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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the importance, quantity and sequential predictors of rights 

respecting communications behavior focusing on social media with social situational factors, 

psychological traits and psychological states. This research was a correlational–comparative study 

based on the interactionism model as a conceptual research framework. A sample of 702 

undergraduate 3rd and 4th year. Random sampling by multi-stage quota random sampling was 

done. Multiple Regression (enter and stepwise method) and Three-Way Analysis of Variance were 

used to analyze the data. Data were analyzed in the total sample group and in the various 12 

subsamples group. Twelve independent variables were found to be predictive of the adhering 

communications behavior focusing on social media. 1) In the total sample group, results show all 

independent variables together explained 64.6%. The important predictors were the favorable 

action tendency using social media, perceived behavior control in using social media, future 

orientation and self-control, loving and reasoning child rearing practices, moral identity and 

collectivism. 2) In the subsamples group, the variables could account for 58.1% to 69.7%. The 

highest predictive percentage of 71.9% was found in the group of undergraduate students in 

science majors. In addition, the students risk group with the fewer adhering communications 

behavior focusing on social media such as male student, the students with a major education, 

science and communication arts, the students with a low GPA. These results have important 

implications for further research and promoting interventions for adhering communications 

behavior focusing on social media.  
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาตัวแปรเชิงเหตุที่ส าคัญ  ปริมาณ และล าดับตัวท านายในลักษณะ
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ ใช้แนวคิดพ้ืนฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จ านวน 702 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและ
ก าหนดโควต้า ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ แบบ Enter และแบบ Stepwise และความแปรปรวนแบบสาม
ทาง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในกลุ่มรวมและใน 12 กลุ่มย่อย ผลวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ 12 ตัว สามารถท านาย
พฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ 1) ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 64.6 ตัวท านายส าคัญ คือ ความพร้อมที่จะใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล เอกลักษณ์ทางจริยธรรม และกลุ่มนิยม 2) ท านายในกลุ่ม ย่อย  
ต่าง ๆ ได้ ระหว่างร้อยละ 58.1 ถึงร้อยละ 69.7 โดยสามารถท านายได้สูงสุดร้อยละ 71.9 ในกลุ่มนักศึกษาสายการ
เรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้อย พบใน
กลุ่มนักศึกษาชาย นักศึกษาสายการเรียนศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาที่ผลการเรียน
น้อย ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นแนวทางการวิจัยที่ส าคัญและการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาให้มีพฤติกรรมการ
สื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทิศทางที่เหมาะสม 
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บทน ำ 
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Medial) เช่น Facebook, YouTube, Line, Messenger, Instagram เป็นต้น 

ก าลังได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนเข้าหากัน 
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทส าคัญในการก าหนดความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงวัฒนธรรม
ทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากผู้คนในสังคม ผู้ใช้งานมีช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเอง ที่ไม่มี
ข้อจ ากัด ด้านเวลา พรมแดน มีพ้ืนที่ให้สร้างเนื้อหา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโต้ตอบกัน และสร้างความสัมพันธ์ได้
หลายรูปแบบ การติดต่อสื่อสาร การแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงได้รับ  
ความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของเยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เป็นวัยที่
ก าลังแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น บางคน
แสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ตามความต้องการของตนเอง เพราะคิดว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล จึงขาดการยับยั้งชั่ง
ใจ ควบคุมตนเอง และเนื่องจากมีประสบการณ์น้อย เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงจึงรับเอาพฤติกรรม ค่านิยม และ
ความเชื่อแบบผิด ๆ ไปใช้ในการตัดสินใจท าสิ่งที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์  

หลายเหตุการณ์พบว่า การแสดงพฤติกรรมของเยาวชนเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็นการเปิด
พ้ืนที่ให้คนเข้ามาแสดงอารมณ์มากกว่าความคิดเห็น เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืน เป็นประเด็นที่เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกัน จนกลายเป็นการสร้าง “วาทกรรมแห่งความเกลียดชัง” (Hate speech) ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพจิต น าไปสู่ความขัดแย้ง การละเมิดสิทธิ การทะเลาะวิวาท จนถึงขั้นท าร้ายร่างกาย และสร้างความ
แตกแยกในสังคม (สุนิดา ศิวปฐมชัย , 2558) ดังนั้น การสื่อสารด้วยการไม่นินทาด่าทอ น าเสนอให้ข้อมูลจริง 
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์บนสื่อสังคมออนไลน์ จึงน่าจะเป็นการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิที่เหมาะสมที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุที่ส าคัญของพฤติกรรมการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมการสื่อสารเชิงคุณธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกทิศทาง  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือแสวงหาตัวแปรเชิงเหตุที่ส าคัญ ปริมาณการท านาย และล าดับตัวท านายของตัวท านายในกลุ่มลักษณะ
สถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิม และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในนักศึกษาที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 
 
กำรประมวลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนนี้จะท าการประมวลทฤษฎีและผลการวิจัย เพ่ือก าหนดความหมายและวิธีวัดของตัวแปรตาม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้ 
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 พฤติกรรมกำรสื่อสำรอย่ำงเคำรพสิทธิผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์: ควำมหมำย และวิธีวัด 
 การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดผลกระทบต่อสังคม พ้ืนที่ส่วนนี้มักใช้
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เนื่องจากการใช้งานที่ง่าย และ
แพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานจึงควรที่จะเป็นผู้สร้างสื่อไปในทางที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเกลียด
ชัง ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่ตรงกันและถูกต้อง ชัดเจน ไม่น าไปสู่ความรุนแรง ในงานวิจัยนี้
พฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความเป็น
ธรรมเป็นการน าเสนอ บอกกล่าว ให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยไม่กล่าวโจมตี ด่าทอ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และ 2) การเคารพในสิทธิของบุคคลด้วยการให้ความส าคัญในสิทธิเสรีภาพของการแสดงออกที่
ท าได้อย่างอิสระ โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ วัดด้วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง 
“ไม่จริงเลย” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่ จ านวน 16 ข้อ 
 ในการประมวลเอกสาร เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้รูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ซึ่งเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้อธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส าคัญของพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย 1) ลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบัน (Situational Factors) 
2) จิตลักษณะเดิม (Psychological Traits) 3) การปฏิสัมพันธ์แบบกลไก (Mechanical Interaction) ที่มีสาเหตุ
ร่วมจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสถานการณ์ กับจิตลักษณะเดิม และ 4) จิตลักษณะตามสถานการณ์ หรือ  
การปฏิสัมพันธ์ในตน (Organismic Interaction) (Magnusson & Endler, 1977) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะสถำนกำรณ์กับพฤติกรรมกำรสื่อสำรอย่ำงเคำรพสิทธิผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์  
 ลักษณะสถานการณ์เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลเผชิญ ซึ่งเอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรค มีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมในขณะนั้น ลักษณะสถานการณ์ที่ส าคัญ 4 ประการ จึงถูกน ามาศึกษาในงานวิจัย
นี้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร 
 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล เป็นการรับรู้ถึงการปฏิบัติของผู้ปกครองที่ให้ความรัก 
เอาใจใส่ และรู้ว่าการที่จะลงโทษหรือให้รางวัล มีเหตุผลที่เหมาะสมกับความประพฤติของนักศึกษาและมิใช่กระท า
ไปตามอารมณ์ของผู้ปกครอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคณะ, 2536) ที่ผ่านมาพบว่า 
ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมในวัยรุ่น และยังมีความเกี่ยวข้อง  
กับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การตระหนักในด้านต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ (วิลาวัลย์ 
คล้ายประยงค์, 2558; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2556) จึงคาดว่า นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผลมาก เป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อ ความพร้อม ความตระหนัก และพฤติกรรม  
การสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้เหตุผลน้อย 
 การเห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชน เป็นรับรู้การสื่อสารจากสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ อย่างเคารพสิทธิ 
เช่น การเห็นข่าวที่รณรงค์ให้แชร์ที่เป็นความจริง เป็นต้น มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Bandura, 
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1977) ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมที่จะกระท าในวัยรุ่น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2558) และมี
ความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การตระหนัก และพฤติกรรมที่น่าปรารถนา 
(วันวิสา สรีระศาสตร์, 2554) ท าให้คาดว่า นักศึกษาที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชนมาก เป็นผู้ที่มีความพร้อม
และพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่เห็นแบบอย่างที่ดีจาก
สื่อมวลชนน้อย 
 การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง เป็นการรับรู้ว่าบุคคลใกล้ชิดที่ส าคัญต่อนักศึกษา ต้องการให้ตนมีความ
เชื่อและการปฏิบัติตามการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่าควรหรือไม่ควรสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ 
และตัวนักศึกษาจะคล้อยตามกลุ่มบุคคลเหล่านี้มากน้อยเพียงใดในการกระท านั้น ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 
ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมที่จะกระท า ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ  
การตระหนักในด้านต่าง ๆ และพฤติกรรมของวัยรุ่น (วิลาวัลย์ คล้ายประยงค์, 2558) เป็นต้น จึงคาดได้ว่า 
นักศึกษาที่รับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้างมาก เป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อ ความพร้อม ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่รับรู้ปทัสถานจากคน
รอบข้างน้อย 
 การสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจากเพ่ือน เป็นการรับรู้ว่า เพ่ือนให้การสนับสนุนตนด้านอารมณ์–สังคม 
และข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Bhanthumnavin, 2000) ผลงานวิจัย 
ที่ผ่านมาพบว่า ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมของตนเอง และการตระหนักในด้านต่าง ๆ และพฤติกรรมของวัยรุ่น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2558; 
ปิยะ บูชา, อังศินันท์ อินทรก าแหง, จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2561; วันวิสา สรีระศาสตร์, 2554) ท าให้คาดว่า 
นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนมาก เป็นผู้ที่มีความพร้อม และพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพ
สิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนน้อย 
 จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมกำรสื่อสำรอย่ำงเคำรพสิทธิผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์  
 จิตลักษณะเดิมเป็นสภาวะของจิตที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งสะสมมาจากอดีตถึงปัจจุบัน และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนา ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาจิตลักษณะเดิมที่ส าคัญ 5 
ตัวแปร ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 
 ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะ
เกิดกับตนเองได้และมีคุณค่า สามารถบังคับตนเองหรือปรับปรุงตน เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่น่าปรารถนา โดยการ
จัดการตนเอง และไม่พ่ึงการควบคุมจากผู้อ่ืน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547) มีงานวิจัยในวัยรุ่นพบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน (กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
คล้ายแก้ว, 2557) จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  
 ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถที่จะประเมินอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนด้วยการเข้าใจอารมณ์ได้
อย่างถูกต้อง การจัดการกับอารมณ์ ตรวจสอบประเมินผลและควบคุมหรือปรับอารมณ์ได้ การใช้ประโยชน์ด้วย 



