16, .13

ตัวทานายที่ 2 คือ การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั ตัวทานายที่ 3 คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ตัวทานายที่ 5 คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

23.0
9.7

.60, .13
.40, .16

1, 3
1, 3

หมายเหตุ : ค่าเบต้ าทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตัวทานายที่ 1 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ตัวทานายที่ 4 คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

15.5
22.8

.60
.47, .22

1
1, 3

21.5
16.0

.59, .13
.47, .15

ชุด 2 ปั จจัยทางสังคม (4-5)
% ทานาย
ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
18.8
4, 5
.32, .17

1, 3
1, 3

ชุด 1 ปั จจัยทางจิต (1-3)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
32.6
1, 3
.54, .14

รวม
เพศ
- ชาย
192
38.9
- หญิง
208
24.8
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
35.1
- มาก
172
30.2
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
39.2
- มาก
153
19.0

กลุม่

ตาราง 22 ผลการทานายพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
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ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 22) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คื อ 1) กลุ่ม ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
มาก โดยทานายได้ 22.8% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .48) 2) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 23.0% มี
ลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่า
เบต้ า .32) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .21) 3) กลุ่มเพศชาย โดยทานายได้
21.5% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทลั (ค่าเบต้ า .35) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .18) 4) กลุ่มเพศหญิง โดย
ทานายได้ 16.0% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คือ การรับ รู้บ รรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .28) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .20) 5) กลุ่มที่
มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต น้ อย โดยทานายได้ 15.5% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจาก
มากไปน้ อย คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .23) และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .22) และ 6) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลมาก โดย
ทานายได้ 9.7% มีต ัวท านายที่ สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า
.32)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุค ูณ แบบเป็ น ขัน้ โดยมี ตัว ท านายชุดที่ 3 คื อ ปั จ จัย ทางจิ ต และปั จ จัย ทางสังคม ซึ่ ง
ประกอบด้ วย เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับ ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทัล ผลการวิเคราะห์ ในกลุ่ มรวม (ตาราง 22) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคมทัง้ 5
ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ได้ 34.2% โดยมีลาดับตัวทานายที่
สาคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .45) การ
รับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .16) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .13) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มี เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก มี
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มาก และมีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก
เป็ นผู้ที่มพี ฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 22) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทาง
สังคมทัง้ 5 ตัวแปร สามารถท านายได้ เรี ย งลาดับ จากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ ม เพศชาย โดย
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ท านายได้ 41.1% มีลาดับ ตัวท านายที่ สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดี บ นโลกดิ จิ ทัล (ค่าเบต้ า .53) การมีแบบอย่ างที่ ดี จ ากสื่อดิ จิ ทั ล (ค่าเบต้ า .17) และ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .12) 2) กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบน
โลกดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 40.4% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติ
ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .53) การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.14) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .12) 3) กลุ่ มที่มี ความถี่ในการใช้
อินเทอร์ เน็ต น้ อย โดยท านายได้ 36.3% มีลาดับ ตัวทานายที่ สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .54) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .14) 4) กลุ่ มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต มาก โดยทานายได้ 33.8% มีลาดับ
ตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า
.32) การรับรู้ บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .25) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .20) 5) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 28.0% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ
เรี ย งจากมากไปน้ อย คือ เจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .38) การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .20) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .14) และ 6) กลุ่ มที่มี ความรู้ เกี่ย วกั บ กฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก โดยท านายได้
20.7% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัล (ค่าเบต้ า .34) การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .17) และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .15)
3.4 ผลการทานายพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมบนโลกดิจทิ ัล โดยใช้ ปัจจัยทางจิต
และปั จจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิ จิทัลมาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ทานายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยทางจิต ซึ่งประกอบด้ วย เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ผลการวิเคราะห์ ใ นกลุ่ม รวม (ตาราง 23) พบว่า ปั จ จัย ทางจิ ต ทัง้ 3 ตัวแปร สามารถท านาย
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล ได้ 15.8% โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไป
น้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .39) และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมือง
ดี บ นโลกดิ จิ ทั ล (ค่ า เบต้ า -.17) ซึ่ ง หมายความว่า นั ก เรี ย นที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ มาก มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั มากด้ วย

จานวน
(คน)
400

.41, -.21
.35

3, 1
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชุด 2 ปั จจัยทางสังคม (4-5)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
-

17.9
11.9

16.0
15.2

24.5
8.6

3, 1
3

3, 5
3, 1

3, 1
3, 2

.41, -.21
.35

.40, -.13
.39, -.22

.49, -.26
.22, .15

ชุด 3 ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม (1-5)
% ทานาย
ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
15.8
3, 1
.39, -.17

ตัวทานายที่ 2 คือ การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั ตัวทานายที่ 3 คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ตัวทานายที่ 5 คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

.40, -.13
.39, -.22

3, 1
3, 1

หมายเหตุ : ค่าเบต้ าทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตัวทานายที่ 1 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ตัวทานายที่ 4 คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

.49, -.26
.22, .15

3, 1
3, 2

ชุด 1 ปั จจัยทางจิต (1-3)
% ทานาย
ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
15.8
3, 1
.39, -.17

รวม
เพศ
- ชาย
192
24.5
- หญิง
208
8.6
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
15.9
- มาก
172
15.2
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
17.9
- มาก
153
11.9

กลุม่

ตาราง 23 ผลการทานายพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
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ผลการวิเคราะห์ ใน 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 23) พบว่า ปั จ จัย ทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรี ย งลาดับ จากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ ม เพศชาย โดยท านายได้ 24.5% มี
ลาดับ ตัวท านายที่ ส าคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .49) และเจตคติ ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า -.26) 2) กลุ่ มที่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 17.9% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ
เรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .41) และเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า -.21) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตน้ อย
โดยทานายได้ 15.9% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .40) และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า -.13)
4) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 15.2% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ
เรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .39) และเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า -.22) 5) กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิ จิ ทั ล มาก โดยท านายได้ 11.9% มี ตั ว ท านายที่ ส าคั ญ คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .35) และ 6) กลุ่ ม เพศหญิง โดยทานายได้ 8.6% มีลาดับ ตัวท านายที่
สาคัญเรีย งจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .22) และการ
รู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .15)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัลมาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ท านายชุดที่ 2 คือ ปั จจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล ผลการวิเคราะห์ทงั ้ ใน
กลุ่ มรวม และ 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 23) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร ไม่สามารถทานาย
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ได้
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัลมาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุค ูณ แบบเป็ น ขัน้ โดยมี ตัว ท านายชุดที่ 3 คื อ ปั จ จัย ทางจิ ต และปั จ จัย ทางสังคม ซึ่ ง
ประกอบด้ วย เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับ ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทัล ผลการวิเคราะห์ ในกลุ่ มรวม (ตาราง 23) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัย ทางสังคมทัง้ 5
ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัลได้ 15.8% โดยมีลาดับตัวทานายที่
สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .39) และเจตคติ
ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า -.17) ซึ่งหมายความว่า นักเรี ยนที่มี บุคลิกภาพ
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แบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ มาก มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล น้ อย เป็ นผู้ที่ มี
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ ใน 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 23) พบว่า ปั จ จัย ทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรี ย งลาดับ จากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ ม เพศชาย โดยท านายได้ 24.5% มี
ลาดับ ตัวท านายที่ ส าคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .49) และเจตคติ ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า -.26) 2) กลุ่ มที่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 17.9% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ
เรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .41) และเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า -.21) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตน้ อย
โดยทานายได้ 16.0% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจ
รับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .40) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า -.13) 4) กลุ่มที่มี
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 15.2% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจาก
มากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .39) และเจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า -.22) 5) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลมาก
โดยทานายได้ 11.9% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า
.35) และ 6) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 8.6% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย
คือ บุค ลิก ภาพแบบเปิ ด ใจรับ ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .22) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า
.15)
3.5 ผลการทานายพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล โดยใช้ ปัจจัยทาง
จิตและปั จจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ทานายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยทางจิต ซึ่งประกอบด้ วย เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ผลการวิเคราะห์ ใ นกลุ่ม รวม (ตาราง 24) พบว่า ปั จ จัย ทางจิ ต ทัง้ 3 ตัวแปร สามารถท านาย
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล ได้ 24.2% โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไป
น้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .28) เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .24) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .18) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มาก มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มาก
และมีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มพี ฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากด้ วย

จานวน
(คน)
400

13.9
4.2

.31, .26, .19
.31, .23

3, 1, 2
3, 1
5
4

5
4

4, 5
5

.38
.22

.35
.30

.21, .20
.31

31.5
14.9

29.8
25.8

23.0
30.0

3, 5, 2, 1
3, 1

1, 2, 5, 3
3, 5

3, 5
2, 3, 1, 5

.30, .24, .18, .14
.31, .23

.24, .24, .21, .19
.44, .24

.37, .28
.25, .25, .20, .18

ชุด 3 ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม (1-5)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
26.8
3, 5, 2, 1 .28, .19, .17, .15

ตัวทานายที่ 2 คือ การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั ตัวทานายที่ 3 คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
ตัวทานายที่ 5 คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

11.9
8.6

.33, .24, .20
.42, .20

1, 2, 3
3, 1

หมายเหตุ : ค่าเบต้ าทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตัวทานายที่ 1 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ตัวทานายที่ 4 คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล

12.6
8.8

.36, .21
.28, .26, .24

ชุด 2 ปั จจัยทางสังคม (4-5)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
11.0
5, 4
.22, .16

3, 1
1, 3, 2

ชุด 1 ปั จจัยทางจิต (1-3)
% ทานาย ตัวทานาย
ค่าเบต้ า
24.2
3, 1, 2
.28, .24, .18

รวม
เพศ
- ชาย
192
19.8
- หญิง
208
27.9
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
- น้ อย
228
26.6
- มาก
172
23.9
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
- น้ อย
247
27.3
- มาก
153
14.9

กลุม่

ตาราง 24 ผลการทานายพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม เป็ นตัวทานาย
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ผลการวิเคราะห์ ใน 6 กลุ่มย่ อย (ตาราง 24) พบว่า ปั จ จัย ทางจิตทัง้ 3 ตัวแปร
สามารถท านายได้ เรี ยงลาดับ จากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่ม เพศหญิง โดยท านายได้ 27.9% มี
ลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .28) บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .26) และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .24) 2) กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลน้ อย โดยทานายได้ 27.3%
มีลาดับ ตัวท านายที่ สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คือ บุคลิก ภาพแบบเปิ ด ใจรับ ประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .31) เจตคติที่ดี ต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .26) และการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัล (ค่าเบต้ า .19) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดยทานายได้ 26.6% มี
ลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .33) การรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .24) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .20) 4) กลุ่ มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต มาก โดยทานายได้ 23.9% มีลาดับ
ตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .42)
และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .20) 5) กลุ่มเพศชาย โดยทานายได้
19.8% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .36) และเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .21) และ 6) กลุ่มที่มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลมาก โดยทานายได้ 14.9% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ
เรียงจากมากไปน้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .31) และเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .23)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ โดยมีตวั ท านายชุดที่ 2 คือ ปั จจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย การรั บ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่ม
รวม (ตาราง 24) พบว่า ปัจจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการรับผิดชอบบน
โลกดิจิทลั ได้ 11.0% โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ การมีแบบอย่างที่ ดี
จากสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .22) และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล (ค่าเบต้ า .16) ซึ่ง
หมายความว่า นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก และมีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 24) พบว่า ปั จจัยทางสังคมทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถทานายได้ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทั ล น้ อย โดยท านายได้ 13.9% มีตวั ท านายที่ สาคัญ คือ การมีแบบอย่ างที่ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
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(ค่าเบต้ า .38) 2) กลุ่มเพศชาย โดยทานายได้ 12.6% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไป
น้ อย คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .21) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทัล (ค่าเบต้ า .20) 3) กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย โดยทานายได้ 11.9% มี
ตัวทานายที่สาคัญ คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .35) 4) กลุ่ มเพศหญิง โดย
ทานายได้ 8.8% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่าเบต้ า .31) 5) กลุ่ม
ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 8.6% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .30) และ 6) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน
โลกดิจทิ ัลมาก โดยทานายได้ 4.2% มีตวั ทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .22)
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มาทาการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุค ูณ แบบเป็ น ขัน้ โดยมี ตัว ท านายชุดที่ 3 คื อ ปั จ จัย ทางจิ ต และปั จ จัย ทางสังคม ซึ่ ง
ประกอบด้ วย เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับ ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 24) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมทัง้ 5 ตัว
แปร สามารถท านายพฤติกรรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล ได้ 26.8% โดยมีลาดับตัวทานายที่
สาคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ บุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .28) การมี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .19) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .17) และเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .15) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มี บคุ ลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์ มาก มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก มี การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก และมีเจต
คติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก เป็ นผู้ที่มพี ฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มาก
ด้ วย
ผลการวิเคราะห์ใน 6 กลุ่มย่อย (ตาราง 24) พบว่า ปั จจัยทางจิตและปั จจัยทาง
สังคมทัง้ 5 ตัวแปร สามารถทานายได้ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย โดยทานายได้ 31.5% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรี ยงจากมากไป
น้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .30) การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล
(ค่าเบต้ า .24) การรู้เท่าทันสื่อดิ จิทัล (ค่าเบต้ า .18) และเจตคติที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั (ค่าเบต้ า .14) 2) กลุ่มเพศหญิง โดยทานายได้ 30.0% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจาก
มากไปน้ อย คื อ การรู้เท่ าทัน สื่อดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .25) บุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
(ค่าเบต้ า .25) เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .20) และการมีแบบอย่างที่ดี
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จากสื่อดิจิ ทัล (ค่าเบต้ า .18) 3) กลุ่ ม ที่มี ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต น้ อย โดยท านายได้
29.8% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัล (ค่าเบต้ า .24) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (ค่าเบต้ า .24) การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (ค่า
เบต้ า .21) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .19) 4) กลุ่มที่มีความถี่ในการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก โดยทานายได้ 25.8% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญ เรี ยงจากมากไปน้ อย คือ
บุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .44) และการมีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัล
(ค่าเบต้ า .24) 5) กลุ่มเพศชาย โดยทานายได้ 23.0% มีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไป
น้ อย คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ด ใจรับประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .37) และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อ
ดิจิทลั (ค่าเบต้ า .28) และ 6) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทิ ัลมาก โดยทานาย
ได้ 14.9% มี ล าดับ ตัว ท านายที่ ส าคัญ เรี ย งจากมากไปน้ อย คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ (ค่าเบต้ า .31) และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ค่าเบต้ า .23)
4. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลด้ านรวมและ
รายด้ าน 4 ด้ าน ของนักเรียนที่มีลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลต่ างกัน โดยใช้ การวิเคราะห์ หา
ค่ า t (t-test for Independent Samples)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในส่ ว นนี เ้ ป็ น การวิ เคราะห์ ห าค่ า t (t-test for Independent
Samples) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน
ซึ่งได้ แก่ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั พฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
การวิเคราะห์ ข้อมูลจะกระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่ อยอีก 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตาม
ข้ อมูลพื น้ ฐานส่วนบุค คลของกลุ่มตัวอย่ าง คือ 1) แบ่ งตามเพศ ได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิ ง
2) แบ่งตามความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต ได้ แก่ กลุม่ ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย และกลุม่
ที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และ 3) แบ่งตามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั ได้ แก่
กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทลั มาก
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ตาราง 25 ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนที่มีลกั ษณะ
พื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน
กลุม่

n

เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
- มาก
153

̅
X

SD

t

p-value
(1-tailed)

