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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
ของป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 1,248 คน
ไดมาจากวิธีการสุมหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถาม 12 ฉบับ
มีคาความเชื่อมั่นตั้งแต .75 - .94 และวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณาและการแจกแจงของตัวแปร
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และการวิเคราะหเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน
ใชโปรแกรม LISRELในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยพบวา
1. แบบจําลองพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติดังนี้ χ2 = 22.87; df = 16;
p-value = .12; CFI = 1; GFI = 1; RMSEA = .02; SRMR = .01; CN = 1,608
2. พฤติ ก รรมติ ด เกมออนไลน ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางลบโดยตรงจากการควบคุ ม ตน
การเห็นคุณคาในตนเอง และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และพฤติกรรม
ติ ด เกมออนไลน ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยตรงจากการควบคุ ม สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ในครอบครั ว
และความเหงา ตั ว แปรสาเหตุ เ หล า นี้ ร ว มกั น อธิ บ ายพฤติ ก รรมติ ด เกมออนไลน ไ ด ร อ ยละ 34
โดยพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงอยางเดนชัดที่สุดจากตัวแปรอิทธิพลของ
เพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
3. พฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางลบโดยตรงจากการควบคุ ม ตน
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และการไดรับแบบอยางจากผูปกครองใน
การรับสื่อ และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารว มกับเพื่ อน ตัวแปรสาเหตุเหลานี้รว มกันอธิบายพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรอยละ 22
โดยพฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลทางลบโดยตรงอย า งเด น ชั ด ที่ สุ ด จากตั ว แปร
การควบคุมตน
4. พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากพฤติกรรมติดเกม
ออนไลนและพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวก
โดยตรงจากการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และสัม
พันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากความ
เ ห ง า แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม สื่ อ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ใ น ค ร อ บ ค รั ว โ ด ย ผ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ติ ด เ ก ม
ออนไลน พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ

เพื่อนโดยผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพล
ทางบวกโดยออมจากการควบคุมตนและอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมโดย
ผานพฤติกรรมติดเกมออนไลนและสนทนาออนไลน พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพล
ทางบวกโดยออมจากการเห็นคุณคาในตนเองโดยผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน และพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อผาน
พฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน และตั ว แปรสาเหตุ เ หล า นี้ ร ว มกั น อธิ บ ายพฤติ ก รรมการเรี ย นที่
เหมาะสมไดรอยละ 43
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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 which reliabilities ranged from 0.75 to 0.94. Data was analyzed by
descriptive statistics. LISREL program was also used to test hypothesis.
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 ( χ 2 = 22.87 , df = 16 ,p = 0.12, CFI=1,
GFI = 1 , RMSEA = 0.02, SRMR = .01, 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 and influence of peer on
suitable internet usage had the highest direct negative effect.
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 and self-control had the highest direct negative effect.
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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ประกาศคุณูปการ
ปริ ญ ญานิ พ นธ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยดี เ ป น เพราะผู วิ จั ย ได รั บ ความกรุ ณ าอย า งยิ่ ง จาก
รองศาสตราจารย ดร. อรพินทร ชูชม ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย
ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ และอาจารย ดร.นําชัยศุภฤกษชัยสกุล กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
ท า นทั้ ง สามได เ สีย สละเวลาอัน มีค า เพื่ อให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการจั ดทํ า งานวิ จั ย นี้ ทุ กขั้ น ตอน
จนกระทั่งงานวิจัยนี้ไดเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณมาเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. บุบผา เมฆศรีทองคําและ รองศาสตราจารยงามตา
วนินทานนท ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนําเพื่อทําใหผลการวิจัยมี
ความสมบู ร ณม ากยิ่ง ขึ้ น และขอขอบพระคุณ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ฉัน ทนา ภาคบงกช
รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ปญญาเมธีกุล
และ อาจารย อิ ท ธิ พ ล ปรี ติ ป ระสงค ที่ ใ ห ค วามกรุ ณ าในการตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบสอบถาม
ในการวิจัย
ขอขอบพระคุณความเมตตาของทานอาจารย ทั ศ นา ทองภักดี ที่ได เ มตตา ชว ยเหลือ
และใหคําแนะนํา ทําใหการเก็บขอมูลของผูวิจัยเปนไปอยางราบรื่น
ขอขอบพระคุณคณาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทานที่ไดถายทอดความรูทั้ง
ในดานวิชาการและดานคุณธรรมใหแกผูวิจัยดวยความเมตตามาตลอด รวมถึงการเปนแบบอยาง
ของการเปนผูมี “ความรูคูความดี”
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นปริ ญ ญาเอกการวิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร ป ระยุ ก ต รุ น 4 รุ น พี่ รุ น น อ ง
ทุกทานที่เปนกัลยาณมิตรที่ดี ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจ โดยเฉพาะคุณภิญญาพันธ รวมชาติที่
คอยใหกําลังใจ รวมทุกขรวมสุข ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและการทําปริญญานิพนธ และขอขอบคุณ
ดร.ป น กนก วงศ ป น เพ็ ช ร (พี่ ป น ) ที่ ช ว ยเขี ย นบทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษในปริ ญ ญานิ พ นธ ทํ า ให
งานสําเร็จลุลวงดวยดี
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ อ วรั ต น และคุ ณ แม อ นงค ทองคํ า บรรจง
ที่อบรมเลี้ยงดูผูวิจัยดวยความรักและสงเสริมในทุกดานจนทําใหมีวันนี้ ขอบคุณพี่นองในครอบครัว
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารกอใหเกิดกระแสโลกาภิวัตน สื่อมวลชนถือเปนสถาบัน
ถายทอดทางสังคมที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน เนื่องจากขอมูลขาวสาร
จํานวนมากที่สงผานมาทางสื่อมวลชนมีทั้งขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดประโยชนและโทษ งานวิจัยจํานวน
มากไดสะทอนวาสื่อมวลชนมีอิทธิพลทั้งที่เปนคุณและเปนโทษตอเยาวชน (บุญรักษ บุญญะเขตมาลา.
2542: 5; แสงอรุณ ธรรมเจริญ; และ ลินดา สุวรรณดี. 2547; รุงรวี รัตนดํารงอักษร. 2540)
สื่ อ มวลชนที่ มี บ ทบาทและเยาวชนให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก คื อ สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต
สื่ออินเทอรเน็ตมีขอแตกตางที่นาดึงดูดมากกวาสื่ออื่น ๆ คือ ความสามารถในการโตตอบ (interact)
กับผูที่ติดตอสื่อสารไดโดยทันที (Real Time) รวมถึงภาพและเสียง ซึ่งทําใหอินเทอรเน็ตมีความเปนโลก
เสมือ นที่ มี ตัว ตน ทํ าให เ กิ ดสั ง คมของโลกใหม ที่ ทํ าให รู สึ กว า โลกของความเป น จริง กั บ โลกเสมื อ น
คือโลกเดียวกัน อินเทอรเน็ตมีบทบาทตอการดําเนินชีวิต การเรียนรู ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล อีกทั้งการควบคุมเนื้อหาขอมูลขาวสาร และกิจกรรมที่เปนประโยชนและโทษที่ไหลเวียนอยูใน
เครือขายอินเทอรเน็ตจากทั่วทุกมุมโลกกระทําไดยาก ดังนั้นอินเทอรเน็ตจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมที่
ใหทั้งคุณและโทษขึ้นอยูกับเยาวชนผูใชงาน สําหรับภัยทางอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับเยาวชนไดแก
ภั ย จากสื่ อ ลามกอนาจาร ภั ย จากการเข า ไปพู ดคุ ย สนทนาออนไลน ภั ย จากการค าบริ ก ารทางเพศ
ภัยจากการซื้อขายหรือไดรับขอมูลอันตราย ภัยจากการเผยแพรขอมูลตองหาม ภัยจากการเลนเกม
ที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม (วิศรุต ตันติพงศอนันต. 2548; อิทธิพล ปรีติประสงค. 2543; วรพจน ชางปน.
2551; จิตรตรี อนุสนธิ์. 2552)
จากการพิจารณาอัตราการเติบโตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป 2550 พบวาในประเทศไทย
กลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป มีจํานวน 59,973,698 คน โดยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น
9,320,127 คน เปนชาย 4,458,046 คน หญิง 4,862,081 คน ซึ่งพบวามีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเปน
จํานวนมาก เมื่อเทียบกับการสํารวจในป 2540 พบวา มีจํานวนเพียง 220,000 คน และในกรุงเทพมหานคร
จากการสํารวจจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต ในกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป พบวา มีจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตสูงถึง 1,917,348 คน โดยแบงเปนชาย 901,921 คน หญิง 1,015,427 คน โดยเมื่อเทียบ
สัดสวนแลวพบวาในป 2550 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนสูงถึงรอยละ 20 จาก
ผูใชทั่วประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2550: ออนไลน)
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ผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต พบวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ
เยาวชนไทยอายุ 15-24 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 1,556 คน พบวา
เยาวชนไทย รอยละ 73 ใชอินเทอรเน็ตมากกวา 1-2 วันตอสัปดาห โดยเยาวชนที่ใชอินเทอรเน็ตตั้งแต
5 วันตอสัปดาหมีมากถึงรอยละ 38 โดยมีเหตุผลในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูล เพื่อผอนคลาย
และบันเทิง เพื่อหาเพื่อนคุย และสื่อสารเขากลุม (วิกานดา พรสกุลวานิช. 2550) และจากการทบทวน
งานวิ จั ย หลายงานพบว า การใชอิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย ส ว นใหญ เ ป น การใช เ พื่ อ ความบั น เทิ ง
มากกวาใชในการหาความรู (รวิรกรานต นันทเวช. 2550; ประภาพร ชวนปยะวงศ. 2549) โดยเฉพาะ
ผูใช ที่อ ยูในวั ยเรีย นมั กจะใชเ วลาสว นใหญ ไปกับ การใชอิ นเทอรเ น็ตในทางที่ไมเ ปนประโยชน และ
ใชเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตมากเกินพอดี (รวิรกรานต นันทเวช. 2550)
นอกจากนี้ยังพบวา
การใชอิ นเทอรเ น็ตมากเกินไป หรือการติ ดอิน เทอรเน็ ตสงผลกระทบตอ ปญหาในหลายดา น ไดแก
ปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธ ปญหาดานการเงิน และปญหาดานรางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมนักเรียน นักศึกษา ปญหาดานการเรียนจะไดรับผลกระทบมากที่สุด (Young. 1998)
ดั ง นั้ น จากจํ า นวนผู ใ ช อิ น เทอรเ น็ ต ที่ เ พิ่ มขึ้ นทุ ก ป ใ นประเทศไทย ประกอบกั บ ผลการวิ จั ย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของเยาวชนที่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชที่นาเปนหวง
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของเยาวชน ในประเทศไทยการศึกษาการติดอินเทอรเน็ต
เริ่ ม ขึ้ น ป 2543 โดยจิ ต แพทย แ ละนั ก จิ ต วิ ท ยาจากกระทรวงสาธารณสุ ข ได แ สดงความเห็ น ว า
ภาวะการติดอินเทอรเน็ตไดเกิดขึ้นแลวในประเทศไทย และจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามการแพรหลาย
ของอินเทอรเน็ต (ดวงใจ กสานติกุล. 2543) ในการศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต นักวิชาการใชคําวา
การเสพติ ด อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ การติ ด อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ จะเรี ย กว า พฤติ ก รรม
ติดอินเทอรเน็ต (Internet Dependency)
สําหรับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสนใจศึกษาความเสี่ยงในการเปนผูติดอินเทอรเน็ต คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เนื่องจากเปนเยาวชนกลุมที่สื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาท และมี
อิทธิพลตอการคนหาตนเองเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเปนกลุมวัยรุนตอนตนที่มีความตองการคนหา
ตนเอง ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดงาย รวมทั้งพรอมที่จะเกิดการ
เลียนแบบไดทุกเวลา เพื่อใหเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนและกาวใหทันสมัยนิยม (ศรีเรือน แกวกังวาล.
2545: 358) และงานวิจัยในประเทศไทยพบวาผูติดอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มากกวา
พนักงานบริษัท ขาราชการ และเจาของกิจการ (วณิชยา บุญทรง. 2548) และในงานวิจัยของคิมและคิม
(Kim; & Kim. 2000) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเปนผูมีความเสี่ยงตอการติดอินเทอรเน็ตมากกวา
นักศึกษามหาวิทยาลัย
จากการศึกษากิจกรรมในอินเทอรเน็ตที่นําไปสูการใชอินเทอรเน็ตมากเกินไปจนกอใหเกิด
ผลกระทบตอวัยรุน หรือการติดอินเทอรเน็ต พบวา การเลมเกมออนไลน และการสนทนาออนไลน
เปนกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน (Leung. 2004; Ceyhan. 2008) และงานวิจัย
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ในประเทศไทยที่ทําการสํารวจการใชอินเทอรเน็ตของเยาวชนไทยอายุ 15- 24 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล พบวา กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตที่เยาวชนไทยนิยมมากที่สุดคือ การเลนเกมออนไลน และ
การสนทนาออนไลน (วิกานดา พรสกุลวานิช. 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร ชวนปยะวงศ
(2549) ที่ศึกษาความเสี่ยงจากการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุนกรุงเทพมหานคร พบวาการสนทนาออนไลน
เปนกิจกรรมที่วัยรุนใหความนิยม และสวนใหญวัยรุนใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง เพื่อผอนคลาย
ความเครียด และเพื่อมีโอกาสรูจักเพื่อนใหม โดยเฉพาะเพื่อนตางเพศ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตผลการวิจัยพบวา ครอบครัว
มีอิท ธิพ ลตอพฤติกรรมติ ดอิน เทอร เน็ต โดยพบว า การควบคุ มอิท ธิพ ลสื่ ออินเทอร เน็ ตในครอบครั ว
แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ และสัมพันธภาพในครอบครัว เปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Liau; Khoo; & Ang. 2005; Soo; Jae; & Choon. 2008; Yang; & Tung.
2007; Young. 1999; Nam. 2002; Lin; & Tsai. 2002; Cho; & Lee. 2004; ไชยรัตน บุตรพรม. 2545:
38) และดานกลุมเพื่อนก็เชนกัน มีผลการวิจัยพบวา การไดรับแบบอยางจากเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต
และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Ryu; & Kim.2003;
Cho; & Lee. 2004; Lin; & Tsai. 2002; พรทิพย รุมนุม. 2550)
ปจจัยภายในบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต จากการทบทวนผลการวิจัย
พบวามีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง (Cho & Lee. 2004; Yang; & Tung.
2007; Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi. 2008; Kim; & Devis 2009) ความเหงา (Caplan.
2002; Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi. 2008; Kim; & Kim. 2002) และการควบคุมตน (Kim;
Namkong; Ku; & Kim. 2008; Rabb; & Neuner. 2006; Ryu; & Kim.2003; LaRose; Lin; & Eastin.
2003)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ในกิจกรรมการสนทนาออนไลน
และเกมออนไลน ซึ่งเปนกิจกรรมที่วัยรุนใหความนิยม และมีแนวโนมนําไปสูการติดอินเทอรเน็ต โดยใช
มุมมองทางดานพฤติกรรมศาสตรที่บูรณาการความรูจากศาสตรหลายสาขาเขามารวมกันอธิบายพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น ทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอพฤติกรรม จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทยที่
ศึกษาสื่ออินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญเปนการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต (เนติมา กมลเลิศ.
2549; วิกานดา พรสกุลวานิช. 2550; ธีระพงษ คุมราษี. 2551; เกศนี ติพพะมงคล. 2545; ปราณี รอดจอย.
2552) และภัยจากการใชอินเทอรเน็ต (ประภาพร ชวนปยะวงศ; วิศรุต ตันติพงษอนันต. 2548) มีงานวิจัย
บางสวนเทานั้นที่ศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ไดแก การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
(ชัชพงษ ตั้งมณี และอรุณี กําลัง. 2545; ธนิกานต มาฆะศิรานท. 2545; วณิชยา บุญทรง. 2548) และ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (ไชยรัตน พรมบุตร. 2545; รวิรกรานต นันทเวช.
2550)
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งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตพบวายังมีไมมาก
และเปนการศึกษาในปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา ความสัมพันธในครอบครัว ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยคุณลักษณะของสื่อ และ
ปญหาความสัมพันธทางสังคม ทั้งนี้พบวายังมีปจจัยอื่น ๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ที่ยังไมไดถูกนํามาศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
โดยพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ โดยศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของการติด
อินเทอรเน็ต ปจจัยเชิงเหตุในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว ไดแก การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัว แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ และสัมพันธภาพในครอบครัว ปจจัยสภาพแวดลอม
ดานกลุมเพื่อน ไดแก อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และ กิจกรรมเหมาะสมที่
ทํารวมกับเพื่อน และปจจัยภายในบุคคล ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง ความเหงา การควบคุมตน และ
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา และศึกษาผลกระทบดานการเรียนจากการติดอินเทอรเน็ต ซึ่งจะ
ชวยในการอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตไดละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้นในเชิงพฤติกรรมศาสตร

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ
เชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีวัตถุประสงค
เฉพาะดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว (สัมพันธภาพในครอบครัว
แบบอยา งของผู ปกครองในการรับสื่อ การควบคุ มอิท ธิพ ลสื่ออิน เทอรเ น็ตในครอบครัว ) และปจจั ย
สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน (อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และกิจกรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน) วาสงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
หรือไม อยางไร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยภายในบุคคล (การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตน
ความเหงา และจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา) วาสงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร
3. เพื่ อ ศึ กษาอิ ทธิ พ ลของพฤติ กรรมติดอินเทอร เ น็ ตว าส ง ผลตอ พฤติ กรรมการเรี ยนที่
เหมาะสมหรือไม อยางไร

ความสําคัญของการวิจัย
1. ได ค วามรู เ บื้ อ งต น ที่ จ ะช ว ยอธิ บ ายสาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และ
ผลกระทบดานการเรียนจากการมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
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2. เป นการเพิ่ มความรูท างด า นพฤติก รรมศาสตร ใ นการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการบริ โภค
สื่ออินเทอรเน็ต และขอมูลที่ไดจากการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยทานอื่น ๆ ที่สนใจ
เพื่อทําการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป อันจะนํามาซึ่งองคความรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการหาแนวทางในการปองกันการติดอินเทอรเน็ต
ของเยาวชน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาช ว งชั้ น ที่ 3 (ม.1-ม.3)
ที่ใชอินเทอรเน็ต ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 เขตการศึกษา 1, 2 และ 3
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาช ว งชั้ น ที่ 3 (ม.1-ม.3)
ที่ใชอินเทอรเน็ต และบริเวณรอบโรงเรียนมีรานอินเทอรเน็ต ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 เขตการศึกษา 1, 2
และ 3 ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) จํานวน 1,248 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบดวย
1. ปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว ไดแก
1.1 สัมพั น ธภาพในครอบครั ว ประกอบดว ยตั ว แปรการรั บรูค วามสั มพั น ธ
ระหวางบิดามารดา และความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา
1.2 แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ
1.3 การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
2. ปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน ไดแก
2.1 อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
2.2 กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
3. ปจจัยภายในบุคคล ไดแก
3.1 การควบคุมตน
3.2 ความเหงา
3.3 การเห็นคุณคาในตนเอง
3.4 จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
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ปจจัยเชิงผล 3 ตัวแปร ไดแก
1. พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
2. พฤติกรรมติดเกมออนไลน
3. พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

นิยามปฏิบัติการ
พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต หมายถึง การที่บุคคลใชอินเทอรเน็ต หรือทํากิจกรรมใน
อินเทอรเน็ตปริมาณที่มากเกินไป โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน หมายถึง การที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตสนทนาออนไลนมาก
เกินไปจนไมสามารถควบคุมเวลาในการใชอินเทอรเน็ต หรือใชมากจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอเวลา
สําหรับกิจกรรมจําเปนอื่น ๆ ในชีวิต รูสึกเฝารอคอยใหถึงเวลาที่จะไดใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสนทนา
ออนไลน มีค วามรูสึ ก หงุดหงิ ด ไมสบายใจ เมื่อ ไมไ ด ใช อิน เทอรเ น็ ต ในการสนทนาออนไลนในการ
แสวงหาความสัมพันธกับบุคคลที่ไดพบในอินเทอรเน็ตหรือ การติดตอสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
เชน การหาเพื่อน การหาคนรัก การพูดคุยเพื่อคลายเหงา โดยใชหองสนทนาออนไลน (chat room)
หรือการสนทนาออนไลนผานโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อการสื่อสาร เชน MSN, ICQ
ผูวิจัยนําแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction Test -IAT) ของยัง (Young.
1998) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวกับการสนทนาออนไลน และบางขอคําถามผูวิจัยไดสราง
ขึ้ น ใหม เ พื่ อ ให ค รอบคลุ ม กั บ นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง ลั ก ษณะของแบบวั ด เป น การวั ด พฤติ ก รรมใน
สถานการณที่เกี่ยวของกับการสนทนาออนไลน และใหผูตอบพิจารณาวาตนมีพฤติกรรมตามขอนัน้ ๆ จริง
หรือไม เพียงใด โดยเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูที่ได
คะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
พฤติกรรมติดเกมออนไลน หมายถึง การที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตในการเลมเกมออนไลนจน
ไมสามารถควบคุมเวลาในการเลน หรือเลนเกมออนไลนมากจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาสําหรับ
กิจกรรมจําเปนอื่น ๆ ในชีวิต เฝารอคอยใหถึงเวลาที่จะไดเลนเกมในอินเทอรเน็ต และรูสึกหงุดหงิด
ไมสบายใจ เมื่อไมไดใชอินเทอรเน็ตในการเลนเกมออนไลน
ผูวิจัยนําแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction Test -IAT) ของ ยัง (Young.
