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Abstract 
 There were three purposes in this research. First it aimed to predict critical internet-consumption 

behavior through internal and external factors of senior high school students in Bangkok. Second, was 

to the examine the interaction between internal and external factors affecting critical internet-

consumption behavior. Third, was to compare critical internet-consumption behavior as classified by 

students’ gender and grade point average . The subjects comprised of 314 senior high school students 

in Bangkok. Questionnaires were used as means of data collection. Then data were analyzed by 

descriptive statistics, t-test, Two-way Analysis of Variance, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results were as follows: 1) Internal factors including reasonable and social responsibility, and 

external factors including peer models, teacher’s social support and media’s social support could 

predict critical internet-consumption behavior at a percentage of 39.00 2) It was found that there were 

significant interaction between locus of control and family models, and critical internet-consumption 

behavior by senior high school students in Bangkok. That was students with high self control and family 

models significantly gained more critical internet-consumption behavior than those with low family 

models at 0.05 level. 3) Students of different sex and GPA background significantly gained critical 

internet-consumption behavior. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงสหสัมพันธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ทำนายพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ

ดวยตัวแปรปจจัยภายใน-ภายนอก เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายใน-ภายนอก ที่มีผลตอพฤติกรรมการ

รับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ

ระหวางนักเรียนที่มีเพศและคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียน

ชวงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 314 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติบรรยาย การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรปจจัยภายในไดแก การคิดอยางมีเหตุผล ความรับ

ผิดชอบตอสังคม ตัวแปรปจจัยภายนอกไดแก การไดรับตัวแบบจากเพื่อน การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครู และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากส่ือ สามารถรวมกันทำนายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี

วิจารณญาณ ไดรอยละ 39 2) พบปฏิสัมพันธระหวางการควบคุมตนเองและการไดรับตัวแบบจากครอบครัวที่สง

ผลตอพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 

ในกลุมนักเรียนที่มีการควบคุมตนเองมาก นักเรียนที่ไดรับตัวแบบจากครอบครัวมากมีพฤติกรรมการรับส่ืออิน

เทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณมากกวานักเรียนที่ไดรับตัวแบบจากครอบครัวนอย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 3) นักเรียนที่มีเพศและคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยาง

มีวิจารณญาณแตกตางกัน  
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ที่มาและความสำคัญของปญหาการวิจัย 
 ในปจจุบันอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทใน

สังคมไทยเปนอยางมาก จากการสำรวจของสำนัก

เอแบคโพล เรื่อง ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ตของเยาวชนไทย โดยสำรวจจากประชาชน 

ทั่วไปอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 

รอยละ 90 เลนเกมออนไลนทางอินเทอรเน็ต รอยละ 

53.9 คุยผานโปรแกรม รอยละ 62.6 ดูภาพโปเปลือย 

รอยละ 54.8 ดาวนโหลดภาพ/วีดิโอโปรวมทั้งเลนเว็บ

แคม และยังพบวามีวัยรุนเคยไดรับภาพ/วีดิโอโป

เปลือยผานทางอีเมล รอยละ 53.1 (ไทยรัฐ, 10 

กุมภาพันธ 2550:19) เพราะเหตุนี้ เนื้อหาที่ไหลเวียน

อยูในอินเทอรเน็ต จึงมีทั้งเน้ือหาท่ีมีประโยชนและ

โทษ อีกท้ังยังมีรูปแบบของการกระทำผิดที่เขาขาย 

อาชญากรรม ที่นำเสนอขาวสารตามหนาหนังสือพิมพ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นเหลานี้สาเหตุสวนหน่ึงมาจาก

เนื้อหาที่เบี่ยงเบนไปจากความจริง รวมถึงความนา

สนใจการดึงดูดใจของสารนั้นๆ อีกสวนหนึ่งมาจาก

การที่บุคคลเลือกรับขาวสาร และเชื่อในสารเหลานั้น

โดยไมไดผานการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2549:12-13) 