89.03
90.78

10.990
10.252

-1.645

.051

90.43
89.30

10.804
10.405

1.051

.147

88.89
91.63

10.455
10.742

-2.514**

.006

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 25 ผลการเปรี ยบเที ยบพฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลของ
นักเรี ย นที่ มีลักษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคลต่างกัน พบว่า 1) นัก เรี ย นที่ มีเพศต่างกัน มี พฤติก รรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 2) นักเรียนที่มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 และ 3) นัก เรี ย นที่มี ความรู้เกี่ย วกับ กฎหมายบนโลกดิจิ ทัล
ต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งนักเรี ยนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 91.63) มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยนที่มี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลก
ดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 88.89)
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ตาราง 26 ผลการเปรี ย บเที ยบพฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลของนัก เรี ยนที่ มีลักษณะ
พื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน
กลุม่

n

เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
- มาก
153

̅
X

SD

t

p-value
(1-tailed)

24.33
25.49

4.886
4.760

-2.409**

.008

25.40
24.31

4.716
4.967

2.248*

.013

24.49
25.64

4.970
4.578

-2.310**

.001

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 26 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทัลของ
นัก เรี ย นที่ มีลัก ษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคลต่างกัน พบว่า นัก เรี ย นที่ มีลกั ษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคล
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แตกต่างกัน ดังนี ้ 1) นักเรี ยนที่มีเพศต่างกัน มี
พฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลแตกต่างกัน อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 ซึ่ ง
นัก เรี ย นเพศหญิ ง (ค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรม 25.49) มี พ ฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทัล
มากกว่า นัก เรี ย นเพศชาย (ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 24.33) 2) นัก เรี ย นที่ มี ค วามถี่ ใ นการใช้
อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งนัก เรี ยนที่ มีค วามถี่ ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต น้ อย (ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรม 25.40) มี
พฤติ กรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมากกว่า นัก เรี ยนที่ มีความถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ต มาก
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.31) และ 3) นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลต่างกัน
มีพฤติ กรรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลแตกต่างกัน อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ง
นัก เรี ย นที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กฎหมายบนโลกดิ จิ ทั ล มาก (ค่า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 25.64) มี
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พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรียนที่มคี วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.49)
ตาราง 27 ผลการเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัลของนักเรี ย นที่ มีลกั ษณะ
พื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน
กลุม่

n

เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
- มาก
153

̅
X

SD

t

p-value
(1-tailed)

24.34
25.07

4.059
3.739

-1.868*

.031

24.87
24.52

3.857
3.977

.885

.188

24.47
25.13

4.039
3.663

-1.648*

.050

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 27 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่ น บนโลกดิ จิ ทัล ของ
นักเรี ย นที่ มีลักษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคลต่างกัน พบว่า 1) นัก เรี ย นที่ มีเพศต่างกัน มี พฤติก รรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนัก เรี ย นเพศ
หญิ ง (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.07) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่า นักเรี ยน
เพศชาย (ค่าเฉลี่ยของพฤติก รรม 24.34) 2) นักเรี ยนที่มีความถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ตต่างกัน มี
พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
3) นักเรี ยนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล ต่างกัน มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน
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โลกดิจิทลั มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.13) มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลมากกว่า
นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.47)
ตาราง 28 ผลการเปรี ย บเทีย บพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัลของนักเรี ย นที่ มีลกั ษณะ
พื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน
กลุม่

n

เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
- มาก
153

̅
X

SD

t

p-value
(1-tailed)

17.60
16.87

5.359
4.466

1.481

.070

17.26
17.16

5.037
4.780

.193

.424

17.14
17.35

4.998
4.811

-.412

.341

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ของนักเรียน
ที่มีลกั ษณะพื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน พบว่า 1) นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
บนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่มีความถี่ในการใช้
อินเทอร์ เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรี ยนที่มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายบนโลกดิจิทัลต่างกัน มีพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 29 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติกรรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิ ทัลของนักเรี ย นที่มีลักษณะ
พื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน
กลุม่

n

เพศ
- ชาย
192
- หญิง
208
ความถี่ในการใช้ อนิ เทอร์เน็ต
- น้ อย
228
- มาก
172
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั
- น้ อย
247
- มาก
153

̅
X

SD

t

p-value
(1-tailed)