1998) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวกับการเลนเกมออนไลน และบางขอคําถามผูวิจัยไดสราง
ขึ้นใหมเพื่อให ครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนการวัดพฤติกรรมในสถานการณ
ที่เกี่ยวของกับการเลนเกมออนไลน และใหผูตอบพิจารณาวาตนมีพฤติกรรมตามขอนั้น ๆ จริงหรือไม
เพียงใด โดยเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูตอบที่ได
คะแนนจากแบบวัดนี้มากกวาแสดงวามีพฤติกรรมติดเกมออนไลนมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบ
วัดนี้นอยกวา
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พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ เ หมาะสม หมายถึ ง การที่ บุ ค คลปฏิ บั ติ ต นในเรื่ อ งการเรี ย นที่
เหมาะสม ซึ่งประกอบดวย การเตรียมตัวในการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน การตรงตอ
เวลาในการสงงาน ความใสใจในการเรียน ความพยายามทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย การทบทวน
บทเรียน และการเตรียมตัวสอบ
ผูวิจัยวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โดยนําแบบวัดที่พัฒนาโดยดาราพร ซื่อเธียรสกุล(
2540) และ ณัฐพล แยมสะอาด (2551) มาปรับใช โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา
6 ระดั บ จาก “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม จ ริ ง เลย” สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ด ค ะแนนสู ง กว า แสดงว า เป น ผู ที่ มี พ ฤติ ก รรม
การเรียนที่เหมาะสมสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาบิดามารดา หรือ
ผูปกครองได ควบคุมการใชอินเทอรเน็ตของตน โดยมีขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต ทั้งการควบคุม
จํ า นวนชั่ ว โมง ช ว งเวลา และสถานที่ ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต มี ก ารใส ใ จการใช อิ น เทอร เ น็ ต ของเด็ ก ว า ใช
อินเทอรเน็ตทํากิจกรรมใดบาง ใชอยางมีประโยชนหรือไม และมีการหามปรามเมื่อเห็นวาใชอินเตอรเน็ต
อยางไมเหมาะสม
ผูวิจัยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยสรางขอคําถามใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการของ
งานวิจัยเรื่องนี้ ลักษณะของแบบวัดเปนการวัดโดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6
ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดย สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวารับรูวาตนเองไดรับ
การควบคุมอิทธิพลสื่ออินเทอรเน็ตจากผูปกครองสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
แบบอย า งของผู ป กครองในการรั บ สื่ อ หมายถึ ง การที่บุ ค คลรับ รูวา บิ ด ามารดา หรื อ
ผูปกครองไดกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ
นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ โดยมีความเหมาะสมทั้งในดานคุณภาพของเนื้อหาที่เลือก รวมถึงการใชเวลา
ที่เหมาะสม
ผูวิจัยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยสรางขอคําถามใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการใน
งานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งวัดสื่อมวลชน 4ประเภท หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ ซึ่งลักษณะของแบบ
วัดเปนการวัดโดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูวาผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีในการรับสื่อสูงกวาผูที่ได
คะแนนต่ํากวา
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาในครอบครัว มีการเขาใจ การสนับสนุน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก การรับรูสัมพันธภาพระหวางบิดา
และมารดา และความสัมพันธระหวางเยาวชนและบิดามารดา ดังตอไปนี้
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องคประกอบที่ 1 การรับรูความสัมพันธระหวางบิดาและมารดา หมายถึง ปริมาณการรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานดีหรือดานไมดีระหวางบิดามารดา หรือผูปกครองสองฝายในดาน
การเห็นอก เห็นใจ การชวยเหลือ การสนับสนุนกันทางดานอารมณ และดานวัตถุสิ่งของ และการขัดแยง
กัน ความหางเหิน ตลอดจนความไมเขาใจกันระหวางบิดากับมารดา
องคประกอบที่ 2 ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา หมายถึง ปริมาณการรายงาน
ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ข องตนกั บ บิ ด ามารดาในด า นการติ ด ต อ กั น ความเข า ใจกั น
การชวยเหลือสนับสนุนกัน รวมทั้งความขัดแยง และการที่บุคคลรูสึกวาบิดามารดาไมเขาใจตน
ผู วิ จั ย วั ด โดยใช แ บบวั ด ซึ่ งคั ด มาจากแบบวั ด ของ ดวงเดื อ น พั น ธุม นาวิ น และคนอื่ น ๆ
(2536) ทั้ ง ฉบั บ ที่ วั ด การรั บ รู ค วามสั มพั น ธ ร ะหว า งบิ ด าและมารดา จํ า นวน 10 ข อ และฉบั บ ที่ วั ด
ความสัมพันธระหวางนักเรียนและบิดามารดา จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัด
ประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูวา
ตนเอง มีความสัมพันธในดานนั้น ๆ สูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม หมายถึง การที่บุคคลไดรับ
การชักจูง และทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม ทั้งทางดานเนื้อหาและ
การทํากิจกรรมที่มีประโยชนในอินเทอรเน็ต และการใชเวลาอยางเหมาะสม
ผูวิจัยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยเปนการวัดอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสม โดยสรางขอคําถามใหมีความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษา และครอบคลุมกับ
นิยามปฏิบัติการ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
สําหรับผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มากกวา สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มีไดรับ
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน หมายถึง การที่บุคคลรายงานการเขารวมกิจกรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันทั้งกิจกรรมการเลน การพูดคุยสนทนาและ
กิจกรรมอื่น ๆ
ผูวิจัยวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน โดยนําแบบวัดที่พัฒนาโดยรุจิเรศ พิชิตานนท
(2546) มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษาและบางขอคําถามผูวจิ ยั สรางขึน้ ใหม
เพื่อใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 อันดับ จาก
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับ
เพื่อนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาตนเองมีคุณคา หรือเปนการตัดสิน
คุณคาของตนเองทั้งทางดานบวกหรือลบ รวมทั้งการยอมรับตนเองวามีความสําคัญหรือมีความสามารถ
และมีความเชื่อมั่นในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ
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สําหรับการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามมาจากแบบวัดการเห็นคุณคา
ในตนเองของ คูเปอรสมิท (Coopersmith. 1967) ฉบับที่ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Self-Esteem
Inventory: CSEI) ที่แปลและเรียบเรียงโดย ศิวะพร เทพภิบาล (2546) นํามาปรับใช โดยลักษณะของ
แบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวา
แสดงวาเปนผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ความเหงา หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงความรูสึกที่ไมมีความสุข เปนทุกข เปนความรูสึกที่
เกิดจากความขัดแยงกันระหวางความตองการความสัมพันธทางสังคมที่บุคคลมีนั้นไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้น ทําใหรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง ขาดความรัก ความอบอุน เปนการคิดถึงตนเองและ
ผูอื่นทางดานลบ และมีแนวโนมแยกตัวออกจากสังคม โดยใชเวลาสวนใหญอยูคนเดียวและทํากิจกรรม
ตามลําพัง
ผูวิจัยวัดความเหงา โดยนําแบบวัดที่พัฒนาโดยวรวีร ธนประกฤต (2545) มาปรับใชใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษา และบางขอคําถามผูวิจัยสรางขึ้นใหม เพื่อใหครอบคลุม
กับนิยามปฏิบัติการ ลักษณะของแบบวัดเปนการสอบถามในสถานการณที่เกี่ยวของกับความเหงา และ
ใหผูตอบพิจารณาวาตนมีพฤติกรรมตามขอนั้น ๆ จริงหรือไม เพียงใด โดยลักษณะของแบบวัดเปน
มาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปน
ผูที่มีความเหงาสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการบังคับตนใหกระทําสิ่งที่พึงประสงคดวยตนเอง
โดยการควบคุมตนใหกระทําในสิ่งที่ควรกระทําได โดยเลือกกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดไดรอได
และเชื่อวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดีตามที่ตนตองการได รูจักอดไดรอไดเพื่อประโยชนที่
มากกวา หรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคตผูวิจัยใชแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2536) จํานวน 6 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับ
จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มีการควบคุมตนสูงกวาผูที่
ไดคะแนนต่ํากวา
จิต สํา นึก ในการบริโภคสื่อดว ยป ญญา หมายถึง การที่บุคคลตระหนั กถึ งประโยชน และ
คุณคาที่แทจริงในการตัดสินใจเลือกและรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนโดยผานการคิดไตรตรองอยางมี
เหตุผล ตระหนักถึงคุณคาและประโยชนที่จะไดรับกอนการเลือกเปดรับสื่อ ตระหนักถึงการพิจารณา
เนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ไดรับเพื่อใหรูเทาทันในสิ่งที่สื่อนําเสนอ และตระหนักในการใชเวลากับสื่อ
อยางเหมาะสม
ผูวิจัยวัดโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัดในสถานการณที่เกี่ยวของกับการเลือกและ
การรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน และใหผูตอบพิจารณาวาตนมีความตระหนักในเรื่องนั้น ๆ จริงหรือไม
เพียงใด โดยเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” สําหรับผูที่ไดคะแนน
สูงกวาแสดงวาเปนผูที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการทดสอบแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยเชิงเหตุ
และผลของพฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ งผู วิ จั ยได ป ระมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเสนอ
ตามลําดับตอไปนี้
1. พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
2. ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
3. กรอบแนวคิดการวิจัย
4. สมมุติฐานการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ในการศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดตาง ๆ ทีจ่ ะชวยสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต เพื่อจะนําไปสูการนิยามและการวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดย
ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดตาง ๆ ดังตอไปนี้ แนวคิดเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ต และแนวคิดเกี่ยวกับ
การติดอินเทอรเน็ต
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ต
สําหรับคําวา อินเทอรเน็ต มีนักวิชาการและผูใหความหมายไวหลายทาน (ณัฏฐชัย แสงทอง.
2542; กิดานันท มลิทอง. 2539; ตัน ตัณฑสุทธิวงศ. 2539; สมชาย นําประเสริฐชัย. 2537) ทั้งนี้ผูวิจัย
ไดสรุปความหมายที่สอดคลองกัน จากการประมวลความหมายวา อินเทอรเน็ต หมายถึง ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่เชื่อมตอระบบเครือขายทั่วโลกไวดวยกัน ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
ทั่วโลกสามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งขอความ ภาพและเสียงไดอยางรวดเร็ว ผูใช
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
ในประเทศไทยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ป 2550 พบว า ในประเทศไทยกลุ ม ประชากรที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 6 ป ขึ้ น ไป มี จํ า นวน
59,973,698 คน โดยมี จํ า นวนผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ทั้ ง สิ้ น 9,320,127 คน เป น ชาย 4,458,046 คน
หญิง 4,862,081 คน ซึ่งพบวามีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับการสํารวจ
ในป 2540 พบวา มีจํานวนเพียง 220,000 คน และในกรุงเทพมหานครจากการสํารวจจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ต ในกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป พบวา มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงถึง 1,917,348
คน โดยแบงเปนชาย 901,921 คน หญิง 1,015,427 คน โดยเมื่อเทียบสัดสวนแลวพบวาในป 2550
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนสูงถึง รอยละ 20 จากผูใชทั่วประเทศ (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2550: ออนไลน)
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ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ประเทศไทยมี ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต เพิ่ ม มากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากบริการที่มีอยูอยางหลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดทุกเพศ ทุกวัย
และอินเทอรเน็ตนั้นเปนสื่อที่ดึงดูดใจผูใช แตอยางไรก็ตามอินเทอรเน็ตก็เปรียบไดกับสื่ออื่น ๆ คือ
มีประโยชนและโทษขึ้นอยูกับผูใชงาน
ประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบวา อินเทอรเน็ตมีประโยชนและโทษตอเยาวชน
ผูใชงานสําหรับประโยชนหรือผลดีตอผูใชอินเทอรเน็ต (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541; เรวดี คงสุภาพกุล.
2541; เพ็ญทิพย จิรพันนุสรณ. 2539; อธิปตย คลี่สุนทร. 2542) มีรายละเอียดตอไปนี้
1. การใชประโยชนดานการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต
หรือที่เรียกวา การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต
2. การใชประโยชนเพื่อการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล และความคิดเห็น โดย
การสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย และการสนทนา
แบบออนไลน ซึ่งผูใชสามารถโตตอบผานหนาจอ เสมือนการคุยโทรศัพทกันอยู โดยการพิมพขอความ
สนทนา ใชเสียงพูดคุยโตตอบ และสามารถเห็นใบหนา ทาทางของคูสนทนาได
3. การใชประโยชนเพื่อการเขาใชคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ที่ตออยูในเครือขาย ทําใหผูใช
สามารถเรียกโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ๆ มาใชงานได
4. การใชประโยชนเพื่อการสืบคนขอมูลตาง ๆ ผูใชสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ
5. การใชประโยชนเพื่อการถายโอนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชสามารถคัดลอกและถาย
โอนแฟมขอมูล การถายโอนขอมูลทําไดโดยการใชคําสั่ง FTP หรือการใชการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวย
ในการถายโอนแฟมขอมูล เชน Overnet, FTP Voyager เปนตน
6. การใช ป ระโยชนเ พื่ อ การเผยแพรข า วสาร ความคิ ด เห็น คํา ถาม คํา ตอบ คํา แนะนํา
ตลอดจนเรื่องราวความเปนไปตาง ๆ ที่ผูใชตองการทราบและตองการเสนอแนะ
7. การใชประโยชนเพื่อการบันเทิง ผอนคลายความเครียดไดแก การดูหนัง ฟงเพลง การเลน
เกมและอื่น ๆ
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จากประโยชนที่หลากหลายของอินเทอรเน็ต ในทางตรงกันขามอินเทอรเน็ตก็มีโทษตอผูใช
เนื่องจากการควบคุมในการนําเสนอขอมูลขาวสารบนสื่ออินเทอรเน็ตเปนเรื่องยาก และไมมีหนวยงานที่
ทําหนาที่ควบคุมไดโดยตรงเหมือนสื่อวิทยุและโทรทัศน ขอมูลตาง ๆ ที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมถูกเผยแพร
เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงไดงายโดยผูปกครองไมสามารถที่จะใหความดูแลไดเ ต็มที่เพราะวา
อินเทอรเน็ตนั้นเปนโลกที่ไรพรมแดนและเปดกวางทําใหสื่อเหลานี้สามารถเผยแพรไปไดอยางรวดเร็ว
จนไมสามารถเอาผิดผูกระทําได โดยจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบภัยจากการใชอินเทอรเน็ต
ดังตอไปนี้ (โครงการอินเทอรเน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน. 2546: ออนไลน; วิศรุต ตันติพงศอนันต; อิทธิพล
ปรีติประสงค. 2546; ประภาพร ชวนปยะวงศ. 2549)
1. ภัยจากสื่อลามกอนาจาร อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่เขาถึงฐานขอมูลของสื่อลามกอนาจารได
งายกวาสื่อประเภทอื่น เนื่องจากการควบคุมการนําเสนอขาวสารตาง ๆ กระทําไดยาก และจากรายงาน
ผลการสํารวจการศึกษาปญหาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมไทยบนอินเทอรเน็ต พบวาปญหาที่รุนแรง
ในปจจุบันไดแก ปญหาสื่อลามกอนาจาร ซึ่งเปนปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมในลักษณะตาง ๆ
ไดแก การถูกลอลวงเพื่อลวงละเมิดทางเพศ การแอบถายและตัดตอภาพลามกเพื่อเผยแพร รวมทั้งการ
อาศัยเปนชองทางในการคาประเวณี
2. ภัยจากโปรแกรมการสนทนา การสนทนา หรือที่เรียกวา แชท(Chat) เปนการพิมพขอความ
คุยกันโดยผานโปรแกรมการสนทนา เชน Pirch, ICQ, MSN Messenger ฯลฯ หรือผานหองสนทนา
(Chat room) ในเว็ปไซต (Web Site) โดยมีจุดประสงคเพื่อ การหาเพื่อนคุยแกเหงา การแสวงหา
ความสัมพันธกับผูอื่น การหาคูทางอินเทอรเน็ต หรือ การคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีทั้งขอดี
และขอเสียขึ้นอยูกับผูใชวามีวัตถุประสงคในการใชอยางไร สําหรับรูปแบบการสนทนาที่อาจนําไปสูการ
เสี่ยงภัยชนิดนี้ไดแก การสนทนาในหองสนทนาที่ตองหาม หรือหองสนทนาเฉพาะกลุมที่มีเนื้อหาไม
เหมาะสมกับการรับรูของเยาวชน เชน หองสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ การซื้อขายบริการทางเพศ
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยเรื่องความเสี่ยงจากการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุนกรุงเทพมหานคร (ประภาพร
ชวนปยะวงศ. 2549: 122-124) ผลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกพบวา กลุมตัวอยางใชชื่อสมมุติวา
มีนา ปจจุบันเรียนอยูชั้นป2ของมหาวิทยาลัยเอกชน ใหสัมภาษณวา ใชอินเทอรเน็ตมาตั้งแตมัธยมตน
โดยสวนใหญใชเพื่อความบันเทิงและนําไปสูการมีเพศสัมพันธมากกวาใชหาประโยชนทางการศึกษา
และยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธกับเพื่อนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต อาศัยอยูก บั แฟนทีร่ จู กั ทางอินเทอรเน็ต
โดยคบไดประมาณ 3 เดือน
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3. ภัยจากการคาบริการทางเพศ อินเทอรเน็ตถูกใชเปนสื่อกลางเพื่อนําไปสูการคาบริการ
ทางเพศ ผานชองทางการใชงานตาง ๆ ที่มีมากมายในอินเทอรเน็ต เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและ
ตรงกลุมเปาหมายโดยตรง โดยการโพสขอความเชิญชวน โฆษณาในเว็บบอรด พรอมทั้งชักชวนใหมี
เพศสัมพันธและขายบริการทางเพศ เชน ขาว ศดส.การจับกุมนักศึกษาขายตัว ผานหองสนทนาเพิรท
(Pirch) ไดผูตองหา 4 คน มีทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมอยูดวย (ไทยรัฐ. 23 กุมภาพันธ 2552) และ
ผูอํานวยการศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปดเผยผลวิจัย การขายบริการทางเพศ
ผานทางอินเทอรเน็ตเตอรเน็ต แบงเปน 2 แบบ คือ การขายบริการทางเพศผานหองสนทนาโดยตรง
อาทิ การขายบริการผานหองสนทนา การสุมเขาไปเสนอขายบริการกับผูซื้อเอง และขายบริการทางเพศ
ผานหองสนทนาทางออม เชน การติดตอกับเอเยนต หรือคนกลางผานอินเทอรเน็ต และการขายบริการ
ผานทางโทรศัพทกับผูที่เคยใชบริการหรือมีคนแนะนํามา (มติชน. 13 กุมภาพันธ 2552)
4. ภัยจากการซื้อขายสินคา การใชอินเทอรเน็ตเพื่อหาขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคาตาง ๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาเหลานั้น เปนสิ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในหมูวัยรุนที่ใช
อินเทอรเน็ตเปนประจํา โดยสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดจากการซื้อขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตที่ตองระวัง คือ
สินคาไมมีตัวตนจริง (ถูกหลอกเอาหมายเลขบัตรเครดิต) สินคาไมมีคุณภาพ หรือชํารุด ไดรับสินคาชา
ไดรับสินคาไมตรงที่ส่ัง สินคาอาจมีที่มาไมถูกตอง (ผิดกฏหมาย) การติดตามและรองเรียนการซื้อขาย
จากเจาของเว็บไซตยาก และ ขอมูลสินคาที่ไดเปนเท็จ
5. ภัยจากการเผยแพรขอมูลตองหาม การควบคุมดูแลขอมูลตาง ๆ ที่อยูในอินเทอรเน็ตยัง
ไมมีกฏเกณฑที่รัดกุมมากนัก ดังนั้นจึงมีการนําเสนอขอมูลที่ไมเหมาะสมอยูดวย เชน การเผยแพร
ขอมูลที่เปนความลับ การเผยแพรขอมูลที่เปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น และการใหขอมูลใสรายผูอื่น
ในอินเทอรเน็ต
6. ภัยจากการพนัน ธุรกิจเกมพนันบนอินเทอรเน็ต ถือเปนการพนันอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลัง
แทรกซึมเขามาในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหมที่ใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตเพื่อหาขอมูล
และทําการพนันฟุตบอล ปจจุบันมีเว็ปไซตมากมายที่ทําธุรกิจเรื่องรับพนันโดยเฉพาะ โดยมีการไดเสีย
เงิ น กั น จริ ง ๆ และทุ ก อย า งที่ ส ามารถพนั น ในโลกของความเป น จริ ง ได ต า งก็ ส ามารถพนั น ได ใ น
อินเทอรเน็ต
7. ภัยจากการเลนเกมออนไลน พัฒนาการของเกมออนไลนสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มากกวาการเลนเกมอื่น ๆ ดวยความบันเทิงสมัยใหมมีความเหมือนจริง ทําใหเด็กหลงใหล ใชเวลากับ
การเลนยาวนาน และถือวาการเลมเกมออนไลนเปนการคลายเครียดอยางหนึ่ง สําหรับผลเสียของการ
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เลนเกมออนไลนมากเกินไป มีดังตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล; และคนอื่น ๆ. 2547) ผลเสียจากเกมที่
มีเ นื้ อ หารุ น แรง จากการวิ จั ย ถึง ผลกระทบจากเกม พบว าเกมที่ มี เ นื้ อ หารุ น แรงจะส งผลกระทบต อ
พฤติกรรมของเด็กทั้งในปจจุบัน และระยะยาว เนื้อหาของเกมจะคอย ๆ ซึมซับจนกอใหเกิดพฤติกรรม
กาวราว นําความรุนแรงมาใชในชีวิตจริง ในหลายประเทศไดทําการจัดแบงระดับความรุนแรงของเกม
ออกเปนหลายระดับ เพื่อควบคุมการเลนเกมของเด็กใหมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย ผลเสียจากการใช
เวลาวางอยางไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ ปญหาดานสุขภาพจากการใชเวลา
เลนเกมเปนเวลานาน ได แก การรับประทานอาหารไมตรงเวลา การนอนหลับพั กผ อ นไมเ พี ยงพอ
ปญ หาผลกระทบดานการเรี ยน เนื่องจากการใช เวลากับ ความสนุ กสนานที่ไ ดรั บจากเกม จนสงผล
กระทบกับการเรียน และผลเสียจากคาใชจายในการเลนเกม
นอกจากนี้ แพทย ห ญิ ง ศรี ว รรณา พู น สรรพสิ ท ธิ์ รองอธิ บ ดี กรมสุ ข ภาพจิ ต กล า วผ า น
รายการไอซีทีวา เด็กที่มีพฤติกรรมติดเกม เลมเกมวันละ 3 ชั่วโมง ประมาณ 15 สัปดาหติดตอกันจะ
สงผลเสียใหเกิดการเสพติดเกมเชนเดียวกับติดสารเสพติด โดยกลาวอางรายงานการวิจัยในตางประเทศ
ผูที่เคยติดเกมจะมีการหลั่งสารแอมเฟตามีนแบบเดียวกับผูที่ติดสารเสพติดหลั่งออกมา โดยมีสาเหตุจาก
การมี พ ฤติ ก รรมซ้ํ า ๆ และนั ก จิ ต วิ ท ยาจากสถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ น ราชนคริ น ทร กรม
สุขภาพจิตกลาววา การติดเกมเหมือนติดยาเสพติด เพราะสมองสวนอยากเคยถูกควบคุมโดยสมองสวน
คิด แตการเลนเกมจะกระตุนสมองสวนอยากตลอดเวลา หากไมฝกใหนําสมองสวนคิดมาควบคุม สมอง
สวนอยากก็จะมากกวาสมองสวนคิดจนเกิดอาการติดเกม ถาไมไดเลนจะเกิดการตอตาน หงุดหงิด
กาวราว โดยความรุนแรงจากการติดเกมมี 3 ระยะดังนี้ ระยะเริ่มติด เด็กจะเริ่มใชเวลากับการเลนเกม
มากกวาการทํากิจกรรมอื่น ๆ ผูปกครองควรสรางวินัย หรือมีการควบคุมการเลนในเกมในระดับที่
เหมาะสม ระยะที่ส อง เด็ก เริ่ม มีปญ หา ขาดความสัม พัน ธกับ ครอบครัว ใชเ งิน ไปกับ การเลน เกม
ผูปกครองควรดูแลอยางใกลชิด และแบงเวลาทํากิจกรรมอื่น ๆ รวมกันในครอบครัว เด็กกลุมนี้บางคน
เลนแลวเริ่มชอบ แตสามารถยับยั้งตนเองได ผูปกครองควรใหคําแนะนํา เพื่อใหเด็กตระหนักถึงผลดี
ผลเสีย และการปฏิบัติต นที่เ หมาะสม ระยะที่ส าม เปน ระยะติด เกมเหมือ นติด ยาเสพติด เด็ก จะมี
พฤติกรรมใชเวลานอนมาเลนเกมจนดึกดื่น เลนจนไมทานขาว ไมทําการบาน ไมเรียนหนังสือจนการ
เรียนเสีย ขาดสัมพันธในครอบครัว ไมคอยพูดคุย ผูปกครองจะควบคุมไมได แตตองใหความชวยเหลือ
หรือเขาไปรับการบําบัดดานจิตใจ (วรรณรัตน รัตนวรางค. 2549: 48-49)
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สําหรับเกมออนไลน สามารถแบงไดเปน 3 แบบดังนี้ (คอมพิวเตอรทูเดย. 2546)
1. เกมที่ใชเซฟเวอรบนอินเทอรเน็ตสําหรับเปนลานประลองในการเลนแบบหลายคนรวมกัน
ซึ่งอาจไมไดเปนเกมออนไลนแบบเต็มตัว เพราะไมจําเปนตองเลนบนออนไลนก็ได เชนเกม StarCraft
สามารถเลนคนเดียว หรือแขงกับเพื่อนโดยผานแลนก็ได
2. เกมที่เลนไดจากบนโปรแกรมบราวเซอร เปนเกมที่เขียนขึ้นโดยใชภาษาจาวา หรือใช
Shockwave ซึ่งสามารถเลนไดบนโปรแกรมบราวเซอรเลย รูปแบบของเกมจะเปนเกมงาย ๆ เลนแกเบื่อ
3. เกมที่เลนรวมกับผูอื่นเปนจํานวนมาก (Massive Multiplayer Online) เปนรูปแบบเกม
ออนไลนที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน เนื่องจากเกมออนไลนแบบนี้จ ะดึงเอาขอดีของการเลน
รวมกับผูอื่นมาใชอยางเต็มที่ ทําใหไดอรรถรสในการเลน
งานวิจัยของ ธนพจน วิเศษสินธุ (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับเกมออนไลนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลน
เกมออนไลนประเภทแอคชั่น สูงที่สุด รองลงมาไดแก เกมผจญภัย และเกมแสดงบทบาท สําหรับเกม
ออนไลนที่กลุมตัวอยางชื่นชอบมากที่สุด คือ เกมแร็กนาร็อก (Raknarox) รองลงมา คือ ปงยา (Pangya)
และออดิชั่น (Audition) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะเลนนาน ๆ ครั้ง (1-2 สัปดาหตอวัน) ระยะเวลาใน
การเลนเกมออนไลนแตละวัน ประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยสวนใหญเลนเกมออนไลนที่บาน และจะมี
ปฏิสัมพันธพูดคุยกับเพื่อนที่รูจักในชีวิตผานการเลนเกมออนไลนมากที่สุด
ดังนั้น อินเทอรเน็ตจึงเปนสื่อที่สรางผลกระทบกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปนอยาง
มาก นอกเหนื อ จากภั ย อั น ตรายในอิ น เทอร เ น็ ต ในข า งต น แล ว การยึ ด ติ ด ยึ ด มั่ น กั บ กิ จ กรรมบน
อิ น เทอร เ น็ ต มากจนเกิ น ไปนั้ น ก อ ให เ กิ ดผลกระทบอย า งคาดไม ถึ ง โดยเราเรี ย กพฤติ ก รรมการใช
อินเทอรเน็ตที่มากจนเกินไปวา “การเสพติดอินเทอรเน็ต” หรือ “การติดอินเทอรเน็ต” แพทยหญิง ดวงใจ
กสานติกุล (2543) กลาววา ขณะนี้พบวาคนไทยปวยเปนโรคติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction)
สูงขึ้นและ คาดการณวาดวยสภาพสังคมไทยที่เปดรับเทคโนโลยีมากขึ้นจะสงผลใหคนไทยมีแนวโนมที่
จะปวยดวยอาการของโรคติดอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปสูปญหาทางสังคม
อยางกวางขวาง
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1.2 แนวคิดการติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction)
อินเทอรเน็ตกําลังกลายเปนประเด็นทางสังคมที่กําลังไดรับการพูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการใชอินเทอรเน็ตอยางไมถูกตอง เชน การลอลวง การชมภาพลามกอนาจาร
การพนัน และการเลนเกมออนไลนอยางหมกมุน นอกจากนี้ยังมีผูใชอินเทอรเน็ตบางคนอาจจะใช
อินเทอรเน็ตเพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธกัน เชน การเขาหองแช็ตแบบ
ออนไลน (Chat Room) การรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้เปนเหตุทํา
ใหผูใชอินเทอรเน็ตมักจะใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการใชอินเทอรเน็ตและมีแนวโนมที่จะใชเวลาในการ
อิ น เทอร เ น็ ต เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในครั้ ง ต อ ไปจนกระทั่ ง ในที่ สุ ด อาจจะทํ า ให ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต อยู ใ นภาวะติ ด
อินเทอรเน็ต (Internet Addict) (ไชยรัตน บุตรพรหม. 2545)
โดยทั่วไปคําวา การเสพติด (Addiction) มักถูกใชในความหมายเกี่ยวกับการใชสารเสพติด
โดยที่ผูที่ติดใชสารเสพติดเปนประจํา ไมสามารถควบคุมการใชสารของตนได มีความตองการเสพอยู
ตลอด มักมีอาการดื้อยา หรือถอนยารวมดวย เชน การติดยาเสพติด การติดแอลกอฮอล (Bratter; &
Forrest. 1985) ตอมาคําวา การเสพติด ไดมีการนํามาใชอยางแพรหลายเกี่ยวกับปญหาทางดาน
พฤติกรรม ซึ่งเรียกวา พฤติกรรมติด มีความหมายถึงการชอบทําพฤติกรรมอยางหนึ่งมากจนไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมนั้น ๆ ของตนเองได แมวาการกระทํานั้นจะกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง เชน การติด
คอมพิวเตอร การติดการพนัน การติดเกม การติดโทรทัศน การติดอินเทอรเน็ต (Truan. 1993; shotten.