26 |   ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

การเข้าใจและรู้อารมณ์แบบต่าง ๆ (Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, & Dornheim, 
1998) จากผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เช่น การปรับตัวในการเรียน
ภาคปฏิบัติ (กนกพร หมู่พยัคฆ์ และคณะ, 2558) ท าให้คาดว่า นักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์มาก เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์น้อย 
 การประเมินแก่นแห่งตน เป็นจิตลักษณะที่แสดงถึงบุคลิกภาพในความสามารถของการรับรู้และยอมรับ
ข้อสรุปได้ มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความภาคภูมิใจในตนเอง 2) ประสิทธิผลแห่งตนโดยทั่วไป 
3) อาการทางประสาท 4) ความเชื่ออ านาจในตน ( Judge, Locke, & Durham, 1997) ผลการวิจัยพบว่า 
การประเมินแก่นแห่งตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมน่าปรารถนา เช่น การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กา ร (ดิณห์  
ศุภสมุทร และดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2559) จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีการประเมินแก่นแห่งตนมาก เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีการประเมินแก่นแห่งตนน้อย 
 เอกลักษณ์ทางจริยธรรม เป็นการยึดมั่นทางจริยธรรมที่ตนเองยึดถือในการก าหนดหรือตัดสินทางเดินชีวิต 
ซึ่งอาจแตกต่างไปจากคนอ่ืนหรือสังคม แบ่งเป็น 2 มิติ คือ 1) การยอมรับจริยธรรมเข้ามาเป็นส่วนตน 
( Internalization) 2) การแสดงออกที่สะท้อนการมีจริยธรรม (Symbolization) (Aquino & Reed, 2002) 
ประเทศไทยมีการศึกษาอยู่บ้างและพบผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในต่างประเทศ (Aquino, McFerran & Laven, 
2011) จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์ทางจริยธรรมมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีเอกลักษณ์ทางจริยธรรมน้อย 
 กลุ่มนิยม เป็นความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่คล้อยตามสิ่งที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้อง มี 2 
องค์ประกอบ คือ 1) กลุ่มนิยม (Collectivism) นิยมการเข้ากลุ่มรวมกัน และ 2) ปัจเจกนิยม ( Individualism) 
ไม่ต้องการพ่ึงคนอ่ืนเป็นตัวของตัวเองมาก (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2557) ในอดีตทราบว่า กลุ่มนิยมน้อย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ เช่น เป้าหมายควบคุม (สินีรัตน์ โชติญาณนนท์, 
2550) จึงคาดว่านักศึกษาที่มีกลุ่มนิยมน้อย เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์
มากกว่านักศึกษาท่ีมีกลุ่มนิยมมาก 
 จิตลักษณะตำมสถำนกำรณ์กับพฤติกรรมกำรสื่อสำรอย่ำงเคำรพสิทธิผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
 จิตลักษณะตามสถานการณ์มีสาเหตุเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับ
สถานการณ์ปัจจุบันภายในตัวบุคคล โดยมักจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยง่าย ตัวแปรที่ส าคัญจึงถูกน าม า
ศึกษา 3 ตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้ 
 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นการตัดสินว่าตนเองสามารถสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเชื่อว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขึ้นอยู่กับตนเอง และอยู่
ภายใต้การควบคุมของตนเอง (Ajzen, 1991) พบว่า ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนา 
เช่น พฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ปณสาส์น ตั้งเจริญ และศรัณย์ 
พิมพ์ทอง, 2561) พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปิยะ บูชา, อังศินันท์ อินทรก าแหง และจินตนา ตัน
สุวรรณนนท์, 2561) จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก เป็น
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ผู้ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถใน  
การควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อย 
 การตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรม เป็นการเห็นความจ าเป็น รู้สึกผิดต่อสถานการณ์  
ที่ควรปฏิบัติต่อกันตามหลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรม (Rogers, 1983) พบผลการวิจัยว่า การ
ตระหนักมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เช่น การช่วยลดภาวะโลกร้อน (วาสนา นัยพัฒน์ , 
2556) จึงคาดว่านักศึกษาที่มีการตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
สื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีการตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
คุณธรรมน้อย 
 ความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นความตั้งใจหรือการหลีกเลี่ยง (Ajzen & Fishbein, 1980)  ที่จะใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของผู้อื่น และมีมารยาท พบผลการวิจัย
ว่า ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมนักศึกษาปริญญาตรี เช่น ความเห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ (วิลาวัลย์ คล้ายประยงค์, 2558) จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก เป็นผู้
ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคม
ออนไลน์น้อย 
 นอกจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ได้แก่ 
เพศ สายการเรียน ผลการเรียน การอ่านหนังสือ การใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะและ
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา (วันวิสา สรีระศาสตร์ , 2554; ศุภรางค์ อินทุณห์, 2552) จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน จากการประมวลเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
ได้ดังภาพประกอบ 1 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 กลุ่มลักษณะสถานการณ์ (4 ตัวแปร ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็น
แบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชน การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน) รวมกับกลุ่ม
จิตลักษณะเดิม (5 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน ความฉลาดทางอารมณ์ การประเมินแก่น
แห่งตน เอกลักษณ์ทางจริยธรรม และกลุ่มนิยม) และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ (3 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรม และ
ความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์) รวมทั้งสิ้น 12 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ
มากกว่าตัวท านายจากกลุ่มตัวแปรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงล าพังอย่างน้อย 5% ดังภาพ 1 
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จิตลักษณะเดิม

1. ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
2. ความฉลาดทางอารมณ์
3. การประเมินแก่นแห่งตน
4. เอกลักษณ์ทางจริยธรรม
5. กลุ่มนิยม

ลักษณะสถำนกำรณ์

1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล
2. การเห็นแบบอย่างที่ดีจากส่ือมวลชน
3. การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง
4. การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน จิตลักษณะตำมสถำนกำรณ์

1. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
2. การตระหนักในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรม
3. ความพร้อมท่ีจะใช้ส่ือสังคมออนไลน์

พฤติกรรมกำรส่ือสำรอย่ำงเคำรพสิทธิ 
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

ลักษณะ ีวสังคมและ  มิหลัง

เพศ   สายการเรียน   ผลการเรียน  การเล่นอินเทอร์เน็ต   การอ่านหนังสือ  
 ำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์และเปรียบเทียบ (Correlational – Comparative Study) โดยเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและ
ก าหนดโควต้า (Multi-Stage Quota Random Sampling) ด้วยการ 1) สุ่มพ้ืนที่ตั้งแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) 2 พ้ืนที่ ได้แก่ เขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 2) สุ่มประเภทของมหาวิทยาลัยแบบ
ชั้นภูมิ 2 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 3) สุ่มมหาวิทยาลัยอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 4 มหาวิทยาลัย 4) สุ่มห้องเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยใน 4 สายการ
เรียน คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คาดว่ามีจ านวนนักศึกษาโดยเฉลี่ยห้องเรียน
ละ 40 คน เก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 768 คน เมื่อคัดกรองแล้ว มีข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ได้จ านวน 
702 คน 
 เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร มีทั้งหมด 13 ฉบับ เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วย ประโยค
ต่าง ๆ มีมาตร 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” หาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการทดสอบใช้กับนักศึกษา
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 181 คน น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item 
Discrimination) ด้วยสถิติ Independent Sample t-test ใช้เทคนิค 27% (D'Agostino & Cureton, 1975) 
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่รวมข้อนั้น (r Item–total 

Correlation) (Cohen, 1977) หาค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของ Cronbach 
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(1951) น าข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์จะน ามาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) (Muthen & Muthen, 2007) มีรายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตำรำง 1 ผลหาคุณภาพของเครื่องมือวัดด้วยการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ค่า Item-total 
Correlation (ค่า r) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 

ล า 
ดับ 
ที่ 

ชื่อตัวแปร 

จ านวนข้อ พิสัย 
ค่าความ 
เชื่อม่ัน 

(α) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis ) 

เริ่ม 
ต้น 

ใช้ 
จริง 

คะแนน 
ต่ าสุด-สูงสุด 

ค่า t*** ค่า r*** ค่า  χ2 df P-value 
RMSEA 
(≤0.06) 

CFI 
(≥0.95) 

TLI 
(≥0.95) 

SRMR 
(≤0.08

) 

1. การอบรมเลี้ยงดูฯ**  12 12 17 ถึง 72 7.160 ถึง 18.524 0.319 ถึง 0.785 0.873 58.990 44 0.064 0.043 0.983 0.975 0.049 
2. การเห็นแบบอย่างที่ดีฯ* 26 12 39 ถึง 72 2.881 ถึง  6.579 0.500 ถึง 0.685 0.881 60.794 46 0.071 0.042 0.983 0.976 0.044 
3. การรับรู้ปทัสถานฯ* 25 17 51 ถึง 108 3.169 ถึง 10.222 0.367 ถึง 0.606 0.865 106.609 88 0.086 0.034 0.983 0.974 0.053 
4. การสนับสนุนทางสังคมฯ* 16 10 30 ถึง 60 3.720 ถึง  7.457 0.200 ถึง 0.436 0.693 32.096 30 0.363 0.020 0.995 0.993 0.060 
5. มุ่งอนาคตควบคุมตน** 39 24 74 ถึง 143 4.027 ถึง 12.469 0.219 ถึง 0.691 0.847 204.548 203 0.456 0.006 0.999 0.998 0.071 
6. ความฉลาดทางอารมณ์** 16 12 42 ถึง 71 6.048 ถึง 10.861 0.318 ถึง 0.555 0.810 25.237 20 0.193 0.038 0.991 0.971 0.044 
7. การประเมินแก่นแห่งตน** 12 12 31 ถึง 72 3.539 ถึง 10.207 0.294 ถึง 0.509 0.776 34.273 33 0.407 0.015 0.997 0.995 0.044 
8. เอกลักษณ์ทางจริยธรรม** 16 12 34 ถึง 69 3.464 ถึง  9.642 0.129 ถึง 0.560 0.695 49.093 43 0.242 0.028 0.982 0.972 0.049 
9. กลุ่มนิยม** 14 10 11 ถึง 45 6.389 ถึง  8.702 0.210 ถึง 0.517 0.707 40.675 29 0.074 0.047 0.964 0.944 0.064 
10. การรับรู้ความสามารถฯ* 15 14 33 ถึง 84 4.691 ถึง 10.241 0.220 ถึง 0.627 0.853 80.310 63 0.070 0.039 0.977 0.967 0.045 
11. การตระหนักในการใช้ฯ* 17 12 16 ถึง 72 4.119 ถึง  8.407 0.253 ถึง 0.639 0.802 47.078 44 0.348 0.020 0.994 0.991 0.045 
12. ความพร้อมที่จะใช้สื่อฯ* 18 16 50 ถึง 96 4.896 ถึง  8.754 0.274 ถึง 0.594 0.805 90.648 86 0.345 0.017 0.994 0.992 0.047 
13. พฤ.สื่อสารเคารพสิทธิ* 20 16 46 ถึง 96 4.693 ถึง  9.310 0.307 ถึง 0.526 0.814 107.088 87 0.071 0.036 0.972 0.962 0.059 

หมายเหตุ  *แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนในงานวิจัยนี้  **แบบวัดที่ผู้วิจัยน าของผู้อื่นมาใช้โดยตรง ***ในงานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับค่า t มากกว่าค่า r โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคือ ค่า t 

