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Abstract 

The purpose of this study was to develop the causal relation structural model among antecedents 

affecting high school students’ internet dependency behavior. The study sample was 1,248 

students by multi-stage sampling. Instruments for collecting data were 12 questionnaires (α = 

0.75 to 0.94). Data was analyzed by descriptive statistics and LISREL.   The results were as 

follows;  1) The causal relation structural model of high students’ internet dependency behavior 

was modified to fit with the empirical data ( 
2
 = 22.87, df = 16, p = 0.12, CFI=1,  GFI = 1, 

RMSEA = 0.02, CN =1,608).  2) Online gaming addiction behavior was directly negatively 

affected by self-control, self-esteem and influence of peer on  suitable internet usage. Moreover, 

it was directly positively affected by controlling internet usage from family and loneliness. 

These variables together predicted online gaming addiction  behavior at 34 percent. 3) Online 

chatting addiction behavior was directly negatively affected by self-control, influence of peer on  

suitable internet usage and  modeling of parents with  media consumption. In addition, it was 

directly positively affected by participation in suitable activities among peer. These variables 

together predicted online chatting addiction  behavior at 22 percent 4) Appropriate learning 

behavior was directly negatively affected by online gaming addiction and online chatting 

addiction behavior. Also, It was directly positively affected by self-control, self-esteem, 

participation in suitable activities among peer and family relationship. It was indirectly 

negatively affected by 1) controlling internet usage from family and loneliness through online 

gaming addiction behavior  2)  participation in suitable activities among peer through online 

chatting addiction behavior. It was indirectly positively affected by 1) self-control and influence 

of peer on suitable internet usage through online chatting addiction behavior and online gaming 

addiction behavior, 2) self-esteem through online gaming addiction behavior  3) modeling of 

parents with media consumption through online chatting addiction behavior.  These variables 

together predicted appropriate learning behavior at 43 percent. 
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ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของ 
นักเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร* 

วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง** 
อรพินทร์ ชูชม*** 

ผจงจิต อินทสุวรรณ**** 
น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล***** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเหตุและ

ผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1,248 คนได้มาจากการสุ่มหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 12 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .75 - .94 และวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติพรรณาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า  1) แบบจ าลองพฤติกรรมติด

อินเทอร์เน็ตของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 22.87; df = 16; p-
value = .12; CFI = 1;  GFI = 1; RMSEA = .02;  CN = 1,608)  2) พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ได้รับอิทธิพลทาง
ลบโดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณค่าในตนเอง และอิทธิพลของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
เหมาะสม และพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมอินเทอร์เน็ตในครอบครัว 
และความเหงา ตัวแปรสาเหตุนี้ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ได้ร้อยละ 34  3) พฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน์ ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน อิทธิพลของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
และการได้รับแบบอย่างจากผู้ปกครองในการรับสื่อ และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางบวก
โดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือน ตัวแปรสาเหตุนี้ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ได้
ร้อยละ 22  และ4) พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากพฤติกรรมติดเกมออนไลน์
และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณค่าในตนเอง 
กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือน และ สัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได้รับอิทธิพล
ทางลบโดยอ้อมจากความเหงาและการควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตในครอบครัวโดยผ่านพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ 
และตัวแปรสาเหตุนี้ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได้ร้อยละ 43 

 

ค าส าคัญ :  พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต    เกมออนไลน์   สนทนาออนไลน์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาท

ส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเยาวชน  อินเทอร์เน็ตมี
บทบาทต่อการด าเนินชีวิต การเรียนรู้ ตลอดจนการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้งการควบคุมเนื้อหา
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และโทษ
ที่ไหลเวียนอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทั่วทุกมุม
โ ล ก ก ร ะ ท า ไ ด้ ย า ก  ดั ง นั้ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต จึ ง
เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่
กับเยาวชนผู้ใช้งาน ส าหรับภัยทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้แก่  ภัยจากสื่อลามกอนาจาร  
ภัยจากการเข้าไปพูดคุยสนทนาออนไลน์ ภัยจาก
การค้าบริการทางเพศ ภัยจากการเล่นเกมที่มีเนื้อหา
ไมเ่หมาะสม (วิศรุต ตันติพงศ์อนันต์, 2548; อิทธิพล 
ปรีติประสงค์, 2543; วรพจน์ ช่างปั้น, 2551; จิตร
ตรี อนุสนธิ์, 2552)     

ผลการวิ จั ยที่ ศึ กษาพฤติ กรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 1,556 คน 
พบว่าเยาวชนไทย ร้อยละ 73ใช้ อินเทอร์ เน็ต
มากกว่า 1 -2 วันต่อสัปดาห์  โดยเยาวชนที่ ใช้
อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์มีมากถึงร้อยละ 
38 โดยมีเหตุผลในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหา
ข้อมูล เพ่ือผ่อนคลายและบันเทิง เพ่ือหาเพ่ือนคุย 
และสื่อสารเข้ากลุ่ม (วิกานดา พรสกุลวานิช, 2550) 
และจากการทบทวนงานวิจัยหลายงานพบว่า การใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นการใช้
เพ่ือความบันเทิงมากกว่าใช้ในการหาความรู้   (รวิรก
รานต์ นันทเวช, 2550; ประภาพร ชวนปิยะวงศ์, 
2549) โดยเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในวัยเรียนมักจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เป็น