1991; Young. 1999; Griffiths. 1998)
การติดอินเทอรเน็ต ถือเปนการเสพติดสื่อประเภทหนึ่ง (Media addiction) เนื่องจาก สื่อชวย
ใหเกิดความรูสึกผอนคลายจากปญหาความกดดัน และปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งนี้ มุลเลอร
(ธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2545; อางอิงจาก Mueller. 1996) ไดนําเสนอพฤติกรรมการเสพติดสื่อ
ดังตอไปนี้ 1) การถูกสื่อครอบงํา และใชเวลามากขึ้นในสื่อรูปแบบตาง ๆ 2) การไดรับผลกระทบจากการ
ใชส่ือมากเกินไป เชน การละทิ้งครอบครัว เพื่อน และสังคมรอบตัว 3) การพยายามหาโอกาสในการใช
สื่ออยางตอเนื่อง 4) การติดสื่อจนเกิดพฤติกรรมที่ยากจะบังคับ หรือควบคุม 5) การใชสื่อทําใหเกิด
อารมณแปรปรวน สื่อสรางความรูสึกเหมือนจริงใหกับบุคคล 6) ไมสามารถควบคุมเวลาในการใชสื่อได
7) การละทิ้งความรับผิดชอบในหนาที่การงาน หรือการเรียน 8) การรูสึกไมพอใจ เมื่อไดรับการตักเตือน
เกี่ยวกับการใชสื่อ 9) มีการลงทุนในคาใชจายเกี่ยวกับสื่อมากเกินไป
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ในการศึกษาเรื่องการเสพติดสื่อ การติดสื่ออินเทอรเน็ตถือเปนการเสพติดสื่อประเภทหนึ่ง
เชนเดียวกับการติดสื่อโทรทัศน แชรมม (Schramm. 1961) พบวาปจจัยทางจิตของบุคคลเปนสิ่ง
สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการเสพติด โดยปญหาการติดโทรทัศนมักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีปญหาทางจิต
เปนผูขาดพื้นฐานที่ดีในโลกแหงความจริง ไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางโลกแหงความจริง
และโลกแหงจินตนาการ ผูที่เสพติดจะยึดโลกแหงความฝนในโทรทัศน และการชมโทรทัศนทําใหรูสึก
ผอนคลาย ลดความเครียด ความวิตกกังวลจากปญหาในชีวิต ดังนั้นบุคคลจึงใชเวลาสวนใหญไปกับการ
ชมโทรทัศน ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยพบวา การเสพติดโทรทัศนเปนการหลบหนีจากชีวิตจริงสูโลก
แหงจินตนาการ เพื่อชวยผอนคลายอารมณ และผูเสพติดโทรทัศนกลาววา โทรทัศนชวยใหหลบหนี
ปญหา (ธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2545; อางอิงจาก Brown. 1980)
ปจจุบันไมเพียงแตสื่อโทรทัศนเทานั้นที่เขามามีบทบาทตอเยาวชน สื่ออินเทอรเน็ตก็มีบทบาท
เปนอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางการดํารงชีวิต การเพาะบมความเชื่อ ความคิด เจตคติ คานิยม และ
การปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ของเยาวชน อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่สรางผลกระทบกับพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมากทั้งในดานบวกและดานลบ การยึดติดยึดมั่นกับกิจกรรมบนอินเทอรเน็ต มาก
จนเกินไปนั้นกอใหเกิดผลกระทบอยางคาดไมถึง โดยเราเรียกพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่มาก
จนเกินไปวา “การเสพติดอินเทอรเน็ต” หรือ “การติดอินเทอรเน็ต”
การติ ด อิ น เทอร เ น็ ต จึ ง ถื อ เป น การเสพติ ด ประเภทหนึ่ ง โดยเป น การเสพติ ด ด า นการทํ า
พฤติกรรม อยางหนึ่งมากจนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นได และกอใหเกิดผลเสียตามมา สําหรับ
การติดอินเทอรเน็ตในประเทศไทย แพทยหญิง ดวงใจ กสานติกุล (2543) กลาววา ขณะนี้พบวาคนไทย
ปวยเปนโรคติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction) สูงขึ้นและ คาดการณวาดวย สภาพสังคมไทยที่
เปดรับเทคโนโลยีมากขึ้นจะสงผลใหคนไทยมีแนวโนมที่จะปวยดวยอาการของโรคติดอินเทอรเน็ตเพิ่ม
มากขึ้นและมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปสูปญหาทางสังคมอยางกวางขวาง
ในงานวิจัยตางประเทศการศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต มีการศึกษากันอยางแพรหลาย
ในหลายประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร โดยนักวิจัยมีการใชคําเรียก
ที่แตกตางกันไดแก “Internet addiction” (Chou; & Hsiao. 2000; Young. 1996) หรือ “Internet Addiction
Disorder” (Goldberg. 1996) หรือ “Internet pathological use” (Davis. 2001; Morahan-Martin; &
Schumacker. 2000) หรือ Internet depency (Scherer. 1997) สําหรับในงานวิจัยนี้จะใชคําวา พฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ต (Internet dependency)
กริฟฟทท (Griffith. 1995) ไดเสนอแนวคิดการเสพติดเทคโนโลยี และระบุวาการเสพติดเทคโนโลยี
เปนการเสพติดดานพฤติกรรรม คือ เสพติดที่การกระทํา (Behavior Addiction) ไมไดเปนการเสพติด
ทางสารเคมี (non-chemical) มีลักษณะเชนเดียวกับการเสพติดการพนัน กลาวคือ เปนการเสพติดใน
สิ่งที่กระทําและความรูสึกที่ไดรับจากการกระทํา โดยการเสพติดเทคโนโลยี เกี่ยวของกับการที่บุคคล
มีปฏิสัมพันธกับเครื่องมือ มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และทําใหเกิดการเสพติด โดยระบุวาการติด
อินเทอรเน็ต ถือเปนการเสพติดเทคโนโลยีในลักษณะหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ เบรนเนอร (Brenner. 1996)
ที่ระบุวาการเสพติดอินเทอรเน็ต เปนการเสพติดดานจิตใจ ไมเกี่ยวของกับสารเคมี
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อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ดึงดูดใหบุคคลอยากเขาไปใช ในชวงกลาง ค.ศ. 1990 แนวคิดการติด
อิ น เทอร เ น็ ต ยั ง ไม ไ ด รั บ การยอมรั บ เท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากนั ก วิ ช าการส ว นใหญ ม องไม เ ห็ น ว า การใช
อินเทอรเน็ตที่มากเกินไปจะเปนปญหาตอผูใชอยางไร และยังไมมีหลักเกณฑใดที่จะระบุลกั ษณะของการ
เสพติดได แตตอมาเมื่อไดมีการศึกษาในเรื่องนี้มากขึ้นก็พบวา การเสพติดอินเทอรเน็ตนั้นสามารถ
เกิดขึ้นไดจริง โดยนักวิจัยพบวาบุคคลบางคนนั้นจะมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่ผิดปกติซึ่ง
เหมือนกับพฤติกรรมการเสพติด บุคคลนั้นจะใชเวลาทั้งวันออนไลนเขาอินเทอรเน็ต โดยไมอยากหยุด
หรือออกจากการใชอินเทอรเน็ต บุคคลจะละทิ้งกิจกรรมในชีวิตจริง ทําใหความสัมพันธในสังคมรอบขาง
ของบุคคลนั้นเริ่มลดนอยลง (ธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2545)
แมวาในการศึกษาการติดอินเทอรเน็ตการคนพบและการวินิจฉัยอาการของการติดอินเทอรเน็ต
อาจจะทําไดยาก สิ่งที่มีความจําเปนมากที่สดุ คือ ความรูและความเขาใจถึงลักษณะที่จะแยกแยะความแตกตาง
ระหวางการใชงานอินเทอรเน็ตโดยทั่วไปกับการติดอินเทอรเน็ต ดังนั้นการติดอินเทอรเน็ตจึงไดถูกจัดไว
ในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน-ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (DSM-IV) (American
Psychiatric Association. 1995) จากการอางอิงถึงการวินิจฉัยลักษณะอาการผิดปกติทางจิตทั้งหมดใน
DSM-IV พบวา พยาธิสภาพจากการพนัน (Pathological Gambling) มีความคลายคลึงกับลักษณะพยาธิ
สภาพจากการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด จึงมีนักวิชาการไดใชพยาธิสภาพจากการพนันมาเปนตัวแบบ ใน
การอธิบายถึงลักษณะพยาธิสภาพจากการใชอินเทอรเน็ต
ยัง (Young. 1996) เปนนักจิตวิทยาและถือเปนผูเชี่ยวชาญที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ของการติดอินเทอรเน็ต จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมของผูติดอินเทอรเน็ตมีลักษณะพื้นฐานคลายกับ
พฤติกรรมการติดการพนัน คือ ไมสามารถควบคุมความอยากได โดยใชหลักการวินิฉัยจาก DSM-IV
(The Diagnostic and Statistic Manual OF Mention Disorder – Fourth Edition) ที่ไดสรางคําถาม
เพื่อทําการวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยระบุวา ผูที่มีคุณสมบัติตอไปนี้อยางนอย 5 ขอ จากทั้งหมด
8 ขอ เปนเวลาอยางนอย 1 ป ถือวามีอาการติดอินเทอรเน็ต ขอคําถามดังนี้ รูสึกหมกหมุนกับการใช
อินเทอรเน็ต แมในเวลาที่ไมไดตออินเทอรเน็ต, มีความตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้น, ไม
สามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได, รูสึกหงุดหงิดเมื่อตองใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช, ใชเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตนเองตั้งใจไว, การใชอินเทอรเน็ตทําใหสงผลกระทบตองาน การเรียน
และความสัมพันธครอบครัว ปดบังคนในครอบครัวหรือเพื่อนเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตของตนเอง และ
ใช อิ น เทอรเ น็ ต เป น วิ ธี ใ นการหลี ก เลี่ย งป ญ หา หรือ คิ ดว าการใช อิ น เทอร เ น็ ต ทํ า ให ต นเองรู สึ กดี ขึ้ น
ทั้งนี้ยัง (Young. 1999) พยายามสรางหลักการเพื่อที่จะนํามาใชในการอธิบายถึงภาวะของผูที่ติด
อินเทอรเน็ตเพื่อแยกแยะความแตกตางระหวางผูที่มีการใชอินเทอรเน็ตปกติ กับการใชอินเทอรเน็ตที่
เปนการเสพติด แตจากประสบการณเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องการติดอินเทอรเน็ต จากการที่มีผูสนใจ
ศึกษาการติดอินเทอรเน็ตโดยนําเอาหลักการวิเคราะหนี้ไปใช และไดปรึกษาวามักจะพบวาผูที่มีอาการ
ติดอินเทอรเน็ตมักจะปฏิเสธวาตนเองไมไดติดอินเทอรเน็ต
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นอกจากนี้ ยัง (Young. 1998) ไดอธิบายถึงวงจรการติดอินเทอรเน็ตวา การหลบหนีออกจาก
ปญหาในชีวิตจริง เปนสิ่งที่ไมยั่งยืน เมื่อผูติดอินเทอรเน็ตหยุดการใชอินเทอรเน็ต (Log Off) หนาจอของ
โลกแหงความเพอฝน (Fantasy World) ก็จะถูกปดลง ปญหาในชีวิตจริงก็หวนหลับมา และในขณะนั้น
ผูติดอินเทอรเน็ตก็จะทนอยูกับปญหานั้นไดไมนาน เมื่อเกิดความกดดัน ความอางวางหงอยเหงามากขึน้
ก็จะเปนสาเหตุใหผูติดอินเทอรเน็ตเชื่อมตออินเทอรเน็ต (On-Line) บอยครั้งมากขึ้น ใชเวลากับ
อิ น เทอร เ น็ ต นานขึ้ น เพื่ อ แสวงหาสิ่ ง ที่ ส ามารถจั ด การกั บ ความรู สึ ก ปวดร า วในชี วิ ต จริ งและค น หา
ความรูสึกดี ๆ ที่ไดจากการเขาไปในหองสนทนาหรือในกลุมใหม
จิตแพทยชาวอเมริกัน นายแพทยไอแวน โกลดเบิรก (ธนิกานต มาฆะศิรินนท. 2545; อางอิงจาก
Goldberg. 1996) ไดใหคํานิยามการติดอินเทอรเน็ตโดยมีความคลายคลึงกับหลักเกณฑของยัง (Young.
