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Abstract 
 
 This research aims to explore how lifestyle differences amongst Thai teenagers in 
the Bangkok Metropolitan area affect their self-perceived family communication patterns and 
self-reported attachment styles, to predict the Thai teenagers’ self-reported family 
communication patterns that affect their social networking behavior and game addiction 
behavior, and to explore the relationship between social networking behavior and their game 
addiction behavior amongst Thai teenagers. Questionnaires were distributed to four hundred 
Thai teenage participants, who were selected by using multi-stage sampling, including 
stratified random sampling, random sampling method, and convenience sampling. The means 
and standard deviation of the data were tabulated and analyzed by using the SPSS for 
Windows computer program, including Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and 
Spearman Rank Correlation, with a statistical significance of 0.05. The results are as follows: 
1) Thai teenagers in metropolitan Bangkok having different self-perceived family 
communication patterns and self-reported attachment styles will exhibit significantly 
different lifestyles. 2)  Thai teenagers in the Bangkok Metropolitan area engaging in different 
family communication patterns will exhibit significantly different game addition behavior. 3) 
Thai teenagers’ social networking behavior is positively correlated with their game addition 
behavior at the level of statistical significance. 
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รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

และการติดเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร1 

จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์2 
พัชราภรณ์ เกษะประกร3 

ธนวุฒิ นัยโกวิท4 

วัฒนา สุนทรธัย5 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว 
และรูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ 
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของ
วัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม และ
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ สเปียร์แมน ซึ่งก าหนดนัยส าคัญที่ 0.05  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) วัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวและรูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวแตกต่างกันจะมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 2) วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ 3) วัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรม    
การติดเกมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนนิชวีิต รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัว  
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการติดเกม 
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บทน า 
 ในป๎จจุบันครอบครัวเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
อันเป็นผลมาจากป๎จจัยภายในครอบครัวและป๎จจัย
แวดล้อมในชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ท าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
และรูปแบบการด าเนินชีวิตของครอบครัวไทยใน
ป๎จจุบันแตกต่างไปจากครอบครัวไทยในอดีต ซึ่งผล
การส ารวจที่ผ่ านมาพบว่า ป๎จจุบันสมาชิกใน
ครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยมาก พ่อแม่ส่วนใหญ่
ท างานวันละ 7-10 ชั่วโมง และมีความรู้สึกห่างเหิน
กับลูก (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2554, อ้างถึงใน 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2554) 
และยังพบว่ากิจกรรมหลักของคนไทยหมดไปกับ
การใช้เวลากับสื่อต่าง ๆ วันละ 3.6 ชั่วโมง เทียบกับ
เวลาที่ใช้ในการดูแลและบริการสมาชิกในครัวเรือน
มีเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2554) นอกจากนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ่อแม่จะ
มีเวลาให้ลูกเพียงวันละ 1-3 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน
เด็กไทยยังตกอยู่ ในวัฒนธรรมกิน ดื่ม ช้อป ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าป๎จจุบันวัยรุ่นใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครอง
น้อยมากและมีวิถี ชี วิ ตอยู่ ในห้ างสรรพสินค้ า      
(ผกามาศ ใจฉลาด, 2549)  
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ เกิด
กระแส “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Online social 

network) ที่ได้แพร่เข้ากลุ่มพ้ืนที่ความเป็นส่วนตัว
ของหลายคนภายในเวลารวดเร็ว โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค 
(Facebook)   ทวิตเตอร์ (Twitter) และอินสตาแกรม 
(Instagram) ซึ่งผลการส ารวจที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่น
ไทยมีการใช้โทรศัพท์มือถือในรูปแบบออนไลน์ เป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลักกับครอบครัวและ
เครือข่ายเพ่ือนสนิท และใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการ
ติดต่อกับผู้คนในวงกว้าง (www. thailand4.com, 

