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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ อย่า งมีวิจารณญาณของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพื่อสร้างสมการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3
ในจังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น 432 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วย แบบสอบถามการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ แบบสอบถามเจตคติ ต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
แบบสอบถามการกากับตนเอง แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง
และแบบสอบถามการได้รั บ การสนับ สนุนทางสั งคมจากครู ซึ่งมีค่า ความเชื่อมั่น แบบสั มประสิ ทธิ์
แอลฟา เท่ากับ 0.91, 0.84, 0.70, 0.84, 0.84, 0.74 ตามลาดับ และมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.31-0.72, 0 . 3 7 - 0 . 6 2 , 0 . 3 1 - 0 . 6 7 , 0 . 4 1 - 0 . 6 9 , 0 . 2 8 - 0 . 6 9 , 0.37-0.63 ต า ม ล า ดั บ
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวพยากรณ์ทุกตัว ได้แก่ การกากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจากเพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.259 ถึง 0.427 2) ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลจากเพื่อนสามารถทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้
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มากที่สุด รองลงมา คือ เจตคติต่อการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การกากับตนเอง
แบบอย่างจากผู้ปกครอง ตามลาดับ โดยตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวนั้น สามารถร่วมกันทานายการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ได้
ร้อยละ 37.6 โดยสามารถเขียนสมการทานายการใช้สื่ อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.188ZX1 + 0.307ZX2 + 0.260ZX3 + 0.210ZX4
คาสาคัญ
การใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ อย่ างมีวิ จารณญาณ เจตคติต่อการใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ การกากับตนเอง อิทธิพลจากเพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง
ABSTRACT
This study aims to examine the causal relationship. The purpose this research
were to study the factors effect on critical social media using of lower secondary
students and to construct predictive equation on critical social media using of lower
secondary students. The samples were 432 mathayomsuksa one, two and three
students in Pathumtani province which were selected by stratified random sampling.
The research instruments were rating scales consisted of attitude toward critical social
media using questionnaire, self-regulation questionnaire, peer influence questionnaire,
parent modelling questionnaire, teacher’s social support questionnaire with reliability
at 0.91, 0.84, 0.70, 0.84, 0.84, 0.74, respectively and also had a discriminant index at
0.31-0.72, 0.37-0.62, 0.31-0.67, 0.41-0.69, 0.28-0.69, 0.37-0.63, respectively. The
collected data were analyzed by using mean score, standard deviation, correlation and
multiple regression.
The research results found that 1) All predictor; attitude toward critical social
media using, self-regulation, peer influence, parent modelling, and teacher’s social
support had positive relationship to critical social media using at .01 level of significance
with the correlation coefficient between 0.259-0.427 2) Multiple regression analysis
result found that peer influence was the most predictor on critical social media using.
The second predictor was attitude toward critical social media using. The third predictor
was self-regulation. The Last predictor was parent modelling. The Four predictors were
able to predict on critical social media using at .05 level of significance with 37.6
percentage. The predictive equation on critical social media using was Z = 0.188ZX1 +
0.307ZX2 + 0.260ZX3 + 0.210ZX4 which was in term of standard score.
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ความสาคัญของปัญหา
ในยุคแห่งสังคมสารสนเทศที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
อย่างไร้พรมแดน สื่อสมัยใหม่จึงได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายและหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็น
ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง และรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ โดยเฉพาะช่ อ งทางของการสื่ อ สารผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจาวันของคนทุกช่วงวัย ทาให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้ จ ากทุ ก มุ ม โลกเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นเวลาและสถานที่ จนอาจกล่ า ว ได้ ว่ า
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นของคนในยุคนี้ ปัจจุบันคนไทยใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จาก มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การซื้อสินค้าออนไลน์ กิจกรรมบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนซึ่ง National Statistics Office (2019) ได้รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีของเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2561 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งเป็น
อัตราการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ที่เดิมมีการใช้ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 78.80 ผลการ
