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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันในการใช้วาจาสร้าง
ความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research 
Method) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ วัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 12 – 18 ปี และทั้งหมดมี
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) จ านวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับการศึกษา บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย ที่แตกต่างกัน
จะมีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน  

 ทั้งยังพบว่าการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้วาจา
สร้างความเกลียดชัง โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  

 ด้านทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้วาจา
สร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก 

 อีกทั้งยังพบว่าวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีการรู้เท่าทันใน  
การสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา และบุคคลที่พัก
อาศัยอยู่ด้วยของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน จะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ : การเปิดรับสื่อ, ทัศนคติ, พฤติกรรม, การรู้เท่าทันสื่อ, การใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง
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Abstract 

 The objective of this research is to study media exposure, attitude, behavior 
and media literacy of using hate speech among Thai teenagers in Bangkok via 
Facebook including relationship among media exposure, attitude and behavior by 
applying the Quantitative Research and the Survey Research Method. The research 
sample is from a group of Thai teenagers around 12-18 years old living in Bangkok 
and using Facebook. The total samples are from 420 people by using the 
Questionnaire to collect the data.  

 The hypothesis test results Thai teenagers in Bangkok who are different 
genders, background of education, and the people who are living together have the 
similar of hate speech content exposure. 

 In addition, the relationship of frequent of hate speech content exposure 
toward attitude of using hate speech was positive. 

 Moreover, the relationship of attitude toward the behavior of using hate 
speech of Thai teenagers in Bangkok was positive. 

 Lastly, Thai teenagers in Bangkok who are different genders have the similar 
media literacy to communication through Facebook. Although it will be different for 
the education and the people you are living in different areas. 

 

Keywords: media exposure, attitude, behavior, media literacy, using hate speech 
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ที่มาและความส าคัญ 

 สื่อออนไลน์มีการนิยมใช้สื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสื่อออนไลน์สามารถท าให้
การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายดาย และรวดเร็ว จากการค้นคว้าข้อมูลจาก Thailand Zocial Awards 
2017 ได้เปิดเผยถึงสถิติการใช้งานโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ในช่วงหนึ่งปีพบว่า ใน
ประเทศไทย มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากถึง 47 ล้านคน เติบโตจากปีก่อน 15% และจังหวัดที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมาก
ที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลดังกล่าวท าให้คนไทยใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ 9 ของโลก 
(Thoth Zocial, 2017) 

 สื่อเฟซบุ๊กจึงเป็นปัจจัยการด ารงชีวิตของคนในสังคมบางกลุ่มไปแล้ว คนเหล่านี้ได้เปิดรับสื่อ
เช่นนี้ทุกๆ วัน ไม่มากก็น้อย และในกลุ่มวัยรุ่นเองก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับอิทธิพลจากสื่อเหล่านี้เป็น
อย่างมาก ซึ่งสื่อเป็นตัวแปรของการรับรู้และอาจก่อให้เกิดค่านิยมผิดๆ ตามมาได้ เนื่องจากสื่อบาง
ประเภทยังไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด (ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 2554) 

ถ้าหากการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มวัยรุ่นนั้นจะใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เทคโนโลยีหรือสื่อ
ออนไลน์ก็แทบจะไม่ส่งผลกระทบทางลบเลย แต่ความเป็นจริงแล้วการพัฒนาในทุกด้านก็ล้วนแต่มี
สองมิติทั้งสิ้น บ่อยครั้งเรามักจะเห็นการพูดคุย หรือการแสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึงความ
ก้าวร้าว มีถ้อยค าที่รุนแรงเต็มไปด้วยค าหยาบคายโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองก่อน ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความ
คิดเห็นนั้นๆ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีจึงมีการโต้เถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใคร จนท้ายที่สุดค าพูด
เหล่านั้นก็กลายเป็นความเกลียดชัง 

 วาจาที่สร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์นั้นมีคุณลักษณะที่เป็นการนิรนาม ซึ่งสามารถ
ปกปิดตัวผู้ใช้ได้ และสามารถเผยแพร่สู่วงกว้างได้ทันที ซึ่งกลุ่มคนที่มีหัวรุนแรง หรือเป็นนักเผยแพร่
ความเกลียดชังจะใช้วิธีนี้ในการเผยแพร่ข้อมูล จะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่สร้าง
ความเกลียดชังกันไปมา ซึ่งสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่บางครั้งอาจไม่ได้สิ้นสุดแค่ในโลกออนไลน์
เท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบถึงชีวิตจริงด้วย 

 มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน the journal Cyber Psychology, Behavior, and Social 
Networking โดยศาสตราจารย์ไรอัน มาร์ติน (2556) ได้กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น
ให้คนเข้ามาใช้เป็นเครื่องระบายอารมณ์ แต่การเข้ามาระบายความรู้สึกในโลกออนไลน์นั้น มีแต่จะท า
ให้ปัญหายุ่งยากมากขึ้น และไม่ได้ท าให้จิตใจของคนๆ นั้นดีขึ้น เพราะไปจดจ่ออยู่กับ “ปัญหา” 
มากกว่าจะลงมือแก้ไข 

วรากรณ์ สามโกเศศ (2558) กล่าวว่าสาเหตุของการแพร่กระจายของ Hate Speech ในโลก 
ไซเบอร์ของประเทศไทยนั้นอาจมาจากความคึกคะนอง ความใจร้อนของวัยรุ่น ความสามารถใน  
การอดกลั้นต่ า การไร้การบังคับใช้กฎหมาย การสามารถตอบโต้ไปกลับได้อย่างรวดเร็ว ดังที่เป็นอยู่ใน
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ปัจจุบัน ยกตัวอย่างลักษณะหนึ่งของ Hate Speech คือการให้ฉายาเรียกคนพิการ ว่า“ไอ้เป๋ ไอ้ใบ้ ไอ้
บอด” ซึ่งการล้อเลียนความพิการนั้นสามารถท าให้กระทบจิตใจของผู้อื่นได้  

จากการส ารวจเด็กในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีเด็กถึง 48% ที่อยู่ในวงจรการรังแก
กันผ่านโลกไซเบอร์โดยอาจเป็นทั้งผู้กระท า เหยื่อ และผู้เฝ้าดูหรือส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งเด็ก
ส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงจรนี้จะอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเวลาที่ใช้ในการรังแกบนโลกไซเบอร์คือ 
ช่วง 6 โมงเย็น – 3 ทุ่ม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กกลุ่มนี้ ท าการบ้านและใช้อินเทอร์เน็ต (วัฒนาวดี    
ศรีวัฒนพงศ์ และพิมผกา ธานินพงศ์, 2558) 

จากที่มาของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากสื่อเฟซบุ๊กเป็นอย่างมาก และอาจมีการกระท าอย่างขาดการพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่
ตามมา อย่างไรก็ตามเมื่อสื่อยังคงส่งผลกระทบต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะผู้รับสารที่มีอายุน้อยหรือกลุ่ม
วัยรุ่น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าวัยรุ่นไทยนั้นมีการเปิดรับสื่อ มีทัศนคติ รวมถึงมีพฤติกรรมในการใช้วาจา
สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊กอย่างไร อีกทั้งผู้วิจัยยังต้องการศึกษาการรู้เท่าทันในการ
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก เพราะการใช้สื่อต้องควบคู่ไปกับการรู้เท่าทัน เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้ตกอยู่ภายใต้การ
ครอบง าจากข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งผ่านมาจากสื่อ และผลการศึกษาในครั้งนี้ยังมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน ามาใช้ในการควบคุมปัญหา เพ่ือลดความรุนแรงที่มีผลกระทบในวงกว้าง
ของวัยรุ่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความ
เกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 2. เพ่ือศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังกับทัศนคติที่มีต่อ
การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง
ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research Method) ท าการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 
(Cross section Study) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน ซึ่งเป็นวัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง
มีวิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) โดยขั้นตอนแรก คือแบ่งประชากร
ออกเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เป็น 6 ชั้นภูมิ (กลุ่มเขต) ขั้นตอนที่สอง คือการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota Sampling) และได้เขตตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิเป็นไปตามสัดส่วน (Proportion) 
ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากจากตัวแทนเขตทั้งหมด 12 เขต 
เลือกจ านวนวัยรุ่นตัวอย่างจากแต่ละเขต 35 คน จะได้จ านวนวัยรุ่นตัวอย่าง 420 คน  