22.76
23.35

3.769
3.696

-1.582

.056

22.89
23.30

3.775
3.687

-1.092

.138

22.79
23.51

3.758
3.674

-1.868*

.031

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 29 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการรับ ผิ ด ชอบบนโลกดิ จิ ทัล ของ
นักเรี ย นที่ มีลักษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคลต่างกัน พบว่า 1) นัก เรี ย นที่ มีเพศต่างกัน มี พฤติก รรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั ต่างกัน มี
พฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล แตกต่างกัน อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง
นัก เรี ย นที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ กฎหมายบนโลกดิ จิ ทั ล มาก (ค่ า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม 23.51) มี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่า นักเรี ยนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล
น้ อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 22.79)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
ของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นในสังกัด สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจยั สหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ โดยมีจดุ มุ่งหมาย
เพื่ อ ศึก ษาปฏิ สัม พั น ธ์ ระหว่างปั จ จัย ทางจิ ต (เจตคติ ที่ ดีต่อ การเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล
การรู้เท่าทันสื่อ ดิจิ ทัล บุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ) และปั จ จัย ทางสังคม (การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ) ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ
เป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรียน นอกจากนีย้ งั ศึกษาอานาจการทานายของปัจจัยทางจิต
และปั จ จัย ทางสังคมที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล รวมทัง้ เปรี ย บเที ย บ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านของนักเรี ย น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ครัง้ นี ้ คือ นัก เรี ยนที่ก าลังศึกษาในระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 400 คน เมื่อนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาทาการวิเคราะห์ ทงั ้ ในกลุม่ รวม
และ6 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศชาย กลุม่ เพศหญิง กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย กลุม่ ที่มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก กลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย และกลุม่ ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลมาก จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัล ทาให้ สามารถตังสมมติ
้
ฐานการวิจัย จานวน 4 ข้ อ ซึ่งทดสอบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
บทที่ 4 จนสามารถสรุปผลตามสมมติฐานในแต่ละข้ อได้ ดงั นี ้
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้ อที่ 1
สมมติฐานข้ อที่ 1 กล่าวว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
มาก มี ก ารรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ดิ จิ ทัล มาก และมี ก ารรับ รู้ บรรทั ด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทัล มากมี
พฤติ กรรมการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านมากกว่านักเรี ย นในกลุ่มที่ มี
ลักษณะอื่น
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สมมติฐานนี ้ทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ซึ่งประกอบด้ วย
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุม่ ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย และกลุม่ ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก 2) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีการรู้เท่าทัน
สื่อดิ จิทัลน้ อย และกลุ่มที่ มีก ารรู้เท่าทัน สื่อดิจิ ทัลมาก 3) การรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทลั ที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
น้ อย และ กลุม่ ที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั มาก ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ พฤติกรรมการทาตามกฎ
บนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และ
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี บนโลกดิจิทัลไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์
แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์แบบสองทางระหว่าง
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุ่มรวม
และ 4 กลุ่มย่อย ได้ แก่ กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย กลุ่มที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลมาก ซึ่ง
พบว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มาก
เป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนในกลุม่ ที่มีลกั ษณะอื่น
นอกจากนี ย้ ังพบว่า พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล ยังแปรปรวนไปตามระดับ ของ
ตัวแปรอิสระที ละตัวทัง้ 3 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นัก เรี ยนที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลก
ดิจิทลั มากมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม และ 6 กลุม่ ย่อย 2) นักเรียนที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัลมากมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากกว่านักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม และ 5 กลุ่มย่อย คือ กลุม่ เพศหญิง กลุม่ ที่มีความถี่ในการ
ใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก กลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน
โลกดิจทัลน้ อย และกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลมาก และ 3) นักเรียนที่มีการรับรู้
บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทัลมากมีพฤติก รรมการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมากกว่า
นักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 4
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กลุม่ ย่อย คือ กลุ่มเพศชาย กลุม่ เพศหญิง กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และกลุม่ ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
เมื่อทาการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั ใน 4 ด้ านย่อย พบว่า
1. พฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่ยังแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสอง
ทางระหว่างเจตคติ ที่ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล และการรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัล ผลเช่น นี ้
ปรากฏใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศหญิ ง ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทัลน้ อยและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย เป็ น นักเรี ยนที่ มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลก
ดิจิทลั น้ อยกว่านักเรียนในกลุม่ ที่มีลกั ษณะอื่น นอกจากนี ้ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
ยังแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลกดิจิทัล ผลเช่นนีป้ รากฏใน 1 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต
น้ อย ซึ่งพบว่า นัก เรี ย นที่ มีการรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัลมากและการรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมในโลก
ดิจิทัลมาก เป็ นนักเรี ย นที่ มีพฤติ กรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิ ทัล มากกว่านักเรี ยนในกลุ่มที่ มี
ลักษณะอื่น นอกจากนี ้ยังพบว่า พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระที ละตัวทัง้ 3 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นัก เรี ยนที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลก
ดิจิ ทัลมากมีพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 5 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศชาย กลุ่ม
เพศหญิง กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และ
กลุ่มที่มีความรู้ เกี่ย วกับ กฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย 2) นักเรี ยนที่มีการรู้ เท่าทัน สื่อดิจิทัลมากมี
พฤติก รรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้ อย ผลเช่น นี ้
ปรากฏใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศหญิง และ 3) นักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลก
ดิจิทัลมากมีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทัลน้ อย ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และกลุ่มที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
2. พฤติ ก รรมการเคารพผู้ อื่ นบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง
จานวน 3 คู่ ดังนี ้ 1) ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
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และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั ผลเช่นนี ้ปรากฏใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต
น้ อย ซึ่งพบว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลน้ อยและการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลน้ อย เป็ น นักเรีย นที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัลน้ อยกว่านัก เรี ยนในกลุ่มที่ มี
ลักษณะอื่น 2) ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทลั ผลเช่นนีป้ รากฏใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย
ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มาก
เป็ น นักเรี ยนที่มี พฤติ กรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล มากกว่านักเรี ยนในกลุ่มที่มีลกั ษณะอื่น
และ 3) ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั และการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล ผลเช่นนีป้ รากฏใน 1 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย
และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั น้ อย เป็ นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบน
โลกดิจิทัลน้ อยกว่านักเรียนในกลุม่ ที่มีลกั ษณะอื่น นอกจากนีย้ งั พบว่า พฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทัลแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทัง้ 3 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นักเรียนที่ มี
เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัลมากมี พ ฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่ น บนโลกดิ จิ ทัล
มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม
และ 6 กลุม่ ย่อย 2) นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มากมีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
มากกว่านักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม และ 3) นักเรียนที่มีการ
รับรู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัลมากมีพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัลมากกว่า
นักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัด ฐานทางสังคมบนโลกดิจิ ทัลน้ อย ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 5
กลุ่มย่ อย คื อ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มที่ มีความถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ตน้ อย กลุ่มที่ มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
3. พฤติ ก รรมการมี ส่ วนร่ วมบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสอง
ทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว 1 ตัวแปร คือ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล พบว่า นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม
4. พฤติ ก รรมการรั บ ผิ ด ชอบบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง
ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัล ผลเช่นนี ้ปรากฏใน
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กลุ่มรวม และ 2 กลุม่ ย่อย ได้ แก่ กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก ซึ่ง
พบว่า นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มาก
เป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านักเรี ยนในกลุ่มที่ มีลักษณะอื่น
นอกจากนี ้ยังพบว่า พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ
ทีละตัวทัง้ 3 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นัก เรี ย นที่ มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมากมี
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัลน้ อย ผลเช่น นีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 5 กลุ่มย่ อย คือ กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มที่ มีความถี่ใ น
การใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก กลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
บนโลกดิจทัลน้ อย และกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลมาก 2) นักเรียนที่มีการรู้เท่า
ทัน สื่อดิจิ ทัลมากมีพฤติก รรม การรับ ผิดชอบบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านักเรี ยนที่ มีก ารรู้เท่าทัน สื่อ
ดิจิทัลน้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 6 กลุ่มย่อย และ 3) นักเรี ยนที่มีการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมบนโลกดิจิทัลมากมีพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัลมากกว่านักเรียนที่มีการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนี ้ปรากฏใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศชาย
จึงสรุปได้ ว่า ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 1 เพียงบางส่ วน
จากผลสรุปดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งจาก 3 ตัวแปร ที่มา
ศึกษาเพียงพอที่จะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวม และรายด้ าน
4 ด้ าน และยังท าให้ ท ราบว่า นัก เรี ย นที่มีเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลมาก มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมาก และมีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลมาก เป็ นนักเรี ยนที่มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากทัง้ ด้ านรวม และรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งผลการวิจยั ใน
ส่วนนี ้สอดคล้ องกับแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า พฤติกรรมเป็ นผลมาจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อมซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน (อรพินทร์ ชูชม, 2559,
p. 70) นอกจากนีผ้ ลที่ได้ ยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วย
ปั ญญาของ ธนพันธ์ จันทร์ พิพัฒน์พงศ์ (2559) ซึ่งพบปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ 3
ตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เจตคติที่ดีต่อการใช้ เฟซบุ๊คด้ วยปั ญญา และการรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคม ที่มีตอ่ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คด้ วยปัญญา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังใน
้
ด้ านรวม และรายด้ าน 3 ด้ าน คือ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คอย่างถูก กาลเทศะ พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊ คอย่ างปลอดภัย และพฤติ ก รรมการสนั บ สนุน ให้ ผู้อื่ น ใช้ เฟซบุ๊ คด้ วยปั ญ ญา ส าหรั บ
พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คอย่างมีประโยชน์ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว แต่
พบปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และการรับรู้บรรทัด
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ฐานทางสังคม นอกจากนี ย้ ังพบว่า 1) เจตคติที่ ดีต่อการใช้ เฟซบุ๊ กด้ วยปั ญ ญามีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญา (r = .713, p < .01) 2) นักศึกษาที่มีการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ ม าก เป็ น ผู้ที่ มี พฤติ ก รรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญามาก (r = .653, p < .01) และ
3) นักศึกษาที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญา
มากด้ วย (r = .701, p < .01)
สาหรับงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้ ผลในทานองเดียวกัน ได้ แก่ งานวิจยั ของ นัฐกรณ์ วรเชษฐ
บัญชา (2559) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้ าราชการตารวจ
ในจังหวัด มุก ดาหาร พบว่า เจตคติ ที่ ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริ ย ธรรมมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรม (r = .787, p < .01) และการรับรู้บรรทัด
ฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรม (r = .601,
p < .01) นอกจากนีย้ ังมี งานวิจัยของ แพรพิมพ์ สีลวานิช (2559) ที่ศกึ ษาปั จจัยทางจิตลักษณะ
และสภาพแวดล้ อมในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการท างานอย่ างมี ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
พนักงานปฏิบตั ิการเบื ้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง พบว่า พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การทางานอย่างมี
ความรับผิด ชอบมาก เป็ น ผู้ที่ มีพฤติก รรมการท างานอย่างมีความรับผิดชอบมากด้ วย (r = .66,
p < .01) และงานวิจยั ของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
โรงเรี ย นของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบว่า เจตคติที่ ดีต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
โรงเรี ยน (r = .621, p < .01) นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ et
al. (2553, 1 มกราคม) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้ วยปั ญญา พบว่า การรู้เท่าทัน
สื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้ วยปัญญา (r = .473, p < .01) ซึ่งเป็ นไป
ในทานองเดียวกันกับผลการวิจยั ในส่วนนี ้ที่ผ้ วู ิจยั พบ
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้ อที่ 2
สมมติฐานข้ อที่ 2 กล่าวว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ด ใจรับประสบการณ์มาก
และมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและ
รายด้ านมากกว่านักเรียนในกลุม่ ที่มีลกั ษณะอื่น
สมมติฐานนี ้ทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ซึ่งประกอบด้ วย
ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ 1) บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่ม ที่ มีบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ น้ อ ย และกลุ่ม ที่ มีบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
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ประสบการณ์มาก 2) การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีแบบอย่าง
ที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย และกลุ่มที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มาก ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ พฤติกรรมการทาตามกฎ
บนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และ
พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี บนโลกดิจิทัลไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พัน ธ์
แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทัง้ 2
ตัวแปร ได้ แก่ 1) นัก เรี ย นที่ มีบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ มากมีพฤติก รรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์น้อย ผลเช่นนี ้
ปรากฏในกลุ่ม รวม และ 6 กลุ่ม ย่ อ ย และ 2) นัก เรี ย นที่ มี แบบอย่ า งที่ ดี จ ากสื่อ ดิ จิ ทัล มากมี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย ผล
เช่นนี ้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 5 กลุม่ ย่อย คือ กลุ่มเพศชาย กลุม่ เพศหญิ ง กลุม่ ที่มีความถี่ในการ
ใช้ อิน เทอร์ เน็ ต น้ อย กลุ่มที่ มี ค วามถี่ ในการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต มาก และกลุ่ม ที่ มีค วามรู้ เกี่ ย วกับ
กฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั ใน 4 ด้ านย่อย พบว่า
1. พฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากสื่อดิจิทลั นัน่ คือ นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มากมีพฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 4
กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่ มีความถี่ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ตน้ อย กลุ่มที่มีความถี่ ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมาก และกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
2. พฤติ ก รรมการเคารพผู้ อื่ นบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวทัง้ 2 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มากมีพฤติกรรม
การเคารพผู้อื่น บนโลกดิ จิ ทัลมากกว่านัก เรี ยนที่ มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ น้ อย
ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม และ 6 กลุม่ ย่อย และ 2) นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มากมี
พฤติ ก รรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล มากกว่านัก เรี ย นที่ มีแบบอย่ างที่ ดีจ ากสื่อดิ จิ ทัล น้ อ ย
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ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 5 กลุ่มย่อย คือ กลุม่ เพศชาย กลุ่ม
เพศหญิง กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก และ
กลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
3. พฤติ ก รรมการมี ส่ วนร่ วมบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวทัง้ 2 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มากมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมบนโลกดิ จิทัล มากกว่านัก เรี ย นที่ มีบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ น้ อย
ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม และ 6 กลุม่ ย่อย และ 2) นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อยมี
พฤติ ก รรมการมี ส่วนร่ ว มบนโลกดิ จิ ทัล มากกว่านัก เรี ย นที่ มีแ บบอย่ า งที่ ดี จ ากสื่ อดิ จิ ทัล มาก
ผลเช่น นี ป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 2 กลุ่มย่ อย คือ กลุ่ม เพศชาย และกลุ่ม ที่ มี ความรู้ เกี่ ย วกับ
กฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
4. พฤติ ก รรมการรั บ ผิ ด ชอบบนโลกดิ จิ ทั ล ไม่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวทัง้ 2 ตัวแปร ได้ แก่ 1) นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มากมีพฤติกรรม
การรับ ผิด ชอบบนโลกดิ จิทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มีบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ น้ อย
ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวม และ 6 กลุม่ ย่อย และ 2) นักเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั มากมี
พฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิ จิ ทัล มากกว่านัก เรี ย นที่ มี แบบอย่ างที่ ดี จ ากสื่ อดิ จิ ทัล น้ อ ย
ผลเช่นนีป้ รากฏในกลุ่มรวม และ 5 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มที่มีความถี่ใน
การใช้ อิน เทอร์ เน็ต น้ อย กลุ่มที่ มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจทัลน้ อย
จึงสรุปได้ ว่า ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 2 เพียงบางส่ วน
จากผลสรุปดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งจาก 2 ตัวแปร ที่มา
ศึกษาเพียงพอที่จะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวม และรายด้ าน
4 ด้ า น ซึ่ งสอดคล้ องกับ แนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ก ล่ าวว่า พฤติ ก รรมเป็ นผลมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อมซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน (อรพินทร์ ชู
ชม, 2559, p. 70) และยังทาให้ ทราบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก
และมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก เป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
มากด้ านรวม และรายด้ าน 2 ด้ าน คือ พฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล และพฤติก รรม
การรับผิดชอบบนโลกดิ จิทัล แต่สาหรับ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลนัน้ มีเพีย งการมี
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แบบอย่างที่ ดีจ ากสื่อดิจิ ทัลเท่านัน้ ที่ ส่งผล ซึ่ง นัก เรี ย นที่มีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก เป็ น
นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัลมาก นอกจากนีใ้ นการศึกษาพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล กลับพบว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์มาก แต่มี
แบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั น้ อย เป็ นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั มาก
ผลการวิจยั เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ได้ สอดคล้ องกับผลการวิจัยอื่นๆ ดังนี ้ งานวิจัยของ
แพทกี แ้ ละอับ ฮัน การ์ (Patki & Abhyankar, 2016, January-March) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้
บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบในการทานายพฤติกรรมการจัดการความเป็ นพลเมือง พบว่า พนักงาน
ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มากเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการจัดการความเป็ นพลเมือง
ระดับบุคคล และระดับองค์กรมาก (r = .361 และ r = .432, p < .01)
สาหรับการมีแบบอย่างที่ดีสว่ นใหญ่พบว่า จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่
พึ งประสงค์ ต่างๆ ซึ่ งผลที่ ได้ ส อดคล้ องกับ ผลการวิจัย ของ รวิ วิ สาขศาสตร์ (2560) ที่ ศึก ษา
พฤติ กรรมความรับผิด ชอบต่อสังคมในโรงเรี ย นของนัก เรี ย นระดับชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ที่
พบว่า การเห็ น แบบอย่ างที่ ดี จ ากบุคคลรอบข้ างมี ความสัมพัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติก รรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียน (r = .539, p < .01) และผลการวิจยั ของ ปราณี จ้ อยรอด (2553, 1
มกราคม) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชันที
้ ่ 4 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ ผลการวิจัยว่า นักเรียนที่ได้ รับตัวแบบจากเพื่อนมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ใช้ อินเตอร์อย่างมีวิจารณญาณมาก (r = .37, p < .01) แต่สาหรับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลก
ดิจิทลั นัน้ กลับพบว่า การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลน้ อย เป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมบนโลกดิจิทลั มาก เนื่องจากในโลกดิจิทลั ปัจจุบนั มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่หลากหลาย
พบเห็นทัง้ พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมปะปนกัน ส่งผลให้ คะแนนการมีแบบอย่างที่ ดี
จากสื่อดิจิทลั ของนักเรียนที่ได้ มีคา่ เฉลี่ยที่คอ่ นข้ างน้ อย
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้ อที่ 3
สมมติฐานข้ อที่ 3 กล่าวว่า ตัวแปรปัจจัยทางจิต ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมือง
ดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และตัวแปรปัจจัย
ทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้บ รรทัด ฐานทางสั งคมบนโลกดิจิ ทัล การมีแบบอย่างที่ ดีจากสื่อดิจิทัล
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ด้ านรวมและด้ านย่อย 4 ด้ าน
(พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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สมมติฐานนีท้ ดสอบด้ วยการวิ เคราะห์แบบถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ (Stepwise)
โดยมีชุดท านาย 3 ชุด ได้ แก่ ตัวทานายชุดที่ 1 คือ ชุดปั จจัยทางจิ ต ประกอบด้ วยตัวท านาย 3
ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบนโลกดิ จิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ตัวทานายชุดที่ 2 คือ ชุดปั จจัยทางสังคม ประกอบด้ วยตัวทานาย 2
ตัวแปร คื อ การรับ รู้บ รรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่ างที่ ดีจากสื่อดิจิทัล และ
ตัวทานายชุดที่ 3 คือ ชุดปัจจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคม ประกอบด้ วย ตัวทานาย 5 ตัวแปร คือ
เจตคติที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล การรู้ เท่าทันสื่อดิจิทัล บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นพลเมื องดี บ นโลกดิจิทัล ในกลุ่มรวม โดยปั จจัยทางจิ ต
และปัจจัยทางสังคมสามารถทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ได้ 33.0% มีตวั แปร
ส าคั ญ ที่ ท านายอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ได้ แก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั เมื่อพิจารณาในกลุม่ ย่อยตามข้ อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล พบว่า
ค่าการท านายสูงสุด พบในกลุ่มที่ มีความรู้เกี่ ย วกับ กฎหมายบนโลกดิจิ ทัลน้ อย โดยท านายได้
38.4% มีตวั แปรสาคัญที่ทานายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับประสบการณ์ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั (ภาพประกอบ 3)
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ปั จจัยทางจิต
1. เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั
2. การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
ปั จจัยทางสังคม
4. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
5. การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทัล

3, 1, 2, 4 (ทานายได้ 33.0% ในกลุม่ รวม)
3, 1, 4 (ทานายได้ 32.2% ในกลุม่ เพศชาย)
2, 1, 3, 4 (ทานายได้ 36.3% ในกลุม่ เพศหญิง )
1, 3, 2 (ทานายได้ 32.1% ในกลุม่ ความถี่น้อย)
3, 4, 2 (ทานายได้ 34.3% ในกลุม่ ความถี่มาก)
3, 1, 2, 4 (ทานายได้ 38.4% ในกลุม่ ความรู้ น้อย)
3, 1, 4 (ทานายได้ 22.2% ในกลุม่ ความรู้ มาก)

พฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล

ภาพประกอบ 3 ผลการทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนทังในกลุ
้
ม่
รวม และกลุม่ ย่อย โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเป็ นตัวทานาย
ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ สามารถสรุปได้ วา่ ปัจจัยทางจิตและปัจจัย
ทางสังคมสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั โดยตัวแปรที่สามารถ
ทานายเป็ น ปั จจัยทางจิต 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั การรู้เท่า
ทัน สื่ อดิ จิ ทัล และบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ ส่วนปั จ จัย ทางสังคม 1 ตัวแปร คื อ
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั เมื่อพิจารณาในกลุม่ ย่อยตามข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
พบตัวแปรที่ถกู คัดเข้ าทานายเป็ นอันดับแรก ได้ แก่ 1) บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ พบ
ใน 4 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศชาย กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก กลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก 2) การรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัล พบใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศหญิง และ 3) เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั พบใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย
เมื่อทาการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ เพื่อทานายพฤติกรรมการ
เป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ใน 4 ด้ านย่อย พบว่า
1. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจทิ ัล ในกลุม่ รวม โดยปัจจัยทางจิต
และปั จจัยทางสังคมสามารถทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล ได้ 10.0% มีตวั แปร
สาคัญที่ทานายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลก
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ดิจิทัล เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามข้ อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล พบว่า ค่าการทานายสูงสุดพบใน
กลุ่มเพศชาย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ย วกับ กฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย โดยทานายได้ 12.0% มี
ตัวแปรสาคัญที่ทานายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั (ภาพประกอบ 4)
ปั จจัยทางจิต
1. เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั
2. การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
ปั จจัยทางสังคม
4. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
5. การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทัล

1 (ทานายได้ 10.0% ในกลุม่ รวม)
1 (ทานายได้ 12.8% ในกลุม่ เพศชาย)
2, 1 (ทานายได้ 8.5% ในกลุม่ เพศหญิง)
1 (ทานายได้ 11.2% ในกลุม่ ความถี่น้อย)
1, 2 (ทานายได้ 9.7% ในกลุม่ ความถี่มาก)
1 (ทานายได้ 12.8% ในกลุม่ ความรู้ น้อย)
1 (ทานายได้ 4.1% ในกลุม่ ความรู้ มาก)

พฤติกรรมการทาตาม
กฎบนโลกดิจิทลั

ภาพประกอบ 4 ผลการทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนทังในกลุ
้
ม่ รวม
และกลุม่ ย่อย โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเป็นตัวทานาย
ดังนัน้ ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลในส่วนนี ้ สามารถสรุ ป ได้ ว่า ปั จ จัย ทางจิ ต
สามารถทานายพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล โดยตัวแปรที่สามารถทานายเป็ น ปั จจัย
ทางจิต 2 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามข้ อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล พบตัวแปรที่ถูกคัดเข้ าทานายเป็ นอันดับ
แรก ได้ แก่ 1) เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล พบใน 5 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพศชาย
กลุ่มที่ มีค วามถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ตน้ อย กลุ่มที่ มีความถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ตมาก กลุ่มที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย และกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก
และ 2) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล พบใน 1 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพศหญิ ง นอกจากนีย้ งั พบว่า ตัวแปรที่
ไม่เข้ าทานายในกลุ่มรวมแต่เข้ าทานายในกลุม่ ย่อย มี 1 ตัวแปร คือ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั พบใน 2
กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศหญิง และกลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก
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2. พฤติกรรมการเคารพผู้อ่ นื บนโลกดิจทิ ัล ในกลุม่ รวม โดยปัจจัยทางจิต
และปั จจัยทางสังคมสามารถทานายพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ 34.2% มีตวั แปร
สาคัญ ที่ทานายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบ น
โลกดิจิทลั การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
เมื่อพิจารณาในกลุม่ ย่อยตามข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ค่าการทานายสูงสุดพบในกลุม่ เพศ
ชาย โดยทานายได้ 41.1% มีตวั แปรสาคัญ ที่ทานายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่
เจตคติ ที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่ างที่ ดีจากสื่อดิจิทัล และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ (ภาพประกอบ 5)
ปั จจัยทางจิต
1. เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั
2. การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
ปั จจัยทางสังคม
4. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
5. การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทัล

1, 4, 3 (ทานายได้ 34.2% ในกลุม่ รวม)
1, 5, 3 (ทานายได้ 41.1% ในกลุม่ เพศชาย)
1, 4, 3 (ทานายได้ 28.0% ในกลุม่ เพศหญิง)
1, 5 (ทานายได้ 36.3% ในกลุม่ ความถี่น้อย)
1, 4, 3 (ทานายได้ 33.8% ในกลุม่ ความถี่มาก)
1, 5, 3 (ทานายได้ 40.4% ในกลุม่ ความรู้ น้อย)
1, 4, 3 (ทานายได้ 20.7% ในกลุม่ ความรู้ มาก)

พฤติกรรมการเคารพ
ผู้อื่นบนโลกดิจิทัล

ภาพประกอบ 5 ผลการทานายพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนทังในกลุ
้
ม่ รวม
และกลุม่ ย่อย โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเป็นตัวทานาย
ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ สามารถสรุปได้ วา่ ปั จจัยทางจิตและ
ปั จจัย ทางสังคมสามารถร่ วมกัน ท านายพฤติก รรมการเคารพผู้อื่ น บนโลกดิจิทัล โดยตัวแปรที่
สามารถทานายเป็ น ปั จจัยทางจิต 2 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
และบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ส่วนปั จ จัยทางสังคม 2 ตัวแปร คือ การรับรู้บ รรทัด
ฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั เมื่อพิจารณาในกลุม่ ย่อยตาม
ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล พบตัวแปรที่ถกู คัดเข้ าทานายเป็ นอันดับแรก ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั พบใน 6 กลุม่ ย่อย นอกจากนี ้ยังพบว่า ตัวแปรที่ไม่เข้ าทานายในกลุ่มรวม
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แต่เข้ าทานายในกลุม่ ย่อย มี 1 ตัวแปร คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั พบใน 3 กลุม่ ย่อย คือ
กลุม่ เพศหญิง กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมากน้ อย และกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
บนโลกดิจิทลั น้ อย
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมบนโลกดิจิทัล ในกลุม่ รวม โดยปัจจัยทางจิต
และปั จ จัยทางสังคมสามารถทานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัลได้ 15.8% มีตวั แปร
ส าคั ญ ที่ ท านายอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ได้ แก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตาม
ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ค่าการทานายสูงสุดพบในกลุ่ม เพศชาย โดยทานายได้ 24.5% มี
ตัวแปรสาคัญ ที่ ท านายอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ได้ แก่ บุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ภาพประกอบ 6)
ปั จจัยทางจิต
1. เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั
2. การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
ปั จจัยทางสังคม
4. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
5. การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทัล

3, 1 (ทานายได้ 15.8% ในกลุม่ รวม)
3, 1 (ทานายได้ 24.5% ในกลุม่ เพศชาย)
3, 2 (ทานายได้ 8.6% ในกลุม่ เพศหญิง)
3, 5 (ทานายได้ 16.0% ในกลุม่ ความถี่น้อย)
3, 1 (ทานายได้ 15.2% ในกลุม่ ความถี่มาก)
3, 1 (ทานายได้ 17.9% ในกลุม่ ความรู้ น้อย)
3 (ทานายได้ 11.9% ในกลุม่ ความรู้ มาก)

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่ วมบนโลกดิจิทลั

ภาพประกอบ 6 ผลการทานายพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนทังในกลุ
้
ม่ รวม
และกลุม่ ย่อย โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเป็นตัวทานาย
ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ สามารถสรุปได้ วา่ ปั จจัยทางจิตและ
ปั จ จัย ทางสังคมสามารถร่วมกัน ท านายพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล โดยตัวแปรที่
สามารถทานายเป็ น ปั จจัยทางจิต 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ส่วนปั จจัยทางสังคม 1 ตัวแปร
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คือ การมีแบบอย่ างที่ ดี จ ากสื่อดิ จิ ทั ล เมื่อพิ จ ารณาในกลุ่มย่ อยตามข้ อมูลพื น้ ฐานส่วนบุคคล
พบตัวแปรที่ถูกคัดเข้ าทานายเป็ นอันดับแรก ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ พบใน
6 กลุ่มย่อย นอกจากนี ้ยังพบว่า ตัวแปรที่ไม่เข้ าทานายในกลุ่มรวมแต่เข้ าทานายในกลุ่มย่อย มี 2
ตัวแปร คือ 1) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั พบใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศหญิง และ 2) การมีแบบอย่าง
ที่ดีจากสื่อดิจิทลั พบใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมากน้ อย
4. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล ในกลุม่ รวม โดยปัจจัยทางจิต
และปั จจัยทางสังคมสามารถทานายพฤติกรรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล ได้ 26.8% มีตวั แปร
ส าคั ญ ที่ ท านายอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ได้ แก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และเจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล เมื่อ พิ จ ารณาในกลุ่ม ย่ อยตามข้ อมูล พื น้ ฐานส่ว นบุค คล พบว่า ค่า
การทานายสูงสุดพบในกลุม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย โดยทานายได้ 31.5%
มีตวั แปรสาคัญ ที่ทานายอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และเจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (ภาพประกอบ 7)
ปั จจัยทางจิต
1. เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั
2. การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
ปั จจัยทางสังคม
4. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน
โลกดิจิทลั
5. การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทัล

3, 5, 2, 1 (ทานายได้ 26.8% ในกลุม่ รวม)
3, 5 (ทานายได้ 23.0% ในกลุม่ เพศชาย)
2, 3, 1, 5 (ทานายได้ 30.0% ในกลุม่ เพศหญิง )
1, 2, 5, 3 (ทานายได้ 29.8% ในกลุม่ ความถี่น้อย)
3, 5 (ทานายได้ 25.8% ในกลุม่ ความถี่มาก)
3, 5, 2, 1 (ทานายได้ 31.5% ในกลุม่ ความรู้ น้อย)
3, 1 (ทานายได้ 14.9% ในกลุม่ ความรู้ มาก)