2553) นอกจากนี้ในด้านของเกมออนไลน์ยังพบว่า 
ส่วนใหญ่จะเล่นเกมออนไลน์ 5-6 วันต่อสัปดาห์ มี
ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์นานที่สุดต่อครั้ง
อยู่ ในช่วง 8 -10 ชั่ ว โมง หรือมากกว่านั้น  ซึ่ ง
ระยะเวลาที่ใช้เล่นเกมในช่วงวันหยุดจะมีปริมาณ
มากกว่าในช่วงวันธรรมดา (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์ , 
2549) อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ยังเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่มีทั้งผลดีและผลเสีย
ต่อผู้ ใช้บริการ เพราะนอกจากจะช่วยให้กลุ่ม
ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น และสามารถสื่อสาร
กันได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว การที่ไม่สามารถควบคุม
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
นั้ น  อาจท า ให้ เ กิดความ เสี่ ย งต่ อผู้ ใ ช้บริ การ 
เนื่องจากมีการใช้บริการมากจนเกินไป และมีการ
แสดงออกซึ่งตัวตน รวมถึงข้อมูลในเรื่องส่วนตัว จึง
อาจถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว อันจะส่งผลให้เกิด
อาการหวาดระแวง ซึมเศร้า ไปจนถึงการฆ่าตัวตาย
ในที่สุด (เมธาสิทธิ์ โลกุตรพล, 2555) อีกประการ
หนึ่ง คือ ป๎ญหาการติดเกมออนไลน์ของเยาวชนที่มี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากป๎จจุบันมีเด็กไทยติดเกม
จ านวน 2.5 ล้านคน จากจ านวนทั้งหมด 18 ล้านคน 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งอยู่ที่  
ร้อยละ 13.3 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 14.4 ในปี พ.ศ. 
2555 (สถานีวิทยุและสุขภาพแห่งชาติ, 2556) ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในด้านการเรียน ท าให้มีผล
การเรียนตกต่ า ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว จะ
ท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลง และมี
ป๎ญหาด้านสุขภาพ คือ เสียสายตา มีอาการเมื่อยล้า
ตามข้อและส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ตะวันเศรษฐ์ 
เซ็นนันท์, 2549; จิรดา มหาเจริญ, 2547) 
 แนวทางการแก้ไขป๎ญหาการติดเกมในกลุ่ม
วัยรุ่น ควรเริ่มจากสถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็น
หน่วยแรกของสังคมที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมาก
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ที่สุด อีกทั้งเป็นแหล่งบ่มเพาะค่านิยม และอบรม  
ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการ 
ติดเกม (ฐิติพงศ์ อนุถาวร, 2551) แสดงให้เห็นว่า
ครอบครัวสามารถปูองกันการติดเกมของเด็กได้ 
ดังนั้นครอบครัวควรให้ความส าคัญในการอบรม
เลี้ยงดูที่ถูกต้อง การสร้างสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว การให้เวลาที่มีคุณภาพกับเด็กในแต่ละ
วัน และส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพ่ือ
ปูองกันการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะการติดเกมออนไลน์ ซึ่งเป็น
ป๎ญหาในสังคมไทย  (ฐิติพงษ์ อนุถาวร , 2551; 

อารยา สิงห์สวัสดิ์, 2552) จึงเป็นที่มาของการวิจัย
ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษารูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวที่มีผลต่อรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความผูกพันภายใน
ครอบครัวที่มีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ปกครองในการสื่อสารกับบุตรวัยรุ่น ซึ่งจะ
เป็นการช่วยเฝูาระวัง และลดพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่นได ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวของ

วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการติด
เกมออนไลน์ 
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของพลัมเมอร์ 
(Plummer, 1974) ตามกรอบแนวคิดเอไอโอ (AIOs 

Framework) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็น ทฤษฎีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัว (Ritchie & Fitzpatrick, 1990, อ้างถึง
ใน Graham,2009) ซึ่งจ าแนกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบปล่อยปละ (Laissez–faire Family) แบบ
ปกปูอง (Protective family) แบบเปิดเสรีทาง
ความคิด (Pluralistic Family) และแบบเห็นพ้อง
ต้องกัน (Consensual Family) ทฤษฎีรูปแบบ
ความผูกพัน (Bartholomew & Horowitz, 1991) 

ซึ่ งจ าแนกเป็น  4 รูปแบบ ได้ แก่  แบบมั่ นคง 
(Secured attachment) แบบกังวล (Preoccupied 
attachment) แบบหวาดกลัว (Fearful attachment) 
แ ล ะ แบ บท ะน ง ต น  ( Dismissing attachment) 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งประเมินจากความถี่ และระยะเวลาใน
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การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ (ไชยรัตน์   
บุตรพรหม, 2547) ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการ
เปิดรับเกมออนไลน์ด้านความถี่ และระยะเวลาใน

การเล่นเกมออนไลน์ การเสพติดเกมออนไลน์ และ
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ จากแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงน ามาซึ่งกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพประกอบ 1  

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐาน 1 วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกต่างกัน 
จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 

 สมมติฐาน 2 วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีรูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวแตกต่างกัน 
จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 

 สมมติฐาน 3 วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 

 สมมติฐาน 4 วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์แตกต่างกัน 

 สมมติฐาน 5 พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครจะ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 1 .  รู ปแบบการด า เนิ นชี วิ ต  ( Lifestyle) 