 

 

 

การเปิดรับสื่อและเนื้อหาที่สร้าง
ความเกลียดชัง 
- ความบ่อยครั้งในการเปิดรับเนื้อหาที่

สร้างความเกลียดชัง 

ลักษณะทางประชากร 
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- บุคคลที่พักอาศัยอยูด่้วย 

H1 

H4 

H2 

การรู้เท่าทัน 

ในการสื่อสารผ่านช่องทาง 

เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ทัศนคติต่อการใช้วาจา 
สร้างความเกลียดชัง 

H3 

พฤติกรรมในการใช้วาจา 
สร้างความเกลียดชัง 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน ร้อยละ 55.7 และเพศชาย จ านวน 186 คน  
ร้อยละ 44.3 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 264 ร้อยละ 62.9 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 156 คน ร้อยละ 37.1 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
กับบิดาและมารดา จ านวน 290 คน ร้อยละ 69.0 รองลงมา คือ พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา 
จ านวน 66 คน ร้อยละ 15.7 และอยู่คนเดียว จ านวน 13 คน ร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับสื่อผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง  

โดยเฉลี่ยตามความบ่อยครั้งอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.61) เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเภทของ
เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยเฉลี่ยตามความบ่อยครั้งอยู่ในระดับปานกลาง คือ “การเปิดรับ
เนื้อหาที่เป็นตัวอักษร เช่น เรื่องเล่า บทความ” และ “การเปิดรับเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น ภาพ

ล้อเลียน ภาพกลั่นแกล้งผู้อ่ืน ภาพประจานผู้อ่ืน” ( ̅ = 2.67) เท่ากัน รองลงมาอยู่ในระดับน้อยคือ 

“การเปิดรับเนื้อหาที่เป็นคลิปวิดีโอ เช่น คลิปคนทะเลาะวิวาท” ( ̅ = 2.49) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่เห็นด้วยต่อการใช้วาจาสร้าง 

ความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ( ̅ = 1.93) 

 เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติไม่แน่ใจกับประเด็น “การใช้ค าพูดด้วยภาษาและถ้อยค าที่หยาบคายเป็นเรื่องที่

ยอมรับได้” ( ̅ = 2.65) รองลงมา กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติไม่เห็นด้วยกับประเด็น “การสื่อสารที่เป็น

การกล่าวร้าย การประจานบุคคลอ่ืนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” ( ̅ = 1.92) ประเด็น “การโพสต์ค าพูด 

เรื่องเล่า รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอที่มีเนื้อหาสร้างความเกลียดชังเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” มี ( ̅ = 1.85) 

และประเด็น “การสื่อสารที่สร้างความรู้สึกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกอย่างชัดเจนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” ( ̅ 
= 1.84) และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็น “การใช้ค าพูดข่มขู่ คุกคามผู้อ่ืน

เป็นเรื่องที่ยอมรับได้” ( ̅ = 1.78) ประเด็น “การใช้ค าพูดเยาะเย้ย ทับถมผู้อ่ืนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” 

( ̅ = 1.77) และประเด็น “การสื่อสารที่เป็นการล้อเลียนเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศ ท าให้

ตลกขบขันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” ( ̅ = 1.73) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความ

เกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับต่ ามาก ( ̅ = 1.65) เมื่อพิจารณาแยกเป็น
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง พบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 

(Facebook) อยู่ในระดับปานกลาง คือ “เคยใช้วาจาและถ้อยค าที่หยาบคายในการสื่อสาร” ( ̅ = 
2.79) รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) อยู่ในระดับต่ ามาก คือ “เคยแบ่งปัน (share) บทความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอที่

เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของผู้อ่ืน” ( ̅ = 1.70) “เคยใช้ค าพูดเยาะเย้ย ทับถมผู้อ่ืนในการ

สื่อสาร” ( ̅ = 1.65) “เคยใช้ค าพูดข่มขู่ คุกคามเพ่ือให้ผู้อ่ืนหวาดกลัว” ( ̅ = 1.55) “เคยล้อเลียน