พฤติกรรมการรับผิดชอบ
บนโลกดิจิทลั

ภาพประกอบ 7 ผลการทานายพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนทังในกลุ
้
ม่ รวม
และกลุม่ ย่อย โดยใช้ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเป็นตัวทานาย
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ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ สามารถสรุปได้ วา่ ปั จจัยทางจิตและ
ปั จ จัย ทางสังคมสามารถร่วมกัน ท านายพฤติก รรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล โดยตัวแปรที่
สามารถทานายเป็ น ปั จจัยทางจิต 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ส่วนปั จจัยทางสังคม 1 ตัวแปร
คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัล เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามข้ อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล พบ
ตัวแปรที่ถกู คัดเข้ าทานายเป็ นอันดับแรก ได้ แก่ 1) บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ พบใน 4
กลุ่มย่ อย คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่มีความถี่ ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก กลุ่มที่ มีความรู้ เกี่ ย วกับ
กฎหมายบนโลกดิจิทัลน้ อย และกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลมาก 2) การรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัล พบใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ เพศหญิง และ 3) เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทลั พบใน 1 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย
จึงสรุปได้ ว่า ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 3 เพียงบางส่ วน
จากผลสรุปดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรที่ถกู คัดเลือกเข้ าทานายเป็ นอันดับสูงสุด
มี 2 ตัวแปร คื อ เจตคติ ที่ ดี ต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล และบุคลิก ภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์ โดยเจตคตที่ ดี ต่อ การเป็ นพลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทั ล เป็ น ตัว ท านายส าคัญ ใน
การทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวมและรายด้ าน 4 ด้ าน ซึ่งพบใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่ อยเกือบทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดของ อัลพอร์ ต (Allport, 1935, p.
810) ที่กล่าวว่า เจตคติ คือ สภาวะความพร้ อมทางจิตและประสาท ที่เกิดจากประสบการณ์ และ
เป็ นตัวกาหนด การตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งของและสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กนั นอกจากนี ้
อัลพอร์ต (Allport, 1961, p. 28) ยังได้ กล่าวถึงบุคลิกภาพว่า เป็ นการเคลื่อนไหวภายในตัวบุคคล
อย่างเป็ นระบบมีทงั ้ ด้ านร่างกาย และจิตใจจะเป็ นตัวกาหนดพฤติก รรม คุณ ลัก ษณะประจาตัว
และความคิดของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ทังเจตคติ
้
และบุคลิกภาพก็ล้วนแต่เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการ
กาหนดพฤติกรรมของบุคคล
ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ธนพันธ์ จันทร์ พิพัฒน์พงศ์ (2559)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญญาของนักศึกษาปริญ ญาตรี พบว่ า เจตคติที่ดี
ต่อการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาสามารถเป็ น ตัวท านายพฤติก รรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาได้
(β = .128) นอกจากนี ย้ ัง พบว่า เจตคติ เป็ นตัวแปรที่ ส าคัญ ตัว แปรหนึ่ งที่ ส่ งผลต่ อ การเกิ ด
พฤติกรรม เช่นงานวิจัยของ นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา (2559) พบว่า เจตคติที่ดีต่อการทางานตาม
มาตรฐานจริ ย ธรรมสามารถเป็ น ตัวท านายพฤติก รรมการท างานตามมาตรฐานจริ ย ธรรมได้
(β = .46) งานวิจยั ของ แพรพิมพ์ สีลวานิช (2559) ที่พบว่า เจตคติที่ดีตอ่ การทางานอย่างมีความ
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รับผิดชอบยังสามารถเป็ นตัวทานายพฤติก รรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบได้ (β = .52)
งานวิจัยของ ปณสาส์น ตังเจริ
้ ญ (2560) ที่พบว่า เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองใส่ใจสังคม
สามารถเป็ น ตัวท านายพฤติ กรรมการเป็ น พลเมืองใส่ใจสังคมด้ านการมีส่วนร่วมทางสัง คมได้
(β = .326) และงานวิจัย ของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ที่ พ บว่า เจตคติที่ ดีต่อพฤติก รรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรี ยนสามารถเป็ น ตัวท านายพฤติกรรมรัความรับ ผิดชอบต่อสังคมใน
โรงเรียนของนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายได้ (β = .30)
ส่ว นตัว แปรบุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ ประสบการณ์ เป็ นตัว ท านายส าคัญ ใน
การทานายพฤติกรรม การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ าน (ยกเว้ นพฤติกรรม
การทาตามกฎบนโลกดิจิทัล) ซึ่งพบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเกือบทุกกลุ่ม ผลการวิจัยในส่วนนี ้
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ณฐพร ศรี สวัสดิ์ (2560) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผล
ต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้ องกับพฤติกรรม
การเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั ที่ศกึ ษาในงานวิจัยครัง้ นี ้ จากผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ด
ใจรับ ประสบการณ์ ส ามารถท านายความฉลาดทางวัฒ นธรรมได้ (β = .26) นอกจากนี ย้ ัง มี
ผลการวิจัย ของ แพทกี แ้ ละอับ ฮัน การ์ (Patki & Abhyankar, 2016, January-March) ที่ พ บว่า
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์นีย้ ังสามารถเป็ นตัวทานายการจัดการความเป็ นพลเมือง
ระดับบุคคล และระดับองค์กรได้ (β = 2.769 และ β = 2.500)
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้ อที่ 4
สมมติฐานข้ อที่ 4 กล่าวว่า นักเรี ยนที่มีข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวมและรายด้ านต่างกัน ซึ่งผู้วิจยั ได้ แบ่งสมมติฐานออกเป็น
3 ข้ อย่อยตามข้ อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลของนักเรียนที่แตกต่างกัน โดยการสรุปสมมติฐานมาจาก
การวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวม และรายด้ าน
4 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิทัล
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั โดยจาแนกตาม
ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของนักเรียน ได้ แก่ เพศ ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายบนโลกดิจิทลั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 4.1 ระบุวา่ นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านต่างกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนที่มีเพศ
ต่างกัน มีพฤติก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัล และพฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิ ทัล
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งนักเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมเหล่านีม้ ากกว่านักเรียนเพศ
ชาย
สมมติฐ านข้ อที่ 4.2 ระบุว่า นัก เรี ย นที่ มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต ต่างกัน มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี บนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านต่างกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์
ข้ อมูล พบว่า นักเรี ยนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลก
ดิจิทัลแตกต่างกันอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ซึ่งนักเรี ยนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต น้ อยมี
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก
สมมติ ฐานข้ อที่ 4.3 ระบุว่า นักเรี ยนที่มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายบนโลกดิจิทัล
ต่างกัน มี พ ฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิจิ ทัล ทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านต่า งกัน ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรี ยนที่มี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลต่างกัน มีพฤติกรรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการเคารพผู้อื่น
บนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ง
นักเรี ย นที่ มีค วามรู้เกี่ ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิ ทัล มากมีพฤติกรรมเหล่านีม้ ากกว่านักเรี ยนที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย
จึงสรุปได้ ว่า ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 4 เพียงบางส่ วน
จากผลสรุปดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า 1) นักเรี ยนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการทา
ตามกฎบนโลกดิจิทัล และพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่งนัก เรี ย นเพศหญิ งมีพ ฤติก รรมเหล่านี ม้ ากกว่านัก เรี ย นเพศชาย ซึ่งสอดคล้ อ งกับ
ผลการวิจัย ของ รสสุค นธ์ มกรมณี (2556) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติก รรมความเป็ น พลเมืองของ
นักเรียนนักศึกษาซึ่งพบว่า เยาวชนหญิ งมีการเคารพกติกา/กฎหมายมากกว่าเยาวชนชายอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ ในงานวิจยั ของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมในโรงเรี ย นของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ ผลในทานองเดียวกัน ว่า นักเรี ยนเพศหญิ งมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในโรงเรี ยนมากกว่านักเรียนเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญ สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับ
งานวิจัยที่ศกึ ษาบนโลกดิจิทัลนัน้ ได้ แก่ งานวิจัยของ ธนพันธ์ จันทร์ พิพัฒน์พงศ์ (2559) ที่ศึกษา
เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาในกลุ่ม นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ได้ ผ ลการวิจัย ว่า
นักศึกษาเพศหญิ งเป็ นผู้ที่ มีพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้ วยปั ญ ญาด้ านรวม และพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊คอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษาเพศชาย อย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และในต่างประเทศ จากงานวิจัยของ โจนและมิทเชล (Jones & Mitchell, 2016, October 1) ซึ่ง
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ได้ กาหนดความหมายและการวัดความเป็ นพลเมืองดิจิทัลของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาทัง้
ตอนต้ นและตอนปลายของประเทศอังกฤษ ได้ ผลในทานองเดียวกันว่า เพศหญิ งจะมีความเป็ น
พลเมืองดิจิทลั มากกว่าเพศชาย
2) นักเรี ยนที่ มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตต่างกัน มีพฤติกรรมการทาตามกฎบน
โลกดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งนักเรียนที่มคี วามถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อยมี
พฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิจิ ทัลมากกว่านัก เรี ย นที่ มีความถี่ ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ต มาก
หากพิจารณาข้ อมูลต่างๆ ที่พบในโลกดิจิทลั จะมีทงั ้ ข้ อมูลที่แสดงออกถึงตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ใน
เรื่ องของ การโพสต์ภาพหรื อคลิป และการใช้ ภาษาในการแสดงความคิดเห็น ในโพสต์ต่างๆ จึง
ส่งผลให้ นกั เรียนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อยพบเห็นตัวอย่างเหล่านีน้ ้ อยกว่านักเรียนที่มี
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก เพราะฉะนันนั
้ กเรี ยนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตจะแสดง
พฤติกรรมในทางลบบนโลกดิจิทลั น้ อยกว่า หรืออาจกล่าวได้ วา่ มีพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลก
ดิจิทลั มากกว่านักเรียนที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมากกว่านันเอง
้ ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีของ
แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่ ได้ อธิ บ ายไว้ ว่า การเรี ย นรู้ ส่วนใหญ่ ของคนเกิ ด จากการสังเกต
ตัว แบบ (model) หรื อ การเลี ย นแบบ (imitation) ซึ่ งตัวแบบจะถ่ ายทอดทัง้ ความคิ ด และการ
แสดงออกพร้ อมๆ กัน ส่งผลให้ บุคคลสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวแบบผ่านสื่อต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้ มที่จะลอกเลียนพฤติกรรมดังกล่าว
3) นักเรี ยนที่ มีค วามรู้เกี่ ยวกับ กฎหมายบนโลกดิจิทัล ต่างกัน มี พฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิ ทัล และพฤติ ก รรมการรับ ผิ ด ชอบบนโลกดิจิ ทัล แตกต่างกัน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง
นักเรี ย นที่ มีค วามรู้เกี่ ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิ ทัล มากมีพฤติกรรมเหล่านีม้ ากกว่านักเรี ยนที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย ซึ่งการที่บคุ คลรู้กฎหมายนัน้ ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม
การทาตามกฎ โดยจะเห็นได้ จากผลการวิจยั ของ กิตติเมธ สาคุณ (2554) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการเชื่ อฟั งและปฏิบัติ ต ามกฎหมายของประชาชน : ศึก ษาเฉพาะกรณี กองบังคับ การ
ตารวจนครบาล 1 ที่พบว่า การกลัวการถูกลงโทษ ส่งผลต่อการเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามกฎหมายของ
ประชาชน ซึ่งการที่บคุ คลจะกลัวการถูกลงโทษได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่ อง
นันๆ
้ ก่อน นอกจากนีย้ งั มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล โดยผลการวิจัยที่ได้ มี
ความสอดคล้ องกัน ได้ แก่ งานวิจยั ของ สุชีรา พระมาลา et al. (2558) เกี่ยวกับการรับรู้และความ
เข้ าใจต่อการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านอิน เทอร์ เน็ ต กรณี ศึก ษาในอ าเภอเมื องอุบ ลราชธานี ที่ พ บว่า
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กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื ้อหาสาระของพระราชบัญญัติในระดับ
ปานกลาง และมีพฤติกรรมตามกรอบของพระราชบัญญัติในระดับมาก โดยร้ อยละ 85.9 ไม่แสดง
พฤติ กรรมรบกวนหรื อท าลายข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ รองลงมาคือ ร้ อยละ 84.3 ไม่แสดงพฤติกรรม
นาเข้ าข้ อมูลหรื อตัด ต่อภาพเพื่ อให้ ผ้ อู ื่น เสียหาย และ ร้ อยละ 80.1 ไม่แสดงพฤติก รรมดัก อ่าน
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ซึ่งจากที่กล่าวมานัน้ ล้ วนแสดงให้ เห็นว่า บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ย่อมส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการทาตามกฎนัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและวิจัยต่ อไป
1. ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาต่ อไป
1.1) ข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่างเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสัง คมบนโลก
ดิจิทลั แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ แบบ
สองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ซึ่งนักเรียนที่
มีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั มากและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั มาก จะเป็ นนักเรียนที่มี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมากตามไปด้ วย นอกจากนีย้ ังพบว่า มีพฤติกรรมราย
ด้ านแปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์แบบสองทางระหว่างเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี บนโลก
ดิจิ ทัลกับ การรู้เท่าทัน สื่อดิ จิ ทัล และเจตคติที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัลกับ การรับ รู้
บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ทังปั
้ จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคมล้ วนมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรียน ดังนันโรงเรี
้
ยนควรจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ เรียนรู้ถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ ้นบนโลกดิจิทลั ทาให้ นกั เรียนได้ ร้ ูจกั การใช้ และรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั เสนอแนะให้ เห็นว่าพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมีความจาเป็ นและจะส่งผลดี
ต่อสังคมในปัจจุบนั อย่างไร เพื่อให้ นกั เรียนเกิดเจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั พร้ อม
ทังแสดงให้
้
เห็นถึงความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีต่อ การกระทาของบุคคลบนโลกดิจิทลั เพื่อให้
นักเรี ย นได้ รับ รู้ ถึ งบรรทัด ฐานทางสังคมเหล่านัน้ สาหรับ องค์ก รอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ สื่อดิจิ ทัล เช่น
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสื่อมวลชนต่างๆ ควรนาเสนอประเด็นปัญหาที่พบบน
โลกดิจิทัล พร้ อมทัง้ อธิบายถึงข้ อดี ข้ อเสีย ให้ เห็นอย่างชัดเจน และจากผลการวิจยั ที่ได้ สามารถ
นาไปใช้ เป็ นองค์ความรู้ใหม่ในการกาหนดนโยบายต่างๆ ตามบรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
เพื่อปลูกฝังบรรทัดฐานที่ดีให้ แก่บคุ คลในสังคมต่อไป
1.2) ข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางระหว่างบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการเป็ น
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พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แปรปรวนตามบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และการมีแบบอย่าง
ที่ดีจ ากสื่อดิ จิ ทัลที ละตัวแปร ซึ่ง นัก เรี ย นที่ มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ มาก จะมี
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก และนักเรี ยนที่มีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทัลมาก
จะมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลมาก ดังนัน้ ครอบครัวและโรงเรียนควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยพัฒนาบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ของนักเรียน ให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ถึง
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การควบคุมอารมณ์ ของตนเอง การให้ ความสาคัญกับ
ความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่น เพื่อเสริมสร้ างการเป็ นพลเมืองดี และเชื่อมโยงให้ เห็นถึงบุคคลที่พบ
จากสื่อดิจิทลั ทังแบบอย่
้
างที่ดีและไม่ดี พร้ อมทังอธิ
้ บายให้ เห็นถึงผลจากการกระทาของแบบอย่าง
จากสื่อดิจิทัลเหล่านัน้ นอกจากนีค้ วรรณรงค์การใช้ สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสม เน้ นการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเคารพบุคคลอื่นบนโลกดิจิทลั โดยการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกด้ วยพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และการรับผิดชอบต่อการกระทา
ของตนเองบนโลกดิ จิ ทัล เพื่ อ เป็ น แบบอย่างในการใช้ สื่อดิจิ ทัลที่เหมาะสมให้ แก่นัก เรี ย น และ
พัฒนาพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรียนให้ มีมากยิ่งขึ ้น
1.3) ข้ อค้ น พบจากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคณ
ู เพื่ อทานายพฤติกรรมการเป็ น
พลเมืองดีบ นโลกดิจิทัล พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทานายสูงสุด คือ เจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ซึ่งเป็ นการเน้ นยา้ ให้ เห็นถึง
ความสาคัญในการพัฒนาตัวแปรทังสองตั
้
วนี ้ ดังนัน้ ครอบครัวและโรงเรียนจึงมีความสาคัญอย่าง
มากในการให้ ความรู้ความเข้ าใจในการทาตามกฎระเบียบต่างๆ การเคารพผู้อื่น การมีสว่ นร่วมใน
การแก้ ไขปัญหา และการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมของนักเรียนบนโลกดิจิทัล เพื่อให้ นกั เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทั ล และให้ อิสระแก่นักเรี ยนในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
ตามความสนใจ ฝึ กการจินตนาการและสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ รับรู้ถึงความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่น
พร้ อมทัง้ ฝึ ก การควบคุมอารมณ์ และความรู้สึก ของตนเองที่ อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ แสดง
ออกมา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ในตัวนักเรียนให้ มีมากยิ่งขึ ้น
1.4) ข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์ค่าที พบว่า นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน
โลกดิจิทลั ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัล มาก จะมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล มากตามไป
ด้ วย ซึ่งจากข้ อค้ นพบจะได้ ว่า ความรู้เกี่ย วกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลมีความสาคัญ ต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั มาก เพราะฉะนันควรมี
้
การให้ ความรู้ในเรื่องนีก้ บั นักเรียน ผ่านการเข้ าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรี ยนหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ ้น โดยให้ นักเรียนได้ เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจ
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เกี่ยวกับข้ อกฎหมายที่ว่าด้ วย การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และบทลงโทษจากการ
กระทาความผิดเหล่านัน้ เพื่อให้ นกั เรียนมีความรู้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ออกมาบนโลกดิจิทลั
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
2.1) จากผลการวิ จัย ท าให้ ทราบปั จ จัย เชิ งสาเหตุที่ ส่งผลต่อพฤติ ก รรมการเป็ น
พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทั ล และผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพคุณ คูณ (Multiple Regression
Analysis) พบว่า ค่า %ทานาย ของแต่ละตัวแปรค่อนข้ างน้ อย จึงควรเพิ่มตัวแปรที่นามาศึกษาเพื่อ
ค้ นหาตัวทานายที่สาคัญ ต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ดังนัน้ จึงควรศึกษาต่อใน
ลักษณะการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อค้ นหาตัวแปรเชิงสาเหตุเพิ่ ม
และน ามาสร้ างเป็ น โปรแกรมการฝึ กอบรมในลักษณะของงานวิจัย เชิ งทดลองเพื่ อพัฒนาและ
เสริมสร้ างพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ต่อไป
2.2) จากผลการวิจัย จะพบปฎิสมั พัน ธ์แบบสองทางระหว่าง เจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทลั กับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั กับ
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั กับการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยอื่นมารองรับมากนัก ดังนันจึ
้ งควรนาไปศึกษาต่อในลักษณะของ
งานวิจัยเชิงคุณ ภาพ เพื่อศึกษาตัวแปรเหล่านีใ้ นเชิ งลึก ว่าปฏิสมั พัน ธ์ที่เกิดขึ ้นมีความสัมพัน ธ์
อย่างไรกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
2.3) จากผลการวิจัย พบว่า เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล และ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลั จึงควรนาตัวแปรนี ้ไปศึกษาต่อ
2.4) จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนในส่วนของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล
ค่อนข้ างน้ อย อาจจะต้ องมีการปรับปรุงข้ อคาถามให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น และสอดคล้ องกับสภาพบริบท
จริงของการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั ของกลุม่ ตัวอย่าง
2.5) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นเครื่ องมือใหม่ที่ผ้ วู ิจัยออกแบบขึ ้น จึงควรจะมีการ
พัฒนาและวิเคราะห์เครื่องมือให้ มีคณ
ุ ภาพและเป็ นมาตรฐานต่อไป
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แบบสอบถาม
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามนี เ้ ป็ นส่ว นหนึ่ งของการวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ทางจิ ต สังคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมืองดี บ นโลกดิจิ ทัลของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลายของ
โรงเรี ย นในสังกัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื
้ น้ ฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7

ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั

ขอขอบคุณ ที่ให้ ความร่วมมือและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือจากท่านใน
การตอบแบบสอบถามนีด้ ้ วยความถูกต้ องและครบถ้ วน ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะเก็บไว้ เป็ นความลับเพื่อ
ประโยชน์ทางการวิจยั เท่านัน้

กรกนก แขดวง
นิสิตปริญญาโท สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

197
แบบสอบถาม
เรื่อง ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องมือ และเติมข้ อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
เพศ  ชาย  หญิง
ปริ มาณระยะเวลาในการใช้ อินเตอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 วัน เป็ นเวลา ………..….. ชัว่ โมง ……….... นาที
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั (Cronbach's Alpha = .520)
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อคาถามในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่ องหมาย  ในช่องถูกหรื อผิดที่กาหนดให้
ข้ อคาถาม
1. การคัดลอกแฟ้มข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ ในห้ องสมุดของโรงเรี ยน ที่เปิ ดให้ บริ การแก่นกั เรี ยน
โดยทัว่ ไป และคอมพิวเตอร์ นนไม่
ั ้ มีมาตรการการเข้ าถึง ถือเป็ นการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ค่าความยาก = .361, t = .556, r = .274)
2. การป้อนโปรแกรมที่เป็ นไวรัสทาลายข้ อมูลหรื อระบบคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็ นความผิดเพียง
เล็กน้ อย ไม่ถงึ ขันต้
้ องระวางโทษจาคุกตามกฎหมาย (ค่าความยาก = .526, t = .805, r = .239)
3. การส่ง e-mail ไปให้ ผ้ อู ื่นโดยใช้ นามแฝง หรือ email-address ที่ผิดแปลกไปจากทีเ่ คยใช้ อยู่
เป็ นประจา ถือเป็ นการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ค่าความยาก = .495, t = .837,
r = .351)
4. การส่ง e-mail โดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลง IP address เป็ นจานวนมาก จนทาให้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นเกิดความยุง่ ยากในการใช้ งาน ถือเป็ นการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ค่าความยาก = .876, t = .214, r = .158)
5. การให้ ความร่วมมือในการส่งต่อข้ อมูลทีเ่ ป็ นเท็จ ไม่ถือเป็ นความผิด และไม่ต้องโทษตาม
กฎหมาย (ค่าความยาก = .804, t = .364, r = .181)
6. การเผยแพร่หรือส่งต่อข้ อมูลลามกที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ไม่ถือเป็ นความผิด และ
ไม่ต้องโทษตามกฎหมาย (ค่าความยาก = .711, t = .500, r = .154)
7. การนาภาพของผู้อื่นเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผ้ อู ื่นสามารถเข้ าถึงได้ และภาพนันเป็
้ นภาพที่
เกิดจากการตัดต่อหรื อดัดแปลงแล้ วทาให้ ผ้ อู ื่นเสียชือ่ เสี ยง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท (ค่าความยาก = .897, t = .318, r = .235)