กลาววา หากบุคคลมีพฤติกรรมการเสพบริโภคซึ่ง

รวมถึงเทคโนโลยี ดวยความลุมหลงมัวเมา ฟุงเฟอ 

ฟุมเฟอย เส่ือมคุณภาพชีวิต เบียดเบียนสังคม 

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดมลภาวะจึงกอ

ปญหาอยางมากแกทั้งชีวิต สังคมและโลก ดวยเหตุนี้

จึงตองพัฒนาพฤติกรรมการเสพบริโภคเทคโนโลย ี 

ใหเปนพฤติกรรมที่เกิดจากปญญาที่รูเขาใจและปฏิบัติ

ใหถูก พิจารณาการเสพบริโภคเทคโนโลยีใหตรงพอดี

กับวัตถุประสงคของการบริโภค แตการที่จะมีพฤติกรรม 

นั้นไดขึ้นอยูกับประสบการณ ความตองการ ความ

เชื่อเจตคติ ความรูสึกท่ีไมเหมือนกัน ของแตละ

บุคคล (พีระ จิรโสภณ, 2533:637) 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการ

รับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณตามพระธรรม

ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546:3-17) ในสวนที่กลาววาวา

ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ คือ การดำเนินชีวิตที่ถูกตองตอ

ตนเองและสภาพแวดลอม โดยท่ัวไปคนเราจะประกอบ 

กิจกรรม หรือทำการตางๆ โดยแสดงออกเปนพฤติกรรม 

ทางกายวาจา ถาไมแสดงออกมาภายนอกก็จะทำอยู

ภายใน ซึ่งการดำเนินชีวิตที่ถูกตองของคนเราน้ันจะ

ตองมีการฝกฝนพัฒนาตน โดยมีการพัฒนาปญญา

เปนแกนกลาง เปนกระบวนการท่ีดำเนินไปภายในตัว

บุคคลไดแกความรูความเขาใจ ทัศนคติ คานิยมที่

ถูกตอง เก้ือกูลแกชีวิตและสังคม เปนตน นอก จากนี้

ยังรวมถึง การกระตุนชักจูงจากภายนอก ไดแก การ

สั่งสอน แนะนำ การถายทอด การโฆษณา คำบอกเลา 

ขาวสาร คำชี้แจงอธิบายจากผูอื่น ตลอดจนการเรียนรู 

เลียนแบบจากแหลงตางๆ ภายนอก จากแนวคิดของ

ทานพระธรรมปฎก พบวาการที่บุคคลจะกระทำ  

พฤติกรรมใดๆ ก็ตามเกิดจากปจจัยสำคัญ 2 ประการ 

คือปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

แตเนื่องจากการกระทำพฤติกรรมนั้น ไมไดเกิดจาก 

ปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกเพียงอยางใดอยาง

หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

รวมกันทำใหเกิดพฤติกรรมนั้นๆ ได ผูวิจัยจึงไดนำ

แนวคิดดานการจัดการกับพฤติกรรมของ อัลบาเนส 

มาใชในการศึกษาครั้งนี้ดวย ซ่ึงแนวคิดดานการจัดการ 

กับพฤติกรรมของ อัลบาเนส (สิริลักษณ ตรัยตรึง

ตรีคูณ, 2550:22-23 อางอิงจาก Albanese, 

1981:204) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลมาจาก 2 

องคประกอบคือ ลักษณะสวนบุคคลกับสภาพ

แวดลอม อธิบายไดวา ลักษณะสวนบุคคลกับสภาพ

แวดลอม มีปฏิสัมพันธระหวางกัน จะสงผลตอการ

กระทำพฤติกรรมของบุคคล และจากการรวบรวม

แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งทางจิตวิทยา 

สังคมวิทยา และนิเทศศาสตรมาเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัย เพ่ือหาตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร เพื่อให

สอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย ที่ตองการ
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หาปจจัยที่สำคัญ เพื่อทำนายพฤติกรรมการรับสื่อ

อินเตอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือทำนายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร 

เน็ตอยางมีวิจารณญาณ ดวยตัวแปรปจจัยภายใน-

ภายนอก 

 2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายใน 

- ภายนอกที่มีผลตอพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต 

อยางมีวิจารณญาณ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับสื่อ  

อินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณระหวางนักเรียนที่มี

เพศและคะแนนผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตางกัน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ  

พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต 
อยางมีวิจารณญาณ 

ปจจัยภายใน 
 - การคิดอยางมีเหตุผล 

 - การควบคุมตนเอง 

 - ความรับผิดชอบตอสังคม 

 - เจตคติตอพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ 

ปจจัยภายนอก 
 1. การไดรับตัวแบบ 

  - การไดรับตัวแบบจากครอบครัว 

  - การไดรับตัวแบบจากเพ่ือน 

  - การไดรับตัวแบบจากครู 

 2. การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

  - การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

  - การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน 

  - การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครู 

  - การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากสื่อ 

ภูมิหลัง  - เพศ - คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยภายใน ไดแก การคิดอยางมีเหตุผล 

การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบตอสังคม เจตคติ

ตอการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ และ

ปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับตัวแบบ (การไดรับตัว

แบบจากครอบครัว การไดรับตัวแบบจากเพื่อน การ

ไดรับตัวแบบจากครู) การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

(การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การ

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน การไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมจากครู การไดรับการสนับสนุน

ทางสังคมจากสื่อ) สามารถรวมกันทำนายพฤติกรรม

การรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ 

 2. มีปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายใน ไดแก 

การคิดอยางมีเหตุผล การควบคุมตนเอง ความรับผิด

ชอบตอสังคม เจตคติตอพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร

เน็ตอยางมีวิจารณญาณ และปจจัยภายนอก ไดแก 

การไดรับตัวแบบจากครอบครัว การไดรับตัวแบบจาก

เพ่ือน การไดรับตัวแบบจากครู การไดรับการสนับสนุน 

ทางสังคมจากครอบครัว การไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมจากเพ่ือน การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก 

ครู การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากสื่อ มีผลตอ

พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ 

 3. นักเรียนที่มีภูมิหลังแตกตางกัน จะมี

พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ

แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่ศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปการศึกษา 

2550 เขตการศึกษา 1, 2 และ 3 แบงเปนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 รวมจำนวน 

360 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นและไดกลุม

ตัวอยาง เพื่อการวิจัย ตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยเก็บ 

โดยผานโรงเรียนไดกลับคืนครบถวนสมบูรณ รวม

จำนวน 314 คน คิดเปนรอยละ 87.22 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยว

กับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบ และแบบสอบถาม 

ตัวแปรที่ศึกษา แบบมาตราประมาณคา 6 ระดับ

จำนวน 12 ฉบับ โดยผูวิจัย ไดนำแบบสอบถามไปหา

ความเท่ียง ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดย

การใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทานใชเกณฑที่ผูเชี่ยวชาญ 

มีความเห็นสอดคลองกันทั้งหมด แลวจึงนำมาปรับปรุง 

แกไข เพ่ือใหแบบสอบถามสมบูรณมากที่สุดกอนนำ

ไปทดลอง นำแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข

ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน

ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 100 

คน เพื่อหาคาอำนาจจำแนก โดยใชการคำนวณหาคา

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้ง

ฉบับ (Item total correlation) ตามสูตรของเพียรสัน 

(Pearson product correlation) เลือกขอความท่ีสัม

ประสิทธสหสัมพันธ มีนัยสำคัญทางสถิติไว (พวงรัตน 

ทวีรัตน, 2543:144) และนำขอความที่เลือกไวของ

แบบสอบถามแตละฉบับไปหาคาความเช่ือมั่น โดย

การคำนวณคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ของ

ฉบับใชจริงไดดังนี้ 

 1. การคิดอยางมีเหตุผล คา α เทากับ 0.57  

 2. การควบคุมตนเอง คา α เทากับ 0.60  

 3. ความรับผิดชอบตอสังคมคา α เทากับ 

0.38  

 4. เจตคติตอพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต 

อยางมีวิจารณญาณคา α เทากับ 0.52  

 5. การไดรับตัวแบบจากครอบครัวคา α
เทากับ 0.39 

 6. การไดรับตัวแบบจากเพื่อนคา α เทากับ 

0.44 

 7. การไดรับตัวแบบจากครู คา α เทากับ 

0.54  
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 8. การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว คา α เทากับ 0.78 

 9. การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

คา α เทากับ 0.47 

 10. การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครู 

คา α เทากับ 0.66 

 11. การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากส่ือ 

คา α เทากับ 0.75  

 12. พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี

วิจารณญาณ คา α เทากับ 0.66 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 

 2. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 

(Two-way analysis of variance) โดยกำหนดนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบการมีปฏิสัมพันธ 

(Interaction) เกิดขึ้น ผูวิจัยจะวิเคราะห Simple 

effect ตอเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 

 3. ใชสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ

ประชากรไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน รอยละ  

 4. ใชสถิติทดสอบ t (t-test) โดยกำหนดนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ขอที่ 3 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลวิจัยจากการศึกษาขอมูลทั่วไปของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 4 จำนวน 314 คน สวนมากเปน

เพศหญิงคิดเปนรอยละ 56.40 และมีคะแนนผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 50.00  

 2. การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครู 

ความรับผิดชอบตอสังคม การไดรับตัวแบบจากเพื่อน 

การคิดอยางมีเหตุผล และการไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมจากสื่อสามารถรวมกันทำนายพฤติกรรมการรับ

สื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ ไดรอยละ 37 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่

เขาทำนายตัวแรกคือ การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

จากครู (β เทากับ 0.32) ลำดับที่สองคือ ความรับผิด

ชอบตอสังคม (β เทากับ 0.18) ลำดับที่สามคือ การ

ไดรับตัวแบบจากเพื่อน (β เทากับ 0.15) ลำดับที่สี่

คือ การคิดอยางมีเหตุผล βเทากับ 0.13) และลำดับ

ที่หาคือ การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากส่ือ (β 

เทากับ 0.11)  

 3. พบปฏิสัมพันธระหวาง ตัวแปรปจจัยภายใน 

และตัวแปรปจจัยภายนอก 1 คู ไดแก การควบคุม

ตนเอง และการไดรับตัวแบบจากครอบครัว ที่มีตอ

พฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. นักเรียนที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการรับ

สื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และพบวา นักเรียน

ที่มีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมตางกันมีพฤติกรรม

การรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

การอภิปรายผล 
 จากสมมติฐานที่ 1 พบ การไดรับการสนับสนุน 
ทางสังคมจากครู เปนตัวแปรสำคัญลำดับแรกในการ

ทำนายพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมี

วิจารณญาณ เน่ืองจากการสนับสนุนทางสังคมจะแปล

ความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรม ไปสูพฤติกรรมนั้น

ได จากการใหการสนับสนุนทางดานจิตใจและอารมณ 

รวมทั้งดานความสะดวก หรือสรางสภาพการณของ

ความจริงใจ ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ ให

ขอมูลขาวสารหรือแนวคิดใหมๆ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 

และสวิง สุวรรณ, 2534: 170 อางอิงจาก Gottlieb, 

1978) ซึ่งครูเปนตัวแทนในการถายทอดทางสังคม 
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ในการอบรมเด็กทั้งทางดานวิชาการ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และระเบียบวินัยที่