ผู้อ่ืนเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศในการสื่อสาร” ( ̅ = 1.54) “เคยมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อ่ืน

จากการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก” ( ̅ = 1.52) “เคยกล่าวร้ายถึงบุคคลอ่ืน” ( ̅ = 1.50) “เคยน าเสนอ

เรื่องบิดเบือนหรือเบี่ยงเบนจากสิ่งที่เป็นทั้งๆ ที่เรื่องนั้นอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่ืน” ( ̅ = 1.48) 

“เคยใช้ค าพูดที่สร้างความแตกแยก” ( ̅ = 1.44) และ “เคยสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็น

ต่าง” ( ̅ = 1.38) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 การรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทาง 

เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.63) เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการรู้ 
เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก พบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับมาก  

คือ “มักจะมีการคิดก่อนที่จะเลือกรับสารว่าสารใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม” ( ̅ = 3.93) รองลงมา

คือ “จะไม่แชร์หรือโพสต์บทความ ภาพ คลิปวิดีโอ หากยังไม่แน่ใจในความถูกต้อง” ( ̅ = 3.90)  
“สามารถแยกแยะบทความหรือข้อมูลข่าวสารในเฟซบุ๊กได้ ว่าข้อมูลส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริง หรือ

ข้อคิดเห็น” ( ̅ = 3.73) “เมื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารจะวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ” ( ̅ = 

3.70) “มักจะอ่านข้อมูลเนื้อหาของข่าวสารนั้นอย่างละเอียด” ( ̅ = 3.55) และ “มีการตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับจากแหล่งข่าวอ่ืนๆ ด้วย” ( ̅ = 3.49) และกลุ่มตัวอย่างที่มีการรู้เท่าทันในการ
สื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับปานกลาง คือ “มักจะตักเตือนเพ่ือนหรือบุคคล

ใกล้ชิด เรื่องการแชร์ภาพ หรือข้อมูลต่างๆ หากรู้ว่าเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริง” ( ̅ = 3.09) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
มีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ระดับการศึกษาของวัยรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยของวัยรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ
ใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r = .452, P < 0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่น
ไทยในเขคกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r = .620, P < 0.05) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
จะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.1 เพศของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.2 ระดับการศึกษาของวัยรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทาง   
เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(t = -5.120, P < 0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.3 บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยของวัยรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทาง  
เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(F = 5.409, P < 0.05) 

 