สารวจยังพบว่าอุปกรณ์ที่เด็กและเยาวชนใช้ในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตสูงสุด คือ โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ตโฟน (smart phone) คิดเป็นร้อยละ 92.57 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน อีกทั้งผลการสารวจยัง
พบว่ า กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก และเยาวชนนิ ย มท าในอิ น เทอร์ เ น็ ต จ านวน 3 อั น ดั บ ประกอบด้ ว ย
1) ดาวน์โหลด รูปภาพ วีดิโอ หนัง เพลง เกม เล่นเกม ดูหนัง คิดเป็นร้อยละ 92.30 2) ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Google Plus Line Instagram เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 87.80
และ 3) อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ ภาพถ่าย วีดิโอ เพลง ซอฟต์แวร์ เพื่อการแบ่งปันบนเว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 54.3 เห็นได้ว่า เด็กและเยาวชนใช้ อินเทอร์เน็ตไปกับการเข้าร่วมสื่อสังคมออนไลน์ (social
media) ซึ่งเป็นชุมชนเสมือน (virtual communities) ที่ผู้ใช้สามารถสร้างประวัติส่วนตัวมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนในชีวิตจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
ตลอดจนการแบ่ งปันภาพ (photo-sharing) วีดิทัศน์ (video-sharing) หรือข้อความผ่านสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ (Pongpud, 2013; Boy & Ellison, 2008; Kuss & Griffitts, 2018)
สื่อสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมีสองด้าน กล่าวคือ ในด้านหนึ่งสื่อออนไลน์ก่อให้
ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ เปิดโลกทัศน์ในการมองโลกให้กว้างขึ้น
ให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย ช่วยในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความสนุกสนาน
เพลิ ด เพลิ น รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม ในทางการศึ ก ษาได้ น าสื่ อ ออนไลน์ ม าใช้
ประโยชน์ในการสนับสนุ นการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ในอีกด้านหนึ่งสื่ อออนไลน์สามารถก่อให้ เ กิด
ผลกระทบต่อผู้ใช้สื่อนั้นได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะในโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลจานวนมาก
โดยข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งข้อมูลเชิงบวกและข้อมูลเชิงลบ การจะนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาหรือจุดมุ่งหมายของผู้ ใช้สื่อเป็นสาคัญ ทั้งนี้ จากรายงานของสภาขับเคลื่อน
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การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการสื่ อ สารมวลชนได้ ร ายงานสภาพปั ญ หาการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ว่ า
สื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทาให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมาก สิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง คือ การที่คนในวัยดังกล่าวมีโลกส่วนตัวอยู่บนสื่อออนไลน์อย่าง
แนบแน่น และถือเป็นพื้นที่ระบายความรู้สึกนึกคิด โดยเฉพาะในทางที่ไม่เหมาะสม รุนแรง และไม่
สนใจบุ คคลอื่น เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร คลิ ป ภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นข้อมูลเท็จโดยขาดการ
ไตร่ตรองตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ส่งผลให้เกิดกระแสความหลงเชื่อในทางที่ผิด
แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Karujit (2015) ได้สารวจพบผลกระทบ
ด้านลบต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การล่อลวงทางเพศ การล่อลวงด้วย
โฆษณาออนไลน์ การหลอกลวงหรือเข้าใจผิดจากการใช้ภาพหรือข้อมูล การเสพติดเล่นเกมออนไลน์
การถ่ายภาพตัวเอง (selfie) อย่างไม่เหมาะสม การโชว์ภาพตนเองที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ การ
ปล่อยภาพหรือคลิปส่วนตัวเพื่อแก้แค้น (revenge porn) การส่งต่อเนื้อหาลามาอนาจาร (sexting)
เป็นต้น ทั้งนี้เห็ นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ และมี
แนวโน้มที่จะขยายระดับความรุนแรงและขอบเขตที่กว้างไกลมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนอาจถูกสื่อชี้นาไปในทิศทางที่ ไม่
เหมาะสมได้ เนื่องจากยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโ ภคสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชนมักจะ
ยอมรับและคิดว่าสิ่งที่นาเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยปราศจากข้อสงสัยและไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นอาวุธทางความคิดที่สาคัญที่จะช่วยให้ พิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลในการตรวจสอบข้อมูล เชิง ประจักษ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ส มเหตุสมผลและ
นาไปสู่การตัดสินใจเชื่อหรือลงมือกระทาสิ่งใดอย่างมีประสิทธิภาพ (Lueboontawatchai, 2000;
Lipman, 1988 cited in Broom, 2011; Ennis, 1989; Glaser, 1941 cited in Fisher, 2018;
Paul & Elder, 2001) ทั้งนี้จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบปัจจัยที่น่าจะ
เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ได้แก่ เจตคติต่อการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การกากับตนเอง อิทธิพลจากเพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การ
ได้รับการสนั บสนุนทางสังคมจากครู ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย ดังกล่าวที่มีต่อกับการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีตัวแปรใดบ้าง
2. สมการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีลักษณะเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