หมายถึง คุณลักษณะทางด้านจิตใจที่แสดงออกมา
ในรูปแบบการใช้ชีวิต สามารถวัดได้จากกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น 
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 2. รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว 
(Family communication patterns) หมายถึง 
การประเมินลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองกับบุตรภายในครอบครัว ตาม
การรับรู้ของบุตร ที่ เกิดขึ้นอย่างสม่ า เสมอจน
กลายเป็นแบบแผนของการสื่อสารที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละครอบครัว สามารถจ าแนกออกเป็น 2 มิติ 
ได้แก่ การสื่อสารภายในครอบครัวแบบสนับสนุน
การสนทนา (Conversation orientation) หมายถึง 
แนวทางการสนทนาในครอบครัวที่ผู้ปกครอง
สนับสนุนให้บุตรแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
และการสื่อสารภายในครอบครัวแบบคล้อยตามกัน 
(Conformity orientation) หมายถึง แนวทางการ
สนทนาในครอบครัวที่ผู้ปกครองมีกฎระเบียบให้
บุตรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จากมิติการสื่อสาร
ภายในครอบครัวดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มรูปแบบ
การสื่อสารในครอบครัวได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
   2.1 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แบบปล่อยปละ คือ ลักษณะครอบครัวที่ไม่มีแบบ
แผนให้บุตรยึดถือ บุตรจึงมีอิสรเสรี รวมทั้งไม่ได้รับ
การสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
เพราะผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการหาเลี้ยง
ครอบครัว 
   2.2 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แบบปกปูอง คือ ลักษณะครอบครัวที่มีแบบแผนให้
บุตรปฏิบัติ บุตรจะถูกสอนให้เคารพเชื่อฟ๎งและท า
ตามค าสั่งของผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคุมกฎระเบียบและเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ของครอบครัว  
   2.3 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แบบเปิดเสรีทางความคิด คือ ลักษณะครอบครัวที่
สนับสนุนให้บุตรแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีใน
ทุกเรื่อง เป็นครอบครัวที่ไม่ยึดติดอยู่กับประเพณี 

ค่านิยม บุตรจึงกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจภายในครอบครัว  
   2.4 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แบบเห็นพ้องต้องกัน คือ ลักษณะครอบครัวที่
สนับสนุนให้บุตรแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และ
รู้จักรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น แต่ยังคงมีแบบแผน
ให้บุตรปฏิบัติ และผู้ปกครองยังคงเป็นผู้ตัดสินใจใน
เรื่องท่ีส าคัญของครอบครัว  
 3 .  รู ปแบบความผู ก พัน  ( Attachment 

styles) หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงถึง
พันธะทางอารมณ์ระหว่างบุคคลสองคนที่พัฒนาขึ้น
มาในวัยเด็ก ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 มิติ คือ 
ความวิตกกังวลในสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด (Anxiety) 

และการหลีกหนีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด (Avoidance) 

และประกอบเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
   3.1 รูปแบบความผูกพันแบบมั่นคง คือ 
ลักษณะความผูกพันที่ให้ความส าคัญเรื่องมิตรภาพ 
การมีสัมพันธภาพที่มั่นคง อบอุ่น ท าให้บุตรมีความ
มั่นใจในตนเอง  
   3.2 รูปแบบความผูกพันแบบกังวล คือ 
ลั กษณะความผู ก พันที่ มี ค ว ามวิ ตกกั ง ว ล ใน
สัมพันธภาพ ต้องการความรักความเอาใจใส่เป็น
อย่างมาก  
   3.3 รูปแบบความผูกพันแบบทะนงตน 
คือ ลักษณะความผูกพันที่หลีกหนีการมีสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน ไม่ชอบการใกล้ชิดสนิทสนม  
   3.4 รูปแบบความผูกพันแบบหวาดกลัว 
คือ ลักษณะความผูกพันที่กลัวการถูกปฏิเสธจาก
ผู้อ่ืน แม้ต้องการใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อ่ืนก็ตาม ท า
ให้ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าเปิดเผยตนเอง  
 4. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หมายถึง ลักษณะการใช้งานและการมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่มวัยรุ่นแสดงออก 
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ประกอบด้วยความถี่ในการใช้บริการและระยะเวลา
ในการเข้าใช้บริการ 
 5. พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ หมายถึง 
ลักษณะของการหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมาก
เกินไป จนไม่สามารถควบคุมตนเองให้ เล่นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สามารถวัดได้จากจ านวนครั้งที่
เล่นต่อสัปดาห์ จ านวนชั่วโมงที่เล่นต่อวัน ความรู้สึก
และการกระท าขณะที่ เล่น เกมออนไลน์  หรือ
หลังจากเล่นเกมออนไลน์แล้ว และระดับการติดเกม
ออนไลน์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ นักเรียนเพศชายและเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่มีการ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการ
สื่อสารผ่านเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยม
อย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น และศึกษาอยู่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 132,079 
คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ   
ยามาเน่ (Yamane) จึงได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 
400 คน คัดเลือกด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่  1 ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยเริ่มจากการแบ่งเขตพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตเมืองชั้นใน ชั้น
กลาง และชั้นนอก จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาจ านวน 9 
เขตพ้ืนที่ จากทั้งหมด 50 เขตพ้ืนที่ ขั้นตอนที่ 2 ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพ่ือสุ่มเขตพ้ืนที่ที่จะ

ท าการศึกษา และท าการสุ่มโรงเรียนตามเขตพ้ืนที่ที่
เป็นตัวแทนมาเขตละ 1 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 3 แบ่ง
จ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 400 คน 
ออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนั้น ในแต่ละโรงเรียนจะมีกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนละ 44-45 คน และขั้นตอนที่ 4 ใช้
การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เพ่ือสุ่มตัวอย่างเลือก
นักเรียนมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ผู้ วิจัย
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาสาสมัครนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 16 คน โดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้น าข้อมูลที่ ได้ จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเอกสารมาใช้
ในการสร้างข้อค าถามและพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยวิธีตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วได้น าไปทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน 
จากนั้นน ามาตรวัดมาตรวจสอบความสอดคล้อง
ภายในของมาตรวัด และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) 