คาตอบ
ถูก ผิด
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ข้ อคาถาม
8. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลคอมพิวเตอร์ เพียงบางส่วนของผู้อนื่ ไม่ถือเป็ นการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ค่าความยาก = .784, t = .409, r = .261)
9. การครอบครองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสัง่ ให้ ทาลาย ถือเป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และต้ องได้ รับโทษตามกฎหมาย (ค่าความยาก = .866, t = .259, r = .070)
10. การเผยแพร่ภาพทีผ่ ่านการตัดต่อจนทาให้ ผ้ อู ื่นอับอาย ถือเป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ค่าความยาก = .928, t = .273, r = .318)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (Cronbach's Alpha = .719)

คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

ข้ อความ
ด้ านที่ 1 พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
1. ฉันไม่ส่ง e-mail โดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลง IP address
เป็ นจานวนมาก จนทาให้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นเกิด
ความยุง่ ยากในการใช้ งาน
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.338, r = .282)
2. ฉันไม่ส่งต่อข้ อมูลอันเป็ นเท็จทีส่ ่งผลให้ เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.181, r = .467)
3. ฉันโพสต์รูปภาพของผู้อนื่ ทีผ่ ่านการตัดต่อและดัดแปลงจน
ทาให้ ผ้ นู นได้
ั ้ รับความอับอายหรือเกิดผลเสียต่อผู้อื่น
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 2.466, r = .205)
4. ฉันไม่ทาให้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นเกิดความเสียหาย
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.627, r = .318)
5. ฉันเคยเปิ ดเผยรหัสผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้อนื่ จนทาให้
ผู้นนได้
ั ้ รับความเสียหาย
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 2.200, r = .216)

ปฏิบตั ิ
มาก
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
มาก
ค่อน
ค่อน
น้ อย
ข้ างมาก ข้ างน้ อย

ปฏิบตั ิ
น้ อย
ที่สดุ
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ข้ อความ
ด้ านที่ 2 พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
1. ฉันระวังการโพสต์หรือส่งต่อรู ปภาพให้ ผ้ อู ื่นเพราะเกรงว่าจะ
ทาให้ พวกเขาอับอายหรื อได้ รับผลเสีย
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.168, r = .402)
2. ฉันทบทวนสิ่งที่จะพูดหรื อโพสต์ผา่ นโซเซียลว่าจะไม่ทาให้
ผู้อื่นเสียใจในภายหลัง
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 2.756, r = .305)
3. ฉันไม่ระวังสิ่งที่จะโพสต์ลงในในโลกโซเซียลว่าจะเกิดผลเสีย
กับบุคคลอื่นตามมาทีหลังหรื อไม่
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.428, r = .209)
4. ฉันไม่สนับสนุนการต่อสู้กนั บนโลกโซเซียล ถึงแม้ วา่ มันจะ
เกิดขึ ้นกับฉันก็ตาม
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.902, r = .386)
5. ฉันแสดงความคิดเห็นเชิงลามกต่อโพสต์ของเพื่อน
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.690, r = .232)
ด้ านที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั
1. ฉันเข้ าร่วมแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ ดต่างๆ เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาของโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 2.092, r = .153)
2. ฉันเข้ าร่วมการร้ องเรี ยนเพื่อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในโลก
โซเซียล
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 2.208, r = .163)
3. ฉันโพสต์ความคิดเห็นบนฐานหลักการหรื อมีทอี่ ้ างอิงได้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.596, r = .240)
4. ฉันไม่เข้ าร่วมกลุ่มกิจกรรมจิตอาสาหรื อการบาเพ็ญ
ประโยชน์ตา่ งๆ ในโลกโซเซียล
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 2.421, r = .176)

ปฏิบตั ิ
มาก
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
มาก
ค่อน
ค่อน
น้ อย
ข้ างมาก ข้ างน้ อย

ปฏิบตั ิ
น้ อย
ที่สดุ
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ปฏิบตั ิ
มาก
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
มาก
ค่อน
ค่อน
น้ อย
ข้ างมาก ข้ างน้ อย

ปฏิบตั ิ
น้ อย
ที่สดุ

5. ฉันมักแชร์ บทความหรือคลิปวิดีโอที่เป็ นประโยชน์ในโลก
โซเซียล
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.825, r = .283)
ด้ านที่ 4 พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
1. ฉันยอมรับการตรวจสอบการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและระบบ
คอมพิวเตอร์จากผู้ดแู ลระบบเครือข่าย
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.188, r = .331)
2. ฉันระวังเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในการ copy ภาพใน
อินเตอร์เน็ตมาใช้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.533, r = .398)
3. ฉันใช้ อารมณ์ของตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อต้ าน
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นในอินเตอร์ เน็ต โดยไม่ได้ สืบค้ นความจริ ง
ของเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ก่อน
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 2.652, r = .153)
4. ฉันตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลก่อนโพสต์หรื อแชร์
ในอินเตอร์เน็ต
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.163, r = .426)
5. ฉันยอมรับผลของการกระทาผิดในโลกโซเซียลของตนเอง
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.611, r = .418)
ตอนที่ 3 เจตคติท่ดี ีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั (Cronbach's Alpha = .698)
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

ข้ อความ
1. ฉันเชื่อว่าการโพสต์หรือส่งต่อรู ปภาพที่ทาให้ ผ้ อู ื่นอับอาย
หรื อได้ รับผลเสียเป็ นเรื่ องที่ไม่ดี
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.536, r = .095)

จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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2. ถ้ าฉันไม่เห็นด้ วยกับบุคคลอื่นในโลกโซเซียล ฉันจะใช้ ภาษา
ที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้ วยของฉันอย่างชัดเจน
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.055, r = .289)
3. ฉันเชื่อว่าการหลอกลวงผู้อื่นบนโลกดิจิทลั เป็ นสิ่งทีส่ ามารถ
กระทาได้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.805, r = .182)
4. ฉันมักจะโพสต์และส่งต่อรู ปภาพที่นา่ อับอายของเพื่อนบน
เว็บไซต์ตา่ งๆ
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.009, r = .617)
5. ฉันเชื่อว่าบุคคลอื่นในโลกโซเซียลไม่มีสิทธิ์ ที่จะแสดงความ
คิดเห็นโต้ แย้ งโพสต์ของฉัน
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.197, r = .456)
6. ฉันชอบโพสต์ภาพลามกเพื่อใช้ แกล้ งเพื่อนในโลกโซเซียล
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.429, r = .662)
7. ฉันพร้ อมจะส่งต่อรู ปลามกในโลกโซเซียล เมื่อมีคนในกลุ่ม
ส่งมาให้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.536, r = .476)
8. ฉันชอบใช้ ภาษาทีร่ ุ นแรงในการโพสต์แสดงความคิดเห็นต่อ
สิ่งทีฉ่ นั ไม่เห็นด้ วย
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.088, r = .458)
9. หากผู้อื่นในโลกโซเซียลแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจาก
ฉัน ฉันยินดีที่จะรับฟั งความคิดเห็นนัน้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 2.931, r = .209)

จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 4 การรู้ เท่ าทันสื่อดิจิทลั (Cronbach's Alpha = .706)
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

ข้ อความ
1. ฉันรู้ จกั ไฟล์ดิจิทลั รู ปแบบต่างๆ เช่น jpeg, avi, mp3
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.783, r = .389)
2. ฉันไม่ติดตามขันตอนของบริ
้
ษัทในการซื ้อของออนไลน์
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.435, r = .354)
3. ฉันสามารถเลือกเข้ าร่วมกิจกรรมออนไลน์ตา่ งๆ ได้ ตาม
ความสนใจของตัวเอง เช่น การเล่นอินเตอร์ เน็ต การเล่นเกมส์
ออนไลน์ หรื อการเข้ าร่วมกลุ่มออนไลน์
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 6.095, r = .352)
4. ฉันสามารถจาแนกความเหมาะสมของคลิปวิดีโอทีแ่ ชร์ กนั
ในอินเตอร์เน็ตได้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.173, r = .386)
5. ฉันไม่สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอทีฉ่ นั สร้ างลงใน YouTube
หรื อเว็บไซต์อื่นที่คล้ ายกันได้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.825, r = .354)
6. ฉันไม่สามารถเข้ าถึงไฟล์ตา่ งๆ ในอินเตอร์ เน็ตได้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 6.345, r = .553)
7. ฉันสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้ อมูลต่างๆ ที่
สืบค้ นผ่านอินเตอร์ เน็ตได้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.373, r = .182)
8. ฉันสามารถเข้ าสู่ระบบ (log in) ในเว็บไซต์ตา่ งๆ เช่น
Facebook Twitter ได้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 6.344, r = .455)
9. ฉันไม่สามารถอภิปรายเกี่ยวกับมารยาทในการใช้ สื่อดิจิทลั
ได้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 8.610, r = .489)

จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

10. ฉันสามารถใช้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อ
ต่างๆ ได้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.114, r = .223)
ตอนที่ 5 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรั บประสบการณ์ (Cronbach's Alpha = .778)
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

ข้ อความ
1. ฉันชอบจินตนาการสิ่งต่างๆ
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.075, r = .455)
2. ฉันรับรู้ ถงึ ความรู้สึกระหว่างบุคคล
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 3.864, r = .433)
3. ฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองจากแรงกระตุ้นต่างๆ ได้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 2.737, r = .061)
4. ฉันมักมีไอเดียในการสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.992, r = .443)
5. ฉันมักต่อต้ านการกระทาของผู้อื่นที่ขดั แย้ งกับความเชื่อของ
ฉัน
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.682, r = .164)
6. ฉันมักเล่นมุขตลกเพื่อสร้ างความสนุกสนาน
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.731, r = .481)
7. ฉันมักชืน่ ชมผลงานศิลปะตามสถานที่ตา่ งๆ
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 6.022, r = .609)
8. ฉันมีความสนใจที่หลากหลาย
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 6.591, r = .696)
9. ฉันคิดวางแผนการทางานก่อนลงมือทาเสมอ
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.435, r = .596)

จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

10. ฉันเชื่อเกี่ยวกับความแตกต่างของความคิดในเรื่ องความ
ถูกต้ องและความผิดที่คนในสังคมมี อาจจะไม่ถกู ต้ องสาหรับ
ทุกคนบนโลกนี ้
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 2.744, r = .265)
11. ฉันเคยเข้ าร่วมกิจกรรมงานศิลปะต่างๆ ที่จดั ขึ ้น
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 6.349, r = .450)
12. ฉันมักทบทวนถึงสาเหตุของความรู้สึกต่างๆ ของตนเองที่
เกิดขึ ้น
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.374, r = .530)
ตอนที่ 6 การรั บรู้ บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั (Cronbach's Alpha = .850)
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

ข้ อความ
1. ผู้คนทีใ่ ช้ อินเตอร์ เน็ตคิดว่า การส่งต่อข้ อมูลที่มลี กั ษณะลามก
ให้ แก่กนั สามารถทาได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 5.312, r = .496)
2. เพื่อนของฉันอยากให้ ฉนั ส่งต่อหรื อแชร์ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
บนสื่อดิจทิ ลั
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 11.209, r = .727)
3. เพื่อนในโลกโซเซียลของฉันคิดว่า การตรวจสอบข้ อความก่อน
โพสต์หรื อส่งต่อบนโลกดิจิทลั เป็ นเรื่ องที่จาเป็ น
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.531, r = .496)
4. ผู้คนทีใ่ ช้ อินเตอร์ เน็ตคิดว่า การส่งต่อโปรแกรมไวรัสไม่ถือเป็ น
การกระทาผิดกฎหมาย
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 5.148, r = .470)

จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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จริง
ที่สดุ

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
จริง
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

5. เพื่อนในอินเตอร์ เน็ตของฉันอยากให้ ฉนั ป้อนโปรแกรมที่เป็ น
ไวรัสทาลายข้ อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 6.019, r = .633)
6. เพื่อนในโลกโซเซียลอยากให้ ฉนั ส่งต่อข้ อมูลที่มลี กั ษณะลามก
ให้ แก่กนั
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 12.348, r = .659)
7. เพื่อนในโลกโซเซียลของฉันคิดว่า การหลอกลวงกันบนโลก
ดิจิทลั เป็ นสิ่งที่ไม่ควรทา
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.068, r = .369)
8. เพื่อนในโลกโซเซียลอยากให้ ฉนั ช่วยสร้ างความนิยมบนโลก
ดิจิทลั โดยการส่งต่อรู ปภาพวาบหวิวของบุคคลนัน้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 7.324, r = .639)
9. คนที่ใช้ อินเตอร์ เน็ตคิดว่า การโพสต์คลิปลามกของตนเองบน
โลกดิจิทลั ไม่ถือเป็ นความผิด เพราะไม่เป็ นการทาร้ ายผู้อนื่
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 6.976, r = .680)
10. เพื่อนในอินเตอร์ เน็ตของฉันอยากให้ ฉนั เข้ าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีมาตรการป้องกันไว้ เพื่อ
แสดงออกถึงความสามารถทางด้ านคอมพิวเตอร์ ของฉัน
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.643, r = .391)
ตอนที่ 7 การมีแบบอย่ างที่ดีจากสื่อดิจิทลั (Cronbach's Alpha = .768)
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

ข้ อความ
1. เพื่อนของฉันนิยมส่งภาพลามกในอินเตอร์ เน็ตให้ แก่กนั
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 7.108, r = .506)

จริง
ที่สดุ

จริง

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ข้ อความ
2. ฉันทราบว่า เพื่อนของฉันขโมยรหัสผ่านของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.675, r = .502)
3. ฉันเห็นเพื่อนโพสต์ตาหนิกนั โดยใช้ ภาษาที่หยาบคาย
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.934, r = .345)
4. เพื่อนของฉันโพสต์รูปภาพที่ทาให้ เพือ่ นคนอื่นต้ องอับอาย
หรื อได้ รับความเสียหายจากรูปภาพเหล่านัน้
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.277, r = .595)
5. ฉันเห็นผู้ปกครองของฉันอ่านตรวจสอบข้ อความก่อนโพสต์
ลงในโลกโซเซียล
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 5.998, r = .386)
6. เพื่อนของฉันนิยมปลอมแปลง e-mail เพื่อนามาใช้ สง่
ข้ อความสาหรับรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 4.561, r = .553)
7. ฉันเห็นคนทีใ่ ช้ อินเตอร์ เน็ตโพสต์แสดงความคิดเห็นรู ปภาพ
วาบหวิวของผู้อื่นโดยใช้ ภาษาที่ไม่สุภาพ
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 3.958, r = .250)
8. ฉันเห็นเพื่อนของฉันล้ อเลียนข้ อด้ อยของบุคคลอื่นผ่าน
โซเซียล
(ข้ อคาถามเชิงลบ, t = 7.858, r = .662)
9. ฉันทราบว่า คนในครอบครัวของฉันอ่านเงื่อนไขการใช้ งาน
ก่อนเข้ าร่วมเว็บไซต์ตา่ งๆ
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.522, r = .303)
10. ฉันเห็นคนในครอบครัวของฉันระวังเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ในอินเตอร์ เน็ต
(ข้ อคาถามเชิงบวก, t = 4.801, r = .255)