ประโยชน์ และใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตมาก
เกินพอดี (รวิรกรานต์ นันทเวช, 2550)  ดังนั้นจาก
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมข้ึนทุกปีในประเทศไทย 
ประกอบกับผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
อิน เทอร์ เน็ ตของ เยาวชนที่ สะท้อนให้ เห็นถึ ง
พฤติกรรมการใช้ที่น่าเป็นห่วง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของเยาวชน ในประเทศ
ไทยการศึกษาการติดอินเทอร์เน็ตเริ่มขึ้นปี 2543 
โดยจิตแพทย์ และนักจิ ตวิทยาจากกระทรวง
สาธารณสุขได้แสดงความเห็นว่า ภาวะการติด
อินเทอร์เน็ตได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย และจะมี
ความรุ นแรง เ พ่ิมขึ้ นตามการแพร่หลายของ
อินเทอร์เน็ต(ดวงใจ กสานติกุล, 2543) ในการศึกษา
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต นักวิชาการใช้ค าว่า การ
เสพติดอินเทอร์เน็ต หรือการติดอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
งานวิจัยเรื่องนี้            จะเรียกว่า พฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ต (Internet dependency) 

งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตพบว่ายังมีไม่มาก
นัก และที่พบมักเป็นการศึกษาในปัจจัยทางลักษณะ
ทางประชากร ปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยคุณลักษณะ
ของสื่อ  และปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคม จึงมี
ปัจจัยอ่ืนที่ส าคัญกับพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตที่ยัง
ไม่ได้ถูกน ามาศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย
เชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต โดย
พัฒนาแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
โดยศึกษาปัจจั ย เชิ ง เหตุ  และผลของการติ ด
อินเทอร์ เน็ต  ในกลุ่ มปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
ครอบครัว ได้แก่ การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตใน
ครอบครัว แบบอย่างของผู้ปกครองในการรับสื่อ 
และสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัย สภาพแวดล้อม
ในกลุ่มเพ่ือน ได้แก่ อิทธิพลของเพ่ือนในการใช้
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อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และ กิจกรรมเหมาะสม
ที่ท าร่วมกับเพ่ือน และปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเหงา การควบคุมตน 
และจิตส านึกในการบริโภคสื่อด้วยปัญญา และศึกษา
ผลกระทบด้านการเรียนจากการติดอินเทอร์เน็ต  ซึ่ง
ช่วยอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตได้ละเอียดและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้นในเชิงพฤติกรรมศาสตร์   
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ทดสอบแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1 .  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ปั จ จั ย
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมในกลุ่มเพ่ือน ว่าส่งผลต่อพฤติกรรม
ติดอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายใน
บุคคล (การเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตน 
ความเหงา และจิตส านึกในการบริโภคสื่อด้วย
ปัญญา) ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ต ว่าส่งผลต่อพฤติกรรรมการเรียนที่
เหมาะสมหรือไม่  อย่างไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพล ทาง
ลบต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

2. แบบอย่างจากผู้ปกครองในการรับสื่อ มี
อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

3. การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตในครอบครัว
มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม  

4. อิทธิพลของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างเหมาะสมมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสม 

5. กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือนมี
อิทธิพลทางลบกับพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตและมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม  

6. การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางลบ
ต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

7. การควบคุมตนมี อิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

8 .  ค ว าม เห ง ามี อิ ทธิ พลทา งบวกต่ อ
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการเรียนต่อเหมาะสม  

9. จิตส านึกในการบริโภคสื่อด้วยปัญญามี
อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

10. พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทาง
ลบต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 
 ดังกรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2552 เขตการศึกษา 1, 2 และ 3 
จ านวน 1,248 คน    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูล 
 

การ ใช้ อิน เทอร์ เน็ ตของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ติ ด เ ก ม อ อ น ไ ล น์ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนที่ เหมาะสม 
แบบสอบถามการควบคุมสื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต ใน
ครอบครัว แบบสอบถามแบบอย่างของผู้ปกครองใน
การรับสื่อ แบบสอบถามสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว  แบบสอบถามอิทธิพลของเพ่ือนในการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม แบบสอบถามกิจกรรม
เหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือน แบบสอบถามการเห็น
คุณ ค่ า ใ น ตน เ อ ง  แบ บส อบ ถา มค ว า ม เ ห ง า 
แบบสอบถามการควบคุมตน และแบบสอบถาม
จิ ตส านึ ก ในการบริ โภคสื่ อด้ วยปัญญา   โดย

ปัจจัยสภาพแวดล้อม ในครอบครัว 

  สัมพันธภาพในครอบครัว 

  แบบอย่างของผู้ปกครองในการรบัสื่อ 

  การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตในครอบครัว 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม ในกลุ่มเพ่ือน 

  อิทธิพลของเพื่อนในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 อย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพื่อน 

   
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การเห็นคณุค่าในตนเอง 

 การควบคุมตน 

 ความเหงา 

 จิตส านึกในการบริโภคสื่อด้วยปัญญา 

 
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต 

 เกมออนไลน ์

 สนทนาออนไลน์ 

 
พฤติกรรม 
การเรียน 

ที่เหมาะสม 

           ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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แบบสอบถามต่างๆ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิด
ความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่าทั้งฉบับของฉบับที่
ใช้จริงอยู่ระหว่าง .750  ถึง .949 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป และการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือทดสอบสมมุติฐานใช้
โปรแกรม LISREL  
 