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิ
หลังของครอบครัว ได้แก่ สถานภาพการสมรสของ
ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพ
ของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว และจ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดา  
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   ตอนที่ 2 แบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต 
จ านวน 30 ข้อ ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ในการแบ่งกลุ่ม ซึ่งสามารถจัด
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้  8 
กลุ่ม ดังนี้ แบบคนรักกิจกรรม คนสนใจข่าวสาร
บ้านเมือง คนรุ่นใหม่ คนที่ใส่ใจตัวเอง คนที่ให้
ความส าคัญกับอนาคต คนเพ่ือสังคม คนที่มีแบบ
แผน และคนรักความบันเทิง  
   ตอนที่  3 แบบวัดรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัว จ านวน 30 ข้อ ที่มีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.858 แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารภายใน
ครอบครัวแบบสนับสนุนการสนทนา และการ
สื่อสารภายในครอบครัวแบบคล้อยตามกัน ซึ่ง
จ าแนกรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว โดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ของคะแนนรวมในแต่ละด้าน ระหว่าง 
15-75 คะแนน แต่ละคนจะมีคะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 
ประกอบกัน เป็ นรู ปแบบการสื่ อสา รภายใน
ครอบครัว ได้แก่ แบบปล่อยปละ (ด้านสนับสนุน
การสนทนา และด้านคล้อยตามกัน 15-45 คะแนน) 
แบบปกปูอง (ด้านสนับสนุนการสนทนา 15 -45 
คะแนน และด้านคล้อยตามกัน 46-75 คะแนน) 
แบบเปิดเสรีทางความคิด (ด้านสนับสนุนการ
สนทนา 46-75 คะแนน และด้านคล้อยตามกัน 15-
45 คะแนน) และแบบเห็นพ้องต้องกัน (ด้าน
สนับสนุนการสนทนา และด้านคล้อยตามกัน 46-75 
คะแนน)  
   ตอนที่  4 แบบวัดรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัว จ านวน 14 ข้อ ที่มีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 

0.830 แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความวิตกกังวล
ในการมีสัมพันธภาพใกล้ชิด และด้านการหลีกหนี
สัมพันธภาพที่ใกล้ชิด ซึ่งจ าแนกรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัว โดยใช้ค่าคะแนนต่ าสุด-สูงสุดของ
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ตั้ งแต่  1 .00 -5.00 
คะแนน มีคะแนนระดับต่ าคือ 1.00 -2.99 และ
ระดับสูงคือ 3.00-5.00 ซึ่งแต่ละคนจะมีคะแนน
รวมทั้ง 2 ด้าน ประกอบกันเป็นรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัว ได้แก่ แบบมั่นคง (ความวิตกกังวล
ในสัมพันธภาพใกล้ชิด และการหลีกหนีสัมพันธภาพ
ใกล้ชิด มีระดับต่ า) แบบกังวล (ความวิตกกังวลใน
สัมพันธภาพใกล้ชิด มีระดับสูง และการหลีกหนี
สัมพันธภาพใกล้ชิด มีระดับต่ า) แบบหวาดกลัว 
(ความวิตกกังวลในสัมพันธภาพใกล้ชิด และการหลีก
หนีสัมพันธภาพใกล้ชิด มีระดับสูง) และแบบทะนง
ตน (ความวิตกกังวลในสัมพันธภาพใกล้ชิด มีระดับ
ต่ า และการหลีกหนีสัมพันธภาพใกล้ชิด มีระดับสูง)  
   ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  
   ตอนที่ 6 แบบวัดพฤติกรรมการเปิดรับ
และการเล่นเกมออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 พฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์ เป็นข้อ
ค าถามชนิดปลายปิด จ านวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบ
วัดพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ จ านวน 8 ข้อ มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.794 หากตอบว่า “ใช่” 

เท่ากับหรือมากกว่า 5 ข้อ จะถูกประเมินว่าเป็นผู้ที่
มีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ และส่วนที่ 3 แบบวัด
ระดับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ จ านวน 20 ข้อ 
ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.915 โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ของ
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คะแนนรวมระหว่าง 20-100 คะแนน แบ่งช่วงการ
แปลผลออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับต่ า 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA) พบว่า 
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแตกต่างกัน จะมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (F(3,400)= 3.66, p < 0.05, O = 0.81) โดย
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี
ของเชฟเฟุ (Scheffe) พบว่า  
   1.1 วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปล่อยปละ 
จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรักกิจกรรม
แตกต่างจากครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิด
และเห็นพ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = -0.65 
และ -0.77 ตามล าดับ และครอบครัวแบบปกปูอง 
จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรักกิจกรรม
แตกต่างจากครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิด
และเห็นพ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = -0.51 

และ -0.63 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  

   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบปล่อยปละ จะมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองแตกต่าง
จากครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิด และเห็น
พ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = -0.47 และ -0.53 

ตามล าดับ และครอบครัวแบบปกปูอง จะมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบคนสนใจข่าวสารบ้านเมือง
แตกต่างจากครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิด
และเห็นพ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = -0.31 