79

2. เพื่ อ สร้ า งสมการท านายการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่างการวิจัย
1.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปทุมธานี
จานวนทั้งสิ้น 37,266 คน (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2019)
1.2 ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 ใน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง ได้ ม าด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified random sampling)
โดยใช้สังกัดโรงเรียนและระดับชั้นที่ศึกษาเป็นชั้นในการสุ่มตัวอย่าง ได้จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 432 คน
จึงเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 6 ฉบับ คือ แบบสอบถามการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ แบบสอบถามเจตคติ ต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
แบบสอบถามการกากับตนเอง แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง
และแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู โดยมีขั้นตอนการสร้างและ หาคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ ตัว แปรในการวิจัย ได้แก่ การใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การกากับตนเอง
อิ ท ธิ พ ลจากเพื่ อ น แบบอย่ า งจากผู้ ป กครอง และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากครู
เพื่อใช้กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการวัดตัวแปรในการวิจัย ได้แก่ การใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การ
กากับตนเอง อิทธิพลจากเพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู
2.3 สร้างชุดข้อความเพื่อวัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณพร้อมตรวจ
พิจารณาความชัดเจนของเนื้ อหาและภาษาที่ใช้ ซึ่งแบบสอบถามการใช้สื่ อสังคมออนไลน์อ ย่า งมี
วิจารณญาณ จานวน 17 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “ปฏิบัติทุกครั้ง
เป็นประจา” ถึง “ไม่เคยทาสิ่งนั้นเลย” โดยเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อคาถามเชิงบวก ผู้ตอบจะ
ได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก คาตอบ “ปฏิบัติทุกครั้ง เป็นประจา” ถึง “ไม่เคยทาสิ่งนั้นเลย” ตามลาดับ
หากเป็นข้อคาถามเชิงลบผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม
ส่วนแบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ จานวน 10
ข้อ แบบสอบถามการกากับ ตนเอง จานวน 9 ข้อ แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน จ านวน 9 ข้อ
แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง จานวน 9 ข้อ และแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครู จานวน 10 ข้อ ซึ่งเครื่องมือวิจัยทั้ง 5 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6
ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อคาถามเชิงบวก ผู้ ตอบ
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จะได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก คาตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ หากเป็นข้อคาถามเชิงลบ
ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม
2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้ อหาความสอดคล้ องระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่มุ่งวัด รวมถึงการ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและชัดเจนของภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ประกอบที่มุ่ งวัด (Item Objective
Congruence, IOC) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคาถามที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามทุก
ชนิดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นจึงแก้ไขตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัย
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 นาเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่ตัวอย่างการ
วิจัย แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหา
ความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α -Coefficient) ของครอนบัค และวิเคราะห์
หาค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ โดยการหาความสั ม พั น ธ์ ร ายข้ อ กั บ คะแนนรวม (Item-Total
Correlation) แล้วเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องวิจัยด้านความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกรายข้อ
เครื่องมือวิจัย
ค่าความเชื่อมั่น
1. แบบสอบถามการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
0.91
อย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบสอบถามเจตคติ ต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คม
0.84
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
3. แบบสอบถามการกากับตนเอง
0.70
4. แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน
0.84
5. แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง
0.84
6. แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุน ทาง
0.74
สังคมจากครู