1996) ดังตอไปนี้ 1) มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เพื่อที่จะไดใชเวลามากขึ้นในอินเทอรเน็ต 2) มีการลด
กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตลง เพื่อที่จะไดใชอินเทอรเน็ต 3) ไมสนใจสุขภาพรางกายของตนเองที่ไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมในอินเทอรเน็ต 4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมในชีวิตที่สําคัญ เพื่อใชเวลาในอินเทอรเน็ต
5) เลื่อนเวลาพักผอนออกไป หรือเปลี่ยนแปลงเวลานอนเพื่อที่จะไดมีเวลาใชอินเทอรเน็ต 6) ลดกิจกรรม
ทางสังคม ทําใหสูญเสียความสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่น 7) ละทิ้ง ละเลยครอบครัว และเพื่อน
8) ปฏิเสธที่จะใชเวลากับกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอเวลาที่ใชอินเทอรเน็ต 9) แสวงหาเวลามากขึ้น
เพื่อใชอินเทอรเน็ต 10) ละทิ้งงาน การเรียน ภาระหนาที่ของตนเอง
สําหรับการติดอินเทอรเน็ตสามารถแบงไดตามลักษณะของปญหาที่เกิดจากการใชอินเทอรเน็ต
(Young. n.d.: online) ดังนี้ 1) การเสพติดเรื่องเพศ (Cybersexual Addiction) เปนการเสพติดเรื่อง
ทางเพศในอินเทอรเน็ต ผูเสพติดจะแสวงหากิจกรรมทางเพศเพื่อสนองความตองการของตัวเอง เชน
การดูภาพลามกอนาจาร การจินตนาการเรื่องเพศ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อเปนการแสดงออกเรื่องเพศ
เนื่องจากบุคคลจะไดรับโอกาสในการแสวงหาความเพอฝน ซึ่งไมสามารเกิดขึ้นไดในโลกแหงความจริง
2) การเสพติดความสัมพันธ (Cyber-Relational Addiction) เปนการเสพติดความสัมพันธกับบุคคลที่พบ
ในอินเทอรเน็ต ไดแก การสนทนาออนไลน การแสวงหาหาความสัมพันธทางจิตใจ แสวงหาความรักใน
โลกออนไลน เปนการแสวงหาความสัมพันธเพื่อทดแทนความตองการ 3) การเสพติดการเลนเกม
ทางอินเทอรเน็ต (Net Gaming) เปนการติดการเลนเกมสออนไลน และเกมตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต
4) การเสพติดขอมูลขาวสาร (Information Overload) เปนการเสพติดขอมูลขาวสาร มีการใชอินเทอรเน็ต
ในการหาขอมูลขาวสารที่มากเกินไป โดยเปนการรวบรวมขอมูลทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวกับงาน
ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษากิจกรรมในอินเทอรเน็ตที่นําไปสูการใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป
จนกอใหเกิดผลกระทบตอวัยรุน หรือการติดอินเทอรเน็ต พบวา การเลมเกมออนไลน และการสนทนา
ออนไลน โดยการใช ICQ, MSN และ Chat Room เปนกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูการติดอินเทอรเน็ตของ
วัยรุน (Leung. 2004; Ceyhan. 2008) และงานวิจัยในประเทศไทยที่ทําการสํารวจการใชอินเทอรเน็ต
ของเยาวชนไทยอายุ 15- 24 ป ที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตกรุ ง เทพ และปริ ม ณฑล พบว า กิ จ กรรมทาง

20
อินเทอรเน็ตที่เยาวชนไทยนิยมมากที่สุดคือ การเลนเกมออนไลน และการสนทนาออนไลน (วิกานดา
พรสกุลวานิช. 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร ชวนปยะวงศ (2549) ที่ศึกษาความเสี่ยง
จากการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุนกรุงเทพมหานคร พบวาการสนทนาออนไลน เปนกิจกรรมที่วัยรุนให
ความนิยม และสวนใหญวัยรุนใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง เพื่อผอนคลายความเครียด และเพื่อมี
โอกาสรูจักเพื่อนใหม โดยเฉพาะเพื่อนตางเพศ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมติดเกมออนไลน
และสนทนาออนไลน
จากการทบทวนแนวคิดการติดอินเทอรเน็ต และลักษณะผูติดอินเทอรเน็ต สําหรับงานวิจัย
เรื่องนี้ไดใหความหมาย พฤติกรรมการติดสนทนาออนไลน และเกมออนไลนดังนี้
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน หมายถึง การที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตสนทนาพูดคุยออนไลน
มากเกินไปจนไมสามารถควบคุมเวลาในการใชอินเทอรเน็ต หรือใชมากจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
เวลาสําหรับกิจกรรมจําเปนอื่น ๆ ในชีวิต รูสึกเฝารอคอยใหถึงเวลาที่จ ะไดใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
สนทนาออนไลนมีความรูสึกหงุดหงิด ไมสบายใจ เมื่อไมไดใชอินเทอรเน็ตในการสนทนาออนไลนในการ
แสวงหาความสัมพันธกับบุคคลที่ไดพบในอินเทอรเน็ตหรือ การติดตอสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
เชน การหาเพื่อน การหาคนรัก การพูดคุยเพื่อคลายเหงา โดยใชหองสนทนาออนไลน (chat room)
หรือการสนทนาออนไลนผานโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อการสื่อสาร เชน MSN, ICQ
พฤติกรรมติดเกมออนไลน หมายถึง การที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตในการเลมเกมออนไลนมาก
เกินไปจนไมสามารถควบคุมเวลาในการเลน หรือเลนเกมออนไลนมากจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
เวลาสําหรับกิจกรรมจําเปนอื่น ๆ ในชีวิต เฝารอคอยใหถึงเวลาที่จะไดเลนเกมในอินเทอรเน็ต และรูสึก
หงุดหงิด ไมสบายใจ เมื่อไมไดใชอินเทอรเน็ตในการเลนเกมออนไลน
การวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ในการศึกษาแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต พบวาแบบวัดที่มีผูนําไปเปนแนวทางในการใช
วัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตอยางกวางขวางในหลายประเทศ คือแบบวัดของ ยัง (Young. 1996, 1998)
ซึ่งพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต 2 ฉบับ ฉบับแรกพัฒนาขึ้นในป 1996 โดยเปนแบบวัดการ
ติดอินเทอรเน็ต (Diagnostic Questionaire: DQ) ที่สรางขึ้นตามหลักการวินิฉัยจาก DSM-IV (The Diagnostic
and Statistic Manual OF Mention Disorder – Fourth Edition) ไดสรางคําถามเพื่อทําการวัดพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ต โดยระบุวา ผูที่มีคุณสมบัติตอไปนี้อยางนอย 5 ขอ จากทั้งหมด 8 ขอ เปนเวลาอยางนอย
1 ป ถือวามีอาการติดอินเทอรเน็ต โดยใหเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” ตัวอยางขอคําถามมีดังนี้
“ฉันรูสึกหมกหมุนกับการใชอินเทอรเน็ต แมในเวลาที่ไมไดตออินเทอรเน็ต”, “ฉันมีความตองการใช
อินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้น”, “ฉันไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได”, “ฉันรูสึกหงุดหงิดเมื่อตอง
ใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช”, “ฉันใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตนเองตั้งใจไว” ในการ
นําแบบวัดฉบับนี้ไปใช ทุกหนวยตัวอยางจะถูกตัดสินไดวาเปนผูเสพติดหรือไมเสพติดอินเทอรเน็ต จาก
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หลักเกณฑดังกลาว และแบบวัดอีกฉบับที่ยัง (Young. 1998) พัฒนาขึ้นเปนการศึกษาการติดอินเทอรเน็ต
(Internet Addiction Test: IAT) โดยฉบับนี้ มีจํานวน 20 ขอ เปนการวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตโดย
ไมไดตัดสินวาใครคือผูเสพติด หรือไมเสพติด แตสามารถบอกไดวาบุคคลมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตอยู
ในระดับใด ระดับต่ํา ระดับปานกลาง หรือระดับสูง ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับ
จาก “ไมเคยเลย” ถึง “เปนประจํา” ตัวอยางขอคําถาม “บอยแคไหนที่คุณเลนอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตั้งใจไว”
“บอยแคไหนที่ ผลการเรียนของคุณไดรับผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป” “บอยแคไหน
ที่คุณไมสนใจงานบานหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพราะเลนอินเทอรเน็ตมากเกินไป” สําหรับขอคําถามที่วัด
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของยังทั้งสองฉบับ สวนใหญเปนการวัด การใชอินเทอรเน็ตในดานทั่ว ๆ ไป
ไมไดมีการระบุถึงกิจกรรมที่ใชอยางชัดเจนมากนัก
ในประเทศไทยการวั ด พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ผู วิ จั ย ส ว นใหญ ไ ด ใ ช แ บบวั ด ของยั ง
(Young. 1996, 1998) เปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีดังตอไปนี้
งานวิจัยของ ไชยรัตน วรรณรัตน (2545) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใชแบบวัดของ ยัง (Young. 1996) ในการวัดพฤติกรรมติด
อินเทอรเน็ต โดยแบบวัดฉบับนี้สรางไวเพื่อเปนหลักในการวินิจฉัยพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต จํานวน 8 ขอ
โดยใหเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” และจะถูกตัดสินไดวาเปนผูเสพติดหรือไมเสพติดอินเทอรเน็ต
โดยหากตอบวา “ใช” ตั้งแต 5 ขอขึ้นไป ถือวาเปนผูเสพติดอินเทอรเน็ต และทําการศึกษาในกลุมวัยรุน
อายุ 12- 21 ป ตัวอยางขอคําถามทั้ง 8 ขอ “ทานรูสึกหมกมุนอยูกับการใชอินเทอรเน็ต”, “ทานมีความ
ตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้น”, “ทานไมสามารถลด หรือหยุดการใชอินเทอรเน็ตได”, “ทานมัก
มีอาการกระวนกระวายใจ ซึมเศรา หงุดหงิด หรืออารมณไมคอยดี เมื่อเลิกหรือหยุดใชอินเทอรเน็ต”,
“ทานใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตั้งใจไว”, “การใชอินเทอรเน็ตของทานทําใหความสัมพันธ
กับเพื่อน หรือครอบครัวลดลง รวมทั้งมีผลกระทบตอการเรียน”, “ทานมักโกหกหรือปดบังผูอื่นเกี่ยวกับ
การใชอินเทอรเน็ต” “ทานรูสึกพึงพอใจที่จะใชอินเทอรเน็ตเพื่อผอนคลายความเครียดจากปญหาตางๆ
ในชีวิตประจําวัน”
นอกจากนี้ในงานวิจัยเรื่องนี้ยังไดนําแบบวัดอีกฉบับของยัง (Young. 1998) มาใชในการศึกษา
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตจะแตกตางจากแบบวัดในขางตน โดยแบบวัดของยัง (Young. 1998) ฉบับนี้
เปนการวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตโดยไมไดตัดสินวาใครคือผูเสพติด หรือไมเสพติด แตสามารถบอกได
วาบุคคลมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตอยูในระดับใด ระดับต่ํา ระดับปานกลาง หรือระดับสูง ไชยรัตน
วรรณรัตน (2545) ไดนําแบบสอบถามของยัง (Young. 1998) มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสภาพความ
จริงในสังคมไทย โดยมีโดยลักษณะของขอคําถามจะเปนการถามถึงปริมาณการใชอินเทอรเน็ต ลักษณะ
ของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับจาก “ไมเคยเลย” ถึง “เปนประจํา”จํานวน 20 ขอ ตัวอยาง
ขอคําถาม“บอยแคไหนที่ทานพบวา ทานใชเวลาเลนอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตั้งใจไว”, “บอยแคไหนที่ทา น
พบวา ทานมักสรางความสัมพันธกับผูอื่นในอินเทอรเน็ต”, “บอยแคไหนที่ทานพบวา ทานชอบความ
สนุกสนาน ความตื่นเตนในการใชอินเทอรเน็ตมากกวากิจกรรมอื่นในชีวิตประจําวัน”, “บอยแคไหนที่
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ทานพบวา พอแม เพื่อน มักตําหนิเกี่ยวกับเวลาในการใชอินเทอรเน็ต”, “บอยแคไหนที่ทานพบวา ทาน
กลัววาชีวิตที่ไมมีอินเทอรเน็ตจะทําให ทานเบื่อหนาย วางเปลา ไมราเริง”, “บอยแคไหนที่ทานพบวา
ทานพยายามปดบังผูอื่นในเรื่องของเวลาในการใชอินเทอรเน็ต”,“บอยแคไหนที่ทานพบวา ทานรูสึกหมกมุน
อยูกับอินเทอรเน็ต เวลาที่ไมไดใช หรือมักเพอฝนถึงเวลาที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต”
งานวิจัยของ ชัชพงศ ตั้งมณี และอรุณี กําลัง (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตโดย
ไดพัฒนาขอคําถามที่ใชในการวัดมาจากขอคําถามที่เปนภาษาอังกฤษที่ยัง (Young. 1998) เปนผูสราง
และ Chou and Hsiao (2000) ไดพัฒนาและปรับแกสําหรับวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไต ห วั น จากนั้ น นํ า มาเรี ย บเรี ย งข อ คํ า ถามเป น ภาษาไทย และทดลองใช กั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสอบถามความเขาใจ ขอเสนอแนะเพื่อปรับขอคําถามให
มีความเขาใจตรงกันมากขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับจาก “ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง” ถึง “เห็นดวยอยางยิ่ง”จํานวน 11 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .904 ตัวอยางขอคําถามที่
ใชวัด “ทานมีความรูสึกกังวล ไมสบายใจ เมื่อตอง disconnect หรือ Log-off จากการใชอินเทอรเน็ต”,
“ทานรูสึกวา ทานใชเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตั้งใจไว”, “ทานมีความรูสึกไมสบายใจ
หงุดหงิด หรือเบื่อ เมื่อไมไดใชอินเทอรเน็ต” สําหรับเกณฑที่ใชในการบงชี้ลักษณะเสพติดอินเทอรเน็ต
ของนิสิตที่เปนหนวยตัวอยางจะพิจารณาจากขอคําถาม กลาวคือ ถาหนวยตัวอยางใดใหความเห็นดวย
กับขอคําถามอยางนอย 6 ขอ ใหถือวาเปนผูเสพติดอินเทอรเน็ต ดังนั้นทุกหนวยตัวอยางจะถูกตัดสินได
วาเปนผูเสพติดหรือไมเสพติดอินเทอรเน็ต
สําหรับงานวิจัยอื่น ๆ ในประเทศไทยที่ศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตโดยใชแบบวัดของยัง
(Young. 1996, Young. 1998) เปนแนวทางในการศึกษา ไดแก งานวิจัยของ ธนิกานต มาฆะศิรานนท(
2545) ใชแบบวัดและเกณฑในการตัดสินผูติดหรือไมติดอินเทอรเน็ต ของยัง (Young. 1999) งานวิจัย
ของ รวิกรานต นันทเวช (2550) ใชแบบวัดของยัง (Young. 1996, 1999) ทั้งสองฉบับ โดยไดปรับปรุง
เนื้อหาแบบวัดมาจากแบบวัดของไชยรัตน บุตรพรหม (2545) และงานวิจัยของ วณิชยา บุญทรง (2548)
ใชแบบวัดของ ยัง (Young. 1998) และนํามาประยุกตเพื่อวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตใน 5 ประเภท
ตอไปนี้ การเสพติดทางเพศ การเสพติดความสัมพันธ การเสพติดเกม การเสพติดขอมูลขาวสาร และ
การเสพติดคอมพิวเตอร และเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามออนไลน
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในเนื้อหากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลน
เกมออนไลน และการสนทนาออนไลน ซึ่งถือเปนกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน
(Leung. 2004; Ceyhan. 2008) โดยผูวิจัยนําแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction
Test -IAT) ของยัง (Young. 1998) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวกับการสนทนาออนไลน
และการเลนเกมออนไลน บางขอคําถามผูวิจัยไดสรางขึ้นใหมเพื่อใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ และ
ในการสรางขอคําถามเพื่อใหสามารถวัดไดตรง ผูวิจัยไดนําขอคําถามไปใหนักเรียนชั้นมัธยมตนอาน
เพื่อปรับใหมีความเขาใจที่ตรงกันทั้งทางดานภาษา สถานการณที่ใชวัดในขอคําถามเกี่ยวกับการใช
อินเทอรเน็ตในการสนทนาออนไลน และการเลนเกมออนไลน
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2. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ในการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดใชทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ในการกําหนดขอบขายของปจจัยเชิงสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1977)
เชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยสภาพแวดลอม และปจจัยสวน
บุคคล โดยรวมกันในลักษณะที่กําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism) ดังภาพประกอบ 1

P

B

E

ภาพประกอบ 1 แสดงการกําหนดซึ่งกันและกันของปจจัยทางดานพฤติกรรม (B: Behavior)
สภาพแวดลอม (E: Environment) และปจจัยสวนบุคคล (P: Personal)
จากภาพประกอบ 1 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของบุคคล (B) สภาพแวดลอม (E) และปจจัย
สวนบุคคล (P) ไดแก ปจจัยทางปญญา และปจจัยภายในอื่น ๆ ที่มีผลตอการเรียนรูและการกระทํา
ปจจัยทั้งสามปจจัยนี้แมวาจะทําหนาที่กําหนดซึ่งกันและกัน แตก็ไมไดหมายความวากําหนดซึ่งกันและ
กันอยางเทาเทียมกัน บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกปจจัย และอิทธิพลดังกลาวก็ไมไดเกิดขึ้น
พรอ ม ๆ กัน หากแตตอ งอาศัยเวลาในการที่ปจจัย ใดปจ จัยหนึ่ง จะมีผลตอ การกําหนดปจ จัยอื่น ๆ
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2536; อางอิงจาก Bandura. 1989) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจไมคงอยูเสมอไป
ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และทั้งสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
สําหรับความหมายของการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎีนี้ แบนดูราให
ความหมายการเรียนรูไมแตกตางไปจากความหมายของการเรียนรูของนักจิตวิทยาคนอื่น ๆ แตการให
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม แบนดูราตีความแตกตางจากที่นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรม
นิยมตีความ เนื่องจากนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมมองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในแงของการ
แสดงออก หรือการกระทํา (performance) คือ บุคคลจะตองแสดงออกในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจึง
จะเรียกวา เกิดการเรียนรู แตแนวคิดของแบดูรามองวาการเรียนรูไมจําเปนที่จะตองพิจารณาในแงของ
การแสดงออกเพียงอยางเดียว แตการไดมาซึ่งความรูใหม ๆ (Acquired) ก็ถือวา การเรียนรูเกิดขึ้นแลว
แมวาจะยังไมมีการแสดงออกก็ตาม การเรียนรูในทฤษฎีนี้จึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายใน
แมวาจะยังไมมีการแสดงออก (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2536: 48)
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สําหรับการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ผูวิจัยนําทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคมมาเปนกรอบในการศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ไดอธิบายสาเหตุ
ของพฤติกรรมวาเกิดจากปจจัยภายในตัวบุคคลและ ปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งถือไดวาเปน การวิเคราะห
พฤติกรรมที่มุงศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจากภายใน(ปจจัยภายในตัวบุคคล) และภายนอก (ปจจัย
สภาพแวดลอม) ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษยตามแนวพฤติกรรมศาสตร นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดนําแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมารวมในการอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ซึ่งไดแก แนวคิด
การถายทอดทางสังคม แนวคิดการเห็นคุณคาในตนเอง แนวคิดความวาเหว แนวคิดจิตสํานึก และแนวคิด
การควบคุมตน ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษา
ตัวแปรเชิงเหตุ และผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ดังตอไปนี้
1) ตัวแปรที่เปนสาเหตุภายนอก ซึ่งเปนสาเหตุทางดานสภาพแวดลอม (Environment) โดยจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวของไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม
ดานครอบครัว และกลุมเพื่อนมีดังตอไปนี้ การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว การเปนแบบอยาง
ของผูปกครองในการรับสื่อ สัมพันธภาพในครอบครัว อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
2) ตัวแปรสาเหตุภายใน ซึ่งเปนสาเหตุสวนบุคคล (Personal) โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวของไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตน
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา และความเหงา
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ตัวแปรเชิงสาเหตุและผล ตลอดจนผลการวิจัยตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต จะนําเสนอดังตอไปนี้
แนวคิดการถายทอดทางสังคม
ความหมาย
การถายทอดทางสังคมหรือที่ใชคําเรียกแตกตางกันไปวา การขัดเกลาทางสังคม สังคม
ประกิต หรือสังคมกรณเปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรูปทัสถานทางสังคม (Social norms) และคานิยม
ทางสังคม (Social value) ซึ่งการถายทอดทางสังคมไดรับความสนใจในการศึกษาจากนักวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยไดมีการใหความหมายของการถายทอดทางสังคมไวดังนี้
เบอรน (Berns. 2004: 3; citing Brim. 1996) การถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่ทํา
ใหบุคคลไดมาซึ่งความรู ทักษะ และบุคลิกภาพ และทําใหบุคคลสามารถเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
และสังคมได งามตา วนินทานนท (2545: 11) การถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงบุคคล
เขากับสังคมและวัฒนธรรม บุคคลจะเรียนรูและซึมซาบเอาความเชื่อ เจตคติ คานิยม และบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่เปนสมาชิกอยูเขาไว เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวความคิด และพฤติกรรม
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สุพัตรา สุภาพ (2533: 48) การถายทอดทางสังคม เปนกระบวนการทั้งทางตรงและ
ทางออม ที่บุคคลไดเรียนรูคุณคา กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผน ที่กลุมหนึ่ง ๆ กําหนดหรือวางไว เพื่อ
เปนแบบแผนของการปฏิบัติตอกัน และใหบุคคลไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
นอกจากนี้นักวิชาการหลายทาน เชน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 45) วันเพ็ญ พิศาลพงศ
(2540: 56-57) ไดกลาวถึงความหมายของการถายทอดทางสังคมในมุมมองของนักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา
และนักมานุษยวิทยา ไวดังตอไปนี้ นักจิตวิทยา กลาวถึงการถายทอดทางสังคมวาเปนกระบวนการพัฒนา
บุคคลใหมีจิตลักษณะที่สอดคลองกับที่สังคมตองการ โดยบุคคลจะรับเอาความเชื่อ คานิยม เจตคติและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับความตองการของสังคม สําหรับนักสังคมวิทยา กลาวถึง การถายทอดทางสังคม
วาเปนกระบวนการที่สังคมกลอมเกลา หรื อฝกฝนใหบุคคลมีพ ฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการเรียนรู
สถานภาพ บทบาท และปทัสถานทางสังคม และนักมานุษยวิทยา กลาวถึงการถายทอดทางสังคมวา
เปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรู วัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองเปนสมาชิก
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม
ที่เชื่อมโยงบุคคลเขากับสังคมและวัฒนธรรมเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและซึมซาบเจตคติ คานิยม และ
บรรทัดฐานของสังคม ในการเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้งดานความคิดและการกระทํา
เพื่อทําใหสามารถปฏิบัติตนใหเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุมและสังคม
ความสําคัญของการถายทอดทางสังคม
การถายทอดทางสังคม เริ่มตนตั้งแตเกิดและดําเนินตอไปตลอดชีวิตของบุคคล และมีผลตอ
ความเชื่อ เจตคติ คานิยม แรงจูงใจ การควบคุมตนเอง การนับถือตนเอง ศีลธรรม บทบาททางเพศ และ
พฤติกรรมตาง ๆ (Berns. 2004: 29, 34; สุพัตรา สุภาพ. 2546: 37) ทั้งนี้การถายทอดสังคมมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการทําใหบุคคลสามารถเรียนรูระเบียบแบบแผนในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
สัง คม สามารถพัฒ นาศักยภาพของตน และรูป แบบความสัม พัน ธที่ดีใ นสัง คมที่ต นเปน สมาชิก อยู
ตลอดจนสามารถควบคุมความรูสึกนึกคิด ความประพฤติใหเหมาะสมกับวาระและโอกาสตาง ๆ โดย
เปาหมายหลักของการถายทอดทางสังคมมี 5 ดานคือ (Berns. 2004: 34-42)
1) พัฒนาการในการรับรูเกี่ยวกับตนเอง(Develop a Self-concept) ซึ่งเปนการรับรูเกี่ยวกับ
ตนเองโดยผานประสบการณจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูการเรียนรูในการแสดง
พฤติกรรม
2) ความสามารถในการกํากับตนเอง/ควบคุมตนเอง (Enable Self-regulation) เปนการควบคุม
ตนเองของบุคคลในดานอารมณ ความคิด และการกระทํา
3) การสรางพลังความสําเร็จ (Empower Achievement) โดยผูใหญและเพื่อนเปนกลุมคนที่
มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการไปสูความสําเร็จของเด็ก
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4) บทบาททางสังคมที่เหมาะสม (Acquire Appropriate Social Role) การกลายเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม บุคคลตองมีหนาที่ในสังคมซึ่งขึ้นอยูกับบทบาทที่ไดรับ เชน เมื่อเปนหัวหนา ตองมีบทบาทใน
การเปนผูนํา เมื่อเปนบิดามารดาตองมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูลูก
5) ทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการ (Implement Development Skills) เปนการพัฒนาเกี่ยวกับ
ทักษะดานตาง ๆ เชน ทักษะทางดานการรูคิด ดานอารมณ และดานสังคม
ดังนั้นการถายทอดทางสังคมจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตลอดทุกชวงของชีวิต ที่ชวยใหบุคคล
สามารถเรียนรูระเบียบแบบแผนและการปฏิบัติตนในสังคม โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ ความคิด
และพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถกระทําตามบทบาทและหนาที่ของตนไดอยางดี
ในการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งรวมถือสื่ออินเทอรเน็ตก็เชนเดียวกัน บุคคล
ตองไดรับการถายทอดทางสังคมเพื่อเรียนรูใหสามารถปฏิบัติตนกับมูลขาวสารไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม เพราะหากไมมีการวิเคราะหไตรตรองหรือปฏิบัติกับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง อาจทําให
หลงเชื่อจนเกิดคานิยม และการปฏิบัติตนในทางที่ไมเหมาะสมได
วิธีการและตัวแทนในการถายทอดทางสังคม
กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนกลุมวัยรุนตอนตน ถือเปนวัยที่จําเปนอยางยิ่งตอ
การไดรับการถายทอดทางสังคม เนื่องจากเปนวัยที่เด็กจะพนจากสภาพความเปนผูเยาว และเริ่มสูภาวะ
ของการเปนหนุมสาว จึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความแปรปรวนของอารมณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน จึงทําใหเด็กวัยรุนมักจะทําอะไรตามเพื่อน
เชน การแตงกาย แฟชั่น และเปนวัยที่ตองการใหบิดามารดาเขาใจ และยอมรับ โดยการถายทอดทาง
สังคมกระทําโดยผานตัวแทนในการถายทอดทางสังคมไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน กลุม อาชีพ
ศาสนา และสื่อมวลชน (สุพัตรา สุภาพ. 2533: 58; Berns. 2004: 42-52)
สําหรับวิธีการถายทอดทางสังคม แบงออกเปนการถายทอดทางสังคมทางตรง และทางออม
การถายทอดทางสังคมโดยตรง เปนการขัดเกลาที่ตองการใหบุคคลปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน เปน
การบอกวาสิ่งใดควร หรือไมควรกระทํา อะไรผิดอะไรถูก ซึ่งมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เปนการ
ชี้ทางและแนะแนวทางในการปฏิบัติตอบุคคลอยางจงใจ เพื่อใหสามารถวางตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม
การถายทอดทางสังคมวิธีนี้จะพบเห็นเสมอในครอบครัว และโรงเรียน โดยโรงเรียนจะมีการอบรมอยาง
เปนทางการมากกวาครอบครัว สําหรับวิธีการถายทอดทางสังคมทางออม เปนการอบรมที่ไมไดบอกกัน
โดยตรง บุคคลไดรับประสบการณหรือประโยชนจากการสังเกต หรือการเลียนแบบการกระทําของผูอื่น
โดยเฉพาะการเลียนแบบบิดามารดา หรือเลียนแบบการกระทําของเพื่อน (สุพัตรา สุภาพ. 2533: 50-51)
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ ไ ด ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคข อ มู ล ข า วสารจาก
สื่อมวลชน มีผลการวิจัยจํานวนมากที่พบวาตัวแทนในการถายทอดทางสังคมที่สําคัญและมีอิทธิพลเปน
อยางยิ่งตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน คือ ครอบครัว และกลุมเพื่อน ซึ่งสอดคลอง
กับที่พระธรรมปฎกไดกลาวถึงปจจัยภายนอกที่จําเปนอยางยิ่งในโลกยุคขอมูลขาวสารเพื่อใหเยาวชน
สามารถบริโภคขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม ที่เรียกวา กัลยาณมิตร ซึ่งหมายถึงบุคคลผูเพียบพรอม
ดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชักจูง หรือเปนตัวอยางที่ดี เชน บิดามารดา ครูอาจารย และเพื่อน
(พระธรรมปฏก. 2546: 621 - 623) โดยครอบครัวเปนผูมีอิทธิพลตอการถายทอดทางสังคมทั้งทางตรง
และทางออมในการบริโภคขอมูลขาวสาร(Roberts; & Vega. 2005; Koolstra; & Lucassen. 2004; Soo;
Jae; & Choon. 2008; Yang; & Tung. 2007; Young. 1999; Nam. 2002) ซึ่งสอดคลองกับดวงเดือน
พันธุมมนาวิน และคณะ (2529: 17) ครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชสื่อมวลชนของเด็กทั้งทางตรง
และทางออม โดยบุคคลในครอบครัวอาจจะเปนผูสอนใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมเหลานี้ ในขณะเดียวกัน
สภาพแวดลอ มบางชนิด ของครอบครัว ก็อ าจผลัก ดัน ใหเ ด็ก มีพฤติกรรมการใชสื่อมวลชนตาง ๆ ได
ดวย โดยอาจกลาวไดวาครอบครัวมีอิทธิพลตอการใชส่ือมวลชนของเด็กวัยรุนได 6 ทาง คือ การใช
สื่อมวลชนของบิดามารดา ความขัดแยงภายในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การสื่อสารระหวางบิดา
มารดากับเด็ก การสงเสริมการใชสื่อมวลชนในอดีต และการควบคุมการรับสื่อมวลชนในเด็ก
สําหรับในงานวิจัยเรื่องนี้จึงสนใจศึกษาการถายทอดทางสังคมในครอบครัวทั้งทางตรงและ
ทางออมที่เกี่ยวของกับการใชอินเทอรเน็ตของเยาวชน โดยศึกษาในตัวแปรการควบคุมอิทธิพ ลสื่อ
อินเทอรเน็ตในครอบครัว และการเปนแบบอยางของบิดามารดาในการรับสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังศึกษา
ความขัดแยงภายในครอบครัวที่พบวามีอิทธิพลตอการติดอินเทอรเน็ต (Yang & Tung. 2007; Lin &
Tsai.