≥ 2.0 และค่า r ≥ 2.0  ในกรณีที่การวิเคราะห์ CFA  พบว่า ค่าอ่ืน ๆ ผ่านเกณ์ที่ก าหนดไว้ แต่ค่า χ2  มีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้เกณฑ์อัตราส่วน 2:1 ระหว่าง χ2 : df 

 
สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อม ล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด 2) สถิติ
พรรณนา (ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์) เพ่ือการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้น 
พิจารณาแยกกลุ่มย่อย และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร และ 3) สถิติวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี  Enter และ Stepwise และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three - way Analysis of Variance) เพ่ือหากลุ่มเสี่ยง 
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อม ล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อม ลเบื้องต้นของนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ านวน 702 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
หญิง จ านวน 423 คน (60.7%) ก าลังศึกษาอยู่สายศึกษาศาสตร์ จ านวน 178 คน (25.4%) สายสังคมศาสตร์ 
จ านวน 196 คน (27.9%) สายวิทยาศาสตร์ จ านวน 153 คน (21.8%)  และสายนิเทศศาสตร์ จ านวน 175 คน 
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(24.9%)  มีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (SD = 0.46) ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเท่ากับ 402.25 นาที 
(SD = 270.31) และใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 102.25 นาที (SD = 128.256) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ตาราง 2) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในกลุ่มรวมกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทั้ง
ทางบวกและทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิสูงที่สุด คือ ความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ (r = 0.768, p < .001) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอื่น ๆ อยู่ระหว่าง -0.331 ถึง 0.826 
 
ตำรำง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในกลุ่มรวม 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  การอบรมเลี้ยงด ู 50.606 10.012             
2.  การเห็นแบบอย่างที่ด ี 54.328 8.255 .281**            
3.  การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง 77.340 14.381 .506** .501**           
4.  การสนับสนนุทางสังคมจากเพือ่น 41.065 6.960 .442** .456** .720**          
5.  ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 101.470 16.209 .511** .441** .799** .676**         
6.  ความฉลาดทางอารมณ ์ 53.296 7.900 .281** .500** .383** .363** .423**        
7.  การประเมินแกน่แห่งตน 45.910 5.843 .444** .283** .443** .447** .539** .426**       
8.  เอกลกัษณ์ทางจริยธรรม 50.652 6.448 .381** .487** .498** .440** .566** .644** .412**      
9.  กลุ่มนิยม 29.120 7.037 -.374** -.331** -.632** -.500** -.680** -.384** -.433** -.436**     
10. การรับรู้ความสามารถ  59.204 13.139 .453** .321** .750** .638** .686** .260** .415** .347** -.582**    
11. การตระหนกัในการใช้ส่ือ 49.508 11.469 .480** .278** .732** .573** .669** .232** .375** .328** -.595** .826**   
12. ความพรอ้มที่จะใช้ส่ือ 68.630 12.046 .505** .408** .778** .656** .709** .331** .440** .432** -.603** .810** .789**  
13. พฤ.การสื่อสารอย่างเคารพสทิธ ิ 70.902 12.020 .498** .335** .691** .584** .666** .306** .444** .436** -.567** .706** .670** .768** 

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

 
 ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อม ล เพื่อตรวจสอบสมมติฐำน พบว่า ผลการท านายพฤติกรรมการสื่อสาร
อย่างเคารพสิทธิ โดยมีกลุ่มลักษณะสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิม และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
รวมทั้งสิ้น 12 ตัวแปร เป็นตัวท านาย (ตาราง 3) 
 ผลการตรวจสอบปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ระหว่างตัวท านายที่มากเกินไป ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้มีน้อย ผลการตรวจสอบค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อ (Variance Inflation Factor: 
VIF) ของตัวท านายแต่ละตัวน้อยกว่า 10 (O’Brien, 2007: 673-690) รวมทั้งค่าความทน (Tolerance) ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010: 212) ท าให้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไปได้อย่างมั่นใจ (ศึกษาผลการวิจัยเพิ่มเติมได้ในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
 เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ มาวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ แบบ Enter และแบบ 
Stepwise (ตาราง 3) โดยใช้ตัวท านายกลุ่มลักษณะสถำนกำรณ์รวมกับกลุ่มจิตลักษณะเดิม (9 ตัวแปร) สามารถ
ท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ ในกลุ่มรวมได้ 55.4% (Adjusted R2 = 54.8%, F = 95.610, p < 
.001) มีตัวท านายส าคัญ 3 อันดับแรก คือ การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 
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และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล (ค่าเบต้า 0.31, 0.16, 0.15 และ 0.10) พิจารณาการท านาย
ของกลุ่มจิตลักษณะตำมสถำนกำรณ์ (3 ตัวแปร) สามารถท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ ในกลุ่ม
รวมได้ 61.2% (Adjusted R2 = 61.0%, F = 366.762, p < .001) มีตัวท านายส าคัญ คือ ความพร้อมที่จะใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเบต้า 0.57 และ 0.24)
พิจารณาการท านายของกลุ่มลักษณะสถำนกำรณ์และกลุ่มจิตลักษณะเดิม  ร่วมกับกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ รวม 12 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ ในกลุ่มรวมได้ 64.6% 
(Adjusted R2 = 64.0%, F = 104.847, p < .001) ตัวท านายส าคัญ 3 อันดับแรก คือ ความพร้อมที่จะใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 
(ค่าเบต้า 0.43, 0.18 และ 0.11) และเมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย ตัวท านายของแต่ละกลุ่มตัวแปร สามารถท านาย
พฤติกรรมการสื่อสารได้ระหว่าง 48.9% ถึง 71.9% 
 นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ข้อมูลที่นอกเหนือสมมติฐาน เพ่ือหากลุ่มเสี่ยง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทางของพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พิจารณาตามเพศ สายการ เรียน 
และผลการเรียน ที่แตกต่างกันในกลุ่มรวม (ตาราง 4) เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว คะแนนพฤติกรรม  
การสื่อสารอย่างเคารพสิทธิแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว ทั้ง 3 ตัวแปร คือ 1) นักศึกษาหญิง มีพฤติกรรม 
การสื่อสารอย่างเคารพสิทธิมากกว่า นักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ ย 72.126 และ67.821) 2) นักศึกษาสายการเรียน
สังคมศาสตร์ มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิมากที่สุด และ 3) นักศึกษาที่มีผลการเรียนมาก มีพฤติกรรม
การสื่อสารอย่างเคารพสิทธิมากกว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อย (ค่าเฉลี่ย 72.566 และ 67.382)  และยังพบอีก
ว่า คะแนนพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
แปร คือ 1) 
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ตำรำง 3 ปริมาณการท านายและตัวท านายของพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ ด้วยตัวท านายลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 