จริง
ที่สดุ

จริง

ระดับความเป็ นจริงของท่าน
ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง
ไม่จริง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Assumption)
ของการใช้ สถิตติ ่ างๆ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
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1. ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Assumption) ของ ANOVA
การใช้ สถิติ Analysis of Variance (ANOVA) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามจาแนกตามตัวแปร
อิสระที่แตกต่างกัน จาเป็ น ต้ องมีการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Assumption) โดยในงานวิจัย
ครัง้ นี ก้ าหนดให้ ต ัวแปรตาม คือ พฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล ซึ่งแบ่ งเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั และพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล และตัวแปรอิสระ คือ ตัว
แปรปั จ จัย ทางจิ ต ได้ แก่ เจตคติ ที่ ดีต่อการเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล การรู้เท่ าทัน สื่อดิจิ ทัล
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และตัวแปรปัจจัยทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมบนโลกดิจิทลั การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั ซึ่งได้ ผลการตรวจสอบดังนี ้
ตาราง 30 ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของ ANOVA (n = 400)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

พฤติกรรมการ
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดี
เป็ นพลเมืองดีบน บนโลกดิจิทลั
โลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่
ดิจิทลั

n
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก

165
235
197
203
218
182
189
211
200
200

Normality
Homogeneity of
(KolmogorovVariance
Smirnov, p) (Leven’s test, p)
.069
.554
.070
.200
.049*
.005**
.024*
.060
.075
.200
.039*
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ตาราง 30 (ต่อ)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ด้ าน พ ฤติ กรรม เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมือง
การทาตามกฎบน ดีบนโลกดิจิทัล
โลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่
ดิจิทลั
ด้ าน พ ฤติ กรรม เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมือง
การเคารพ ผู้ อื่ น ดีบนโลกดิจิทัล
บนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่
ดิจิทลั

n
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก

165
235
197
203
218
182
189
211
200
200
165
235
197
203
218
182
189
211
200
200

Normality
Homogeneity of
(KolmogorovVariance
Smirnov, p) (Leven’s test, p)
.000**
.178
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.019*
.029*
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.003**
.000**
.000**
.000**
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ตาราง 30 (ต่อ)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ด้ าน พ ฤติ กรรม เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมือง
การมี ส่วนร่ วมบน ดีบนโลกดิจิทัล
โลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่
ดิจิทลั
ด้ าน พ ฤติ กรรม เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมือง
การรับผิดชอบบน ดีบนโลกดิจิทัล
โลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ
ประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม
บนโลกดิจิทลั
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่
ดิจิทลั

n
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก

165
235
197
203
218
182
189
211
200
200
165
235
197
203
218
182
189
211
200
200

Normality
Homogeneity of
(KolmogorovVariance
Smirnov, p) (Leven’s test, p)
.010*
.265
.034*
.043*
.200
.007**
.200
.036*
.004**
.079
.028*
.007**
.646
.007**
.012*
.004**
.005**
.001**
.004**
.010*
.012*
.002**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 30 ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น (Assumption) ของ ANOVA
ปรากฏผลดังนี ้
1.1) ผลการตรวจสอบ Normality
กาหนดสมมติฐาน H0 : ตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ
H1 : ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ
ระดับนัยสาคัญ α = .05
ในงานวิจัยนีม้ ี n = 400 จึงใช้ Komogorov – Sminov ในการตรวจสอบ จากตาราง
30 พบว่า ในบางกลุม่ มีคา่ p มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ตัวแปรตามมีการ
แจกแจงปกติ แต่ส่วนใหญ่ จะมีค่า p น้ อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่าตัวแปร
ตามมีก ารแจกแจงไม่เป็ น แบบปกติ อย่ างไรก็ ต ามในงานวิจัย นี ใ้ ช้ n มากพอ (n = 400) จึ งมี
แนวโน้ มที่ จ ะลู่เ ข้ าสู่ก ารแจกแจงแบบปกติ ต ามทฤษฎี ขี ด จ ากั ด กลาง (The Central Limit
Theorem) ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
1.2) ผลการตรวจสอบ Homogeneity of Variance
กาหนดสมมติฐาน H0 : ประชากรทัง้ 10 กลุม่ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
H1 : ประชากรอย่างน้ อย 2 กลุม่ มีความแปรปรวนแตกต่างกัน
ระดับนัยสาคัญ α = .05
จากตาราง 30 พบว่า ค่า p ของการทดสอบความแปรปรวนเท่ากับ .554, .178, .265
และ .646 ซึ่งมากกว่า .05 นั่น คือ ยอมรับ สมมติฐาน H0 แสดงว่า ประชากรทัง้ 10 กลุ่มมีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาค่า p ของด้ านพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
พบว่า มีคา่ p = .029 ซึ่งน้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ประชากรอย่างน้ อย 2
กลุ่มมีค วามแปรปรวนแตกต่างกัน อย่ างไรก็ตามเนื่องจากประชากรในแต่ละกลุ่มย่อยมีขนาด
ใกล้ เคี ยงกัน และค่า p ที่ ได้ ใกล้ เคีย งกับ ระดับ นัยสาคัญ คือ .05 ดังนัน้ ค่าความแปรปรวนไม่
เท่ากันจะไม่มีผลต่อระดับนัยสาคัญ ดังนันจึ
้ งถือได้ วา่ เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
1.3) ผลการตรวจสอบ Independent of Variance
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย ได้ มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั เพื่อสุม่ คัดเลือกเข้ าร่วมการวิจยั โดยไม่ลาเอียง ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
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2. ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Assumption) ของ Regression Analysis
การใช้ สถิ ติ Regression Analysis ในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อบรรยายความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และหาสมการความสัมพันธ์ เพื่ อใช้ ในการทานายตัวแปร
ตามนัน้ จ าเป็ น ต้ องมี ก ารมี ก ารตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น (Assumption) และการทดสอบ
สัมประสิท ธิ์การถดถอย โดยในงานวิจัยครัง้ นีก้ าหนดให้ ตวั แปรตาม (Y) คือ พฤติก รรมการเป็ น
พลเมื อ งดี บ นโลกดิ จิ ทัล ซึ่ งแบ่ ง เป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ พฤติ ก รรมการท าตามกฎบนโลกดิ จิ ทั ล
พฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล และพฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล และตัวแปรอิสระ (X) คือ ตัวแปรปั จจัยทางจิต ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น พลเมืองดีบ นโลกดิจิ ทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิ ทัล บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์
และตัวแปรปัจจัยทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล การมีแบบอย่างที่ดี
จากสื่อดิจิทลั ซึ่งได้ ผลการตรวจสอบดังนี ้
2.1) ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของ Regression Analysis
ตาราง 31 ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของ Regression Analysis (n = 400)

ตัวแปร
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทลั
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล
การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ ดิจิทลั

Normality
(KolmogorovSmirnov, p)

Homoscedasticity
(Scatterplot)

Independence
(Durbin –
Watson)

.143
.000**
.000**
.001**
.000**

ไม่มีรูปแบบแน่นอน
ไม่มีรูปแบบแน่นอน
ไม่มีรูปแบบแน่นอน
ไม่มีรูปแบบแน่นอน
ไม่มีรูปแบบแน่นอน

1.838
1.848
1.868
1.858
1.889

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

No Multicollinearity
Tolerance

VIF

.658
.806
.832
.542
.595

1.519
1.240
1.201
1.843
1.679
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จากตาราง 31 ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Assumption) ของ Regression
Analysis เพื่อทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ปรากฏผลดังนี ้
2.1.1) ผลการตรวจสอบ Normality
กาหนดสมมติฐาน H0 : ตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ
H1 : ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ
ระดับนัยสาคัญ α = .05
ในงานวิ จั ย นี ม้ ี n = 400 จึ ง ใช้ Komogorov-Sminov ในการตรวจสอบ จาก
ตาราง 31 พบว่า พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ในด้ านรวม มีค่า p = .143 ซึ่งมากกว่า
.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ สาหรับพฤติกรรมด้ าน
ย่อย 4 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ พฤติ กรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทัล พฤติ กรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล และพฤติกรรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล มีค่า
p = .000, .000, .001 และ .000 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า .05 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดง
ว่าตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี ้ใช้ n มากพอ (n = 400)
จึงมี แนวโน้ มที่ จ ะลู่เ ข้ าสู่ก ารแจกแจงแบบปกติต ามทฤษฎี ขีดจ ากัดกลาง (The Central Limit
Theorem) ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2.1.2) ผลการตรวจสอบ Homoscedasticity
จากตาราง 31 พบว่า ข้ อมูลมีการกระจายที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่า
ความแปรปรวนของ Y สาหรับแต่ละค่าของ X ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2.1.3) ผลการตรวจสอบ Independence
จากตาราง 31 พบว่า ค่า Durbin-Watson ของพฤติก รรมการเป็ นพลเมืองดีบ น
โลกดิจิ ทัลในด้ านรวม มีค่าเท่ากับ 1.838 สาหรับ พฤติกรรมด้ านย่ อยทัง้ 4 ด้ านนัน้ พบว่า ด้ าน
พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 1.848 ด้ านพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลก
ดิจิทัล มีคา่ เท่ากับ 1.868 ด้ านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทลั มีคา่ เท่ากับ 1.858 และด้ าน
พฤติ ก รรมการรับ ผิด ชอบบนโลกดิจิ ทัล มีค่าเท่ากับ 1.889 ซึ่ งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 ดังนัน้
ความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระกัน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2.1.4) ผลการตรวจสอบ No Multicollinearity
จากตาราง 31 พบว่า ตัวแปรปั จ จัย ทางจิ ต ซึ่ง ได้ แก่ เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น
พลเมืองดี บ นโลกดิ จิ ทัล มีค่า Tolerance = .658 และ VIF = 1.519 การรู้เท่าทัน สื่อดิจิ ทัล มีค่า
Tolerance = .806 และ VIF = 1.240 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ มีค่า Tolerance =
.832 และ VIF = 1.201 สาหรับตัวแปรปัจจัยทางสังคมนัน้ พบว่า การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบน

214
โลกดิ จิ ทัล มี ค่า Tolerance = .542 และ VIF = 1.843 การมี แบบอย่ างที่ ดี จ ากสื่ อดิ จิ ทัล มี ค่า
Tolerance = .595 และ VIF = 1.679 โดยตัวแปรทัง้ หมดมีค่า Tolerance > 0.1 และ VIF < 10
ดังนัน้ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้ น ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2.2) ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของ Regression Analysis
ตาราง 32 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของ Regression Analysis (n = 400)
p
Coefficients
ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั

ANOVA

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

เจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น
พลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั

การรู้
เท่าทัน
สื่อดิจิทลั

บุคลิกภาพ
แบบเปิ ด
ใจรับ
ประสบการณ์

.000**
.000**
.000**
.004**
.011*

.002**
.244
.076
.292
.000**

.000**
.873
.020*
.000**
.000**

การรับรู้
การมี
บรรทัดฐาน แบบอย่าง
ทางสังคมบน ที่ดีจากสื่อ
โลกดิจิทลั
ดิจิทลั

.043*
.094
.023*
.953
.346

.292
.679
.254
.658
.003**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 32 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์ การถดถอย ของ Regression Analysis
เพื่อทานายพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ปรากฏผลดังนี ้
2.2.1) การตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวที่มีผลต่ อตัวแปรตาม
กาหนดสมมติฐาน H0 : Y ไม่มีความสัมพันธ์กบั X ทัง้ 5 ตัวในรูปเชิงเส้ น
H1 : Y มีความสัมพันธ์กบั X อย่างน้ อย 1 ตัวในรูปเชิงเส้ น
ระดับนัยสาคัญ α = .05
จากตาราง 32 (ANOVA) พบว่า ผลการทดสอบตัวแปรอิ สระทัง้ 5 ตัว ได้ ค่า
p = .000 ซึ่งน้ อยกว่า .05 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัวมี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ทังด้
้ านรวม และด้ านย่อย 4 ด้ าน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.2) การตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม
กาหนดสมมติฐาน H0 : Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั ในรูปเชิงเส้ น
H1 : Y กับ X มีความสัมพันธ์กนั ในรูปเชิงเส้ น
ระดับนัยสาคัญ α = .05
จากตาราง 32 (Coefficients) พบว่า ตัวแปรที่มีค่า p น้ อยกว่า ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่กาหนดคือ .05 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบ นโลก
ดิ จิ ทัล ด้ า นรวม ได้ แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเป็ นพลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทั ล การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ดิ จิ ทั ล
บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และการรั บ รู้ บรรทั ด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทั ล
ด้ านพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
ด้ านพฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรับ ประสบการณ์ และการรั บ รู้ บรรทั ด ฐานทางสังคมบนโลกดิ จิ ทั ล
ด้ านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิ ทัล ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
และบุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ ด้ านพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ได้ แก่ เจต
คติ ที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื องดี บ นโลกดิ จิ ทัล การรู้ เท่ าทัน สื่ อดิ จิ ทัล บุค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจรั บ
ประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ ดีจ ากสื่อดิจิทัล ซึ่งตัวแปรที่ก ล่าวมาสามารถใช้ พยากรณ์
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลทัง้ ด้ านรวม และด้ านย่อย 4 ด้ านได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Assumption) ของ t-test for Independent Samples
การใช้ สถิ ติ t-test for Independent Samples ในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อเปรี ย บเทีย บ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน จาเป็ นต้ องมีการตรวจสอบ
ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น (Assumption) โดยในงานวิจัย ครัง้ นี ก้ าหนดให้ ตัวแปรตาม คื อ พฤติ ก รรม
การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทัล
พฤติก รรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทัล พฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล และพฤติกรรม
การรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล และตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรปั จจัยทางจิต ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อการ
เป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์ และ
ตัวแปรปัจจัยทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั การมีแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อดิจิทลั ซึ่งได้ ผลการตรวจสอบดังนี ้
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ตาราง 33 ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของ t-test (n = 400)

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการ
เป็ นพลเมืองดีบน
โลกดิจิทลั

ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
เพศ

- ชาย
- หญิง
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต - น้ อย
- มาก
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน - น้ อย
โลกดิจิทลั
- มาก
ด้ านพฤติกรรม
เพศ
- ชาย
การทาตามกฎบน
- หญิง
โลกดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต - น้ อย
- มาก
ความรู้ เกี่ ยวกับ กฎหมายบน - น้ อย
โลกดิจิทลั
- มาก
ด้ านพฤติกรรม
เพศ
- ชาย
การเคารพผู้อื่น
- หญิง
บนโลกดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต - น้ อย
- มาก
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน - น้ อย
โลกดิจิทลั
- มาก
ด้ านพฤติกรรม
เพศ
- ชาย
การมีสว่ นร่วมบน
- หญิง
โลกดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต - น้ อย
- มาก
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน - น้ อย
โลกดิจิทลั
- มาก

n
192
208
228
172
247
153
192
208
228
172
247
153
192
208
228
172
247
153
192
208
228
172
247
153

Normality
Homogeneity of
(KolmogorovVariance
Smirnov, p) (Leven’s test, p)
.200
.631
.014*
.200
.320
.015*
.200
.762
.200
.000**
.515
.000**
.000**
.433
.000**
.000**
.031*
.000**
.001**
.111
.000**
.000**
.455
.000**
.000**
.317
.000**
.089
.013*
.016*
.200
.661
.012*
.006**
.904
.020*
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ตาราง 33 (ต่อ)

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล

ด้ านพฤติกรรม
เพศ
การรับผิดชอบบน
โลกดิจิทลั
ความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบน
โลกดิจิทลั

- ชาย
- หญิง
- น้ อย
- มาก
- น้ อย
- มาก

n
192
208
228
172
247
153

Normality
Homogeneity of
(KolmogorovVariance
Smirnov, p) (Leven’s test, p)
.003**
.951
.017*
.006**
.780
.017*
.004**
.615
.055

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 33 ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น (Assumption) ของ ANOVA
ปรากฏผลดังนี ้
3.1) ผลการตรวจสอบ Normality
กาหนดสมมติฐาน H0 : ตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ
H1 : ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ
ระดับนัยสาคัญ α = .05
ในงานวิจัยนีม้ ี n = 400 จึงใช้ Komogorov – Sminov ในการตรวจสอบ จากตาราง
33 พบว่า ในบางกลุ่มมีค่า p มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ตัวแปรตามมี
การแจกแจงปกติ แต่ส่วนใหญ่ จ ะมีค่า p น้ อยกว่า .05 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติ ฐ าน H0 แสดงว่า
ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี ้ใช้ n มากพอ (n = 400) จึงมี
แนวโน้ มที่ จ ะลู่เ ข้ าสู่ก ารแจกแจงแบบปกติ ต ามทฤษฎี ขี ด จ ากั ด กลาง (The Central Limit
Theorem) ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
3.2) ผลการตรวจสอบ Homogeneity of Variance
กาหนดสมมติฐาน H0 : ประชากรทัง้ 6 กลุม่ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
H1 : ประชากรอย่างน้ อย 2 กลุม่ มีความแปรปรวนแตกต่างกัน
ระดับนัยสาคัญ α = .05
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จากตาราง 33 พบว่า ค่า p ของการทดสอบความแปรปรวนส่วนใหญ่ มีค่ามากกว่า
.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ประชากรทัง้ 6 กลุม่ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณาค่า p ของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทัลในด้ านพฤติกรรมทาตามกฎบนโลก
ดิจิ ทัล และเพศในด้ านพฤติ กรรมการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล พบว่า มีค่าน้ อยกว่า .05 นั่น คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ประชากรอย่างน้ อย 2 กลุ่มมีความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามเนื่องจากประชากรในแต่ละกลุ่มย่อยมีขนาดใกล้ เคียงกัน และค่า p ที่ได้ ใกล้ เคียงกับระดับ
นัยสาคัญ คือ .05 ดังนัน้ ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันจะไม่มีผลต่อระดับนัยสาคัญ ดังนันจึ
้ งถือได้
ว่าเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
3.3) ผลการตรวจสอบ Independent of Variance
จากการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การวิจัย ได้ มี ก ารสุ่มกลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ใ น
การวิจยั เพื่อสุม่ คัดเลือกเข้ าร่วมการวิจยั โดยไม่ลาเอียง ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
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ภาคผนวก ค
ตารางค่ าสถิตติ ่ างๆ

10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั

1.000

1
.670**

2
.406**

.649**

3

-.084

-.020

.481**

4

.165**

.385**

.210**

.665**

5

.323**

-.112*

.557**

.320**

.412**

6

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั

8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์

7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั

6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั

5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั

4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั

3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั

2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั

1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั

ตัวแปร

ตาราง 34 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างรวม (n = 400)

.232**

.348**

.161**

.250**

.138**

.352**

7

.403**

.148**

.385**

.367**

.222**

.083

.425**

8

.132**

.158**

.539**

.292**

-.051

.418**

.243**

.344**

9

.613**

.098

.153**

.472**

.315**

-.062

.360**

.173**

.293**

10
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2
.661**

3
.635**
.452**

4
.499**
-.017
-.146*

5
.667**
.168*
.396**
.212**

6
.406**
.365**
.616**
-.164*
.281**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตัวแปร
1
1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั
1.000
2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
7
.285**
.052
.279**
.101
.320**
.303**

ตาราง 35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างเพศชาย (n = 192)
8
.453**
.026
.245**
.435**
.404**
.193**
.437**

9
.379**
.251**
.449**
-.023
.329**
.540**
.260**
.197**

10
.306**
.152*
.379**
-.024
.324**
.368**
.289**
.128
.580**
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1
1.000

2
.673**

3
.659**
.345**

4
.481**
-.004
.004

5
.659**
.236**
.366**
.128

6
.411**
.229**
.484**
.000
.356**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตัวแปร
1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั
2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
7
.437**
.244**
.230**
.229**
.389**
.196**

ตาราง 36 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง (n = 208)

8
.398**
.155*
.198**
.273**
.372**
.105
.360**

9
.288**
.176*
.373**
-.030
.232**
.414**
.093
.069

10
.265**
.117
.331**
-.045
.305**
.457**
.061
.089
.488**
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2
.669**

3
.661**
.434**

4
.485**
-.043
-.067

5
.703**
.280**
.417**
.176**

6
.447**
.341**
.595**
-.094
.372**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตัวแปร
1
1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั
1.000
2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
7
.324**
.045
.250**
.229**
.366**
.177

8
.369**
.053
.387**
.273**
.334**
.190
.439**

9
.313**
.252**
-.063
-.030
.293**
.482**
.066
.072

10
.306**
.213**
-.088
-.045
.351**
.434**
.086
.107
.658**

ตาราง 37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย (n = 228)
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2
.670**

3
.631**
.366**

4
.475**
.007
-.109

5
.624**
.138
.352**
.150*

6
.368**
.284**
.513**
-.137
.281**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตัวแปร
1
1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั
1.000
2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
7
.392**
.259**
.359**
.035
.324**
.371**

8
.492**
.106
.317**
.344**
.459**
.200**
.361**

9
.380**
.220**
.482**
-.035
.302**
.599**
.279**
.195*

10
.273**
.115
.347**
-.026
.274**
.515**
.244**
.081
.553**

ตาราง 38 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างที่มีความถี่ในการใช้ อินเทอร์เน็ตมาก (n = 172)
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1
1.000

2
.659**

3
.642**
.433**

4
.422**
-.115
-.150*

5
.659**
.198**
.339**
.156*

6
.469**
.363**
.618**
-.145*
.353**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตัวแปร
1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั
2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
7
.353**
.127*
.255**
.144*
.349**
.238**

8
.445**
.066
.225**
.375**
.409**
.168**
.315**

9
.360**
.245**
.459**
-.103
.322**
.590**
.162*
.134*

10
.358**
.186**
.421**
-.059
.377**
.510**
.171**
.111
.650**

ตาราง 39 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย (n = 247)
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1
1.000

2
.677**

3
.655**
.337**

4
.581**
.146
.032

5
.665**
.207*
.457**
.176*

6
.301**
.218**
.418**
-.049
.255**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตัวแปร
1. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลดิจิทลั
2. พฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั
3. พฤติกรรมการเคารพผู้อื่นบนโลกดิจิทลั
4. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมบนโลกดิจิทลั
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั
6. เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั
7. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
8. บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจรับประสบการณ์
9. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทลั
10. การมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อดิจิทลั
7
.327**
.129
.223**
.187*
.328**
.207*

8
.374**
.081
.198*
.353**
.332**
.096
.528**

9
.297**
.216**
.321**
.046
.219**
.415**
.129
.108

10
.168**
.134
.228**
-.070
.189*
.381**
.106
.060
.526**

ตาราง 40 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั มาก (n = 153)

226

227
ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ในกลุม่ รวม จานวน 400 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

n
115
88
101
96

code
22
21
11
12

mean
94.55
88.17
87.10
87.03

21
11
12
(88.17) (87.10) (87.03)
6.38*
7.45* 7.52*
1.07
1.14
0.07
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลในกลุ่มนักเรีย นเพศหญิ ง
จานวน 208 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

n
71
29
39
69

code
22
21
11
12

mean
94.90
88.33
86.53
85.74

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

21
(88.33)
6.57*

11
12
(86.53) (85.74)
8.37* 9.16*
1.80
2.59
0.79
-
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ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ในกลุม่ นักเรียนที่มีความถี่ใน
การใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย จานวน 228 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

n
66
50
53
59

code
22
11
21
12

mean
95.34
88.71
88.29
86.27

11
(88.71)
6.63*

21
12
(88.29) (86.27)
7.05* 9.07*
0.42
2.44
2.02
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลในกลุ่มนักเรี ยนที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย จานวน 247 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย

n
69
54
56
68

code
22
21
12
11

mean
93.21
87.04
86.84
86.36

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

21
12
11
(87.04) (86.84) (86.36)
6.17*
6.37* 6.85*
0.20
0.68
0.48
-
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ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลในกลุ่มนักเรี ยนที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั มาก จานวน 153 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

n

code

46
34
33
40

mean
96.08
89.57
88.78
87.12

22
21
11
12

21
(89.57)
6.51*

11
12
(88.78) (87.12)
7.30* 8.96*
0.79
2.45
1.66
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 46 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการทาตามกฎบนโลกดิจิทลั ตามระดับเจต
คติที่ดี ต่อการเป็ นพลเมืองดี บนโลกดิจิ ทัล และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ในกลุ่มนัก เรี ยนเพศหญิ ง
จานวน 208 คน
เจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล

มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

การรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

n
75
25
73
35

code
22
12
21
11

mean
26.36
26.32
25.75
22.49

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

12
21
11
(26.32) (25.75) (22.49)
0.04
0.61 3.87*
0.57 3.83*
3.26*
-
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ตาราง 47 ผลการเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ยของพฤติก รรมการท าตามกฏบนโลกดิจิ ทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ในกลุม่ นักเรียนที่มีความถี่ใน
การใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย จานวน 228 คน
การรู้เท่าทัน
สื่อดิจิทลั
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

การรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลก
ดิจิทลั
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

n

code
mean

66
50
59
53

22
11
12
21

27.46
25.52
24.90
23.83

11
12
21
(25.52) (24.90) (23.83)
1.94*

2.56*
0.62

3.63*
1.69*
1.07
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 48 ผลการเปรี ย บเที ยบค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล ตามระดับ
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั ในกลุม่ นักเรียนที่มีความถี่
ในการใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย จานวน 228 คน
เจตคติที่ดีต่อการเป็ น
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

การรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทลั
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

n
73
63
46
46

code
22
21
12
11

mean
26.37
26.33
23.43
21.93

21
12
11
(26.33) (23.43) (21.93)
0.04
2.94* 4.44*
2.90* 4.40*
1.50*
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
หมายเหตุ กรณี 2.90* เป็ นคู่ความแตกต่างที่ไม่สามารถแปลผลได้ ตามหลักและวิธีการอ่านข้ อมูล
จากตาราง Scheffe’ แบบสองทาง
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ตาราง 49 ผลการเปรี ย บเที ยบค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ในกลุม่ นักเรียนที่มีความถี่ใน
การใช้ อินเทอร์เน็ตน้ อย จานวน 228 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

n

code

66
59
50
53

mean
26.22
24.27
24.19
23.87

22
12
11
21

12
11
21
(24.27) (24.19) (23.87)
1.95*
2.03*
2.35*
0.08
0.40
0.32
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 50 ผลการเปรี ย บเที ยบค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรมการเคารพผู้อื่น บนโลกดิจิ ทัล ตามระดับ
เจตคติที่ดีตอ่ การเป็ นพลเมืองดีบนโลกดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล ใน
กลุม่ นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบนโลกดิจิทลั น้ อย จานวน 247 คน
เจตคติที่ดีต่อการเป็ น การรับรู้บรรทัดฐานทาง
พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล
สังคมบนโลกดิจิทัล

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

n
97
41
28
81

code
22
21
12
11

mean
26.45
25.66
24.29
21.56

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

21
12
11
(25.66) (24.29) (21.56)
0.79
2.16* 4.89*
1.37 4.10*
2.73*
-
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ตาราง 51 ผลการเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย ของพฤติ ก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิ จิ ทัลตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ในกลุม่ รวม จานวน 400 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐานทาง
สังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

n
115
88
101
96

code
22
21
11
12

mean
24.34
22.78
22.14
21.71

21
11
12
(22.78) (22.14) (21.71)
1.56* 2.20* 2.63*
0.64 1.07*
0.43
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
หมายเหตุ กรณี 1.07* เป็ นคูค่ วามแตกต่างที่ไม่สามารถแปลผลได้ ตามหลักและวิธีการอ่านข้ อมูล
จากตาราง Scheffe’ แบบสองทาง
ตาราง 52 ผลการเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย ของพฤติก รรมการรับ ผิดชอบบนโลกดิจิทัล ตามระดับ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทัลในกลุ่มนักเรีย นเพศหญิ ง
จานวน 208 คน
การรู้เท่าทัน การรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลกดิจิทัล
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

n

code

71
29
39
69

22
21
11
12

21
11
12
mean (22.89) (22.51) (21.43)
24.07 1.18
1.56* 2.64*
22.89
0.38 1.46*
22.51
1.08
21.43
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
หมายเหตุ กรณี 1.46* เป็ นคูค่ วามแตกต่างที่ไม่สามารถแปลผลได้ ตามหลักและวิธีการอ่านข้ อมูล
จากตาราง Scheffe’ แบบสองทาง
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ตาราง 53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรับผิดชอบบนโลกดิจิทลั ตามระดับการ
รู้เท่าทันสื่อดิจิทลั และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมในโลกดิจิทลั ในกลุม่ นักเรียนที่มีความถี่ในการ
ใช้ อินเทอร์เน็ตมาก จานวน 172 คน
การรู้เท่าทัน
สื่อดิจิทลั
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

การรับรู้บรรทัดฐาน
ทางสังคมในโลก
ดิจิทลั
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

n

code
mean

49
35
51
37

22
21
11
12

24.96
22.88
22.51
21.92

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

21
11
12
(22.88) (22.51) (21.92)
2.16*

2.45*
0.29

3.04*
0.88
0.59
-
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ภาคผนวก ง
ใบรับรองการทาวิจยั ในมนุษย์ และหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลวิจัย
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ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
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