ค่าอานาจจาแนกรายข้อ
0.31-0.72
0.37-0.62
0.31-0.67
0.41-0.69
0.28-0.69
0.37-0.63

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปดังนี้
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3.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่และ
ร้อยละ
3.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
ทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติด้วยสถิติทดสอบที (t-test)
3.4 การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตรวจสอบลั ก ษณะข้ อ มู ล ตามข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)
3.5 การวิเคราะห์หาค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรทานายที่มีต่อตัวแปรตามเพื่อ
สร้างสมการทานายการใช้สื่ อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression) ด้วยวิธี Stepwise (Kajornsilp, 2012) และทดสอบนัยสาคัญ (Test
of significance) ของค่าน้าหนักความสาคัญ ด้วยสถิติทดสอบที (t-test)
3.6 การสร้างสมการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์ กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อ ย่า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1
ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
พบว่ า ตั ว พยากรณ์ ทุ ก ตั ว ได้ แ ก่ การก ากั บ ตนเอง เจตคติ ต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ อิทธิพลจากเพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.259 ถึง 0.427 โดยเรียงลาดับความสัมพันธ์เชิงบวก
จากมากไปน้อย คือ แบบอย่างจากผู้ปกครอง อิทธิพลจากเพื่อน เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ การกากับตนเอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู ตามลาดับ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์ จานวน 5 ตัวแปร คือ การกากับตนเอง เจตคติต่อการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจากเพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครู โดยนาคะแนนจากแบบวัดตัวแปรทั้ง 5 ตัว มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพื่อตรวจสอบว่าตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแปร จะไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไปจนเกิดปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.025 ถึง 0.572 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกสูงสุด
คือ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณกับแบบอย่างจากผู้ปกครอง (r = 0.572)
รองลงมาคือ เจตคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณกับ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากครู (r = 0.501) ส่วนตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คื อ การกากับตนเองกับ การได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครู (r = 0.025) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 นั่นแสดงว่า
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Stevens, 1992 cited
in Gaiwun, 2013) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวแปร
1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ
2. การกากับตนเอง
3. เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ
4. อิทธิพลจากเพื่อน
5. แบบอย่างจากผู้ปกครอง
6. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู

1

2

0.347**
0.390**

0.039

3

4

5

6

0.402** 0.275** 0.045
0.427** 0.227** 0.572** 0.138**
0.259** 0.025 0.501** 0.152** 0.404**

**p < .01
2. ผลการสร้างสมการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1
2.1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ ( Multiple regression)
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นและผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงทาการการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดังนี้
2.1.1 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
2.1.1.1 ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ
2.1.1.2 ค่าเฉลี่ยของ e เป็น 0
2.1.1.3 ความแปรปรวนของ e ต้องคงที่ทุกค่าของตัวแปรอิสระ X
2.1.1.4 ความคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตแต่ละค่า (ei และ ej) เป็นอิสระต่อกัน
(Nonautocorrelation)
2.1.1.5 ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ (Xi แ ล ะ Xj) ต้ อ ง ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น เองสู ง
(Multicolinearity)
2.1.2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
2.1.2.1 ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ ตรวจสอบโดยการ
พิ จ ารณาจากกราฟ Normal P-P (NPP) ของค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (Standardized
residual) พบว่ า กราฟที่ ไ ด้ ค่ อ นข้ า งเป็ น เส้ น ตรง นั่ น แสดงว่ า ความคลาดเคลื่ อ นมี ก ารแจกแจง
ใกล้เคียงแบบปกติ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟ Normal P-P plot ตรวจสอบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อน (e)
2.1.2.2 ค่ า เฉลี่ ย ของ e เป็ น 0 เนื่ อ งจากในการค านวณสมการถดถอย
ความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้น ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค
กาลังสองน้อยที่สุด (Least square error) ทาให้ผลบวกกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าต่าสุด
จะทาให้ผลรวมของ ei = 0 ดังนั้น จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของ e รวมจึงเท่ากับ 0 ด้วย หรือ Σei = o ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงไม่จาเป็นต้องตรวจสอบข้อตกลงนี้ (Gaiwun, 2013)
2.1.2.3 ความแปรปรวนของ e ต้องคงที่ทุกค่าของตัวแปรอิสระ X ซึ่งเรียกว่า
Homoscedasticity แต่ ใ นกรณี ที่ ค วามแปรปรวนไม่ เ ท่ า กั น ทุ ก ค่ า ของ X จะเรี ย กว่ า เกิ ด ปั ญ หา
Heteroscedasticity โดยการตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนของ e พิจารณาจากกราฟ
ระหว่างค่า e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ได้ พบว่า ค่า e กระจายเหนือเส้น 0 และใต้เส้น 0 การกระจาย
เป็นไปอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน หรือค่า e กระจายอยู่รอบๆ ศูนย์ แสดงว่า ความแปรปรวนของ
e มีค่าคงที่ (Tiraganun, 2012) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กราฟ Scatterplot ของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (e)
2.1.2.4 ความคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตแต่ละค่า (ei และ ej) เป็นอิสระต่อกัน
(Nonautocorrelation) ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watson พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.81 ซึ่งมีค่า
เข้ า ใกล้ 2 หรื อ อยู่ ร ะหว่ า ง 1.5 – 2.5 แสดงว่ า ei และ ej เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (Gaiwun, 2013;
Wanichbuncha, 2019)
2.1.2.5 ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ (Xi แ ล ะ Xj) ต้ อ ง ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น เองสู ง
(Multicolinearity) ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF พบว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ การกากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจาก
เพื่อน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู มีค่า Tolerance มากกว่า
0.1 และ VIF มีค่าต่ากว่า 10 ดังตารางที่ 4 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง
ตารางที่ 4 ค่า Tolerance และค่า VIF ของตัวพยากรณ์แต่ละตัว
ตัวแปรอิสระ หรือ ตัวพยากรณ์
1. การกากับตนเอง
2. เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
3. อิทธิพลจากเพื่อน
4. แบบอย่างจากผู้ปกครอง
5. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู

ค่า Tolerance
0.87
0.58
0.90
0.61
0.71

ค่า VIF
1.14
1.72
1.11
1.63
1.40

2.2 ผลการสร้ า งสมการท านายการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จารณญาณของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

85

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาตัวพยากรณ์และสร้างสมการทานาย
ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยเริ่มจากการตรวจสอบอิทธิพลของตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระ 5 ตัว
ประกอบด้วย การกากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจาก
เพื่อน แบบอย่ างจากผู้ ป กครอง การได้รับการสนับสนุนทางสั งคมจากครู ที่มีต่อการใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวพยากรณ์ที่มีต่อตัวแปรตาม
แหล่งแปรปรวน ผลบวกกาลังสอง องศาอิสระ
(SS)
(df)
การถดถอย
45.122
4
ความคลาดเคลื่อน
74.883
426
ผลรวม
120.005
430
**p < .01

ผลบวกกาลังสอง
เฉลี่ย (MS)
11.280
.176

F

Sig.

64.174*

.000

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบอิทธิพลของตัวพยากรณ์แต่ละตัวว่ามี
อิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณหรือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวพยากรณ์
หรื อ ตั ว แปรอิ ส ระ จ านวน 4 ตั ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ประกอบด้ ว ย 1) การก ากั บ ตนเอง 2) เจตคติ ต่ อ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
3) อิทธิพลจากเพื่อน และ 4) แบบอย่างจากผู้ปกครอง ซึ่งตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวนั้น
สามารถร่วมกันทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ได้ร้อยละ 37.6
ทั้งนี้ หากจั ดล าดับ ความสามารถในการอธิบายของตัว พยากรณ์ห รือตัวแปรอิสระ
พบว่า อิทธิพลจากเพื่อนสามารถทานายการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้มากที่สุ ด
(β= 0.307) รองลงมา คือ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (β= 0.260) การ
กากับตนเอง (β= 0.210) แบบอย่างจากผู้ปกครอง (β= 0.188) ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ ด้ว ยค่ าสั มประสิ ทธิ์ ถ ดถอยในรูป คะแนนดิบ (B)
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยสาคัญ
ตัวพยากรณ์
R2
b
SEb
β
แบบอย่างจากผู้ปกครอง (X1)
0.181 0.126 0.032 0.188
อิทธิพลจากเพื่อน (X2)
0.300 0.249 0.032 0.307
เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.337 0.160 0.029 0.260
อย่างมีวิจารณญาณ (X3)
การกากับตนเอง (X4)
0.376 0.137 0.027 0.210
2
R = .376, R2adjusted = .370 ค่าคงที่ = 1.421