2002) หรือในงานวิจัยนี้เรียกวา สัมพันธภาพในครอบครัว โดยศึกษาในตัวแปรการรับรู
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา และการรับรูความสัมพันธระหวางนักเรียนกับบิดามารดา
ทั้งนี้ในกลุมเพื่อนพบวาเปนผูที่มีอิทธิพลตอการถายทอดทางสังคมทางออมโดยการเปน
แบบอยางในการบริโภคขอมูลขาวสาร (Krosnic; Anand; & Hartl. 2003: abstract; Chaffee; & Times.
1976; Ryu & Kim. 2003; Cho; & Lee. 2004) และการศึกษาการถายทอดทางสังคมในกลุมเพื่อน
ผูวิจัยสนใจศึกษาการไดรับแบบอยางจากเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อน
การถายทอดทางสังคมในครอบครัว กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ครอบครัวเปนตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่สําคัญที่สุด โดยเปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ขัดเกลาใหรูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา
โดยจากการทบทวนงานวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน ผลการวิจัย
จํานวนมากที่พบวาบิดามารดาเปนผูมีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่งในพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสาร
ของเยาวชน (Koolstra; & Lucassen. 2004; Tsfati; Ribak; & Cohen. 2005)
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จากการประมวลผลการวิจัยเรื่องการสื่อสารและเด็ก โรเบิตส (ดวงเดือน พันธุมมนาวิน;
และคณะ. 2529; อางอิงจาก Roberts. 1973) พบวาสิ่งที่เปนตัวกําหนดการใชสื่อสารมวลของเยาวชนมี
สองประเภท ประเภทแรกคือลักษณะของผูรับเอง เชน ความสนใจ ความสามารถเขาใจ สุขภาพจิต
ส ว นป จ จั ย ที่ อ าจเป น ตั ว กํ า หนดการรั บ สื่ อ มวลชนของวั ย รุ น อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การเรี ย นรู ก ารใช
สื่อมวลชนจากคนอื่น ๆ ในครอบครัว เชน จากบิดามารดา พฤติกรรมการใชสื่อมวลชนนั้น สวนหนึ่งเกิด
จากการที่เด็กรับการถายทอดมาจากบิดามารดา โดยกระบวนการถายทอดซึ่งมีบิดามารดาเปนผูสอน
และมีเด็กเปนผูเรียนรูนี้ อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ทั้งสองฝายรูตัวหรืออาจจะไมรูตัวก็ได
ทั้ งนี้ บิดามารดาถื อ เป น ผู ที่ มี บ ทบาททั้ ง ทางตรงและทางออ มต อ การเป ดรับ สื่ อ มวลชน
ของเยาวชนทั้งการเปดรับสื่อโทรทัศน (Koolstra; & Lucassen. 2004) และการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต
(Cho; & Lee. 2004) โดยในครอบครัวที่บิดามารดามีการตระหนักถึงอิทธิพลของภัยจากสื่อมีแนวโนมที่
จะเปนผูควบคุมการเปดรับสื่อของเด็ก และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ (Tsfati; Ribak; & Cohen.
2005) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาการที่ บิดามารดาตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อที่มีตอเด็กมี
ความสัมพันธกับการใหคําแนะนําแกเด็กในการเปดรับสื่อ (Liebes; & Katz. 1990) ตลอดจนถึงการ
ควบคุมเวลาในการเปดรับสื่อ และการเลือกประเภทเนื้อหาขาวสาร ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนการ
ถายทอดทางสังคมทางตรงของบิดามารดา
นอกจากการถายทอดทางสังคมทางตรงแลว บิดามารดายังเปนผูมีอิทธิพลทางออมตอเด็ก
โดยการเป น แบบอย า งในการเป ด รั บ สื่ อ มวลชน เช น ในการเป ด รั บ สื่ อ โทรทั ศ น พ บว า พฤติ ก รรม
การชมโทรทัศนของบิดามารดาถือเปนตนแบบ(Model) สําหรับเด็กในการเลียนแบบพฤติกรรมทั้งจาก
เวลาที่ใชในการชมโทรทัศน ตลอดจนประเภทของรายการที่เลือกดู (Koolstra; & Lucassen. 2004; citing
Nathanson. 2001)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว
ทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยสนใจศึกษาการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัว และแบบอยางของผูปกครองในการเปดรับสื่อ ที่ไดจากแนวคิดการถายทอดทางสังคมและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
2.1 การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวผูวิจัยได
ทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต และการควบคุมอิทธิพล
สื่อมวลชนอื่นรวมดวย เนื่องจากอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยไดไมนาน งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการควบคุมอิทธิพลจากสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวจึงยังพบไมมากนัก แตอินเทอรเน็ตถือ
เปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัยเรื่องการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนของ
ครอบครัว กับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชนไทยของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2529) รวมดวย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา.
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2529: 30-35) ไดทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุม
อิทธิพลของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนจากนักวิชาการหลายชาติ พบวาการควบคุมอิทธิพล
ของสื่อมวลชน ตอเด็กของบิดามารดาตามที่ไดมีการวิจัยไว ไดแก 1) การควบคุมเวลาที่ชมและปริมาณ
การชม 2) การควบคุมรายการ 3) การรับสื่อมวลชนพรอมกับเด็ก และ 4) การพูดคุยกับเด็กถึงเรื่องราว
ในสื่อมวลชน โดยการควบคุมเวลาที่ชมและปริมาณของการชม หมายถึง การที่บิดาหรือมารดาเปน
ผู กํ า หนดเวลาวา เมื ่อ ไหรเ ด็ก จะเริ ่ม เปด โทรทัศ นไ ด เมื ่อ ไหรจ ะตอ งเลิก รับ หรือ ควรรับ ไดเ ปน
ระยะเวลานานเทาไหร การควบคุมรายการ หมายถึง การแนะนําสงเสริมใหเด็กดูรายการโทรทัศนที่มี
ประโยชน กลาวหามเด็กชมรายการโทรทัศนที่ไมเหมาะสม หรือเปลี่ยนชองรับโทรทัศนในขณะที่มี
รายการที่ไมเหมาะสมออกอากาศอยู การรับสื่อมวลชนพรอมกับเด็ก หมายถึง ในการที่บิดามารดาจะ
สามารถควบคุมการรับและการใชสื่อมวลชนของเด็กของตนนั้น บิดามารดาจะตองทราบวาเด็กกําลังรับ
รายการอะไรอยูในขณะหนึ่ง ๆ รายการนั้นมีความเหมาะสมกับเด็กเพียงใด หรือบางฉากในบางรายการ
อาจไมเหมาะสมกับเด็ก ผูใหญก็อาจจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งได นอกจากนั้นการรวมรับสื่อมวลชน
พรอมกับเด็กยังเปนโอกาสที่บิดามารดาจะไดพูดจาอธิบายและอภิปรายกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาที่กําลัง
รับชมอยู การพูดคุยกับเด็กถึงเรื่องราวในสื่อมวลชน หมายถึง การที่ผูใหญจะพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่อวราว
ในสื่อมวลชนนั้น อาจกระทําไดทั้งกอนรับสื่อมวลชน ขณะที่รับสื่อมวลชนพรอมกับเด็ก และหลังจากทีร่ บั
สื่อ มวลชนไปแลว การพูดคุย กอ นและหลังการรับสื่อ มวลชนรายการใดรายการหนึ่ง อาจทําไดมาก
(ดวงเดือน พันธุมมนาวิน; และคณะ. 2529)
สําหรับการศึกษาเรื่องการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชน ดวงเดือน พันธุมมนาวิน และคณะ
(2529: 105-106) ไดศึกษาการควบคุมการรับสื่อมวลชนประกอบดวยการควบคุม 3 ดานคือ ควบคุมการ
เปดรับสื่อมวลชน ควบคุมการเขาใจเนื้อความของสื่อมวลชน และควบคุมการยอมเชื่อหรือปฏิบัติตาม
การชักจูงของสื่อมวลชนโดยไดนิยามดังนี้ การควบคุมการเปดรับสื่อมวลชน หมายความถึงปริมาณ
ความเอาใจใสของมารดาวาบุตร รับสื่อมวลชนประเภทใดและรับเนื้อหาอะไรบาง มารดาไดแนะนําให
เด็กเลือกชมรายการโทรทัศน วิทยุ และอานสิ่งตีพิมพที่มีประโยชน และละเวนการรับเนื้อหาที่มีโทษแก
เด็กมากนอยเพียงไร การควบคุมความเขาใจเนื้อหา หมายถึง ปริมาณการพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับ
เนื้อหาในสื่อมวลชนกับบุตร ตลอดจนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับจาก
สื่อมวลชน และการควบคุมการยอมรับการชักจูง หมายถึง ปริมาณการแนะนําสงเสริมใหเด็ก ยอมรับ
เห็นดวย ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามที่เสนอในสื่อมวลชน ประกอบกับการหามปรามมิใหเด็กเห็นดีงามและ
กระทําในสิ่งที่ไมเหมาะสม ตลอดจนมารดาแสดงเปนแบบอยางที่ดีดานนี้ดวย
นอกจากนี้ในการนิยามความหมาย การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ขอเสนอแนะ และผลงานวิจัยของนักวิชาการไทยหลายทานที่เปนผูเชี่ยวชาญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยอาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค จากสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกลาวถึงการติดอินเทอรเน็ต เปนพฤติกรรมที่ผูเลนใชเวลาสวน
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ใหญไปกับการเลนเกม หรือเลนอินเทอรเน็ตจนไมสามารถทํากิจกรรมอยางอื่น เรียกไดวา สูญเสียเวลา
ในการทํากิจกรรมอยางอื่นไปอยางมาก หากไมไดเลนมักจะมีอาการกระวนกระวาย และไดเสนอแนะ
แนวทางที่ผูปกครองควรใชในการควบคุมอิทธิพลจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยผูปกครองควรดูแลการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กอยางสม่ําเสมอ และควรเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมเพื่อเปนการเรียนรูพรอม ๆ
กับเด็ก เชน ใหเด็กสาธิตการใชงานอินเทอรเน็ต การเลนเกม การสนทนาออนไลน และควรสังเกตการ
ใชอินเทอรเน็ต การแช็ต (chat) หรือสนทนาออนไลนของวามีอะไรที่นาเปนหวงบางหรือไม โดยใช
วิธีการพูดคุย ถามไถ แนะนํา เชน การตั้งคําถามวา ตอนนี้เว็บไซตไหนนาสนใจ เด็กมี Hi5 หรือไม และ
ควรมีการกําหนดขอตกลงรวมกัน หรือการตั้งกติกาวาสามารถใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลาใดไดบาง
สถานที่ใดเหมาะสมในการตั้งคอมพิวเตอรสําหรับใชงานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ควรใหเด็กนําเสนอ
เว็บไซตที่เปนประโยชน เชน เว็บไซตที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ เว็บไซตที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
เพื่อเตรียมไวเที่ยวชวงวันสงกรานตกับครอบครัว หรือชวนกันใชไฮไฟท (Hi 5) ฉบับครอบครัว ซึ่งถือ
เปนการชวยใหเด็กรูจักการใชงานอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค (โพสตทูเดยออนไลน. 2551: Online)
ซึ่งสอดคลองกับ ผศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล หนวยจิตเวชเด็กและวัยรุน ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กลาวถึง วิธีการปองกันปญหาการติดอินเทอรเน็ตและเกม โดย ประการ
แรก ผูปกครองควรมีการตั้งขอตกลงในการใชเวลากับอินเทอรเน็ตและเกม วาอนุญาตใหเลนวันใดบาง
วันใดเลนไมไดบาง เลนไดครั้งละไมเกิน กี่ชั่วโมง ตั้งแตเวลาใดถึงเวลาใด กอนจะเลนตองรับผิดชอบทํา
อะไรใหเสร็จเรียบรอยกอนบาง หากเด็กไมรักษากติกา เชน เลนเกินเวลา ไมทําการบานใหเสร็จกอน
ฯลฯ จะลงโทษอยางไร ประการที่สอง การวางตําแหนงคอมพิวเตอรควรวางในสถานที่ที่เปนที่โลง มีคน
เดินผานไปผานมาบอย ๆ ไมควรตั้งไวในหองนอนหรือหองที่ปดมิดชิด เพื่อที่ผูปกครองจะไดติดตาม
เฝาดูได เปนการปองกันมิใหเด็กเก็บตัว แอบเลนคนเดียวในหอง หรือแอบเลนทั้งคืน ประการที่สาม ควร
วางนาฬิกาขนาดใหญไวหนาเครื่องคอมพิวเตอร หรือในตําแหนงที่เด็กสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ประการที่สี่ ใหคําชมเมื่อสามารถรักษาเวลาการเลน ควบคุมตัวเองไมใหเลนเกินเวลาใด ประการที่หา
จัดหากิจกรรมที่สนุกสนานอยางอื่นใหเด็กทํา หรือมีกิจกรรมที่ทํารวมกันในครอบครัว (สมาคมสายใย
ครอบครัว. 2552: Online)
ดั ง นั้ น จากการทบทวนความหมายและบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ งในการศึ ก ษาการควบคุ ม สื่ อ
อินเทอรเน็ตในครอบครัว สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้จะนิยามความหมายของ การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตใน
ครอบครัว หมายถึง การที่บิดามารดา หรือผูปกครองควบคุมการใชอินเทอรเน็ ตของลูก โดยมีการ
ขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต ทั้งการควบคุมจํานวนชั่วโมง ชวงเวลา และสถานที่ใชอินเทอรเน็ต มีการ
ใสใจการใชอินเทอรเน็ตของลูกวาใชอินเทอรเน็ตทํากิจกรรมใดบาง ใชอยางมีประโยชนหรือไม และมีการ
หามปราม เมื่อเห็นวาใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
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การวัด
จากการศึก ษางานวิจัย ที่เ กี่ย วกับ การวัด การควบคุมสื่อ อิน เทอรเ น็ต ในครอบครัว พบวา
ยังไมมีผูศึกษามากอน แตพบวางานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมมนาวิน และคณะ (2529: 105-106)
ไดศึก ษาการควบคุม การรับ สื่อ มวลชนในครอบครัว ซึ่ง ไดแ ก สื่อ โทรทัศ น วิท ยุ และสิ่ง ตีพิม พ
ประกอบดวยการควบคุม 3 ดานคือ การควบคุมการเปดรับสื่อมวลชน การควบคุมการเขาใจเนื้อความ
ของสื่อมวลชน และการควบคุมการยอมเชื่อหรือปฏิบัติตามการชักจูงของสื่อมวลชนและไดพัฒนาแบบ
วัดการควบคุมการเปดรับสื่อมวลชน ซึ่งขอคําถามเปนการวัดเกี่ยวกับปริมาณความเอาใจใสของมารดา
วา บุตร รับ สื่อ มวลชนประเภทใดและรับเนื้อ หาอะไรบา ง มารดาไดแ นะนํา ใหเ ด็ก เลือ กชมรายการ
โทรทัศน วิทยุ และอานสิ่งตีพิมพที่มีประโยชน และละเวนการรับเนื้อหาที่มีโทษแกเด็กมากนอยเพียงไร
จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
แบบวัดการควบคุมความเขาใจเนื้อหา ซึ่งขอคําถามเปนการวัดเกี่ยวกับปริมาณการพูดคุยและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อมวลชนกับบุตร ตลอดจนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่ง
ที่ไดรับจากสื่อมวลชน จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” และแบบวัดการควบคุมการยอมรับการชักจูง ซึ่งขอคําถามเปนการวัด
เกี่ยวกับปริมาณการแนะนําสงเสริมใหเด็ก ยอมรับ เห็นดวย ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามที่เสนอในสื่อมวลชน
ประกอบกับการหามปรามมิใหเด็กเห็นดีงามและกระทําในสิ่งที่ไมเหมาะสม ตลอดจนมารดาแสดงเปน
แบบอยางที่ดีดานนี้ดวย จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
สําหรับการวัดการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวในครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบวัดการควบคุม
สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ในครอบครั ว ขึ้ น เอง โดยสร า งข อ คํ า ถามให ค รอบคลุ ม กั บ นิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารของ
งานวิจยั เรื่องนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ มอิ ทธิ พ ลสื่อ มวลชน และ
สื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว พบผลวิจัยที่สอดคลองกันทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่แสดงให
เห็นวาการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนในครอบครัวสงผลตอพฤติกรรมการใชสื่ออยางเหมาะสม และไม
เหมาะสม โดยหากครอบครัวมีการควบคุมอิทธิพลของสื่ออินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม จะทําใหเยาวชนมี
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมนอย และในขณะเดียวกันการควบคุมการอิทธิพลของ
สื่อในครอบครัวก็จะสงเสริมใหมีพฤติกรรมการใชสื่ออยางเหมาะสมมาก จึงอาจถือไดวาการควบคุม
อิทธิ พ ลของสื่อ ในครอบครัว ทั้งสื่อ อินเทอรเ น็ต และสื่ ออื่น ๆ ทํ าใหล ดพฤติกรรมการใชสื่ อ อยา งไม
เหมาะสม และสงเสริมพฤติกรรมการใชสื่ออยางเหมาะสม ดังขอมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ตอไปนี้
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ในการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งผู วิ จั ย ได ท บทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยศาสตราจารย
นายแพทยชาญวิทย พรนภดล จิตแพทยเด็กและวัยรุน ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ไดศึกษาวิจัยการปองกันและแกปญหาเด็กติดเกม พบวา ครอบครัวเปนปจจัยสําคัญในการ
ปองกันปญหาการติดเกม โดยผลจากการศึกษาพบวา ครอบครัวควรฝกใหเด็กมีวินัย รูจักควบคุมตนเอง
และควบคุมระยะเวลาที่ใชในการเลนเกม และควรฝกเด็กใหมีความรับผิดชอบงานบาน รวมถึงควรมี
เวลาในการรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมที่สรางสรรค ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการปองกัน การติดเกม (สํานักขาวแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ. 2552: Online) และงานวิจัย
ของแฮมเมล (Hammel. 2001) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ งอิ น เทอร เ น็ ต อั น ตรายสํ า หรั บ เยาวชน รายงานว า
อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ควบคุมไดยาก และกฏเกณฑที่ตั้งขึ้นมายังไมสามารถแกปญหาได วิธีปองกัน
เยาวชนจากภัยสื่ออินเทอรเน็ต คือ การใสใจดูแลการใชอินเทอรเน็ตของบุตรหลานอยางใกลชิด
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวและการควบคุมอิทธิพลของสื่ออินเทอรเน็ต
พบวาการควบคุมอิทธิพลของสื่ออินเทอรเน็ตเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต โดยงานวิจัยที่
ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมของวัยรุนที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงผลการวิจัยพบวาการที่บิดามารดาควบคุมดูแลการใชอินเทอรเน็ตเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมที่กอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งการควบคุมดูแลของผูปกครอง ไดแก การตั้ง
กฏในการอนุญาตใหใชอินเทอรเน็ต การหามไมใหสนทนาออนไลนกับคนแปลกหนา การไมใหนัดเจอ
กั บ คนแปลกหน า ที่ รู จั ก กั น ทางอิ น เทอร เ น็ ต และการห า มไม ใ ห เ ป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลในการใช
อินเทอรเน็ต( Liau; Khoo; & Ang. 2005)
จากการทบทวนงานวิจัยที่ไดศึกษาการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวพบวามีงานวิจัยที่
ศึกษาโดยตรงคอนขางนอย งานวิจัยในตางประเทศและงานวิจัยในประเทศไทยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของครอบครัวกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แมวาจะไมมีการศึกษาในชื่อตัวแปรการควบคุมสื่อ
อินเทอรเน็ตในครอบครัว แตพบวาการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวซึ่งประกอบดวย การสนับสนุน
ดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนดานสิ่งของ การวัดในมิติการสนับสนุน
ดานขาวสาร จะเกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา คําแนะนําในการรับสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งใน
การควบคุมอิทธิพลจากสื่อมวลชนโดยเปนการพูดคุยกับเด็กถึงเรื่องราวในสื่อมวลชน ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
รวมดวย โดยงานวิจัยในตางประเทศพบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธทางลบ
กั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และเป น ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมติ ด
อินเทอรเน็ตของเยาวชนในประเทศเกาหลี (Cho; & Lee. 2004) และการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวเปนตัวแปรในการทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในกลุมเยาวชนประเทศเกาหลี (β = -.12)
(Ryu; & Kim. 2003) ดังนั้นอาจกลาวไดวา การที่ครอบครัวมีการเอาใจใสดูแลเด็กในเรื่องการรับสื่อ
อินเทอรเน็ตมากเทาไร จะเปนการควบคุมดูแลเด็กใหมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางไมพึงประสงค
นอยลง
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลควบคุมการ
ใชอินเทอรเน็ตของเยาวชนเพิ่มเติม โดยมีผลการวิจัยที่ชี้ชัดวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส โดยไดรับการควบคุมดูแลในระดับที่เหมาะสม จะหางไกลจากการรับสื่ออินเทอรเน็ตที่ เปน
โทษ หรือสงผลเสียตอตนเอง ทั้งนี้ผลการวิจัยของอัศรา ประเสริฐสิน (2552) ไดศึกษาอิทธิพลของ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลตอการรับสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบวา การ
อบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส ซึ่งเปนลักษณะการเลี้ยงดูที่พอแมสนับสนุนลูกใหมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะ
มีการกําหนดขอบเขตของพฤติกรรมเด็กในระดับที่เหมาะสม ใหความรัก คําปรึกษา ชี้แนะ และใชเหตุผล
มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบ และเยาวชนที่มีรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบนอยกวาการอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุม ทอดทิ้ง และตามใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สสิธร เทพตระการพร และคณะ (2550) ที่ศึกษาสถานการณเด็กและเยาวชนในการใชคอมพิวเตอร
เปนเวลานาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต
ดานบันเทิงทางลบ นอยกวาการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ทอดทิ้ง และตามใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 และการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต
ดานบันเทิงทางลบ
นอกจากนี้ ผลการวิ จั ย พบว า หากครอบครั ว มี ก ารควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ มวลชนอย า ง
เหมาะสม จะทํ า ให เยาวชนมีพ ฤติกรรมการเปดรั บสื่อ มวลชนอยางเหมาะสมเช นกั น โดยจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยในการรับสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ เชน สื่อโทรทัศนพบวาหากครอบครัวมี
การควบคุมอิทธิพลจากสื่อโทรทัศนอยางเหมาะสม จะทําใหเยาวชนมีการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อ
โทรทัศนไดอยางเหมาะสม โดยที่ผานมาผลการวิจัยจํานวนหนึ่งพบวาการที่บิดามารดามีการควบคุม
หรือจํากัดเวลาในการชมโทรทัศน และประเภทของรายการโทรทัศน ทําใหเด็กมีพฤติกรรมการบริโภค
ขอมูลขาวสารที่เหมาะสมจากสื่อโทรทัศนได โดยสามารถเลือกประเภทรายการที่เหมาะสมและใชเวลา
ในการดูโทรทัศนไดอยางเหมาะสม (Koolstra; & Lucassen. 2004; van den Bulck; & van den Bergh.