เหมาะสม (งามตา วนินทานนท, 2545:187) เนื่องจาก 

โรงเรียนเปนสถานท่ีที่นักเรียนใชเวลาสวนใหญเพื่อ

การศึกษาหาความรูและเปนแหลงที่รวบรวมความรู

นานาประการที่จำเปนตองใชในสังคม โรงเรียนเปน

สถาบันหนึ่งในสังคมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือดำรงรักษา

ความรู ทักษะ ประเพณี และความเช่ือของสังคมเอา

ไว (ประณต เคาฉิม, 2549:62 อางอิงจาก Berns, 

2004: 47) จากการที่โรงเรียนเปนเสมือนสมองของ

สังคม ครูจึงมีบทบาทในเรื่องการสนับสนุนทางขอมูล

ขาวสาร (Information support) ท่ีเกี่ยวของกับการ

เรียน นอกจากนั้นครูยังเปนผูฝกฝนความสามารถ 

และสรางทัศนคติ ในอันท่ีจะตอบสนองตอความ

ตองการของตัวบุคคลและระบบสังคมดวย คุณภาพ

ของโรงเรียน ความชำนาญ และรูปแบบในการสอน

ของครู ความพรอมของตำราประกอบการเรียน และ

อุปกรณการศึกษาอื่นๆ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ

ของกระบวนการการใหขอมูลทางการศึกษา อันจะสง

ผลถึงความสามารถในการเรียนของนักเรียน (ประณต 

เคาฉิม, 2549: 62-63 อางอิงจาก Pollitt, 1984: 8)  

 นอกจากครูจะมอบขอมูลทางวิชาการในวิชา

เฉพาะที่สงผลตอความสามารถทางการเรียนตาม

สาขานั้นๆ โดยตรงแลว ครูยังมอบขอมูลในรูปแบบ

ของการแนะนำทางวิชาการดวย ซึ่งการแนะนำทาง

วิชาการคือ กระบวนการท่ีจะชวยใหนักเ รียนมี

เปาหมายในชีวิตและอาชีพชัดเจน และมีการพัฒนา

วางแผนทางการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น 

การแนะนำดังกลาวยังเปนการใหแนวทาง การ

สนับสนุน และกำลังใจแกนักเรียนอีกดวย (ประณต 

เคาฉิม, 2549: 63 อางอิงจาก Ebel, 1980:12) และ

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนชวงชั้นที ่4 

เนนการจัดการเรียนรูที่เขาสูเฉพาะทาง เนนความ

สามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความ

ตองการของผูเรียนทั้งดานอาชีพ การศึกษาเฉพาะ

ทางและการศึกษาตอ (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545: 

21) ประกอบดวยรายวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐาน 

และรายวิชาสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งหนวยการ

เรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เนนใหผูเรียนมีความสามารถหลายดาน 

เชน การเลือกใชและประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศได

เหมาะสม ถูกตองและมีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 

2546:12) การที่ผูเรียนจะบรรรลุตามเปาหมายของ

การจัดหลักสูตรการศึกษาในหนวยการเรียนรูของกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดนั้น 

ครูจึงเปนผูที่มีความสำคัญในการใหการสนับสนุนใน

ดานการรับส่ืออินเทอรเน็ตที่เหมาะสม ก็จะนำไปสู

พฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ไดอยางเหมาะสม 

 จากสมมติฐานที่ 2 พบปฏิสัมพันธระหวาง 

การควบคุมตนเอง และการไดรับตัวแบบจากครอบครัว 

โดยนักเรียนที่มีการควบคุมตนเองมากและไดรับตัว

แบบจากครอบครัวมาก จะมีพฤติกรรมการรับสื่ออิน

เทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณมากกวานักเรียนที่มีการ

ควบคุมตนเองนอยและไดรับตัวแบบจากครอบครัว

นอย แสดงใหเห็นวาการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการ

รับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับการควบคุมตนเอง และการไดรับตัวแบบ