ส่วนที่ 6 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศระดับการศึกษา และบุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยของวัยรุ่น
ไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันจะมีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ (2551) ได้
ท าการศึกษาการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือที่จะ
ศึกษาว่าลักษณะทางประชาการที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกันหรือไม่ ผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษาเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุและวิธีการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่แตกต่าง
กัน จะมีการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร พัฒนกุล
โกเมธ และ ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อการมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์เพ่ือการงดสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพแวดล้อมในครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน และ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงค์เพ่ือการงดสูบบุหรี่ 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง   
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวก สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อกลุ่มวัยรุ่นไทยมีการเปิดรับ
เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังบ่อย ก็จะมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง ใน
ขณะเดียวกันหากกลุ่มวัยรุ่นไทยมีการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังนานๆ ครั้ง ก็จะมีทัศนคติ
เห็นด้วยต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังนั้นน้อยลงเช่นกัน จากผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติของ เครช และ ครัทชฟิลด์ (Krech & Crutchfirld, อ้างถึงในสุนารี ประสานเสริมส่ง, 
2537) ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ การตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละคน ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ การที่แต่ละบุคคลได้รับข่าวสารต่างๆ ซึ่งข่าวสาร
นั้นอาจจะมาจากสื่อบุคคลหรือสื่อมวลชนก็ได้ ข่าวสารเหล่านี้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
องค์ประกอบของทัศนคติด้านความรู้ และการรับรู้ (Cognitive Component) ไปด้วย ซึ่งอาจสรุปได้
ว่าหากกลุ่มวัยรุ่นเปิดรับเนื้อหาที่แตกต่างกัน ก็ย่อมท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน
ออกไปด้วย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปารณีย์ จงรักษ์  (2557) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การ
เปิดรับสื่อ ทัศนคติ การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง ผลการศึกษา พบว่า การเปิดรับสื่อ
หญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่ม
หญิงรักหญิง 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มวัยรุ่นไทย
ที่มีทัศนคติเห็นด้วยต่อการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง จะมีพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความ
เกลียดชังมากตามไปด้วย แต่ถ้าหากกลุ่มวัยรุ่นไทยมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยต่อการใช้วาจาสร้างความ
เกลียดชัง ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังออกมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวพฤติกรรมที่ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล โดย
มีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเนื่องมาจากการ
มีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารที่ตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิด
ประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล  
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อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของ จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์  
(2536) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรม
ใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่ที่แสดงออกมา ตามปกติมักเกิดตามทัศนคติของบุคคลนั้น ส่วนทัศนคติ 
หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ และพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ ซึ่ง
ค่อนข้างจะคงที่ และในงานวิจัยครั้งนี้ สิ่งที่ท าให้เกิดทัศนคตินั้นๆ คือ ความรู้สึกชอบหรือพอใจสิ่งใด 
ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากไม่ชอบหรือเกลียด ก็จะมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นในทางที่ไม่ดี ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ มีทัศนคติในเชิงบวก คือไม่เห็นด้วยกับการใช้วาจา
สร้างความเกลียดชังในประเด็นต่างๆ อันมีผลไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างความเกลียด
ชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ศรัชฌา  
กาญจนสิงห์, จิระนันท์ อนันต์ไทย, และ สรณ์สิริ โททอง (2555) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้ Facebook 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือศึกษาว่าทัศนคติที่มีต่อประเด็นต่างๆ ของนิสิตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสิตหรือไม่ อย่างไร ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติที่มีในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพ หรือ ด้านการศึกษา ล้วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ Facebook 
อย่างมีนัยยะส าคัญ กล่าวคือ ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ Facebook ก็จะมีแนวโน้ม
ลดลง ทั้งนี้เพราะการใช้งาน Facebook ที่มากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ในขณะที่ผู้ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อด้านการศึกษา จะยิ่งมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่เพ่ิมขึ้น และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ (2559) ได้ท าการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ของวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
จะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแมคลอยด์ และ โอคีฟ (Mcleod & O’keefe, 1972) ที่พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่
มีอิทธิพลการท านายพฤติกรรมการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรทางด้านประชากร เช่น ตัวแปร
เพศ ไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่าท าไมถึงไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่อสาร เนื่องจากตาม
ทฤษฎีการแบง่กลุ่มทางพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารของบุคคลมักเป็นไปตามกลุ่มทางสังคมที่ปัจเจก
สังกัดอยู่ มากกว่าจะเป็นไปตามเพศสภาพของบุคคลนั้นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร พรหม
วงศา (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ และการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตตามการรับรู้
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า การรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตตาม
การรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะว่าจังหวัดหนองบัวล าภูยังไม่มีความหลากหลายของสื่ออินเทอร์เน็ต จึงท าให้นักเรียนทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงได้รับสื่อในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจึงท าให้ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนของ
การรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต 

 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ระดับการศึกษาของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างจะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน สามารถอธิบาย
ได้ว่า ผู้ที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าจะมีการรู้เท่าทันมากกว่าผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อของ Potter (2008) ที่กล่าวไว้ว่า คนที่เป็น
ผู้ใหญ่นั้นจะมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อในมิติด้านต่างๆ ทั้งความรู้ ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ ด้านศีลธรรม 
มากกว่าเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า เพราะผู้ใหญ่นั้นจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้การใช้สื่อ เรียนรู้
การใช้ชีวิตจริงทางสังคมมากกว่า มีทักษะการวิเคราะห์ ตีความ ประเมินสื่อมากกว่า  