2000; Bybee; Robinson; & Turow. 1982) นอกจากนี้การที่บิดามารดาใหคําแนะนํา และพูดคุยเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรายการโทรทัศน จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูมากขึ้นโดยสามารถเขาใจ และประเมินเนื้อหา
ที่สื่อนําเสนอ ทําใหลดพฤติกรรมการใชความรุนแรง(Koolstra; & Lucassen. 2004) และพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาจากการชมโฆษณา (Nathanson. 1999; Nathanson; & Yang. 2003) ผลการวิจัยในดานอื่น ๆ
เกี่ยวกับสื่อโทรทัศนก็สอดคลองกันโดยพบวา การเปดรับโฆษณาและคานิยมทางดานวัตถุมีความสัมพันธ
ทางลบในกลุมเยาวชนที่พอแมใหคําแนะนําในการเปดรับสื่อโทรทัศน (Roberts; & Vega. 2005; citing
Buizjen; & Valkenburg. 2003) และงานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2529: 300) พบ
ผลการวิจัยวา ผูปกครองที่มีการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนมากในดานการเปดรับสื่อมวลชน ดานการเขาใจ
ในเนื้อหาสื่อมวลชน และดานการยอมตาม การชักจูงจากสื่อมวลชน จะทําใหเยาวชนมีการรับสื่อมวลชน
ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม และมีจิตลักษณะที่นาปรารถนาสูง
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จากการทบทวนงานวิจัย แมวาจะยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรงวาการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัวสงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม แตพบวา การเอาใจใสของผูปกครองมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค. 2547) ทั้งนี้การควบคุม
สื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว ถือเปนการแสดงความเอาใจใสของผูปกครองลักษณะหนึ่ง ผูวิจัยจึงคาดวา
การควบคุมอินเทอรเน็ตในครอบครัวสงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ดังนั้นจากทบทวนเอกสารและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ผูวิจัยจึงคาดวา การควบคุม
สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ในครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลทางลบต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และการควบคุ ม สื่ อ
อินเทอรเน็ตในครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.2 แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
การเรียนรูจากตัวแบบ(Observation Learning) ถือเปนการเรียนรูพฤติกรรมในกระบวนการ
ถายทอดทางสังคม โดยแบนดูรา (Bandura. 1977) ไดกลาวถึงการเรียนรูจากการสังเกต
ตัวแบบ
ไวในทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม(Social Cognitive Theory) วาเปนการทําพฤติกรรมเลียนแบบ
ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การถ า ยทอดทางสั ง คม โดยมี 4 กระบวนการคื อ กระบวนการใส ใ จ
กระบวนการจดจํา กระบวนการกระทํา และกระบวนการจูงใจ สําหรับความหมายของตัวแบบประทีป จินงี่
(2540: 233) ไดใหหมายถึง สิ่งที่บุคคลสังเกต ฟง หรืออาน เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลแลวประมวล
เปนขอมูลในการแสดงพฤติกรรมของตนตอไป
ทั้งนี้ในการเรียนรูจากตัวแบบ บิดามารดาถือวาเปนผูเปนตัวแบบที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนสิ่งแวดลอมที่ใกลตัวเด็ก ถาบิดามารดาเปนแบบอยางที่ดี เด็กก็จะซึมซับสิ่งที่เห็น
ไป
ในจิตใจนําไปสูการนําไปปฏิบัติในอนาคต หรือมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับ
งามตา วนินทานนท (2545: 160) ที่ไดกลาวถึงการที่บิดามารดาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กวา
เปนการปลูกฝงอบรมเด็กดวยการทําใหเห็น ซึ่งถือเปนวิธีการปลูกฝงถายทอดลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมที่ใหผลดีมากกวาการสั่งสอนโดยตรง
ในการบริโภคขอมูลขาวสารก็เชนเดียวกัน การที่บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูดวยความรักซึ่งทํา
ใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม ก็จะนําไปสูการยอมรับแบบอยางจากบิดามารดา โดยมีบิดามารดาเปน
ตนแบบของพฤติกรรม ซึ่งทําใหมีพฤติกรรมในการบริโภคขอมูลขาวสารเหมือนกับบิดามารดา (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน. 2529: 19; อางอิงจาก Maccoby. 1964) เชน ถาบิดามารดาเปนผูดูโทรทัศนมาก
เด็กก็จ ะดูโทรทัศ นมากตามไปดวย หรือที่พ บบิดามารดาสามารถอบรมลู กทางออ มได จากการเป น
ตนแบบในพฤติกรรมการชมโทรทัศน โดยเด็กจะเลียนแบบทั้งเวลาที่ใชไปในการชมโทรทัศน ตลอดจน
ประเภทของรายการโทรทัศนที่เลือกดู (Koolstra; & Lucassen. 2004)
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ดังนั้นจะเห็นไดวา แบบอยางพฤติกรรมของบิดามารดาที่แสดงออกในเรื่องการบริโภคขอมูล
ขาวสารจากสื่อมวลชนมีความสําคัญกับการเปนตัวแบบใหกับลูกเปนอยางยิ่ง และในงานวิจัยเรื่องนี้ได
ใหความหมายของ แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ หมายถึง การที่บิดามารดา หรือผูปกครองได
กระทําตนเปนแบบอยางที่ดีในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร
โทรทัศน วิทยุ โดยมีความเหมาะสมทั้งในดานคุณภาพของเนื้อหาที่เลือก รวมถึงการใชเวลาที่เหมาะสม
การวัด
จากการศึกษางานวิจัยของ จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนของนักเรียนมัธยมศึกษา ไดพัฒนาแบบวัดตัวแบบบิดามารดา
ตอการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน ซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา 6 อันดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง
“ไมจริงเลย” จํานวน 15 ขอ มีความเชื่อมั่นเทากับ .74 สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเองโดยสรางขอคําถามใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการในงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งวัดสื่อมวลชน 4 ประเภท
หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ โ ภคสื่ อ พบผลวิ จั ย ที่
สอดคลองกันทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่แสดงใหเห็นวาการเปนแบบอยางของผูปกครองมี
ผลตอการบริโภคขอมูลสื่อของเยาวชน โดยแบบอยางในการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนอยาง
เหมาะสมของบิดามารดา จะทําใหเยาวชนมีการบริโภคขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมตามไปดวย และใน
ขณะเดียวกันหากบิดามารดามีการบริโภคขอมูลขาวสารอยางไมเหมาะสมก็จะสงผลตอการที่เยาวชนจะ
เลียนแบบพฤติกรรมดังกลาวไปดวยเชนกัน
สําหรับงานวิจัยตางประเทศก็พบผลที่สอดคลองกันในเรื่องการเปนแบบอยางของบิดา
มารดา โดยพบวาเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมการชมโทรทัศนของบิดามารดา ทั้งจากการเลือกประเภท
ของรายการโทรทัศน และเวลาที่ใชไปกับการชมรายการโทรทัศน (Koolstra; & Lucassen. 2004: 179)
และในการที่บิดามารดาเปนผูใชเวลาไปกับการชมโทรทัศนมาก เด็กก็จะมีพฤติกรรมดังกลาวมากตาม
ไปดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2529: 19; อางอิงจาก Maccoby. 1964) ในการชมโทรทัศนรว มกันของ
เด็กและบิดามารดา ไมเพียงแตเปนการทําใหเด็กไดเห็นตัวแบบที่ดีจากบิดามารดาเทานั้น แตอาจ
นําไปสูการพูดคุยในเนื้อหาที่นําเสนอดวย (Nathanson. 2001) นอกจากนี้ยังพบวาในการชมโทรทัศน
รวมกันกับบิดามารดาเด็กจะใหความใสใจกับการเลือกประเภทของรายการโทรทัศนมากกวาการชม
โทรทัศน คนเดียว (Koolstra; & Lucassen. 2004: 190; citing Dorr; et al. 1982)
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แมวาจะยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรง
เกี่ยวกับแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตก็มีผลการวิจัยบางสวนที่
พบวาเด็กจะเลียนแบบบิดามารดาในการเปดรับสื่อมวลชนทั้งแบบอยางที่เปนพฤติกรรมเหมาะสมและ
ไม เ หมาะสม งานวิ จั ยที่ ศึ กษาส ว นใหญ จะเป น ศึก ษาแบบอย า งของในการรั บสื่ อ ของบิ ดามารดาที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคมากกวา
แตงานวิจัยเรื่องนี้ก็ไดมีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ดวย เพื่อชวยในการสนับสนุนวา
แบบอยางในการบริโภคขอมูลขาวสาร หรือการเปดรับสื่อมวลชนของบิดามารดา มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคขอมูลขาวสารของเด็ก โดยพบผลที่สอดคลองของงานวิจัยในประเทศไทยจํานวนมากดังนี้
จากงานวิจัยของ จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ที่ไดศึกษาปจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา
ตัวแบบบิดาและมารดา เปนตัวแปรหนึ่งที่ทํานายพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน
(β =.126) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529: 78) ที่ศึกษาการควบคุมอิทธิพล
ของสื่อมวลชน กับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชน โดยพบวาเด็กที่ชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนกับ
ผูปกครองมากเทาใด ก็เปนผูที่รับสื่อมวลชนอยางเหมาะสมเทานั้น และการที่ผูปกครองเลือกชมรายการ
โทรทัศนที่มีประโยชน และหันไปทํากิจกรรมอื่นที่มีประโยชนกวา เมื่อรายการโทรทัศนขาดคุณคาที่ควร
รับชม และทําพฤติกรรมบอยครั้งและสม่ําเสมอ เด็กจะเลียนแบบการกระทําที่เหมาะสมของผูใหญไปโดย
ไมรูตัว และในงานวิจัยดังกลาวไดมีนักวิชาการหลายทานไดแนะนําวาการรวมชมรายการโทรทัศนที่มี
ประโยชนกับเด็กเปนวิธีการสอนเด็กที่ใหผลดีที่สุด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2529: 187) และงานวิจัย
ของ วิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) พบวาการเปนแบบอยางในการชมโทรทัศนของบิดามารดา
สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อกับพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม แมว าจะไมพ บงานวิ จัยที่เ กี่ยวข องโดยตรง แต พบวาการที่ บิดามารดาเปนแบบอยา งที่ ดี
เด็กก็จะซึมซับสิ่งที่เห็นไปในจิตใจนําไปสูการนําไปปฏิบัติและมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในอนาคต ทั้งนี้
การเรียนที่เหมาะสมก็ถือเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคพฤติกรรมหนึ่งเชนกัน และในงานวิจัยหลายงานก็
พบวาการเปนแบบอยางของบิดามารดาจะสงดีผลตอพฤติกรรมและลักษณะทางจิตที่พึงปรารถนาของ
เยาวชนไทยในหลายดาน เชน พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน พฤติกรรมการกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภคดว ยปญ ญา โดยงานวิจัย ของรุจิเ รศ พิชิต านนท (2546) พบวา โดยการเปน
แบบอยางที่ดีของบิดามารดาเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน โดยเปนตัวทํานาย
อันดับที่ 2 (β = .22) และแบบอยางของบิดามารดายังเปนตัวทํานายสําคัญอันดับที่ 2 ของพฤติกรรม
การกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพ (β = .16) และงานวิจัยของ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอื่น ๆ (2547)
พบวาประสบการณจากครอบครัว ซึ่งหมายถึงการไดรับการปลูกฝงถายทอดนิสัยการบริโภคทั้งโดยตรง
จากการแนะนํา และทางออมจากการเปนแบบอยาง เปนตัวแปรหนึ่งที่ทํานายพฤติกรรมการบริโภคดวย
ปญญา
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ดั ง นั้ น จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศ ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง คาดว า
การเปนแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และการเปน
แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.3 สัมพันธภาพในครอบครัว กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
บิดามารดาถือเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูก ความสัมพันธอันอบอุน
จากบิดามารดาที่ลูกไดรับจะเปนรากฐานสําคัญในการปรับตัว และแบบแผนพฤติกรรมที่ดีงาม สัมพันธ
ภาพในครอบครัวเปนเรื่องที่สําคัญมาก การที่เด็กจะเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีอนาคต
สามารถปรับตัวได จะตองไดรับสิ่งสําคัญอันเปนรากฐานอยางเพียงพอ นั่นคือ ความรัก ความอบอุน
และการเลี้ยงดู มีการศึกษาพบวาความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะชวยใหเด็กมีการปรับตัวในสังคม
ไดดี และมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการปราศจากความวิตกกังวลในดานตาง ๆ และรูจักใชวิธีเผชิญ
ปญหาไดอยางเหมาะสม
ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดี จะมีพฤติกรรมที่แสดงความรักและความผูกพันดังตอไปนี้
1) มีการเอาใจใสดูแล และเอื้ออาทรตอกัน การเอาใจใสดูแล หมายถึง การดูแลสุขภาพ คาเลาเรียน
ความสะอาด การใชจายเงินทอง ความสุขและความทุกขที่ตองการระบาย 2) สามีภรรยาตองรูจักและ
เข า ใจกั น ดี สํ า หรั บ บิ ด า มารดา และลู ก ก็ ต อ งมี ค วามเข า ใจกั น 3) มี ก ารเคารพซึ่ ง กั น และกั น ใน
ครอบครัว โดยการเคารพสามารถแสดงออกไดหลายอยาง เชน การฟงกัน การเคารพในความคิดที่
แตกตาง การเกรงใจกัน โดยความเกรงใจ จะชวยใหความสัมพันธระหวางบุคคลดี 4) มีความรับผิดชอบ
บิดามารดาตองมีความรับผิดชอบ และลูกก็ตองมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 5) มีความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน ความไววางใจเปนรากฐานที่จะทําใหเกิดสัมพันธภาพในครอบครัว 6) มีการใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน การใหกําลังใจเปนการเสริมพลังแกสมาชิกในครอบครัว การใหกําลังใจอาจเปนคําพูด หรือ
ทาทางที่ใหการสนับสนุน ชมเชยเมื่อทําในสิ่งที่ถูกตอง 7) การใหอภัยซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัว
อยูดวยกันหลายคน ตองมีการกระทบกระทั่งกัน การใหอภัยยกโทษเปนสิ่งที่ชวยในการรักษาสัมพันธ
ภาพในครอบครัว 8) มีการสื่อสารในครอบครัว มีปยะวาจาระหวางสามี ภรรยา และบิดามารดากับบุตร
9) มีการใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคาและมีคุณภาพ 10) รูจักหนาที่ของตนเองในครอบครัว ชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน 11) มีความใกลชิดทางสัมผัส ซึ่งเปนการแสดงความรักความอบอุนในครอบครัว (สุมน อมร
วิวัฒน. 2537; ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์. 2537)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตผลการวิจัยจํานวนมากพบวา
สัมพันธภาพในครอบครัวเปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Soo; Jae; & Choon.
2008; Yang; & Tung. 2007; Young. 1999; Nam. 2002; Lin; & Tsai. 2002; ไชยรัตน บุตรพรม. 2545:
38) และนายแพทย บัณฑิต ศรไพศาล ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุนราชนครินทรกรมสุขภาพจิต
ชี้เหตุเด็กติดเกมและอินเทอรเน็ตเพราะครอบครัวออนแอไมมีความสุข ผูปกครองควรเสริมสรางกําลังใจ
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ใหเด็กเห็นคุณคาในตนเองจะชวยไมใหเด็กหมกมุน ขณะเดียวกันผูปกครองตองเปนแบบอยางที่ดี และ
กลาวถึงกลไกที่เสริมการติดเกมหรืออินเทอรเน็ตวา กรณีที่เด็กไมมีความสุขหรือความสําเร็จอื่นๆ เปน
ทางเลือก ก็จะทําใหเด็กจะหันมาเลนเกมหรืออินเทอรเน็ตเพราะเปนสิ่งเดียวที่ทําไดดี หรือการที่ครอบครัว
ไมมีเวลาพูดคุยกัน ไตถามสารทุกขสุกดิบ ไมมีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน ครอบครัวไมมีความสุข ทําใหเด็ก
ตองหันเขาหาสิ่งที่ทําใหตนเองมีความสุขไดงายๆ คือการเลนเกมหรืออินเทอรเน็ต (ผูจัดการออนไลน.
2548: Online) หรืออาจกลาวไดวา การขาดความรักความอบอุน และขาดความสัมพันธที่ดี จะทําให
บุคคลนั้นใชอินเทอรเน็ตเพื่อหลีกหนีจากภาวะความเปนจริง
สัมพันธภาพในครอบครัวมีผูใหนิยามไวดังตอไปนี้ ไชยรัตน บุตรพรม (2545: 65) ไดใหความหมาย
ของความสัมพันธในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธของวัยรุนที่มีตอครอบครัว ของตนเอง รวมไปถึง
ความรูสึกของวัยรุนที่มีตอครอบครัว โดยความสัมพันธในครอบครัวดี หมายถึง การไดรับความรักความ
อบอุน ความดูแลเอาใจใสจากพอแม หรือผูปกครองเปนอยางดี มีกิจกรรมและการใชเวลาวางรวมกัน
และความสัมพันธภายในครอบครัวไมดี หมายถึง การไมไดรับความอบอุน และการขาดการดูแลเอาใจใส
จากพอแม เปนแบบหางเหิน ตางคนตางอยู อาจมีการทะเลาะวิวาทระหวางบุคคลภายในครอบครัว
และงามตา วนินทานนท และคณะ (2547: 267, 269) ไดใหความหมายของ การรับรูความสัมพันธ
ระหวางบิดาและมารดา หมายถึง ปริมาณการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานดีหรือดาน
ไมดีระหวางบิดามารดา หรือผูปกครองสองฝายในดานการเห็นอก เห็นใจ การชวยเหลือ การสนับสนุน
กันทางดานอารมณ และดานวัตถุสิ่งของ และการขัดแยงกัน ความหางเหิน ตลอดจนความไมเขาใจกัน
ระหวางบิดากับมารดา และความหมายของ ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา หมายถึง ปริมาณ
การรายงานของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธของตนกับบิดามารดาในดานการติดตอกัน ความเขาใจกัน
การชวยเหลือสนับสนุนกัน รวมทั้งความขัดแยง และการที่บุคคลรูสึกวาบิดามารดาไมเขาใจตน
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ทั้งสัมพันธภาพระหวางบิดาและมารดา และ
ความสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและบิดามารดา โดยไดใหความหมายการรับรูความสัมพันธระหวาง
บิดาและมารดา หมายถึง ปริมาณการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานดีหรือดานไมดี
ระหวางบิดามารดา หรือผูปกครองสองฝายในดานการเห็นอก เห็นใจ การชวยเหลือ การสนับสนุนกัน
ทางดานอารมณ และดานวัตถุสิ่งของ และการขัดแยงกัน ความหางเหิน ตลอดจนความไมเขาใจกัน
ระหวางบิดากับมารดา และความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา หมายถึง ปริมาณการรายงาน
ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ข องตนกั บ บิ ด ามารดาในด า นการติ ด ต อ กั น ความเข า ใจกั น การ
ชวยเหลือสนับสนุนกัน รวมทั้งความขัดแยง และการที่บุคคลรูสึกวาบิดามารดาไมเขาใจตน
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การวัด
ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดสัมพันธภาพในครอบครัว พบวางานวิจัยของ งามตา
วนินทานนท และคณะ (2547) ไดวัดการรับรูความสัมพันธระหวางบิดาและมารดา และความสัมพันธ
ระหวางนักเรียนและบิดามารดา โดยใชแบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคน
อื่นๆ (2536) จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย” และการวัดความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา ไดใชแบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบ
วัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ (2536) จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตรา
วัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไมจริงเลย”
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัย ผูวิจัยไดวัดโดยใชแบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน
พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ (2536) ทั้งฉบับที่วัดการรับรูความสัมพันธระหวางบิดาและมารดา และฉบับที่
วัดความสัมพันธระหวางนักเรียนและบิดามารดา ฉบับละ 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัด
ประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ผลการวิ จั ย จํ า นวนมากพบว า
สัมพันธภาพในครอบครัวเปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Soo; Jae; &
Choon. 2008; Yang; & Tung. 2007; Young. 1999; Nam. 2002; Lin; & Tsai. 2002; ไชยรัตน บุตรพรม.