จากครอบครัว เนื่องจากการควบคุมตนเองของบุคคล

นั้น เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จาก

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค 

โดยที่บุคคลน้ันเปนผูกำหนดพฤติกรรมเปาหมายและ

กระบวนการที่จะนำไปสูเปาหมายดวยตนเอง การ

ควบคุมตนเองนั้นจะอาศัยแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบ

การกระทำ (Operant conditioning) ของ Skinner 

ซึ่งเนนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับสิ่งแวดลอม 

ที่เปนผลพวงของพฤติกรรม โดย Skinner ไดอธิบาย

ความสัมพันธนี้วา เมื่อมีสิ่งเรามากระตุนใหบุคคล

แสดงพฤติกรรมแลวบุคคลจะไดรับส่ิงที่ตามมาคือ  



 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 78วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ผลกรรม ซึ่งในการควบคุมตนเองก็อาศัยหลักการ

เชนเดียวกันนี้ โดยบุคคลเปนผูดำเนินการในการ

เปลี่ยน แปลงพฤติกรรมดวยตนเอง ดังนั้นจึงเปนการ

เปดโอกาสใหบุคคลไดควบคุมสิ่งเรา หรือควบคุมผล

กรรมดวยตนเอง การท่ีบุคคลเปนผูกำหนดพฤติกรรม

เปาหมาย กระบวนการที่จะนำไปสูเปาหมาย และการ

ควบคุมตัวแปรทั้งภายในและภายนอกของบุคคล 

ตลอดจนประเมินเปาหมายดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเปน

การตอบสนองและแกไขปญหาอยางเปนระบบ อันจะ

มีผลตอพฤติกรรมท่ีพึงประสงคนั้นดวยตนเองและมี

ผลระยะยาวตอพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นใหมีความ

คงทนถาวร ซ่ึงการกระทำดังกลาวนี้ก็เทากับเปนการ

ลดความสำคัญของอิทธิพลภายนอกลง และทำให

บุคคลมีอิสระท่ีจะกำหนดพฤติกรรมของตนเองไดมาก

ขึ้น (ประทีป จินงี่, 2540:123 อางอิงจาก Wilson 

and O’Leary, 1980) 