และ -0.37 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05   

   1.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบปล่อยปละ จะมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม่แตกต่างจากครอบครัว
แบบเปิดเสรีทางความคิดและเห็นพ้องต้องกัน ด้วย
ค่าเฉลี่ย MD = -0.51 และ -0.64 ตามล าดับ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   1.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบปล่อยปละ จะมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบคนที่ใส่ใจตัวเอง แตกต่างจาก
ครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิดและเห็นพ้อง
ต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = -0.57 และ -0.75 
ตามล าดับ และครอบครัวแบบปกปูองจะมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบคนที่ใส่ใจตัวเองแตกต่างจาก
ครอบครัวแบบเห็นพ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 
-0.52 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   1.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบปล่อยปละ จะมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบคนที่มีแบบแผนแตกต่างจาก
ครอบครัวแบบเห็นพ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 
-0.60 ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   1.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบเห็นพ้องต้องกัน จะมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบคนรักความบันเทิงแตกต่างจาก
ครอบครัวแบบปล่อยปละและแบบปกปูอง ด้วย
ค่าเฉลี่ย MD = 0.33 และ 0.23 ตามล าดับ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม พบว่า วัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบความผูกพันภายใน
ครอบครัวแตกต่างกัน จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
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(F(3,400)= 3.95, p < 0.05, O = 0.79) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟุ (Scheffe) พบว่า  
   2.1 วัยรุ่นที่มีรูปแบบความผูกพันภายใน
ครอบครัวแบบมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบคนรักกิจกรรมแตกต่างจากความผูกพันแบบ
ทะนงตนและแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 
0.59 และ 0.40 ตามล าดับ และความผูกพันแบบ
กังวล จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรัก
กิจกรรมแตกต่างจากความผูกพันแบบทะนงตน 
และแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.64 และ 
0.45 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัวแบบมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองแตกต่างจาก
ความผูกพันแบบทะนงตนและแบบหวาดกลัว ด้วย
ค่าเฉลี่ย MD = 0.35 และ 0.05 ตามล าดับ และ
ความผูกพันแบบกังวล จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองแตกต่างจากความ
ผูกพันแบบทะนงตนและแบบหวาดกลัว ด้วย
ค่าเฉลี่ย MD = 0.37 และ 0.45 ตามล าดับ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   2.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัวแบบมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่แตกต่างจากความผูกพันแบบ
กังวล ด้วยค่าเฉลี่ย MD = -0.29 และความผูกพัน
แบบกังวล จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรุ่น
ใหม่แตกต่างจากความผูกพันแบบทะนงตนและแบบ
หวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.49 และ 0.46 
ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   2.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัวแบบมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนที่ใส่ใจตัวเอง แตกต่างจากความผูกพัน

แบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.37 และความ
ผูกพันแบบกังวล จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
คนที่ใส่ใจตัวเองแตกต่างจากความผูกพันแบบทะนง
ตนและแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.59 

และ 0.53 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  

   2.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัวแบบมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนที่ให้ความส าคัญกับอนาคตแตกต่างจาก
ความผูกพันแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.59 

และความผูกพันแบบกังวล จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนที่ให้ความส าคัญกับอนาคตแตกต่างจาก
ความผูกพันแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.61  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   2.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัวแบบมั่นคง จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนเพ่ือสังคมแตกต่างจากความผูกพันแบบ
ทะนงตนและแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.46 

และ 0.57 ตามล าดับ รวมทั้งความผูกพันแบบกังวล 
จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนเพ่ือสังคม
แตกต่างจากความผูกพันแบบทะนงตนและแบบ
หวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย MD = 0.46 และ 0.57 
ตามล าดับ และความผูกพันแบบทะนงตน จะมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนเพ่ือสังคมแตกต่าง
จากความผูกพันแบบหวาดกลัว ด้วยค่าเฉลี่ย      
MD = 0.11 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   2.7 กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบความผูกพัน
ภายในครอบครัวแบบกังวล จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนรักความบันเทิงแตกต่างจากความ
ผูกพันแบบทะนงตนและแบบหวาดกลัว ด้วย
ค่าเฉลี่ย MD = 0.26 และ 0.27 ตามล าดับ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม พบว่า วัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (F(3,400) = 0.82, p > 0.05,       

O = 0.99) 

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม พบว่า วัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(F(3,400)= 2.60, p < 0.05, O = 0.93) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟุ (Scheffe) พบว่า วัยรุ่นในเขตที่มีรูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปกปูอง จะมี
ความถี่ ในการเล่น เกมออนไลน์  แตกต่างจาก
ครอบครัวแบบเห็นพ้องต้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย       
MD = 0.65 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน พบว่า การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กัน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบว่า (1) 

ความถี่ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่ในการเล่นเกม (r = 

0.14, p < 0.05) ระยะเวลาในการเล่นเกม (r = 

0.26, p < 0.05) และระดับการติดเกม (r = 0.16, 

p < 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ (2) ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่
ในการเล่นเกม (r = 0.28, p < 0.05) ระยะเวลาใน
การเล่นเกม (r = 0.38, p < 0.05) พฤติกรรมการ