2545: 38) งานวิจัยในประเทศไทย ไชยรัตน บุตรพรม (2545: 38) พบวาการอยูรวมกันของบิดามารดา
และลักษณะความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยเยาวชนที่มี
ความสัมพันธภายในครอบครัวไมดี มีลักษณะความสัมพันธแบบหางเหิน ตางคนตางอยู ขาดความรัก
ความอบอุ น มี โ อกาสติ ด อิ น เทอร เ น็ ต มากกว า เยาวชนที่ ค รอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ กั น ซึ่ ง
สอดคลองกับ งานวิจัยของตะวันเศรษฐ เซ็นนันท (2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพ
ติ ด เกมออนไลน ข องนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา โดยศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพกั บ ผู เ ล น เกมออนไลน ที่ มี
คุณลักษณะที่มีอาการเสพติดการเลนเกมออนไลน จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวาสวนใหญผูเสพติด
เกมออนไลนจะมีปญหาในเรื่องความสัมพันธภายในครอบครัว ผูปกครองไมเอาใจใสดูแล มีปญหา
ขัดแยงกับทางบาน มีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวนอยลง
ผลการวิจัยในตางประเทศพบวา สัมพันธภาพภายในครอบครัว ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดา และความกลมเกลียวในครอบครัวเปนตัวทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของ
นักเรียนในประเทศเกาหลีใต (Soo; Jae; & Choon. 2008) และในประเทศไตหวันพบวานักเรียนที่ติด
อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธภายในครอบครัวไมดี (Yang; & Tung. 2007) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ในประเทศเกาหลีที่พบวา นักเรียนกลุมที่ติดอินเทอรเน็ตและไมตดิ อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธในครอบครัว
แตกตางกัน โดยพบวากลุมที่ติดอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธในครอบครัวทางลบ (Lin; & Tsai. 2002)
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และสภาพแวดลอมภายในครอบครัวเปนตัวแปรสําคัญที่ทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Young. 1999;
Nam. 2002; Cho; & Lee. 2004) และยัง (Young. 1999) ไดตั้งขอสังเกตวาหนึ่งในสัญญาณที่บงชี้การติด
อินเทอรเน็ต คือ ปริมาณที่ลดลงของการสื่อสารในครอบครัว
นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซึ่งมีความหมายรวมถึงการไดรับการดูแล
เอาใจใส การชื่นชม การยอมรับจากบิดามารดา หรือผูปกครอง ผลการวิจัยงานวิจัยของประเทศเกาหลี
พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004) และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเปนตัวแปรในการ
ทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในกลุมเยาวชนประเทศเกาหลี (β = -.12) (Ryu; & Kim.2003)
สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม งานวิจัย
ของ สุพัตรา ผลรัตนไพบูลย (2550) พบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรม การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ บําเพ็ญ วชังเงิน (2541) ที่พบวานักเรียนที่
มีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองมีแนวโนมที่มีพฤติกรรมเหมาะสมในดานความรับผิดชอบตอการเรียน
และประกายทิพย พิชัย (2539) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้ นจากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ทั้ งในและต างประเทศ ดั งนั้ นผู วิจั ย จึ งคาดว า
สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และสัมพันธภาพในครอบครัวมี
อิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนอยางเหมาะสม
การถายทอดทางสังคมในกลุมเพื่อนกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
เพื่อน ถือเปนตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยการถายทอด
ทางสังคมของเพื่อนทําใหไดมาซึ่งทักษะ ทัศนคติ และบทบาท ตลอดจนมีผลตอการปรับตัวในทุกชวง
ของชีวิต (berns. 2004) นอกจากนี้การถายทอดทางสังคมในระหวางเพื่อนรวมวัย ยังมีอิทธิพลตอ
พัฒนาการ 3 ประการโดย ประการแรก คือ การถายทอดทางสังคมกอใหเกิดผลที่สําคัญตอพัฒนาการ
และการสรางอัตมโนทัศนแหงตน ไมเหมือนกับครอบครัวหรือครู เพื่อนรวมวัยจะเปนกระจกสองที่ไมถูก
บดบังดวยความรัก หรือภาระ ประการที่สอง กลุมเพื่อนจะกอใหเกิดโอกาสสําคัญในการฝกหัดทักษะใน
การสวมบทบาทของเด็ก และประการสุดทาย กลุมเพื่อนสนิทวัยเดียวกันจะเปนกลวิธานในการเรียนรู
บทบาทและคานิยมทางสังคม (วันเพ็ญ พิศาลพงศ. 2540: 195; อางอิงจาก Gecus. 1981)
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ไดศึกษาการถายทอดทางสังคมของเพื่อนกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
โดยศึกษาการไดรับแบบอยางจากเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
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2.4 การได รั บ อิ ท ธิ พ ลเพื่ อ นในการใช อิ น เทอร เ น็ ต อย า งเหมาะสม กั บ พฤติ ก รรม
ติดอินเทอรเน็ต
เพื่อนเปนผูที่มีอิทธิพลเปนอยางมากในกลุมวัยรุน เพราะวัยรุนเปนกลุมที่มีแนวโนมที่
ตองการอยูรวมกับเพื่อน เพื่อนจะมีอิทธิพลทั้งในดานความคิด การแตงกาย และการแสดงออก เพื่อให
เพื่อนยอมรับเยาวชนมักจะยึดเพื่อนเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเปนการแสดงความเปนพวกเดียวกัน
(สุพัตรา สุภาพ. 2546: 42) ซึ่งสอดคลองกับ วันเพ็ญ พิศาลพงศ (2540: 195,196) ที่กลาววาเพื่อนมี
อิทธิพลตอเด็ก โดยกอใหเกิดการคลอยตาม และการยอมรับเอาคานิยม ความเชื่อ และความสนใจ แต
อยางไรก็ตามแมวาการคบเพื่อนรวมวัยจะเปนพฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญยิ่งของวัยรุนแตการคบเพื่อน
ก็มีทั้งคุณและโทษ โดยเพื่อนอาจเปนผูที่คอยชวยชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน แตในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจชัก
นําไปในทางเสื่อมถอยได (วันเพ็ญ พิศาลพงศ. 2540: 195) ทั้งนี้แบนดูรา (Bandura. n.d.) ไดอธิบายวา
การเรียนรูทางสังคมจะเกิดขึ้นกับบุคคลตลอดเวลา โดยเพื่อนเปนแหลงการเรียนรูทางสังคมที่สําคัญของ
วั ย รุ น วั ย รุ น ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกลุ ม เพื่ อ นมากที่ สุ ด วั ย รุ น ที่ ค บเพื่ อ นที่ ดี มี แ นวโน ม การเรี ย นรู ข อง
พฤติกรรมไปในทางที่ดี เชน มีการรวมกลุมกับเพื่อนศึกษาคนควา ทบทวนตํารา ในทางตรงขามวัยรุนที่
คบหาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่ไมดี ก็มีแนวโนมของการเรียนรูของพฤติกรรมไปในทางที่ไมดี ในการคบ
เพื่อนของวัยรุนไมวาเปนเพื่อนแบบใดก็จะเปนสิ่งผลักดันใหวัยรุนเกิดการเรียนรูในการปรับตัวใหเขากับ
สมาชิกของกลุม
การเปดรับสื่อมวลชนไดแก การชมโทรทัศน และการเลนอินเทอรเน็ต ถือเปนกิจกรรมหนึ่ง
ที่เ พื่อ นเข ามามี อิ ทธิ พ ลเป นอย างยิ่ง โดยเพื่อ นมีบ ทบาทสํ า คั ญ ต อความสนใจในการติ ดตามข อ มูล
ขาวสารทั้งจากโฆษณา ขาว และละคร เพราะวัยรุนจะใชขอมูลเหลานี้ในการเขาสังคมและการสนทนา
รวมกลุมกับเพื่อน ทั้งเพื่อความสนุกสนาน ความรู และการติดตามในเรื่องของแฟชั่นการแตงกายและ
สิ่งของเครื่องใช และการปฏิบัติตนในสังคม (Krosnick; Anand; & Hartl. 2003; citing Van Evra. 1998)
นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนจะเลือกรับสื่อมวลชนตามแบบเพื่อน ทั้งสื่อโทรทัศน และสื่ออินเทอรเน็ต โดย
วัยรุนจะเลือกชมรายการโทรทัศนตามเพื่อน (วันชาติ ศิลานอย. 2528: 2) และพบวาการชมโทรทัศนมี
ความสัมพันธกับการเขารวมกลุมสังคมกับเพื่อน (Krosnic; Anand; & Hartl. 2003: abstract) และใน
สื่ออินเทอรเน็ตพบวา วัยรุนจะใชอินเทอรเน็ตเพื่อพูดคุยสนทนาออนไลนกันหลังจากที่เลิกเรียน และเขา
ไปร ว มกิ จ กรรมการเล น เกม และมี ง านวิ จั ย หลายงานที่ พ บว า เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลกั บ วั ย รุ น ในการใช
อินเทอรเน็ต และการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน (Ryu; & Kim.2003; Cho; & Lee. 2004; Lin; & Tsai.
2002) หรืออาจกลาวไดวา เพื่อนมีบทบาทตอการปฏิบัติตนของวัยรุนในการใชสื่อ ทั้งในแงของการ
ยึดถือเปนแบบฉบับและการตองการการยอมรับจากเพื่อนโดย การไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่เหมาะสม
ทําใหมีพฤติกรรมเหมาะสม เชน งานวิจัยของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) พบวาอิทธิพลของเพื่อน
โดยการไดรับการชักจูงและทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการตัดสินใจในการเลือกและรับขอมูลขาวสาร
อยางเหมาะสม มีอิทธิพลทางตรงและทางออมในการที่เยาวชนจะมีพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสาร
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ดวยปญญา (β = .71) และการไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่ไมเหมาะสม ก็ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เชน ผลการวิจัยของ ดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547) พบวา นักศึกษาที่ไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่ดี
นอย เปนผูมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเปนโทษ มากกวานักศึกษาที่ไดรับแบบอยางจากเพื่อน
ที่ดีมาก
สําหรับความหมายของแบบอยางของเพื่อน มีผูใหความหมายแตกตางกันดังนี้ตามบริบท
ของเรื่องที่ศึกษา อรพินทร ชูชม และคณะ (2547) ไดใหความหมายของการเห็นแบบอยางเพื่อนในเรื่อง
การบริโภค วาหมายถึง การเห็นเพื่อนมีการบริโภค ใช ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของ เงิน เวลาอยางมี
คุณคา และไดรับการชักชวนจากเพื่อใหทําตาม ปราณี รอดจอย (2551) ไดศึกษาการไดรบั ตัวแบบจาก
เพื่อนกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ โดยการไดรับตัวแบบจากเพื่อน หมายถึง
การที่บุคคลไดเห็น หรือรับรูการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางจากเพื่อนในการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี
วิจารณญาณ การพูดคุยกลาวถึงเนื้อหาดานการศึกษาหาความรู ดานความบันเทิงสนุกสนาน และดาน
การติดตอสื่อสาร ที่ไดจากการรับสื่ออินเทอรเน็ต
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ไดใหความหมายของอิทธิพ ลของเพื่อนในการใชอินเทอรเ น็ตวา
หมายถึง การไดรับการชักจูงและทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม ทั้ง
ทางดานเนื้อหาและการทํากิจกรรมที่มีประโยชนในอินเทอรเน็ต รวมถึงการใชเวลาอยางเหมาะสมดวย
การวัด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการไดรับแบบอยางจากเพื่อน พบวาเปนการวัดการไดรับ
แบบอย า งจากเพื่ อ นตามบริ บ ทของเรื่อ งที่ ศึ กษา โดยงานวิ จั ยที่ มีก ารใชแ บบวัด เกี่ ย วกับ การไดรั บ
แบบอยางจากเพื่อน พบวา อรพินทร ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ และอุษา ศรีจินดารัตน (2549) ไดวัดการ
เห็นแบบอยางทางอารมณ และพฤติกรรมที่เหมาะสมจากเพื่อน โดยเปนแบบวัดที่ประกอบไปดว ย
ขอความตาง ๆ ที่แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพื่อนในเรื่องตาง ๆ ที่
นักเรียนสังเกตเห็นได และสามารถซึมซับ เรียนรู และทําตามอยาง โดยวัดใน 3 ดาน คือ การเห็น
แบบอยางทางอารมณจ ากเพื่อ น การเห็ นแบบอยางการบริโภคด วยปญญาจากเพื่อ น และการเห็ น
แบบอยางทางจิตสาธารณะจากเพื่อน เปนมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับ จาก “จริง” ถึง “ไมจริง” และ
งานวิจัยของ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอื่น ๆ (2547) ไดพัฒนาแบบวัดอิทธิพลของเพื่อน ซึ่งเปนการ
วัดอิทธิพลของเพื่อนที่มีตอการบริโภคดวยปญญา ซึ่งหมายถึง การไดรับการชักจูงและทําตาม เพื่อนใน
การตัดสินใจบริโภค หรือใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของเงิน และเวลา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม ซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จํานวน 14 ขอ มีความเชื่อมั่น
เทากับ .73
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สําหรับแบบวัดการไดรับแบบอยางจากเพื่อนในเรื่องการบริโภคสื่อมีดังนี้ งานวิจัยของ
จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ไดพัฒนาแบบวัดตัวแบบเพื่อนตอการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน โดย
เปนการวัดการที่นักเรียนไดรับการชักจูง หรือแนะนําใหชมรายการโทรทัศนจากเพื่อน และรับรูวาเปน
รายการโทรทัศนที่มีประโยชน ซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา 6 อันดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
จํานวน 22 ขอ มีความเชื่อมั่นเทากับ .76 งานวิจัยของ วิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญาจากสื่อโทรทัศน ไดพัฒนาแบบวัดอิทธิพลของเพื่อน ซึ่ง
เปนการวัดการไดรับการชักจูง และทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการตัดสินใจในการเลือกและรับขอมูล
ขาวสารที่สื่อโทรทัศนนําเสนออยางเหมาะสม ซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา 6 อันดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง
“ไมจริงเลย” งานวิจัยของ ปราณี รอดจอย (2551) ที่ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี
วิจารณญาณ ไดพัฒนาแบบวัด การไดรับแบบอยางจากเพื่อน ซึ่งวัดการเห็น หรือการรับรูการปฏิบัติตัว
เปนแบบอยางของเพื่อนในการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ การพูดคุยกลาวถึงเนื้อหาดาน
การศึ ก ษาหาความรู ด า นความบั น เทิ ง สนุ ก สนาน และด า นการติ ด ต อ สื่ อ สารที่ ไ ด จ ากการรั บ สื่ อ
อินเทอร เน็ ต ซึ่งเป นมาตราวัดประเมินคา 6 อั นดั บ จาก “จริ งที่สุด ” ถึ ง “ไมจริ งเลย” จํ านวน 7 ขอ
ตัวอยางขอคําถาม “เพื่อน ๆ มักจะคนหาเว็บไซทลามกอนาจารเพื่อคลายเครียด”
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสมขึ้นเอง โดยสรางขอคําถามใหมีความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษา และครอบคลุม
กับนิยามปฏิบัติการในงานวิจัยเรื่องนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสมกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับอิทธิพลของ
เพื่อรในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมีนอย ผูวิจัยจึง
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่เกี่ยวของกับการเปดรับสื่อ
ทั้งสื่อโทรทัศน และสื่ออินเทอรเน็ต มาสนับสนุนเพิ่มเติม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการไดรับการถายทอดทางสังคมจาก
เพื่อน มีงานวิจัยจํานวนมากที่พบวา การไดรับแบบอยางในการบริโภคสื่ออยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการรับสื่ออยางเหมาะสม โดย วิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) พบวาอิทธิพลของเพือ่ น โดย
การไดรับการชักจูงและทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการตัดสินใจในการเลือกและรับขอมูลขาวสาร
อยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมในการที่เยาวชนจะมีพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสาร
ดวยปญญาจากสื่อโทรทัศน (β = .71) งานวิจัยของ จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547: 72) พบวา
ตัวแบบเพื่อน ซึ่งหมายถึงการไดรับการชักจูง หรือเลียนแบบในการเลือกชมรายการโทรทัศนที่เหมาะสม
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เปนตัวแปรสําคัญที่ทํานายพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน (β =.204) งานวิจัยของ
ปราณี รอดจอย (2551) พบวาการไดรับตัวแบบจากเพื่อน เปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ (β = .15) และการไดรับตัวแบบจากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ (r = .37) ซึ่งการไดรับตัวแบบจากเพื่อน หมายถึง
การที่บุคคลไดเห็น หรือรับรูการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางจากเพื่อนในการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี
วิจารณญาณ นอกจากนี้หากเยาวชนไดรับแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย ก็จะสงผลตอการมีพฤติกรรม
การบริโภคสื่ออยางไมเหมาะสมดวย ดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่
ไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่ดีนอยเปนผูมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเปนโทษ มากกวานักศึกษา
ที่ไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่ดีมาก
สําหรับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในตางประเทศ แมวาไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การไดรับแบบอยางจากเพื่อนกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตพบวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน ซึ่งมีการวัดในมิติของการใหคําแนะนํา ชักชวนในการใชอินเทอรเน็ตรวมอยูดวย เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยงานวิจัยของประเทศเกาหลีพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเปน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004) และการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในกลุมเยาวชนประเทศเกาหลี
(β = -.21) (Ryu; & Kim. 2003) ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัย จะเห็นไดวา เพื่อนจึงมีอิทธิพลเปนอยางยิ่ง
ในการใชอินเทอรเน็ต โดยเพื่อใหเพื่อนยอมรับเด็กมักจะยึดเพื่อนเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเปนการ
แสดงความเปนพวกเดียวกัน
สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม จากการทบทวนงานวิจัยแมวาจะยังไมพบงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษาโดยตรง
แตเนื่องจากพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมถือเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชน จึงไดทบทวน
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนกับพฤติกรรมที่พึงประสงค ทั้งนี้งานวิจัยหลายงาน
พบวาอิทธิพลของเพื่อนเปนตัวแปรหนึ่งที่รวมกันทํานายพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชน เชน ใน
งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของเยาวชน ผลวิจัยพบวาอิทธิพลของ
เพื่อนเปนตัวแปรสําคัญที่เดนชัดในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา โดยเปนตัวทํานายสําคัญ
อันดับที่ 2 (β = .23) รองจากตัวแปรการควบคุมตน (ผจงจิต อินทสุวรรณ; และคนอื่น ๆ. 2547: 24-25)
ในงานวิจัยของรุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 115) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย พบวากิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนเปนตัวแปรสําคัญ
ในการทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (β =.32) และงานวิจัยของเตือนใจ เทียนทอง (2546: 62) ไดศึกษา
ปจจัยทางจิตสังคมที่สงเสริมสุขภาพของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบผลการวิจัยวาใน
วัยรุนที่ไดรับอิทธิพลของกลุมเพื่อนสูงมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมสุขภาพ จะมีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพสูงกวาวัยรุนที่มีอิทธิพลของกลุมเพื่อนต่ํา และมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมสุขภาพต่ํา
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ผูวิจัยจึงคาดวาอิทธิพลของ
เพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และอิทธิพล
ของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.5 กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
วั ย รุ น เป น วั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ เพื่ อ นเป น อย า งมาก วั ย รุ น ต อ งการให ต นเองเป น ที่ นิ ย ม
ชมชอบ ในกลุมเพื่อน การมีเพื่อนที่ดีทําใหวัยรุนมีผูที่คอยรวมทุกขรวมสุข ปรับทุกขชี้แนะแนวทางใน
การแกปญหาที่ถูกตอง อีกทั้งวัยรุนเปนวัยที่กําลังเติบโตจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย อารมณจิตใจ และสังคม กลุมเพื่อนจะมีความสําคัญกับวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนจะมี
ความผูกพันกับเพื่อนมากกวาวัยอื่น ๆ และชอบอยูกับเพื่อนในวัยเดียวกันมากกวาอยูรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว ทั้งนี้การคบเพื่อนของวัยรุนเปนสิ่งที่ดี เพราะจะทําใหวัยรุนรูจักปรับตัวเขากับผูอื่นในสังคม
ตอไปในภายหนา โดยหากวัยรุนคบเพื่อนดี มีกิจกรรมที่เหมาะสม ก็จะเปนผลดีตอวัยรุน แตหากวัยรุน
คบเพื่อนไมดีมีความประพฤติไมเหมาะสม ก็อาจชักจูงกันไปในทางที่ไมดี (พวงรัตน เลื่อมสําราญ. 2548)
สําหรับกิจกรรมที่วัยรุนมักจะเขารวมกับเพื่อน แบงไดเปน 3 กิจกรรมใหญ ๆ ดังตอไปนี้ 1)
กิจกรรมการเลน (Playing) เปนกิจกรรม ที่โนมเอียงไปในทางสนุกสนานบันเทิง เชน เกี่ยวกับการเลน
กีฬา หรือเกม การทองเที่ยว ดูหนัง ฟงดนตรี วิทยุ และทีวี 2) กิจกรรมการพูดคุยสนทนา (talking) เปน
กิจกรรมที่วัยรุนทํารวมกับเพื่อน ซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวมากที่สุดในการพูดคุยสนทนา 3) กิจกรรมการกิน
(eating) เปนกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน ซึ่งหากจะใหสมบูรณแลวจะตองมีการรับประทานอาหารรวมกัน
จากกิจกรรมทั้ง 3 กลุมนี้ วัยรุนจะมีการรวมตัวกันเขากลุมในหมูเพื่อนที่มีความสนใจอยางเดียวกัน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2538: 381-382) วัยรุนมักใชเวลาอยูกับเพื่อน และทํากิจกรรมรวมกับ
เพื่อนเปนสวนใหญ และมักคบเพื่อน ที่มีลักษณะนิสัยคลายคลึงกับตน ลักษณะของเพื่อนวัยเดียวกันจึง
อิทธิ พลใหเ กิดการชัก จูง และเลีย นแบบใหมีพฤติ กรรมที่ เหมาะสม หรือ ไมเหมาะสมก็ ได เช น การ
ชักชวนกันไปเที่ยวเตร เรียนพิเศษ เลนกีฬา หรือเลนดนตรี
สังคมวัยรุนเปนกลุมของเพื่อนรวมวัย วัยรุนรูสึกเปนสุข ปลอดโปรง และสบายใจในการเลน
เที่ยว เรียน กิน นอน ทํางานกับเพื่อนรวมวัยมากกวาปฏิบัติกิจดังกลาวรวมกับบุคคลตางวัย การคบ
เพื่อนรวมวัย เปนพฤติกรรมสังคมที่สําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน แตการคบเพื่อนก็มีทั้งคุณและโทษ
เพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจของวัยรุนในยามทุกขรอน ชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน แตในทางกลับกัน