  ตัวที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ตัวที่ 2 การเห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชน ตัวที่ 3 การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง ตัวที่ 4 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ตัวที่ 5 ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน   
  ตัวที่ 6 ความฉลาดทางอารมณ์ ตัวที่ 7 การประเมินแก่นแห่งตน ตัวที่ 8 เอกลักษณ์ทางจริยธรรม ตัวที่ 9 กลุ่มนิยม ตัวที่ 10 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตัวที่ 11 การตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
  อย่างมีคุณธรรม ตัวที่ 12 ความพร้อมที่จะใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

 

กลุ่ม 
จ านวน 

คน 
ลักษณะสถานการณแ์ละจติลักษณะเดมิ )1-9( จิตลักษณะตามสถานการณ ์)10-12( ลักษณะสถานการณ ์จิตลกัษณะเดิม และจติลักษณะตามสถานการณ์ )1-2( 

% แตกต่าง  
% ท านาย  ตัวท านาย ค่าเบต้า % ท านาย  ตัวท านาย ค่าเบต้า % ท านาย  ตัวท านาย ค่าเบต้า 

รวม 702 55.4 3, 5, 1, 4, 9 .31, .16, .15, .10, -. 14 61.2 12, 10 .57, .24 64.6 12, 10, 5, 1, 8, 9 .43, .18, .11, .09, .06, -. 06 2.8 
ชาย 274 53.3 3, 5, 7 .38, .30, .11 48.9 12, 10 .45, .28 58.1 10, 5, 3, 7, 2 .33, .24, .21, .10, -. 10 4.8 
หญิง 423 54.1 3, 5, 4, 9 .34, .19, .17, -. 18 66.4 12, 10 .65, .18 68.4 12, 10, 1, 8 .58, .16, .11, .07 2.0 
ศึกษาศาสตร์ 178 61.6 3, 7, 1, 9 .36, .16, .16, -. 23 66.6 12, 10, 11 .36, .32, .17 71.0 12, 10, 7, 9 .34, .32, .13, -. 13 4.4 
สังคมศาสตร์ 196 49.8 3, 5, 1 .38, .29, .11 55.1 12, 10 .55, .20 58.7 12, 3, 1 .53, .21, .10 3.6 
วิทยาศาสตร์ 153 64.3 3, 9 .53, -. 30 67.7 12 .79 71.9 12, 5, 9 .53, .19, -. 18 4.2 
นิเทศศาสตร์ 175 52.8 3, 4, 1, 7 .34, .22, .19, .15 56.7 12, 10 .50, .27 62.6 12, 10, 7, 6 .41, .29, .13, .12  5.9*  
ผลการเรียนน้อย 342 53.7 3, 1, 5, 9 .35, .15, .15, -. 18 56.4 12, 10 .53, .24 60.9 12, 10, 5, 1 .40, .18, .17, .12 4.5 
ผลการเรียนมาก 360 52.8 3, 5, 1, 4, 9 .28, .19, .15, .13, -. 11 61.3 12, 10 .58, .23 64.8 12, 10, 5, 8, 1 .48, .16, .12, .08, .07 3.5 
เล่นอินเทอร์เน็ตน้อย 380 57.6 3, 5, 7, 2 .42, .33, .13, -. 10 60.2 12, 10 .52, .28 64.8 12, 5, 10, 7 .40, .22, .17, .10 4.6 
เล่นอินเทอร์เน็ตมาก 322 56.3 3, 4, 1, 9 .30, .21, .20, -. 18 62.9 12, 10 .62, .19 65.1 12, 10, 1, 8, 9 .48, .17, .11, .08, -. 09 2.2 
การอ่านหนังสือน้อย 357 50.3 3, 4, 7, 5, 9, ,2 .28, .20, .14, .14, -. 13, -. 08 57.8 12, 10 .56, .23 61.6 12, 10, 7, 9 .49, .17, .14, -. 09 3.8 
การอ่านหนังสือมาก 345 62.5 3, 1, 5, 9 .36, .24, .15, -. 14 63.8 12, 10 .57, .25 69.7 12, 5, 1, 10, 8, 7 .40, .19, .18, .16, .08, -. 08  5.9*  