ผลการวิจัย  

การศึ กษาปั จ จั ย เ ชิ ง เ หตุ และผลของ
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยน าทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมมาเป็นกรอบในการศึกษา เนื่องจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมอธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมว่าเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคลและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็น การวิเคราะห์
พฤติกรรมที่มุ่งศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจาก
ภายใน(ปัจจัยภายในตัวบุคคล)  และภายนอก(ปัจจัย
สภาพแวดล้อม) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษา
พฤติ กรรมมนุษย์ ตามแนวพฤติ กรรมศาสตร์  
นอกจากนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ในการอธิ บ ายพฤติ ก ร รม            ก า รติ ด
อินเทอร์เน็ต ซึ่งได้แก่ แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม 
แนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง               แนวคิด
ความว้าเหว่ แนวคิดจิตส านึก และแนวคิดการ
ควบคุมตน ตลอดจนผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต  โดยตัวแปรที่เป็นสาเหตุ
ภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อม
(Environment) โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบตัวแปรเชิงเหตุที่เก่ียวข้อง
ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว การควบคุมสื่อ
อินเทอร์ เน็ตในครอบครัว และแบบอย่างของ
ผู้ปกครองในการรับสื่อ กิจกรรมเหมาะสมที่ท า

ร่วมกับเ พ่ือน และอิทธิพลของเพ่ือนในการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม  และตัวแปรสาเหตุ
ภายใน ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนบุคคล (Personal)  โดย
จากการศึกษา  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องได้แก่ การ
เห็นคุณค่าในตนเอง   การควบคุมตน  จิตส านึกใน
การบริโภคสื่อด้วยปัญญา และความเหงา  ส าหรับ
ผลกระทบที่ เกิดจากการติดอินเทอร์เน็ต ศึกษา 
ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได้ผลการวิจัย
ดังนี้ 

1. แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ตหลังจาก 
การปรับแบบจ าลองแล้ว (ภาพประกอบ 2) พบว่า มี
ค่าการทดสอบความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

ทุกค่า โดย มีค่าสถิติไค – สแควร์ (2) เท่ากับ 
22.87,  df = 16, p–value = .12;  ค่า GFI = 1; 
ค่า RMSEA = .02; ค่า CFI = 1;  ค่า SRMR = .01; 
ค่า CN = 1,608  ซึ่งค่าสถิติทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณา จึงอาจกล่าวได้ว่าแบบจ าลองโครงสร้าง
ค ว ามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ส า เ หตุ ข อ งพฤติ ก ร รมติ ด
อินเทอร์เน็ตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อแต่ละตัว
แปรผล ดังแสดงในภาพประกอบ 2 และตาราง 1 
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การควบคุมตน 

กิจกรรมเหมาะสมที่
ท าร่วมกับเพื่อน 

อิทธิพลเพื่อนในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

แบบอย่างผู้ปกครองใน
การรับสื่อ พฤติกรรมติด

สนทนาออนไลน์ 

พฤติกรรมติด 
เกมออนไลน์ 

ความเหงา 

การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

การควบคุมสื่อ
อินเทอร์เน็ตใน

ครอบครัว 

จิตส านึกการบริโภคสื่อ
ด้วยปัญญา 

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว 

พฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม 

กิจกรรมเหมาะสมที่ท า
ร่วมกับเพื่อน 

แบบอย่างของผู้ปกครอง
ในการรับสื่อ 

อิทธิพลของเพื่อนในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

การควบคุมตน 

ความเหงา 

การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ต
ในครอบครัว 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

จิตส านึกในการบริโภคสื่อ
ด้วยปัญญา 

สัมพันธภาพบิดามารดา 

สัมพันธภาพ 
เยาวชนกับบิดามารดา 

พฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน์ 

พฤติกรรม 
ติดเกมออนไลน์ 

-.18* 

-.21* 

.26* 

.28* 

.05 

.07
* 

.07
* 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

.49 

.70 

.13* 

-.15* 

-.20* 

-.24* 

-.46* 
-.14* 

.08* 

.09* 

-.08* 

พฤติกรรม 
การเรียน 

ที่เหมาะสม 

ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลอง 

1.00 
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ตาราง 1  คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อตัวแปรผล และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงพหุยกก าลังสองของตัวแปร (Squared Multiple 
Correlation: R2) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

2. พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์  ตัวแปร
ในกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมในครอบครัว และปัจจัย
สภาพแวดล้อมในกลุ่มเพ่ือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน์ คือ แบบอย่างของผู้ปกครองในการ
รับสื่อ อิทธิพลของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
เหมาะสม และกิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือน 
โดยพบว่าพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ ได้รับ
อิทธิพลทางลบโดยตรงจากแบบอย่างของผู้ปกครอง
ในการรับสื่อ และอิทธิพลของเ พ่ือนในการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจาก
กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือน ส าหรับตัวแปร

ในกลุ่มปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน์ คือ การควบคุมตน โดยพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรงจาก
การควบคุมตน ซึ่งตัวแปรทั้งหมดร่วมกันสามารถ
อธิบายพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ได้ร้อยละ 22   
ทั้งนี้พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ได้รับอิทธิพลจาก
ตัวแปรการควบคุมตนมากที่สุด รองลงมา คือ 
อิทธิพลของเ พ่ือนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่าง
เหมาะสม   

3. พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ ตัวแปรใน
กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมในครอบครัว และปัจจัย
สภาพแวดล้อมในกลุ่มเพ่ือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมติด

ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน ์ พฤติกรรมติดเกมออนไลน ์ พฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 

อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล 
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม 

การควบคุมตน -.24* - -.24* -.14* - -.14* .26* .08* .34* 
ความเหงา - - - .08* - .08* - -.01* -.01* 
การเห็นคณุค่าในตนเอง - - - -.08* - -.08* .07* .01* .08* 
จิตส านึกในการบริโภคสื่อด้วยปัญญา - - - - - - .05 - .05 
กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพื่อน .13* - .13* - - - .28* -.03* .25* 
อิทธิพลของเพื่อนในการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างเหมาะสม 

-.20* - -.20* -.46* - -.46* - .13* .13* 

สัมพันธภาพในครอบครัว  - - - - - - .07* - .07* 
การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตในครอบครัว - - - .09* - .09* - -.02* -.02* 
แบบอย่างของผู้ปกครองในการรับสื่อ -.15* - -.15* - - - - .03* .03* 
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน ์ - - - - - - -.21* - -.21* 
พฤติกรรมติดเกมออนไลน ์ - - - - - - -.18* - -.18* 

R2  22   34   43  
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เกมออนไลน์ คือ การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตใน
ครอบครั ว  และ อิทธิ พลของ เ พ่ื อนในการ ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากอิทธิพล
ของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และ
ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมสื่อ
อินเทอร์เน็ตในครอบครัว ส าหรับตัวแปรในกลุ่ม
ปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์ คือ การควบคุมตน การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และความเหงา โดยพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการ
ควบคุมตน การเห็นคุณค่าในตนเอง และได้รับ
อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากความเหงา ซึ่งตัวแปร
ทั้งหมดร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์ ได้ร้อยละ 34 ทั้ งนี้พฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอิทธิพลของเพ่ือน
ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมมากที่สุด 
รองลงมา คือ การควบคุมตน  

4. พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ตัวแปร
ในกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม คือ สัมพันธภาพใน
ครอบครัว การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตในครอบครัว 
แบบอย่างของผู้ปกครองในการรับสื่อ โดยพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสมได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรง
จากสัมพันธภาพในครอบครัว ได้รับอิทธิพลทางบวก
โดยอ้อมจากแบบอย่างของผู้ปกครองในการรับสื่อ
โดยผ่านพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และได้รับ
อิทธิพลทา งลบ โดย อ้อมจากการควบคุมสื่ อ
อินเทอร์เน็ตในครอบครัวโดยผ่านพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์    ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
กลุ่มเพ่ือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 
คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือน และ
อิทธิพลของเ พ่ือนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่าง

เหมาะสม โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได้รับ
อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ท า
ร่วมกับเพ่ือน ได้รับอิทธิพลทางลบโดยอ้อมจาก
กิจกรรมเหมาะสมที่ท าร่วมกับเพ่ือนผ่านพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน์  และได้รับอิทธิพลทางบวกโดย
อ้อมจากอิทธิพลของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างเหมาะสมผ่านพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์
และเกมออนไลน์   

 ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยภายในบุคคลที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม คือ การ
ควบคุมตน ความเหงา การเห็นคุณค่าในตนเอง โดย
พฤติกรรมการเรียนที่ เหมาะสมได้รับอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงจากการควบคุมตน และการเห็น
คุณค่าในตนเอง พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากการควบคุมตน
ผ่านพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และเกมออนไลน์ 
ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากการเห็นคุณค่าใน
ตนเองผ่านพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ และได้รับ
อิทธิพลทางลบโดย อ้อมจากความ เหงาผ่ าน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน์  ตัวแปรในกลุ่มพฤติกรรม
ติด อิน เทอร์ เน็ ตพบว่ า  พฤติกรรมการ เรี ยนที่
เหมาะสมได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน์ และเกมออนไลน์   ทั้งนี้ตัวแปร
ในกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในกลุ่มเพ่ือน  ปัจจัยภายในบุคคล 
และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และเกมออนไลน์
ทั้งหมดร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม ได้ร้อยละ 43 ส าหรับพฤติกรรมการเรียน
ที่ เหมาะสมได้รับอิทธิพลทางบวกจากกิจกรรม
เหมาะสมที่ท ากับเพ่ือนมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ควบคุมตน และได้รับอิทธิพลทางลบจากพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน์ มากที่ สุ ด  รองลงมา  คื อ 
พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ 
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การอภิปรายผล 
1. พบผลไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1 ที่ตั้ง

ไว้ โดยผลที่ได้พบว่า  สัมพันธภาพในครอบครัวมี
อิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมเท่านั้น ไม่พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต   เนื่องจาก
เยาวชนแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพดี 
หรือไม่ดีนั้น อาจไม่ส าคัญเท่ากับการได้รับการ
ถ่ายทอดจากครอบครัว ทั้งการอบรมเลี้ยงดูและการ
เป็นแบบอย่างให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
โดยครอบครัวเป็นตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่
ส าคัญ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ขัดเกลาให้รู้ว่าสิ่งใดควร
ท า สิ่งใดไม่ควรท า สอดคล้องกับงานวิจัยที่ของ  ไชย
รัตน์ บุตรพรหม (2545) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดี และปานกลาง (ร้อยละ 40.5  และ ร้อย
ละ 43 ตามล าดับ)  มีเพียงร้อยละ 16.5 เท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี 

2. พบผลเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ข้อที่2  โดยผลที่ได้พบว่า แบบอย่างของผู้ปกครอง
ในการรับสื่อมีอิทธิพลทางลบโดยตรงต่อพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน์ และแบบอย่างของผู้ปกครองใน
การรับสื่อมีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อพฤติกรรม
การเรียนอย่างเหมาะสมโดยผ่านพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน์  ดังนั้นผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าหาก
นักเรียนได้รับการเป็นแบบอย่างของบิดามารดาใน
การรับสื่อมวลชนมากเท่าไรก็จะส่งผลต่อการที่
นักเรียนจะมีพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์น้อยลง 
และมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น  จาก
ผลการวิจัยที่พบในการศึกษาครั้งนี้ สามารถอภิปราย
ได้ว่า การเรียนรู้จากตัวแบบถือเป็นการเรียนรู้
พฤติกรรมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม บิดา

มารดาถือเป็นผู้เป็นตัวแบบที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็ก ถ้าบิดา
มารดาเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กก็จะซึมซับสิ่งที่เห็นไป
ในจิตใจน าไปสู่การน าไปปฏิบัติและมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในอนาคต และห่างไกลจากพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ งามตา วนินทานนท์ 
(2545: 160) ที่ได้กล่าวถึงการที่บิดามารดาปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กว่า เป็นการปลูกฝังอบรม
เด็กด้วยการท าให้เห็น ซึ่งถือเป็นวิธีการปลูกฝัง
ถ่ายทอดลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ให้ผลดี
มากกว่าการสั่งสอนโดยตรง  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่พบว่าเด็กจะเลียนแบบบิดามารดาในการ
เปิดรับสื่อมวลชนทั้งแบบอย่างที่เป็นพฤติกรรม
เหมาะสมและไม่เหมาะสม งานวิจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่
พบผลการวิจัยว่าแบบอย่างพฤติกรรมของบิดา
มารดาที่แสดงออกในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อมวลชนมีความส าคัญกับการเป็นแบบอย่าง
ให้กับลูกเป็นอย่างยิ่ง  และส่งผลต่อการมีพฤติกรรม
การบริ โภคสื่ อที่ เ หมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัย ในต่ างประเทศ โดยพบว่า เด็กจะ
เลียนแบบพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของบิดามารดา 
ทั้งจากการเลือกประเภทของรายการโทรทัศน์ และ
เวลาที่ใช้ไปกับการชมรายการโทรทัศน์ (Koolstra &  
Lucassen,  2004: 179)   

3. พบผลไม่เป็นตามสมมุติฐานการวิจัยที่ 3 
ทั้งนี้ผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนที่พ่อแม่ควบคุมสื่อ
อินเทอร์เน็ตในบ้านสูงจะส่งผลต่อการที่นักเรียนจะมี
พฤติกรรมติดเกมออนไลน์มากขึ้น อาจเนื่องมาจาก
การควบคุมดูแลจากการห้ามปรามและการจ ากัด
การใช้งานอย่างเดียวโดยไม่ได้มีการบอกเหตุผลจะ
ท าให้เด็กยิ่งเกิดความสงสัยและพยายาม ฝ่าฝืน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ งานวิจัยของอัจศรา 
ประเสริฐสิน (2552) ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการ
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อบรมเลี้ยงดูที่มีต่อพฤติกรรมรับสื่ออินเทอร์เน็ตของ
เด็กและเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบว่าการอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตด้านบันเทิงทางลบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และงานวิจัย
ของ บุบผา เมฆศรีทองค า  และอรรยา สิงห์สงบ 
(2552) ศึกษาสภาพการณ์ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเด็ก
และเยาวชนไทยตามช่วงพัฒนาการแห่ งวัย ผล
การศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตคือผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลาน  
พร้อมให้ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์   ดั งที่  ว่ า          
“พ่อแม่ต้องคอยสอดส่องดูแลว่าตอนนี้ลูก ๆ ก าลัง
ท าอะไรอยู่ แต่ไม่ควรถึงขั้นจับผิด เฝ้าสังเกตการณ์ 
พูดคุยกับลูก ๆ อย่างเข้าใจถึงการเล่นเน็ต พวกเขา
จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดและไม่ปิดบังเรื่องที่เขาคิด เขา
ท า” และงานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ์  เซ็นนันท์ 
(2549) พบว่าผู้ติดเกมออนไลน์บางรายไม่สนใจ หรือ
ให้ความส าคัญกับค าตักเตือนของผู้ปกครองมากนัก 
อาจจะประชดประชันด้วยการฝ่าฝืนค าสั่ง หรือจงใจ
เล่นเกมนานขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามในบางรายอาจ
ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงการให้ผู้ปกครองเห็น 
แต่ไปหาเวลาเล่นเกมที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือ
เล่นเกมในเวลาที่ผู้ปกครองไม่ทราบแทน 

4.  พบผลเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ข้อ 4 สามารถอภิปรายได้ว่า เพ่ือนมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติตนของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะวัยรุ่นเป็น
กลุ่มที่มีแนวโน้มที่ต้องการอยู่ร่วมกับเพ่ือน เพ่ือให้
เพ่ือนยอมรับวัยรุ่นมักยึดเพ่ือนเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและเป็นการแสดงความเป็นพวกเดียวกัน 
เ พ่ือนจึงมี อิทธิพลทั้งในด้านความคิด และการ
แสดงออก ในการใช้อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันพบว่า
เพ่ือนมีอิทธิพลต่อเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง

ในด้านที่ก่อให้ผลดี และผลเสีย  ซึ่งสอดคล้องกับ วัน
เพ็ญ พิศาลพงศ์ (2540: 195,196) ที่กล่าวว่าเพ่ือนมี
อิทธิพลต่อเด็ก โดยก่อให้เกิดการคล้อยตาม และการ
ยอมรับเอาค่านิยม ความเชื่อ และความสนใจ  แต่
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการคบเพ่ือนร่วมวัยจะเป็น
พฤติกรรมทางสังคมที่ส าคัญยิ่งของวัยรุ่นแต่การคบ
เพ่ือนก็มีทั้งคุณและโทษ โดยเพ่ือนอาจเป็นผู้ที่คอย
ช่วยชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ในมุมกลับกันเพ่ือนก็
อาจชักน าไปในทางเสื่อมถอยได้สอดคล้องกับ    ผล
วิจัยของ ปราณี จ้อยรอด ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร   
และประทีป จินงี่ (2553) พบว่าการได้รับตัวแบบ
จากเพ่ือน เป็นตัวแปรที่ท านายพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ และการได้รับตัว
แบบจากเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ (r = .37) 
ซึ่งการได้รับตัวแบบจากเพ่ือน หมายถึง การที่บุคคล
ได้เห็น หรือรับรู้การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างจาก
เพ่ือนในการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ 
นอกจากนี้หากเยาวชนได้รับแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือน
น้อย ก็จะส่งผลต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างไม่
เหมาะสมด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล 
ทรัพย์พิทยากร(2547) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบว่ า 
นักศึกษาที่ได้รับแบบอย่างจากเพ่ือนที่ดีน้อยเป็นผู้มี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นโทษ มากกว่า
ที่ได้รับแบบอย่างจากเพ่ือนที่ดีมาก   

5. พบผลสอดคล้องกับสมมุติฐาน       
การวิจัยข้อ 5 บางส่วน สามารถอภิปรายได้ว่า หาก
นักเรียนร่วมท ากิจรรมกับเ พ่ือนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตมาก จะส่งผลให้มี
แนวโน้มที่จะติดอินเทอร์เน็ตมากข้ึนด้วย  นอกจากนี ้
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ยังพบว่าแม้แต่กิจกรรมที่มีประโยชน์ใน
ด้านการเรียนที่นักเรียนท าร่วมกับเพ่ือน  โดยพูดคุย 
ปรึกษา ขอค าแนะน าเรื่องดังกล่าวผ่านการสนทนา
ออน ไ ล น์ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ก ร ะตุ้ น ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน และยาวนานขึ้นด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุปผา เมฆศรีทองค า และ อรรยา 
สิงห์สงบ  )2552  ( พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยแรกรุ่นถึง
วัยรุ่นตอนกลาง และช่วงวัยรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่
ใช้ห้องสนทนาคุยกับเพ่ือนร้อยละ 50.30  และ 
60.60   ตามล าดับโดยมีการพูดคุยสนทนาเรื่อง

เกี่ยวกับเพ่ือนมากที่สุด  รองลงมา คือ เรื่องการบ้าน
หรือรายงาน  และผลการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์
เจาะลึก ในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่ อ
อินเทอร์เน็ต พบว่า เพื่อน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต เพราะเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด 
สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผย และชอบที่จะท าตาม
เพ่ือนเมื่อเพ่ือนแนะน าโปรแกรมใหม่ ๆ ให้เล่น
เพ่ือที่จะสามารถเข้ากลุ่มคุยกับเพ่ือนได้ และข้อมูล
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็น
เกี่ยวกับสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันพบว่า 
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลในการ
ท ารายงานส่งครู  หรือในบางครั้ งเมื่อไม่ เข้าใจ
การบ้านที่ครูมอบหมายก็สามารถสอบถามเพ่ือนผ่าน
ทาง MSN ได้ ดังที่ว่า “ถ้าหนูไม่เข้าใจการบ้านที่ครู
สั่ง หนูก็สามารถใช้ MSN ถามเพ่ือนได้ตลอดเวลา ” 
  

6. พบผลเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อ 
6 สามารถอภิปรายได้ว่า บุคคลที่เป็นผู้เห็นคุณค่าใน
ตนเองสูง จะเป็นคนที่มีความมุ่งหวังต่อความส าเร็จ 
มีความพยายามและเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง   มีความเข้าใจตนเอง มีเหตุผลในสิ่งที่คิด
หรือกระท า และสามารถควบคุมตนเองได้ดี  ซึ่ง
คุณลักษณะส าคัญดังกล่าวนี้ท าให้บุคคลมีพฤติกรรม