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างจะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน ซึ่งพบว่ากลุ่ม
วัยรุ่นไทยที่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา จะมีการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมากกว่า
กลุ่มวัยรุ่นไทยที่พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา เพ่ือน และอยู่คนเดียว ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่ม
วัยรุ่นที่มีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดจะมีทักษะในการวิเคราะห์ ตีความ แยกแยะได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่น
ที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ซึ่งวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่เจริญขึ้น และ
มาพร้อมกับความสลับซับซ้อนต่างๆ ของสภาพสังคมมากขึ้น เพราะฉะนั้น การเตรียมเด็กเพ่ือเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมยิ่งมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน นักจิตวิทยาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นจึงถือว่าเด็ก
วัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญ เพราะเป็นวัยที่เต็มไปด้วยปัญหามากมาย ผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจ และให้ความเอาใจ
ใส่อย่างจริงจัง อารมณ์ของเด็กวัยรุ่นมักรุนแรงการตัดสินใจรวดเร็ว และไม่ระมัดระวัง  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการเปิดรับเนื้อหา
ที่เป็นตัวอักษร และมีการเปิดรับเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยนั้นมีความสนใจในการ
เปิดรับเนื้อหาประเภทนี้อยู่บ้าง ดังนั้นบิดามารดา ผู้ปกครอง ควรเข้ามาดูแล พูดคุย ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเก่ียวกับเรื่องนี้ และควบคุมพฤติกรรมเพื่อไม่เกิดการลอกเลียนแบบ เพราะสื่อออนไลน์มีความ
รวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล และยังไม่มีการคัดกรองข้อมูล ซึ่งเนื้อหาบางอย่างอาจมีเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมท าให้เด็กสามารถเปิดรับได้แทบจะตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ท าให้เมื่อเด็กมีปัญหาก็กล้าที่จะเข้ามาปรึกษา 
และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
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 2. จากผลการศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่เห็นด้วยต่อการใช้วาจาสร้างความ
เกลียดชังผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ควรมีการวางแผนในการรณรงค์ให้หยุดใช้วาจาสร้างความเกลียดชังเหล่านี้ เช่น การให้
เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวที การประกวดหนังสั้น 
การโต้วาที เพ่ือท าให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  และเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วย อีกทั้งองค์กรต่างๆ ควรมีการผลิตสื่อเพ่ือรณรงค์ แสดงให้เห็นว่าปัญหาของการ
ใช้วาจาสร้างความเกลียดชังมีผลกระทบมากมายเพียงใด เช่น การท าโฆษณา น าเสนอผ่านสื่อดั้งเดิม 
และการท าไวรัลวิดีโอ สร้างเพจเฟซบุ๊กเพ่ือให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการตอก
ย้ าให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานี้มากขึ้น 

 3. จากผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมในการใช้วาจาสร้างเกลียดชัง พบว่า วัยรุ่นมีการ
ใช้วาจาและถ้อยค าที่หยาบคายในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นมักคิดว่าเฟซบุ๊กคือพ้ืนที่ส่วนตัว สามารถใช้ค าพูดเหล่านี้ได้อย่างอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม
เฟซบุ๊กก็เป็นพ้ืนที่สาธาณะ จึงควรระมัดระวังในเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์ ถ้าหากไปใช้ค าพูด
หยาบคายกับผู้อ่ืน และท าให้ผู้อ่ืนเกิดความไม่พอใจก็สามารถเป็นปัญหาใหญ่โตได้ ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพ่ือเป็นการตระหนักไม่ให้เด็กและ
เยาวชนท าผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถท าได้โดยการเชิญวิทยากรเข้าไปจัดอบรมในโรงเรียน หรือการจัด
สัมมนาในมหาวิทยาลัย ให้เด็กและเยาชนรับรู้ เข้าใจถึงอันตรายของโลกออนไลน์ที่สามารถส่งผล
กระทบถึงชีวิตจริง หรือการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ควรจะมีการ
ปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อย เพ่ือยับยั้งไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมใน
อนาคต 

 4. ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มวัยรุ่นไทยมีระดับการรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นมีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์  
ประเมิน แยกแยะสารจากสื่อได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและ
เสริมสร้างอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มูลนิธิ หรือในชุมชนต่างๆ รวมทั้งภาค
สื่อมวลชน ควรช่วยกันเสริมทักษะ ให้ข้อมูล ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่ออยู่ตลอดเวลา เช่น การจัด
กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเสริมทักษะ การจัดกิจกรรมในชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักการตั้งค าถาม ไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่เปิดรับผ่านสื่อทันที  
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