ติดเกม (r = 0.10, p < 0.05) และระดับการติดเกม 
(r = 0.19, p < 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวแตกต่างกัน จะมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิด 
และเห็นพ้องต้องกันจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบคนรักกิจกรรม คนสนใจข่าวสารบ้านเมือง คน
รุ่นใหม่ และคนที่ใส่ใจตัวเองมากกว่ารูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแบบปล่อยปละ และวัยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิด และเห็น
พ้องต้องกันจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรัก
กิจกรรม และคนสนใจข่าวสารบ้านเมือง มากกว่า
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปกปูอง 
เนื่องมาจากครอบครัวแบบเปิดเสรีทางความคิดและ
ครอบครัวแบบเห็นพ้องต้องกัน เป็นครอบครัวที่
สนับสนุนให้บุตรแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีใน
ทุก เรื่ อง  และแสดงความคิด เห็นอย่ าง เต็มที่ 
(Graham, 2009) วัยรุ่นจึงสามารถแสดงออกด้าน
ความคิด และการกระท าได้อย่างเสรี ส่งผลให้เป็น
คนที่ชอบท ากิจกรรม สนใจข่าวสารเทคโนโลยี และ
ใส่ใจตัวเองมากกว่าครอบครัวแบบปล่อยปละและ
ปกปูอง ตามแนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิตที่อธิบาย
ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม
ทางสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย (Berkman, 

Lindquist, & Sirgy, 1997, อ้างถึงใน อัญชัน     
สันติไชยกุล , 2547) รวมทั้งแนวคิดรูปแบบการ
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สื่อสารภายในครอบครัว ที่อธิบายว่า การให้
ความส าคัญที่แตกต่างกันกับความสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบเน้นสัมพันธภาพและแบบเน้นแสดงความ
คิดเห็น จะส่งผลให้มีความแตกต่างกันในพฤติกรรม
การสื่อสารภายนอกครอบครัว (Eswara, 1974) 

และการสื่อสารในครอบครัวยังส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของเด็ก เช่น  พฤติกรรมติดยาเสพติด 
เป็นต้น (อณินทร์ วารีรัตนนุกูล, 2549) แสดงให้เห็น
ว่ า  รูปแบบการสื่ อสารในครอบครั วมีผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้เวลาของแต่ละคน การให้ความ
สนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว และความคิดเห็นที่
มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้างที่แสดงถึงความเป็นตัว
ของคนนั้น ๆ หรือรูปแบการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของบินดาห์และ 
ออทแมน (Bindah & Othman, 2012) ที่พบว่า 
ค่านิยมทางวัตถุของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนกับ
การสื่อสารในครอบครัวแบบเน้นสัมพันธภาพ การ
สื่อสารในครอบครัวแบบเน้นแสดงความคิดเห็น 
และการสื่อสารในครอบครัวแบบเน้นศาสนามี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก และการศึกษาของฮู 
และชาง (Hsu & Chang, 2008) ที่พบว่า รูปแบบ
การสื่อสารในครอบครัวและรูปแบบการด าเนินชีวิต
มีความสัมพันธ์กับการซื้อรองเท้ากีฬาและเสื้อผ้า
ล าลองของวัยรุ่น จึงอาจกล่าวได้ว่าครอบครัวที่มี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรแตกต่าง
กัน ย่อมจะมีผลท าให้บุตรมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แตกต่างกัน 

 2. วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบ
ความผูกพันภายในครอบครัวแตกต่างกัน จะมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบความ
ผูกพันภายในครอบครัวแบบกังวล จะมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบคนรักกิจกรรม คนสนใจข่าวสาร

บ้านเมือง คนรุ่นใหม่ คนที่ใส่ใจตัวเอง คนเพ่ือสังคม 
และคนรักความบันเทิง มากกว่าความผูกพันแบบ
ทะนงตน และหวาดกลัว  เนื่องจากวัยรุ่นที่มีความ
ผูกพันภายในครอบครัวแบบกังวลจะมีลักษณะที่ให้
ความส าคัญกับสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด ต้องการความ
รักความเอาใจใส่ (Bartholomew & Horowitz, 

1991) ท าให้วัยรุ่นสนใจเรื่องรอบตัว ตามกระแส
สังคมและกลุ่มเพ่ือน เพ่ือที่จะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับ
คนอ่ืน ๆ จึงท าให้วัยรุ่นรักกิจกรรม สนใจข่าวสาร
และเทคโนโลยี ใส่ใจตัวเองและผู้อ่ืน มากกว่าความ
ผูกพันแบบทะนงตน และหวาดกลัว ตามแนวคิด
ทฤษฎีความผูกพันที่ให้ความส าคัญกับความผูกพัน
ใกล้ชิดของผู้เลี้ยงดูกับการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก 
(Bowlby, 1988) ซึ่งบุตรจะมองบิดามารดาที่อยู่
ใกล้ ชิ ด เสมื อนครูต้นแบบในการด า เนิ นชี วิ ต 
ความรู้สึกนึกคิดของบิดามารดาจึงมีอิทธิพลสูงต่อ
ความคิดของบุตร (นิคม วรรณราชู, 2544) แสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นอาจ
มาจากการที่บิดามารดาส่งเสริมลักษณะการด าเนิน
ชีวิตของบุตร หรืออาจเพิกเฉยต่อพฤติกรรมและ
ความสนใจที่เป็นป๎ญหาของบุตร ทั้งนี้การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตร ให้ความรักความอบอุ่น ท า
ให้บุตรมีความรู้สึกที่ดีและมีความผูกพันกับมารดา
จะช่วยในการพัฒนาจริยธรรมด้านอารมณ์ การ
กระท า และการรู้คิดของบุตร (Laible & Thompson, 