ลาดับ
4
1
2

t
3.904*
7.682*
5.542*

Sig.
.000
.000
.000

3

5.137*

.000

*p < .05
นอกจากนี้ สามารถเขี ย นเป็ น สมการท านายการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
1) สมการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในรูปคะแนนดิบ คือ Y = 1.421 + 0.126X1 + 0.249X2 + 0.160X3 + 0.137X4
2) สมการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.188ZX1 + 0.307ZX2 + 0.260ZX3 + 0.210ZX4
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการวิ จั ย พบว่ า ตั ว พยากรณ์ ที่ ส าคั ญ ในการท านายการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณของนั กเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีจานวน 4 ตัว ประกอบด้วย 1) การกากับตนเอง
2) เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 3) อิทธิพลจากเพื่อน และ 4) แบบอย่างจาก
ผู้ ป กครอง ซึ่งตัว พยากรณ์ห รื อตัว แปรอิส ระทั้ง 4 ตัว นั้น สามารถร่ว มกันทานายการใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ได้ร้อย
ละ 37.6 อภิ ป รายได้ ว่ า ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างปั ญ ญาสั ง คม (Social
cognitive learning theory) โดยมี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมของบุ ค คลว่ า
เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งตัวพยากรณ์ที่สาคัญในการ
วิจัยนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ การกากับตนเอง และ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลจากเพื่อน และ แบบอย่างจากผู้ปกครอง
สาหรับอิทธิพลจากเพื่อนเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเนื่องมาจากพัฒนาการทางสังคมตามธรรมชาติ
ของวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งกาลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน มักจะใช้เวลาส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนกับเพื่อนวัย
เดีย วกัน เพื่อนจึ งมีอิทธิพลกับ เด็กวัย นี้มาก (Intasuwun et al, 1996) ซึ่งเด็กมักจะยึดเพื่อนเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน ชอบทาในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลในการในการ
ถ่ า ยทอดทางสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น ในแต่ ล ะปี ที่ เ ด็ ก อายุ ม ากขึ้ น และจะมี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ในช่ ว งวั ย รุ่ น
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(Wanintanon, 1992) สอดคล้องกับ Chuchom, et al (2006) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนมีบทบาทสาคัญ
ในการถ่ายทอด เพราะว่ากลุ่ มเพื่อนสนองความต้อ งการบางอย่า ง กลุ่ มเพื่อนมักจะเป็นตั ว แทน
ถ่ายทอดที่ต้องการมากกว่าตัวแทนอื่น ๆ และกลุ่มเพื่อนยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคมและการรู้
คิด โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากการเห็ นแบบอย่างนั้น หากตัว แบบมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้
เลียนแบบเป็นอย่างดีจะยิ่งทาให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพื่อนจึงเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของคนใกล้ตัว
จึงเป็นตัวแปรสาคัญอย่างหนึ่งต่อการเกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนาในเด็ก หากตัวแบบมีความสนิท
สนมคุ้นเคยกับผู้เลียนแบบเป็นอย่างดีจะยิ่งทาให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจั ย ผลการวิจั ยของ Joyrod (2009) โดยนักวิจัยได้ศึกษาตัวแปรทานายพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การได้รับตัว
แบบจากเพื่อนซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัยภายนอกเป็นตัว พยากรณ์ที่สาคัญลาดับที่ 3 ของพฤติกรรมการรับ
สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทานาย ( β) เท่ากับ 0.15
และเมื่อรวมกับตัวทานายอื่น ๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต
อย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 37 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อิทธิพลจากเพื่อนสามารถทานายการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่วนเจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเป็นตัวพยากรณ์ลาดับต้น ๆ อีกตัวหนึ่ง
ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเนื่องมาจาก เจตคติเป็น
ความรู้สึกทั้งที่พอใจและไม่พอใจที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอิทธิพลทาให้แต่ละคนตอบสนองต่อสิ่งเร้า
แตกต่างกันไป ดังนั้น หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีหรือเชิงบวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
กล่าวคือ นักเรียนรู้สึกและเห็นคุณค่าว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดีนั้น นักเรียนจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง
และตัดสิ นใจเลือกรับหรื อแบ่ งปันข้อมูลอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวโน้มในการแสดง
พฤติกรรมเชิงบวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พร้อมที่จะไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อหรือลงมือทาสิ่ง
ใดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bundech (2010) ศึกษาปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัยภายในบุคคลเป็นตัวแปรทานายที่สาคัญลาดับที่ 1 ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทานาย (β) เท่ากับ 0.415 ทั้งนี้เมื่อรวมกับตัวทานาย
อื่นๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 60 ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่า เจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรั บ การก ากั บ ตนเองเป็ นตั วพยากรณ์ อี กตั วหนึ่ งของการใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ อย่ างมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเนื่องมาจากแนวคิดมาจากทฤษฎีปัญญาสังคมของแบน