 นอกจากนี้การท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการรับสื่อ

อินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณได นอกจากจะตองมี

การควบคุมตนเองแลวนั้น ยังมีปจจัยที่สำคัญอีก

ประการหนึ่งที่รวมกันทำใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค 

คือ การไดรับตัวแบบจากครอบครัว เนื่องจากครอบครัว 

เปนสถาบันแรกและสถาบันหลักที่ทำหนาที่ถายทอด

ทางสังคมใหแกเด็ก โดยเฉพาะบิดามารดา มีบทบาท

สำคัญในการเปนแบบอยางใหกับบุตรของตนใน

คุณลักษณะทางจิตใจ อารมณ และพฤติกรรมท่ีดีงาม 

(อรพินทร ชูชม และคณะ, 2549: 20) ดังนั้น จาก

การที่นักเรียนเกิดความคิดในการควบคุมตนเองใหมี

พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ

แลว ประกอบกับเห็นตัวแบบจากครอบครัวในการ

กระทำพฤติกรรมดังกลาว แลวไดรับประโยชนหรือ

ความพึงพอใจจากการกระทำพฤติกรรมน้ัน ซ่ึงชวย

สนับสนุนความคิดของตนเอง สอดคลองกับความ

ตองการของตนเอง ทำใหบุคคลเกิดการดำเนินการ

ตามเปาหมายที่ตั้งไว ขอพบนี้เปนไปตามทฤษฎีของ 

อัลบาเนส ที่กลาววา การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม

มาจากองคประกอบ 2 อยางคือ ลักษณะสวนบุคคล 

กับสภาพแวดลอม โดยท่ีลักษณะสวนบุคคลกับสภาพ

แวดลอม เปนปฏิสัมพันธระหวางกัน จะสงผลตอ

พฤติกรรมของบุคคล 

 จากการศึกษางานวิจัย ไมมีแนวคิดที่ชัดเจนวา

ตัวแปรปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกที่จะมี  

ปฏิสัมพันธกัน ทำใหเกิดพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร

เน็ตอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรทุกคู 

ดังนั้นอาจจะพบปฏิสัมพันธของตัวแปรบางคู และ

อาจไมพบปฏิสัมพันธของตัวแปรบางคู เนื่องจากไมมี

แนวคิดที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ตัวแปรการ

คิดอยางมีเหตุผลกับการไดรับตัวแบบจากครอบครัว 

ตัวแบบท่ีกลุมตัวอยางไดรับไมใชตัวแบบท่ีแสดงเหตุผล

ในการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ เปนตน  

 ภูมิหลังดานเพศ พบวา นักเรียนที่มีเพศตาง

กันมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณ

ญาณแตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการ

รับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณมากกวานักเรียน 

ชาย ซึ่งวันทะนีย วาสิกะสิน (สายสุนีย อุดมนา, 

2541: 94 อางอิงจาก วันทะนีย วาสิกะสิน, 2526: 

65) ไดกลาววาสังคมไดกำหนดบทบาทของเพศสำหรับ 

ชายหญิงใหมีบทบาทตางกันตามความคาดหวังของ

สังคม เพศหญิงถูกอบรมส่ังสอนใหเปนคนเรียบรอย 

สงบเสงี่ยม ออนนอม ประพฤติตนอยูในกรอบระเบียบ 

ประเพณีของสังคมไทย สังคมมักเขมงวดกับความ

ประพฤติของเด็กหญิงมากกวาเด็กชาย ดวยเหตุนี้

อาจทำใหเด็กชายมีความประพฤติที่ไมเหมาะสมหรือ

กระทำผิดไดมากกวาเด็กหญิง จึงทำใหเด็กหญิงมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคมากกวาเด็กชาย ซึ่งสอดคลอง 

กับงานวิจัยของ ธนิกานต มาฆะศิรานนท (2545: 49) 

คือ เพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสง

หรือรับขาวสารมากกวาเพศชาย นอกจากน้ีเพศหญิง

ยังมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อแสวงหาความตองการ

ผอนคลายความเครียด พักผอนหยอนใจ และความ

ตองการหลีกหนีปญหาตางๆ ในชีวิตสูงกวาเพศชาย 
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แสดงให เห็นวาผูหญิงจะใชสื่ออินเทอร เน็ตเพื่อ

หลบหนีจากปญหาในโลกภายนอก และใชอินเทอร

เน็ตเพื่อผอนคลายอารมณ ลืมความกังวลในชีวิต 

สวนผูชายจะใชอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มพูนความรูความ

สามารถ ความตองการไดรับความพึงพอใจทางอารมณ 

และความตองการเปนที่ยอมรับในสังคม และมีความ

นับถือตนเองสูงกวาเพศหญิง  

  ในสวนของคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

พบวา นักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตาง

กัน มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณ

ญาณแตกตางกันเชนกัน โดยนักเรียนที่มีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมมาก มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต

อยางมีวิจารณญาณมากกวานักเรียนที่มีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมนอย กุญชรี คาขาย (2540: 190) กลาว

วาผูที่มีระดับสติปญญาสูง เปนผูที่มีความสามารถ

ทั่วไปสูงกวาผูที่มีระดับสติปญญาต่ำ อาจกลาวไดวา  

ผูที่มีสติปญญาสูงสามารถเรียนรูไดเร็วกวา เขาใจ  

สิ่งตางๆ ไดดีกวา และมีการกระทำที่เหมาะสมกับ

สถานการณมากกวาผูที่มีสติปญญาต่ำ ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของจารุกร พุทธการุณยวงศ (2549: 75) 