2000) ดังนั้นครอบครัวจึงควรใส่ใจบุตรวัยรุ่นอย่าง
ใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอ 
สนับสนุนพฤติกรรมที่ดีของบุตร และเป็นต้นแบบที่
ดีในการด าเนินชีวิตให้แก่บุตร เพ่ือปลูกฝ๎งพฤติกรรม
ที่เหมาะสมหรือปลูกฝ๎งให้บุตรมีจริยธรรมที่ดีในการ
ด าเนินชีวิต 
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 3. วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ กล่าวคือ ไม่ว่าวัยรุ่น
กลุ่ มตั วอย่ า งจะมี รูปแบบการสื่ อสารภายใน
ครอบครัวรูปแบบใด จะมีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทั้งด้านความถี่ และระยะเวลาในการเข้าใช้
บริการไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีความ
สมบูรณ์ด้านคุณสมบัติของสื่อ ที่ชี้ให้เห็นว่า สื่อที่มี
ความแตกต่างกันในด้านความสามารถหรือศักยภาพ
ของสื่อจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันได้ สื่อที่มี
ความสมบูรณ์ด้านคุณสมบัติย่อมมีความสมบูรณ์
ด้านคุณสมบัติของภาษาในการสื่อสาร ตัวชี้น า มี
ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และมีการตอบกลับที่
รวดเร็วขึ้น (Daft, Lengel, & Trevino, 1987, อ้าง
ถึงใน Dennis & Valacich, 1999) ดังนั้น ใน
ป๎จจุบันที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท
ในชี วิ ตประจ าวั นของคนในทุกระดับ  ท า ให้
ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา และพูดคุยกันได้
แบบทันทีทันใด ซึ่งช่วยอธิบายการสร้างตัวตนทาง
สังคมและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส่ งผลให้ เกิดบรรทัดฐานทางสั งคมที่ คนนิยม
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(นภัสกร กรวยสวัสดิ์, 2553) แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า
วัยรุ่นจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบ
ใดก็สามารถเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
ทุกที่ทุกเวลา  
 4. วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวแตกต่างกัน  จะมี
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ โดยวัยรุ่นที่มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวแบบปกปูอง จะมีความถี่ในการเล่นเกม
ออนไลน์แตกต่างจากครอบครัวแบบเห็นพ้อง

ต้องกัน เนื่องจากครอบครัวแบบปกปูองมีลักษณะ
การสื่อสารแบบสร้างการปรองดองในระดับสูง เป็น
ครอบครัวที่อบรมสั่งสอนบุตรหลานอย่างเคร่งครัด 
(วนิดา วงษาพรหม, 2551) หากวัยรุ่นมีป๎ญหาใน
เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว วัยรุ่นจะหันไปพ่ึงพา
การเล่นเกมเพ่ือทดแทนในสิ่งที่ตนเองต้องการเกิด
พฤติกรรมการยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตนเองมีความสุข ท า
ให้มีพฤติกรรมในการเสพติดเกมออนไลน์ไปในที่สุด 

(ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์, 2549) ดังนั้นวัยรุ่นใน
ครอบครัวแบบปกปูองจึงมีความถี่ในการเล่นเกม
ออนไลน์สูงกว่าครอบครัวแบบเห็นพ้องต้องกัน ดัง
ที่อุ๋ย (นามสมมติ) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
สื่อสารภายในครอบครัวมีผลต่อความถี่ในการเล่น
เกมออนไลน์ว่า  
   “…ถ้าพ่อแม่จู้จี้ คอยแต่สั่งห้ามโน่นห้ามนี่ 
อาจท้าให้รู้สึกเครียด บางครั้งก็รู้สึกเบื่อหน่าย …ก็มี
บ้างที่แอบเล่นเกมท้ังวันทั้งคืน เพราะไม่อยากฟังพ่อ
แม่บ่น” (น้องอุ๋ย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2556)  
 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ป๎จจัยด้าน
ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการติดเกม (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์, 
2549) แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ ดังนั้นครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกของทุก
ชีวิต เป็นเบ้าหลอมที่ส าคัญในการประคับประคอง
ชีวิต ตั้งแต่แรกเริ่มให้เป็นไปตามครรลองของสังคม 
เป็นแหล่งปลูกฝ๎งและสืบสานการเป็นสมาชิกที่ดี
ให้แก่สังคม (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2544) ผู้ปกครอง
จึงควรอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจ ให้ความรักความ
เข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงผลดีและผลเสียของการเล่นเกมก็
จะท าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมการติดเกมที่น้อยลง 
ดังนั้นการที่เด็กจะผ่านวัยรุ่นและย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
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ได้อย่างดีขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก
วัยรุ่น เมื่อเด็กตกอยู่ในความทุกข์ และมีป๎ญหาสิ่งที่
พ่อแม่จะให้แก่ลูกได้และเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ 
การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยสื่อสารกับพ่อแม่ของ
เขาได้ในทุกเรื่อง (นงลักษณ ์เทพสวัสดิ์, 2542) 