หมายเหตุ ค่าเบต้าทกุตัวมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 หรือน้อยกว่า และ  *มีค่าเปอรเ์ซ็นตท์ านายแตกต่างกนัตั้งแต่ 5 % ระหว่างตวัท านายชุดที่ 5 กับตัวท านายชุดที่ 3 หรือชุดที่ 4 
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ตำรำง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของกลุ่มลักษณะสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ พฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามเพศ สายการเรียน และ
ผลการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มรวม 

ตัวแปรตำม 
จ ำนวน 

คน 
ค่ำเอฟ (แถวบน) และ ค่ำ partial eta squared (แถวล่ำง) % 

ท ำนำย (ก) (ข) (ค) กXข กXค ขXค กXขXค 

พฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสทิธิ 697 

เพศ สำยกำรเรียน ผลกำรเรียน     

14.2 20.395*** 6.276*** 29.582*** 4.071** 0.517 3.850** 1.684 

0.029 0.027 0.042 0.018 0.001 0.017 0.007 

 
ตำรำง 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พิจารณา
ตามเพศ และสายการเรียน กับ สายการเรียน และผลการเรียน ของนักศึกษาในกลุ่มรวม 
ตอน 1 

เพศ สำยกำรเรียน รหัส 
จ ำนวน

คน 
ค่ำเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

74.357 72.212 70.269 69.411 67.447 67.375 64.251 

23 12 24 21 11 14 13 

หญิง สังคมศาสตร ์ 22 137 74.467 0.976 0.110 2.255 4.198* 5.056* 7.020* 7.092* 10.216* 
หญิง วิทยาศาสตร ์ 23 92 74.357 1.176 - 2.145 4.088* 4.946* 6.910* 6.982* 10.106* 
ชาย สังคมศาสตร ์ 12 59 72.212 1.463 - - 1.943 2.801 4.765* 4.837* 7.961* 
หญิง นิเทศศาสตร ์ 24 122 70.269 1.018 - - - 0.858 2.822 2.894 6.018* 
หญิง ศึกษาศาสตร ์ 21 72 69.411 1.630 - - - - 1.964 2.036 5.160* 
ชาย ศึกษาศาสตร ์ 11 104 67.447 1.105 - - - - - 0.072 3.196 
ชาย นิเทศศาสตร ์ 14 52 67.375 1.661 - - - - - - 3.124 
ชาย วิทยาศาสตร ์ 13 59 64.251 1.545 - - - - - - - 

หมายเหตุ * p<.05 

 
ตอน 2 

สำยกำรเรียน ผลกำรเรียน รหัส 
จ ำนวน

คน 
ค่ำเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

72.936 71.339 70.009 69.317 69.291 66.304 63.922 

12 42 21 32 31 41 11 

สังคมศาสตร ์ มาก 22 110 76.670 1.216 3.734* 5.331* 6.661* 7.353* 7.379* 10.366* 12.748* 
ศึกษาศาสตร ์ มาก 12 105 72.936 1.101 - 1.597 2.927 3.619* 3.645* 6.632* 9.014* 
นิเทศศาสตร ์ มาก 42 80 71.339 1.535 - - 1.330 2.022 2.048* 5.035* 7.417* 
สังคมศาสตร ์ น้อย 21 86 70.009 1.271 - - - 0.692 0.718 3.705* 6.087* 
วิทยาศาสตร ์ มาก 32 62 69.317 1.526 - - - - 0.026 3.013 5.395* 
วิทยาศาสตร ์ น้อย 31 89 69.291 1.200 - - - - - 2.987 5.369* 
นิเทศศาสตร ์ น้อย 41 94 66.304 1.199 - - - - - - 2.382 
ศึกษาศาสตร ์ น้อย 11 71 63.922 1.633 - - - - - - - 

หมายเหตุ * p< .05 

 
 เพศ และสายการเรียน (ตาราง 5 ตอน 1) 2) สายการเรียน และผลการเรียน (ตาราง 5 ตอน 2) และเมื่อน า
ค่าเฉลี่ยของ 8 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ  Scheffe 
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สรุปได้ว่า 1) นักศึกษาชายสายการเรียนสังคมศาสตร์ มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิมากกว่า นักศึกษา
ชายสายการเรียนอ่ืน 2) นักศึกษาหญิงสายการเรียนสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิมากกว่า นักศึกษาหญิงอีก 2 สายการเรียน 3) นักศึกษาหญิงสายการเรียนสังคมศาสตร์ มีพฤติกรรม
การสื่อสารอย่างเคารพสิทธิมากกว่า นักศึกษาชายสายการเรียนสังคมศาสตร์ และ 4) นักศึกษาสายการเรียน
สังคมศาสตร์ที่มีผลการเรียนมาก มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิมากที่สุดใน 8 กลุ่ม 
 