ในแนวทางที่พึงประสงค์ ทั้งพฤติกรรมในด้านการ
เรียนและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้อง
กับ ยัง (Young, 1996) ได้อธิบายพฤติกรรมการติด
อินเทอร์เน็ตว่า เกิดจากการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองไม่
มีคุณค่า และไม่พึงพอใจกับสิ่งที่บุคคลเป็นอยู่ การใช้
อินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเติมเต็มความต้องการที่บุคคล
ขาด โดยการหลบหนีเข้าสู่โลกเสมือนจริง ที่ไม่ต้อง
ระบุตัวตน  เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตสร้างความรู้สึก
เสมือนจริง ตอบสนองความต้องการ และสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้บุคคลได้ บุคคลก็จะใช้อินเทอร์เน็ต 
และใช้ในปริมาณนานขึ้น เพ่ือหลีกหนีจากปัญหา 
หรือความไม่พึงพอใจในโลกของความเป็นจริง จนท า
ให้ติดอินเทอร์เน็ต    งานวิจัยจ านวนมากพบว่าผู้ที่มี
การเห็นคุณค่าในตนเองต่ าจะมีพฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ต (Kim, 2008; Yang & Tung, 2007; 
Ghassemzadeh, Shahraray, & Moradi, 2008) 
และในทางตรงกันข้าม พบว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูง จะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
เหมาะสม โดยงานวิจัยของ เนติมา กมลเลิศ (2549)  
พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส าคัญใน
การท านายพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ ในการใช้
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001     
งานวิจัยที่ได้ศึกษาในประเทศเกาหลีของคิม และเด
วิส (Kim & Devis,2009) พบว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองในระดับต่ าส่งผลทางตรงกับพฤติกรรมการติด
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน งานวิจัยของประเทศ
เกาหลีพบว่าการเห็นคุณค่าตนเอง เป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการติด
อินเทอร์เน็ต (Cho & Lee, 2004)   

7.  พบผลเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ข้อ 
7 สามารถอภิปรายได้ว่า การควบคุมตน เป็นการ
บังคับตนเอง ปรับปรุงตนเอง หรือจัดระเบียบ
พฤติกรรมของตนเอง เพ่ือเป้าหมายของการจัดสร้าง
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พฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพ่ิมปริมาณพฤติกรรม
และอนุรักษ์พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนการ
ลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไม่น่าปรารถนา ดังนั้นผู้
ที่ ค ว บ คุ ม ต น สู ง ท า ใ ห้ มี แ น ว โ น้ ม ใ น ก า ร ติ ด
อินเทอร์เน็ตลดลง และมีพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยศึกษา
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ต น  กั บ พฤ ติ ก ร ร ม ติ ด
อินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการเรียน  
             ก า รควบคุ มตน เป็ นปั จ จั ย ส า คั ญ ที่
เ กี่ ย วข้ อ งกั บพฤติ กร รมการติ ด อิน เทอร์ เน็ ต 
ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการควบคุมตนเป็นปัจจัย
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต 
โดยพบว่าหากบุคคลมีการควบคุมตนต่ า ก็จะส่งผล
ให้มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในทางที่ ไม่
เหมาะสม เช่น การติดอินเทอร์เน็ต การติดเกม
ออนไลน์ การติดการสนทนาออนไลน์ (Ryu & Kim, 
2003; LaRose, Lin, & Eastin, 2003)  และผลที่
พบในทางตรงข้าม หากบุคคลมีการควบคุมตนอย่าง
เหมาะสมจะท าให้ เป็นผู้มีพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ (ปราณี รอดจ้อย 
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร   และประทีป จินงี่ , 2553)  

8. พบผลเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ข้อ 8  สามารถอภิปรายได้ว่า เมื่อบุคคลเกิดความ
เหงาก็จะหันไปใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือชดเชยความรู้สึก
หรือความสัมพันธ์ที่ตนเองรู้สึกขาด อย่างไรก็ตาม
การหลีกหนีจากความไม่พึงพอใจเป็นเพียงสิ่งที่
เกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตหยุดการใช้ 
(Log Off) ปัญหาในชีวิตจริงก็หวนกลับมา ท าให้เกิด
ความกดดัน อ้างว้าง เหงาเพ่ิมมากขึ้น เป็นสาเหตุให้
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งข้ึนและยาวนานขึ้น จน
กลายเป็นผู้ติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การเรียน การท างาน และสัมพันธภาพทางสังคม ซ่ึง
สอดคล้องกับ ยัง (Young, 1998)  พบว่าการใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือคลายเหงาของคนในวัยเรียนเป็น
สาเหตุส าคัญที่น าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตในปริมาณ
ที่มากจนถึงขั้นติด และความเหงาเป็นปัญหาที่ท าให้
คนหลบหลีกจากชีวิตจริงเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าความเหงาเป็นตัวแปร
ท านายพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตในกลุ่มนักเรียน  
และความเหงาที่เกิดขึ้นของบุคคล สามารถพัฒนา
ไปสู่ความชอบในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ 
ซึ่ งน าไปสู่ปัญหาการติดอินเทอร์ เน็ต (Caplan, 
2002)  และงานวิจัยของ คิมและคิม(Kim & Kim, 
2002)  ที่พบว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคม
สามารถท านายพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

9. พบผลไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ข้อ 9  สามารถอภิปรายได้ว่า ในการที่จิตส านึกใน
การบริโภคสื่อด้วยปัญญาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ตอาจเป็นไปได้ว่ามีตัวแปรทางด้านจิต
ลักษณะที่ พึ งประสงค์ที่ ส่ งผลอย่างชัด เจนต่อ
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมได้ดีกว่า ตัวแปรจิตส านึกในการบริโภคสื่อ
ด้วยปัญญา ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้พบผลเพียง
จิตส านึกในการบริโภคสื่อด้วยปัญญามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม และมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน์ และเกมออนไลน์  (r = .28, -.20  และ -
.13 ตามล าดับ) ในงานวิจัยอ่ืนที่ศึกษาเกี่ยวกับ
จิตส านึกที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ พบว่า 
จิตส านึกในด้านที่พึงประสงค์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมและคุณภาพของเยาวชนโดย
งานวิจัยของอรพินทร์ ชูชม             อัจฉรา 
สุขารมณ์ และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2547)  ที่
วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตส านึก
ทางปัญญา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย 
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ผลการวิจัยพบว่าจิตส านึกทางปัญญาซึ่งประกอบไป
ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ จิตส านึกการบริโภคด้วย
ปัญญา และจิตสาธารณะ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวก
ต่อพฤติกรรมเ อ้ือสังคม ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และคุณภาพชีวิต  

10.  พบผลเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ข้อ 10  สามารถอภิปรายได้ว่า การที่นักเรียนใช้
เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตในการสนทนาออนไลน์ และ
เล่นเกมออนไลน์เพ่ือความเพลิดเพลินมากเกินไปจะ
ส่งผลกระทบกับเวลาในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียน การศึกษาหาความรู้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่
หลักของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุบผา 
เมฆศรีทองค า และอรรยา สิงห์สงบ (2552) ศึกษา
สภาพการณ์ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน
ไทยตามช่วงพัฒนาการแห่งวัย ผลการศึกษาข้อมูล
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ ด้านการศึกษาจากการ
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดผลเสีย คือ ท าให้ขาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ไม่เรียนหนังสือ 
สนใจการเรียนน้อยลง ไม่มีเวลาในการทบทวนต ารา
เรียนจนบางครั้งต้องออกจากโรงเรียนกลางคันซึ่ง
เป็นผลมาจากการติดเกม และกระทบอ่ืน พบว่า เมื่อ
มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานตลอดทั้งคืนท าให้
ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือในตอนเช้า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ งานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์ 
(2549) พบว่ากลุ่มผู้เสพติดเกมใช้เวลาในการเล่น
เกมออนไลน์เป็นเวลามากและส่งผลกระทบในแง่ลบ
อย่างเห็นได้ชัดต่อการเรียน โดยพบว่า มีการขาด
การเอาใจใส่ต่อการเรียน มักสูญเสียสมาธิในการ
เรียนในห้องอย่างรวดเร็ว เห็นว่าการเรียนเป็นเรื่อง
ยากเกินกว่าจะท าความเข้าใจ  น่าเบื่อหน่าย บาง
รายตัดสินใจหนีเรียนเพ่ือเอาเวลาไปใช้ในการเล่น
เกม น ามาซึ่งผลการเรียนที่ตกต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 

ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศพบว่า ผลวิจัยใน
ประเทศไต้หวัน พบว่ากลุ่มผู้ที่ติดอินเทอร์เน็ตได้รับ
ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษา 
และกิจวัตรประจ าวัน มากกว่ากลุ่มผู้ ที่ ไม่ได้ติด
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(Chou & Hsiao, 2000)  
 
ข้อเสนอแนะ  

การน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
1. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ให้นักเรียนและเพ่ือน
ได้กระท าร่วมกัน อย่างไรก็ตามนอกจากจะส่งเสริม
กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ควรหา
กิจกรรมที่เหมาะสมอ่ืน ไม่เฉพาะส่งเสริมการใช้
อินเทอร์ เน็ตเท่านั้น เช่น การแข่งขันกีฬา การ
แข่ งขั นตอบปัญหาวิ ช าการ  ทั้ งนี้ ก าร ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตมากเกินไป อาจน ามาซึ่งผลกระทบด้าน
อ่ืนได ้ 

2.  ผู้ปกครอง และโรงเรียนควรอบรมและ
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีควบคุมตนเอง หรือมีวินัย
ในตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง 

3.  ผู้ปกครองควรให้ความเอาใจใส่ และควร
มีการส่ ง เสริมการท ากิจกรรมร่ วมกันภายใน
ครอบครัว เพ่ือให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และ
ความผูกพันในครอบครัว  

4.  ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ปกครองจึง
ควรเอาใจใส่ดูแล ท าความเข้าใจพูดคุย ใช้เหตุผล 
และให้ค าแนะน าการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชน
มากกว่าการเข้าไปควบคุม และจ ากัด  การใช้งาน
อย่างเข้มงวด  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
1.  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มตัวแปรปัจจัย

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  เช่น แบบอย่างของครูใน
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การใช้อินเทอร์เน็ต การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากครู กิจกรรมภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ต  หรือตัวแปรทางจิตวิทยาที่ส าคัญ เช่น 
เจตคติต่อพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการติดเกมออนไลน์ 
โดยแยกท าการศึกษาเจาะจงในเนื้อหาเกมออนไลน์
แต่ละประเภท โดยเฉพาะในเกมออนไลน์ที่เยาวชน
ให้ความนิยม ดังเช่น เกมแร็กนาร็อก 

3. ควรศึกษาตัวแปรกิจกรรมเหมาะสมที่ท า
ร่วมกับเพ่ือน โดยศึกษาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่สามารถ
กระท าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การเล่นกีฬา การ
ออกก าลังกาย การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม การ
ซ้อมดนตรี ฯลฯ เพ่ือดูว่านักเรียนที่ท ากิจกรรม
ดังกล่าวมากส่งผลให้มีพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต
มากขึ้นหรือน้อยลง  
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