 5. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ย่อมจะมีผล
ต่ อพฤติ ก รรมการติ ด เกมออน ไลน์ที่ เ พ่ิ มขึ้ น 
เนื่องจากผู้ใช้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือความ
บันเทิง เพ่ือสนทนาติดต่อสัมพันธ์ทั่วไป และเพ่ือ
เล่นเกมออนไลน์ (นิติพงษ์  ศรีระพันธ์ , 2552) 
ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จึงมีการเล่นเกมออนไลน์ร่วมด้วย ดังที่
มายด์  (นามสมมติ ) ได้กล่าวถึงลักษณะการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับการเล่นเกมออนไลน์
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกว่า  
   “…มายด์ว่าถ้ามีเวลาใช้พวกเครือข่าย
สังคมออนไลน์นาน ก็จะมีระยะเวลาเล่นเกม
ออนไลน์นานเหมือนกันนะ เพราะอย่างบางเกมก็
ต้องเล่นผ่านเฟซบุ๊ค ที่แต่ก่อนมีพวกเกมฟาร์มวิลล์ 
ไดมอนแดส แคนดี้ครัส เฮเดย์ บางทีก็ต้องชวน
เพ่ือนในเฟซบุ๊คมาเล่นด้วยกัน” (น้องมายด์, 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556) 

 ตามแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 

network Site) ที่ชี้ให้เห็นว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ (อดิเทพ บุตราช, 
2553, อ้างถึงใน นภัสกร กรวยสวัสดิ์, 2553) แสดง
ให้เห็นว่า เกมออนไลน์ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

สังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แนวคิดทฤษฏี
ความหลากหลายของสื่อ ที่อธิบายว่า การสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลต้องค านึงถึงปริมาณและลักษณะของ
สารที่สอดคล้องกับช่องทางในการสื่อสาร มีความ
หลากหลายของภาษาในการสื่อสาร ตัวชี้น า มีความ
เป็นส่วนตัว และมีการตอบกลับที่รวดเร็ว (Daft, 

Lengel, & Trevino, 1987, อ้างถึงใน Dennis & 

Valacich, 1999) จึงสามารถสนับสนุนให้เครือข่าย
สังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพของข้อความหรือตัว
สื่อสูงขึ้น  เพราะมีการน าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้มากขึ้น 

ดังนั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของกลุ่ม
วัยรุ่นในสังคมป๎จจุบันที่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับ
สังคมออนไลน์ และมีกิจกรรมหลักในการออนไลน์
เพ่ือการฟ๎งเพลง ค้นหาข้อมูล และเล่นเกมออนไลน์   
 

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
 1. สถาบันครอบครัวควรใช้ผลการวิจัยนี้ เป็น
ข้อมูลในการให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายใน
ครอบครัวที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเฝูาระวังการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเล่นเกม
ของบุตรวัยรุ่น เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดเกม
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ปกครอง
ควรให้ความส าคัญกับการสนทนากับบุตร ซึ่งจะช่วย
สร้างความเข้าใจ และความใกล้ชิดระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว สร้างครอบครัวที่อบอุ่น นอกจากนี้
การก าหนดกติกาอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยเฝูาระวัง
การติดเกมของบุตร ส่งผลให้วัยรุ่นในครอบครัวมี
พฤติกรรมห่างไกลจากเกมออนไลน์ ดังนั้นป๎ญหา
การติดเกมของบุตรจะไม่เกิดขึ้นหากผู้ปกครองใส่ใจ
และให้เวลากับบุตรมากข้ึน  
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 2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น สามารถใช้
ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลในการผลักดันในเชิงนโยบาย 

และแผนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
พฤติกรรมการติดเกมของวัยรุ่น โดยเริ่มจากให้
คว ามรู้ แ ก่ สถาบั นครอบครั ว ได้ ตระหนั กถึ ง
ความส าคัญของการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และเกม
ออนไลน์ โดยเผยแพร่ทั้งผลดี-ผลเสียของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และเกมออนไลน์ รวมทั้งสนับสนุน
พ้ืนที่และสร้างทางเลือกในกิจกรรมอ่ืน ๆ แก่เด็ก
และครอบครัว เพราะครอบครัวที่เข้มแข็ง และการ
ที่ สมาชิกทุกคนมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน จะ
สามารถเฝูาระวังพฤติกรรมการติดเกมของบุตร
วัยรุ่นตั้งแต่ต้นเหตุได้ดี รวมทั้งช่วยปกปูองบุตรจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ได้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรด า เ นิ นก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก และศึกษารูปแบบการสื่อสาร
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