สรุปและอ ิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน สรุปได้ว่า ไม่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม คือ 
ตัวท านายกลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
12 ตัวแปร มีปริมาณท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิได้มากกว่า ตัวท านายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง
ล าพังได้มากกว่าอย่างน้อย 5% ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่พบว่าตัวท านายทั้ง 3 กลุ่ม เป็นตัวท านายชุดรวมที่ท านาย
ได้ 64.6% ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับอ านาจท านายของกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ (61.2%) และ
ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานใน 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาสายการเรียนนิเทศศาสตร์ 2) กลุ่มนักศึกษา
ที่อ่านหนังสือมาก มีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่าง 5.9% เท่ากัน โดยมีความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปร
ส าคัญที่สามารถท านายพฤติกรรมได้สูงสุดในกลุ่มรวม ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสนับสนุนสมมติ ฐานเพียง
บางส่วนเท่านั้น สังเกตได้ว่า ตัวแปรที่เป็นตัวท านายจะมาจากกลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ กลุ่มตัวแปร  
จิตลักษณะเดิม และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ผลการวิจัยจึงสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(Magnusson & Endler, 1977) และสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตอีกหลายเรื่องที่ท าการทดสอบกรอบแนวคิด
รูปแบบนี้ (ดิณห์ ศุภสมุทร และดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2559; Chopik, O’Brien, & Konrath, 2017; Vazsonyi 
et al., 2017) 
 นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าตัวท านายส าคัญที่เข้าร่วมท านายพฤติกรรมการสื่อสารอย่าง
เคารพสิทธิอันดับต้น ๆ ทั้งในกลุ่มรวมและเกือบทุกกลุ่มย่อย เป็นความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ความพร้อมที่จะกระท านี้ตามทฤษฎีการกระท าด้ วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) (Ajzen & Fishbein, 1980) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
(Ajzen, 1991) ถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมมาก อธิบายได้ว่า  เมื่อบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อ 
สิ่งใดหรือมีความพร้อมที่จะกระท าแล้ว จะมีแนวโน้มในการมีพฤติกรรมนั้นมากขึ้น และความส าเร็จในการกระท า
พฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับทัศนคติหรือความพร้อมต่อการกระท า การคล้อยตามกลุ่ม และการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ส่งผลโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับเจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
ที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมเช่นกัน ความสัมพันธ์เหล่านี้ยังปรากฏผลวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้และสอดคล้องกับผลที่ได้ในประเด็นนี้ (ปิยะ บูชา , อังศินันท์ อินทรก าแหง และจินตนา 
ตันสุวรรณนนท์, 2561; Heirman et al., 2016; De Leeuw et al., 2015) 
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 ในส่วนของนักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้อย ได้แก่ 
นักศึกษาชาย นักศึกษาสายการเรียนศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาที่มีผลการเรียน
น้อย ถือว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าพฤติกรรมที่ไม่พึ งปรารถนา โดยปัจจัยปกป้องที่ส าคัญ 
3 ประการแรก คือ 1) ความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 3) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน และ 4) การประเมินแก่นแห่งตน และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ที่พบว่า นักเรียนชาย และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยเป็นกลุ่มเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ  (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน, 2556) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ 
 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่ศึกษาการท านายพฤติกรรมด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) คงไม่
เพียงพอที่จะน ามาศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว ควรท า
ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างโมเดลปัจจัยความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของพฤติกรรม ด้วยวิธีวิเคราะห์อิทธิพล ( Path 
Analysis) เพ่ือจะศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดยเฉพาะใน
เชิงของการวิเคราะห์อิทธิพล (PA) สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หากต้องการเห็น 
ผลการศึกษาที่ชัดเจน ควรท าการศึกษาตัวแปรเชิงเหตุใดที่ส าคัญต่อพฤติกรรมอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพลแบบ Multiple Group Path Analysis เพ่ือจะได้ทราบว่ามีตัวแปรเชิงเหตุใด 
ที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันหรือแตกต่างกันในนักศึกษาชาย
เปรียบเทียบกับนักศึกษาหญิง หรือในนักศึกษาทีม่ีผลการเรียนน้อยเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนมาก 
 2. ผลการวิจัยในอดีตถูกค้นพบว่า สื่อมวลชนมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม แต่ในงานวิจัยนี้ไม่พบผล  
ที่เด่นชัด ดังนั้น ควรศึกษาตัวแปรหรือก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวกับการเป็นสื่อบุคคล (Personal Media) ถึงการรับรู้
ประโยชน์และโทษของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการน าประเด็นทางด้านคุณธรรมมาศึกษาเพ่ิม เช่น 
จริยธรรมหลุด (Theory of Moral Disengagement) ของ Bandura (2002) ที่จะสามารถอธิบายการเป็นสื่อ
บุคคลในการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีต่อ
มนุษย์และสังคมส่วนรวม 
 3. ผลงานวิจัยนี้ท าให้ทราบว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิน้อย ควรได้รับการพัฒนา
เป็นล าดับต้น ๆ โดยสามารถพัฒนาได้จากปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างพฤติกรรมการสื่อสาร
อย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่  ความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน การประเมินแก่นแห่งตน 
ตัวอย่างเช่น กรณีที่ 1 การพัฒนาให้เกิดความพร้อมที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะพัฒนาเพ่ือให้การหลีกเลี่ยงที่จะใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้าจ าเป็นต้องแสดงความรู้สึก (Post) และส่งต่อข้อความ (Share)  
จะอ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน และถ้าท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนจะลบและขอโทษผู้ที่เดือดร้อนทันที หรือหาก
ต้องการพัฒนาให้เกิดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้สามารถควบคุมตนเองใช้
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สื่อสังคมออนไลน์จะต้องน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ด้วยการยอมเสียเวลาที่จะตรวจสอบ
ข้อมูลจากแหล่งที่มาก่อนแชร์ออกไป กรณีที่ 2 สามารถพัฒนาได้ด้วยการใช้สื่อเป็นตัวกระตุ้นที่จะชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์-โทษ และผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่เคารพสิทธิ เมื่อนักศึกษาตระหนัก
ถึงผลของการกระท านั้น จะสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาได้และจะควบคุมตัวเองไม่ให้กระท าสิ่งที่ไม่
เหมาะสม การจะพัฒนาในส่วนนี้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับคุณลักษณะของนักศึกษา เพ่ือไม่ให้เกิดแรง
ต่อต้าน ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่คาดหวังได้ ส าหรับนักศึกษาทั่วไปสามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิน้อย ข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการวางนโยบายและ
แผนงานการพัฒนานักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
ที่เหมาะสมได ้
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