ดูรา (Social cognitive learning theory) ที่มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์มิได้เกิดจากปัจจัยภายนอก
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากปัจจัยภายในอีกด้วย ซึ่งในที่นี้ก็คือ ตัวแปรการกากับหรือควบคุมตนเอง โดย
การกากับตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุม ติดตาม พฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจ และ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งใจไว้ บุคคลจะ
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เป็นผู้ควบคุมกระบวนการนี้ด้วยตนเอง (Rattanajarn, 2004; Zimmerman, 1989) ดังนั้น หากนักเรียน
เป็นผู้ที่มีการกากับตนเองมาก จะเป็นผู้ที่สามารถจัดการควบคุมการกระทาของตนเองตามที่ตั้งเป้าหมายได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนประเมินการกระทาที่ได้ทาลงไปว่าดีหรือไม่ดีเพื่อตัดสินว่าจะดาเนินพฤติกรรมนั้น
ต่อไปหรือไม่ เช่น นักเรียนที่มีการกากับตนเองมากจะสามารถควบคุมหรือหักห้ามใจไม่ให้เล่นสื่อสั งคม
ออนไลน์เกินเวลาที่กาหนดในช่วงใกล้สอบ หรือจะไม่สนทนา (Chat) จนทางานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จ
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Janpipatpong (2016) ศึกษาอานาจการทานายของปัจจัยภายใน
บุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การกากับตนเองซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัยภายในบุคคลเป็นตัวแปรทานายที่สาคัญลาดับที่ 2
ของพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทานาย (β) เท่ากับ 0.26
ทั้งนี้เมื่อรวมกับตัวทานายอื่น ๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญาได้
ร้อยละ 69 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การกากับตนเองเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวพยากรณ์ตัวสุดท้ายสาหรับการทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คือ แบบอย่างจากผู้ปกครอง ซึ่งแบนดูราได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ว่า พฤติกรรม (Behavior) ของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
(Environmental variables) กล่าวคือ การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ
(Observational learning) ซึ่ ง การสั ง เกตและการเลี ยนแบบพฤติ ก รรมของตัว แบบนั้น สามารถ
อธิ บ ายได้ ด้ ว ย 4 กระบวนการ คื อ ความสนใจ (Attention) การจดจ า (Retention) การแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) และแรงจูงใจ (Motivation) (Schunk, 2012) พ่อ แม่
หรือผู้ปกครอง เป็นตัวแบบประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live model) เป็นตัวแบบที่
ผู้สังเกตมีปฏิสัมพันธ์หรือสังเกตได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสื่อสัญลักษณ์อื่น ๆ ตัวแบบประเภทนี้สามารถ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สังเกตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ ผู้สังเกตให้ความสนใจ
และเลียนแบบได้ดีเพราะรับรู้ว่าตัวแบบประเภทนี้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงหรือเหมือนกับ
สภาพจริงมากที่สุด (Aiumsupasit, 2007) ดังนั้น พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว จึงเป็นบุคคลที่เด็ก
เลือกเลียนแบบมากที่สุด การแสดงออกเป็นแบบอย่างของพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวล้วนมีผลต่อ
พฤติ ก รรมของเด็ ก ทั้ ง สิ้ น เพราะเป็ น บุ ค คลที่ เ ด็ ก ใกล้ ชิ ด มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Janpipatpong (2016) ซึง่ ได้ศึกษาอานาจการทานายของปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อิทธิพล
จากคนรอบข้างซึ่งในงานวิจัยหมายรวมถึงผู้ปกครองด้วยนั้น เป็นตัวแปรทานายที่สาคัญลาดับที่ 1
ของพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทานาย ( β) เท่ากับ
0.43 ทั้งนี้เมื่อรวมกับตัวทานายอื่น ๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วย
ปัญญาได้ร้อยละ 69 ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า แบบอย่างจาก
ผู้ปกครองน่าจะมีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แบบอย่าง
จากผู้ ป กครองเป็ น ตัว พยากรณ์ที่ดีของการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่พบว่า การกากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อิทธิพลจากเพื่อน และแบบอย่างจากผู้ปกครอง เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณนั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนในระดับชั้นเรียน เช่น จัดเป็นกิจกรรมชมรม บูรณาการกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็น
ในยุคดิจิทัล
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
จากข้อค้นพบของงานวิจัยที่พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ การกากับตนเอง เจตคติต่อการใช้
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี วิจ ารณญาณ อิ ท ธิ พ ลจากเพื่ อ น และแบบอย่ า งจากผู้ ปกครอง โดยตัว
พยากรณ์ทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันทานายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ได้ร้อยละ 37.6
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจจะทาการวิจัยเชิงทดลองโดยนาตัวแปร
เชิงปัจจัยทั้ง 4 ตัว หรืออาจจะคัดสรรตัวพยากรณ์ที่มี ค่าน้าหนักเบต้าหรือสัมประสิทธิ์การถดถอย
ค่าสูงมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่ งเสริม การใช้สื่ อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ซึ่งจะเป็นการยืนยันผลการวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า เมื่อนาตัวพยากรณ์สู่การจัดการเรียน
การสอนแล้วจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้หรือไม่
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