พบวา นักเรียนท่ีมีปญหา สาเหตุและผลสืบเนื่องจาก 

การสนทนาทางอินเทอรเน็ต เปนนักเรียนที่มีผล  

สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ำกวา 1.99 ลงมา สวน

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป มี

ผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอรเน็ตทางบวก

มากกวา 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 1. ผลการวิจัยนี้พบวา การไดรับการสนับสนุน

ทางสังคมจากครู สามารถทำนายพฤติกรรมการรับส่ือ

อินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณได โดยการที่บุคคลได

รับความสนใจ เอาใจใสจากครูเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการ

รับสื่ออินเทอรเน็ต การไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับแหลง

ความรูที่มีประโยชนและเอ้ืออำนวยตอการเรียนรู ใน

ดานการศึกษาหาความรู ดานความบันเทิงสนุกสนาน 

และดานการติดตอสื่อสาร แนวทางในการคนควาดวย

ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนทาง

ดานวัสดุอุปกรณที่ชวยอำนวยความสะดวกในการ

ถายทอดความรู ในการใชอินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณ

ญาณใหเหมาะสมกับความรูและความตองการนั้น ครูจะ

ตองเขาไปมีบทบาทในการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต

อยางจริงจังและสม่ำเสมอ เชนเต็มใจ ตอบคำถามเกี่ยว

กับการหาขอมูลทางการศึกษาในอินเทอรเน็ต การแจก

เอกสารเกี่ยวกับการใช E-mail ที่ถูกตอง เปนตน ความ

รับผิดชอบตอสั งคมเปนปจจัยห น่ึงที่ทำให เด็กมี

พฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ 

นอกจากนี้ทั้งพอ แม และโรงเรียน รวมถึงผูที่เกี่ยวของ

จึงควรฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตัว

แบบที่ดีในการรับสื่ออินเทอรเน็ต การรับสื่ออินเทอร

เน็ตอยางมีเหตุผล และเขามามีบทบาทในการชี้แนะการ

รับสื่อมวลชนอยางมีวิจารณญาณดวย 

 2. ครอบครัวควรเปนแบบอยางท่ีดีในการรับสื่อ

อินเทอรเน็ต เชน พูดคุยเกี่ยวกับการสแกนไวรัสกอน

เปด E-mail ที่ไดรับเพื่อความปลอดภัย กลาวช่ืนชม

เนื้อหาทางการศึกษาในอินเทอรเน็ต วาดี ใหสาระความ

รู เปนตน และควรมีการฝกการควบคุมตนเองของเด็ก

นักเรียนในเรื่องการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณ

ญาณ ทั้งจากครอบครัวและโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให

นักเรียนมีการควบคุมตนเองมากข้ึน ซึ่ งจะเปน

ประโยชนตอตัวนักเรียนในการรับส่ืออินเทอร เน็ตอยาง

มีวิจารณญาณ  

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษา พบวา อำนาจการทำนาย

ของตัวแปรปจจัยภายใน ไดแก ความรับผิดชอบตอ

สังคม การคิดอยางมีเหตุผล และ ตัวแปรปจจัยภาย

นอก ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคร ู

การไดรับตัวแบบจากเพ่ือน และการไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมจากส่ือ สามารถรวมกันทำนาย

พฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ
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ไดรอยละ 37 ควรมีการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี

วิจารณญาณ เชน ความเครียด การปรับตัว เปนตน 

เพื่อขยายองคความรูที่เกี่ยวของกับตัวแปรในการ

ทำนายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี

วิจารณญาณ เพ่ิมมากขึ้น 

 2. จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรการไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมจากครู สามารถทำนายพฤติกรรม

การรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณไดมากที่สุด 

(β เทากับ 0.32) ควรมีการสรางโปรแกรมพัฒนาครูให

สามารถใชวิธีการสนับสนุนใหเด็กมีพฤติกรรมการรับสื่อ

อินเทอรเน็ตอยางมีวิจารญาณไดอยางถูกตอง 
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