เพื่อนก็อาจชักนําวัยรุนไปในทางที่เสื่อมถอย เชน เกเร ติดยาเสพติด ลวนมีสาเหตุสําคัญมาจากการถูก
เพื่อนชักจูง ดังนั้นการคบเพื่อนที่ดี ตลอดจนมีกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับเพื่อน ก็จะเปนการชักจูงไป
ในทางที่ดี (วันเพ็ญ พิศาลพงศ. 2540: 195-196)

46
สํ า หรั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ใ ห ความหมายกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ น หมายถึ ง
การที่ บุ ค คลรายงานการเข า ร ว มกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ าร ว มกั บ เพื่ อ นที่ มีค วามสนใจในสิ่ ง เดีย วกั น
ไมวาจะปนกิจกรรมการเลน การพูดคุยสนทนา และกิจกรรมอื่น ๆ
การวัด
ในการวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน รุจิเรศ พิชิตานนท (2546) ไดพัฒนาแบบวัด
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน ซึ่งเปนการวัดการรายงานของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมที่ทํา
กับเพื่อนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน ทั้งกิจกรรมการเลน การพูดคุยสนทนา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปน
มาตราวัดประเมินคา 6 อันดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จํานวน 10 ขอ ตัวอยางขอคําถาม
“ฉันไปรวมกลุมเที่ยวเตรกับเพื่อนเพื่อฆาเวลา”, “ฉันและเพื่อนชักชวนกันไปรวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนบอย ๆ”
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ไดผูวิจัยวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน โดยนําแบบวัดที่พัฒนา
โดยรุจิเรศ พิชิตานนท (2546) มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษาและบางขอ
คําถามผูวิจัยสรางขึ้นใหม เพื่อใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กลุมเพื่อนรวมวัย เปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลอยางมากตอวัยรุน วัยรุนมักจะได
อิทธิพลจากเพื่อน โดยการเลียนแบบพฤติกรรมคลอยตามการชักจูงจากเพื่อน ทําใหปริมาณการกระทํา
พฤติกรรม หรือกิจกรรมที่รวมกันทําของวัยรุนและเพื่อนมีลักษณะใกลเคียงกัน ถาเปนพฤติกรรมที่
สรางสรรค ทั้งเพื่อนและวัยรุนก็จะไดประโยชนทั้งสองฝาย ในทางตรงกันขามหากเปนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้น จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเหมาะสมที่
ทํารวมกับเพื่อน และพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แมจะยังไมพบผลการวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรง แตจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคบเพื่อนและกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน พบวา หาก
วัยรุนมีการคบเพื่อนที่เหมาะสม และทํากิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับเพื่อน จะทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา เชน พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (รุจิเรศ พิชิตานนท. 2546) และตรงกันขาม หากวัยรุนคบ
เพื่อน และทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสมรวมกับเพื่อน เชน การใชยาเสพติด (กนกรัตน แจมวัฏกูล. 2545)
การใชสารระเหย ดุษฎี โยเหลา และคนอื่น ๆ (2540) และพบวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน จะสงผลทางลบกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Ryu; & Kim.2003)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
งานวิจัยของ พรทิพย รุมนุม (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนประถมศึกษา
พบวา สภาพแวดลอ มทางสัง คม เปน ตัว แปรสํา คัญ อัน ดับ แรกที่ทํา นายพฤติก รรมติดอิน เทอรเ น็ต
(β =.57) โดยสภาพแวดลอมทางสังคมนี้ จะหมายรวมถึงสภาพแวดลอมจากเพื่อนที่กระตุน สงเสริมการ

47
ใชอินเทอรเน็ตดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอคําถามที่ใชวัดพบวามีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทํา
รวมกับเพื่อน ไดแก เพื่อนชักชวนใหเลนอินเทอรเน็ต ,เพื่อนชักชวนใหเลนเกมออนไลน ,เมื่อกลับจาก
โรงเรียนเพื่อนขางบานจะชักชวนใหเลนอินเทอรเน็ต,ในวันหยุดจะใชเวลาเลนอินเทอรเน็ตกับเพื่อน และ
ในวันหยุดจะใชเวลาเลนเกมออนไลนกับเพื่อน โดยพบวาหากนักเรียนไดรับการกระตุนจากเพื่อนในการ
รวมทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การใชอินเทอรเน็ตมาก จะสงผลใหมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมาก
จากการทบทวนงานวิจัย พบวากิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่
พึงประสงคดังตอไปนี้ งานวิจัยของ รุจิเรศ พิชิตานนท (2546) พบวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสม
รวมกับเพื่อนมาก มีพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนนอย
และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน เปนปจจัยดานลักษณะสถานการณที่สําคัญที่สุด ในการทํานาย
พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (β = .32) และผลการวิจัยอื่น ๆ ที่พบผลสอดคลองกันงานวิจัยของ อุษา ศรีจินดารัตน
(2533) พบวาผูที่คบเพื่อนเหมาะสมมาก เปนผูที่เห็นคุณคาของการทํางาน และเห็นคุณคาของศาสนาสูง
ดวย และหรรษา เลาหเสรีกุล (2537) ที่ไดศึกษาการเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย กับลักษณะ
ทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตรของนักเรียนวัยรุน พบผลชัดเจนวา นักเรียนที่มีความเชื่อและการ
ปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูงจะมีความผาสุกทางจิตใจ และคบเพื่อนอยางเหมาะสมมาก
จากการทบทวนงานวิจัย พบวา การคบเพื่อนที่ไมเหมาะสม และการรวมกิจกรรมที่ไมเหมาะสม
กับเพื่อน เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาตอไปนี้ งานวิจัยของ กนกรัตน แจมวัฏกูล (2545)
ศึกษาปจจัยดานครอบครัวและกลุมเพื่อนที่มีตอการเสพยาบาของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาในกลุมเด็ก
และเยาวชน จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลางที่เสพยาบา และนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล
ในระดับมัธ ยมศึกษาที่ไ มเ สพยาบา ผลการวิจัย ที่สํา คัญ พบวา การเสพยาบาของเด็ก และเยาวชน
มีความสัมพันธทางบวกกับการคบเพื่อน (r = 0.721) และการคบเพื่อน เปนตัวแปรสําคัญอันดับหนึ่ง
ที่ทํานายการเสพยาบาของเด็กและเยาวชน ในขณะที่ความขัดแยงในครอบครัวเปนตัวแปรทํานาย
อันดับสอง ทั้งนี้การคบเพื่อน และความขัดแยงในครอบครัว รวมกันสามารถทํานายการเสพยาบาของเด็ก
และเยาวชน ไดสูงถึงรอยละ 67 และงานวิจัยของดุษฎี โยเหลา และคนอื่น ๆ (2540) พบวา จํานวนเพื่อน
ที่ใชยาเสพติด เปนปจจัยบงชี้ที่สําคัญอันดับแรกในการใชสารระเหยของวัยรุน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจั ยในต างประเทศ แม วาไม พบงานวิ จัย ที่เ กี่ย วขอ งกั บ
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตพบวาการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อน เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ทั้งนี้การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน โดยงานวิจัยของประเทศเกาหลีพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงในดานลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004) และการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในกลุมเยาวชนประเทศเกาหลี (β = -.21)
(Ryu; & Kim.2003)
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งานวิจัยที่ศึกษากิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
งานวิจัยของ เชิดชาย ชูชวยสุวรรณ (2547) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดศึกษาตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ซึ่งหมายถึง
การแสดงออกของพฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบัติตอกันทางดานการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน
ไดแก การชวยเหลือกันทางดานการเรียน การรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความสําเร็จทางดาน
การเรียน ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนดวย ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนเปนหนึ่งในตัวแปรทํานายพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (β = .18) และในงานวิจัย
อื่นพบวากิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่พึงประสงค งานวิจัยของ รุจิเรศ
พิชิตานนท (2546) พบวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนมาก มีพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน
มากกวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนนอย และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน เปน
ปจจัยดานลักษณะสถานการณที่สําคัญที่สุด ในการทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (β = .32)
ดังนั้นสรุปไดว าการคบเพื่ อนของวัย รุ น การรวมกลุมกั นทํากิ จกรรมจากเพื่อนในกลุ ม
เกี่ยวของกับลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของวัยรุน วัยรุนที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสม จะมีบุคลิก
ไปในแบบที่สังคมพึงปรารถนามาก และลดการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศ ผู วิ จั ย จึ ง คาดว า กิ จ กรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.6 การเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
การเห็นคุณคาในตนเองเปนการเรียนรูและเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดตลอดชีวิต โดยมี
จุดเริ่มตนจากครอบครัว และบุคคลสําคัญที่มีปฏิสัมพันธตอกันในชวงชีวิตตาง ๆ สามารถแบงออกได
เปน 2 ลักษณะ คือ การเห็นคุณคาในตนเองตามขั้นพื้นฐาน (Basic self-esteem) ซึ่งเกิดจากประสบการณ
ในชวงชีวิตวัยเด็ก และเชื่อวาจะเปนการเห็นคุณคาในตนเองที่มั่นคงและไมเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง คือ บิดา มารดา และญาติพี่นอง สวนการเห็นคุณคา
ในตนเองที่เกิดจากหนาที่ (Functional self-esteem) เปนความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่พัฒนาตอมา
ในระยะหลัง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม โดยคูเปอรสมิท (Cooper smith. 1981: 4-5)
ใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง วาเปนการประเมินคุณคาของบุคคลที่มีตอตนเอง โดยแสดง
ทัศนคติของการยอมรับและไมยอมรับตนเองและเปนการบงชี้ถึงความเชื่อที่บุคคลมีตอตนเองในดานการ
มีความสามารถ ความสําคัญ การประสบความสําเร็จและการมีคุณคา ซึ่งบุคคลอื่นสามารถรับรูไดจาก
คําพูดและพฤติกรรมการแสดงออก และโรเซนเบอรก (Rosenberg. 1979) ใหความหมายของการเห็นคุณคา
ในตนเองไววา หมายถึง การประเมินตนเองในดานบวกและลบ โดยการที่บุคคลหนึ่งมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูง หมายถึง บุคคลเหลานั้น มีความเคารพและใหการยอมรับตนเอง คิดวาตนเองเปนบุคคลที่มี
คุณคา เขาใจในขอบกพรองของตนเองและคาดหวังจะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
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คูเปอรสมิท (Coopersmith. 1981) กลาววา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตาง เปน
ตัวกําหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล โดยลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคา
ในตนเองต่ํา จะเปนผูที่มีทัศนคติตอตนเองในดานลบ ไมคอยเชื่อมั่นตนเอง รูสึกวาตนเองไรคา ไมมี
ความสามารถ หรือมีความสามารถดอยกวาผูอื่น มีความวิตกกังวลสูง มีความเครียดสูงเมื่อตองเผชิญกับ
ปญหาที่ไมเคยเจอมากอน ไวตอคําวิพากษวิจารณ หวั่นไหวตออิทธิพลของสังคม มักชอบแยกตัว ไม
เขาสังคม นอกจากนี้ยังพบวาการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา มีความสัมพันธกับลักษณะเบี่ยงเบนที่ไมเปน
ที่พึงปรารถนาของสังคม โดยพบวาพฤติกรรมการติดยาเสพติด การติดแอลกอฮอล การขับรถโดยประมาท
การตั้งครรภโดยไมพึงประสงค มีแนวโนมที่จะพบในกลุมบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา (Scheff;
Retzin; & Ryan. 1989; อางอิงจาก รัตนา แดงประเสริฐ. 2545)
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตก็เชนกัน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบวาการเห็นคุณคา
ในตนเองเปนปจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004; Kim; &
Devis. 2009; De Berardis. 2009) มีงานวิจัยจํานวนมากพบวาผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมี
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Kim. 2000; Yang; & Tung. 2007; Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi.
2008) และในทางตรงกันขาม พบวาผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสม โดยงานวิจัยของ เนติมา กมลเลิศ (2549) พบวา การเห็นคุณคาในตนเองเปนตัวแปร
สําคัญในการทํานายพฤติกรรมที่พึงประสงคในการใชอินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(β = .18) และ ยัง (Young. 1996) ไดอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตวา เกิดจากการที่บุคคลรูสึกวา
ตนเองไมมีคุณคา และไมพึงพอใจกับสิ่งที่บุคคลเปนอยู การใชอินเทอรเน็ตจะเขามาเติมเต็มความตองการ
ที่บุคคลขาด โดยการหลบหนีเขาสูโลกเสมือนจริง ที่ไมตองระบุตัวตน เมื่อโลกอินเทอรเน็ตสรางความรูสึก
เสมือนจริง ตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหกับผูบุคคลได บุคคลก็จะใชอินเทอรเน็ต
และใชในปริมาณนานขึ้น เพื่อหลีกหนีจากปญหา หรือความไมพึงพอใจในโลกของความเปนจริง จนทํา
ใหติดอินเทอรเน็ต ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การตอบสนอง หรือการเติมเต็มความตองการ เปนหนึ่งใน
สาเหตุของการติดอินเทอรเน็ต โดยบุคคลตองการที่จะเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อหลีกหนีปญหา หรือ
ความไมพึงพอใจในโลกของความเปนจริง เปนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อเติมเต็มความตองการในสวนที่
ตนเองขาด
สําหรับในงานวิจยั นี้ไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง ความรูสึกที่ดีที่มี
ตอตนเอง เปนความรูสึกวาตนเองมีคุณคา หรือเปนการตัดสินคุณคาของตนเองทัง้ ทางดานบวกหรือลบ
รวมทั้งการยอมรับตนเองวามีความสําคัญ หรือมีความสามารถและมีความเชือ่ มั่นในการกระทําสิ่งตาง ๆ
ใหประสบผลสําเร็จ
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การวัด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง พบวาในงานวิจัยตางประเทศ
มีการใชทั้งแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองของ คูเปอรสมิท (Coopersmith) และ โรเซนเบอรก (Rosenberg)
โดยงานวิจัยของ Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi (2008) ไดศึกษาพฤติกรรม การใชอินเทอรเน็ต
ของนักเรียนและการเห็นคุณ คาในตนเอง ไดใ ชแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองของ โรเซนเบอรก
(Rosenberg. 1965) จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 4 ระดับจาก
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยเลย” ตัวอยางขอคําถาม ฉันคิดวาฉันไมมีอะไรดีเลย
สํา หรับ งานวิจ ัย ในประเทศไทย ที ่ม ีก ารวัด การเห็น คุณ คา ในตนเอง พบวา งานวิจ ัย ของ
สุชีราพันธ ศรีสินทรัพย (2549) ไดศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนมัธยมปลาย ไดใชแบบวัด
ของคูเปอรสมิท(Coopersmith) ฉบับที่ใชกับนักเรียนมัธยมศึกษา ที่ไดรับการพัฒนามาจาก สุใจ ตั้งตรงสวัสดิ์
(2531) จํานวน 50 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนการพิจารณาวาเหมือนตนเองตามความเปนจริง
หรือไม โดยใหเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” ตัวอยางขอคําถาม ฉันรูสึกวาตัวเองต่ําตอย และงานวิจัย
ของ ศิรชล พิพัฒนปทมา และคณะ (2549) ไดศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนมัธยมปลาย
ไดใชสรางแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง โดยศึกษาแนวทางในการสรางแบบวัดจาก แบบวัดการเห็น
คุณคาในตนเองของคูเปอรสมิท ฉบับที่ใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 20 ขอ โดยลักษณะของแบบ
วัดเปนมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับจาก “ไมจริงเลย” ถึง “จริงมากที่สุด” ตัวอยางขอคําถาม ฉันชอบ
ทุกอยางที่มีอยูในตัวฉัน งานวิจัยของ ศิวะพร เทพภิบาล (2546) ไดศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษา โดยนําแบบวัดของคูเปอรสมิทฉบับที่ใชกับนักเรียนมัธยมศึกษา (Self-Esteem
Inventory: CSEI) มาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย จํานวน 58 ขอ เปนมาตราวัดประเมินคา 2 ระดับ
คือ “ใช” และ “ไมใช” ตัวอยางขอคําถาม ฉันยอมแพเรื่องตาง ๆ โดยงาย
สําหรับการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามมาจากแบบวัดการเห็นคุณคา
ในตนเองของ คูเปอรสมิท(Coopersmith. 1967) ฉบับที่ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Self-Esteem
Inventory: CSEI) ที่แปลและเรียบเรียงโดย ศิวะพร เทพภิบาล (2546) นํามาปรับใช
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจั ย พบว า การเห็ น คุณ คา ในตนเองเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต งานวิจัยในประเทศไทยโดย ธนิกานต มาฆะศิรานนท (2545) ที่
ศึกษาพบวาบุคคลที่ติดอินเทอรเน็ตสวนใหญมักจะขาดการสนับสนุน และไมไดรับการยอมรับนับถือ
อยางที่ตองการจากสังคม ไมพึงพอใจในความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอื่น
งานวิจัยของ อุษา บิ๊กกิ้นส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ที่ไดศึกษาการสรางชุมชน
เสมือนจริงในเกมออนไลนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทัง้ การวิจยั
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนเยาวชนอายุ 15-24 ป จํานวน 403 คน และสัมภาษณกลุม
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ผูติดเกมออนไลน ผูเลนเกมเปนประจํา นักวิชาการ นักจิตวิทยา และเจาหนาที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบวาสาเหตุที่สําคัญของการติดเกมออนไลนแร็คนาร็อก ไดแก เกมเขาถึงไดงาย
และการออกแบบเกมทําใหผูเลนไดรับการยอมรับ และไดรับการยกยอง การเลนเกมทําใหไดรับการ
ยอมรับในกลุมเพื่อนที่เลนเกม การไดรับสิ่งของในเกม เชน หมวก อาวุธ แสดงถึงความสารถของผูเลน
เกม ผูเลนตองการประสบความสําเร็จในชีวิต และเปนที่ยอมรับในสังคมการเลนเกมออนไลน เพื่อ
ตองการการยอมรับในสังคมเกม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการทําใหสงเสริมใหเกิดการเห็นคุณคาในเอง
ซึ่งยัง (Young. 1996) ไดอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตวา เกิดจากการที่บุคคลรูสึกวาตนเองไมมี
คุณคา และไมพึงพอใจกับสิ่งที่บุคคลเปนอยู การใชอินเทอรเน็ตจะเขามาเติมเต็มความตองการที่บุคคล
ขาด โดยการหลบหนีเขาสูโลกเสมือนจริงเมื่อโลกอินเทอรเน็ตสรางความรูสึกเสมือนจริง ตอบสนอง
ความตองการ และสรางความพึงพอใจ
งานวิจัยของประเทศเกาหลีพบวาการเห็นคุณคาตนเอง เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004) ผลการวิจัยที่ศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศไตหวัน พบวานักเรียนที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํามีแนวโนมที่จะเปนผูติดอินเทอรเน็ต
และการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Yang; & Tung. 2007)
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่ศึกษาในประเทศอิหราน ผลการวิจัย ของ Ghassemzadeh; Shahraray; &
Moradi (2008) ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนักเรียนมัธยมศึกษากลุมที่ติดอินเทอรเน็ต
และกลุมที่ไมติดอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ติดอินเทอรเน็ตมีการเห็นคุณคาในตนเอง
ต่ํากวานักเรียนกลุมที่ไมติดอินเทอรเน็ต
งานวิจัยที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการติดอินเทอรเน็ต และการเห็นคุณคาในตนเอง
การรับรูความสามารถของตน และความรูสึกโดดเดี่ยว ผลการวิจัยพบวาการเห็นคุณคาในตนเองเปน
ตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวของกับการติดอินเทอรเน็ต (Marlatt. 1988) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ซอง (Song. 1999) พบผลการวิจัยเพิ่มเติมวา การเห็นคุณคาในตนเองต่ํา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การที่บุคคลติดอินเทอรเน็ต และงานวิจัยของคิม (Kim. 2000) พบวาผูติดอินเทอรเน็ตมีการเห็นคุณคา
ในตนเองอยูในระดับต่ํา
งานวิจัยที่ไดศึกษาในประเทศเกาหลีของคิม และเดวิส (Kim; & Devis.2009) ที่ไดพัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตพบวาการเห็นคุณคาในตนเองใน
ระดับต่ํา (low self-esteem) สงผลทางตรงกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียน และงานวิจัยที่
ศึกษานั กเรีย นในประเทศอิต าลี พบว า การเห็ นคุ ณค าในตนเองในระดั บ ต่ํ าเป นป จ จั ย เสี่ ยงในการที่
นักเรียนจะพัฒนาเปนผูติดอินเทอรเน็ต (De Berardis. 2009)
จากการทบทวนงานวิจัยการเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม พบวา
การเห็นคุณคาในตนเองเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน โดยงานวิจัยของ ศิริรัตน คงกลิ่น (2548)
ศึกษาความสัมพันธระหวางการบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเห็น

52
คุณคาในตนเอง ของนักเรียนอายุ 12-18 ป ผลการวิจัยพบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ
ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา (2549) ศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง และความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคา
ในตนเองกับการปรับตัวในสังคมของนิสิต ผลการวิจัยพบวาการสอบไดเกรดเฉลี่ยที่มากกวา หรือเทากับ
2.75 เปนปจจัยที่สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงคาดวาการเห็นคุณคาในตนเอง
มีอิ ท ธิ พ ลทางลบต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และการเห็น คุ ณ ค า ในตนเองมีอิ ท ธิ พ ลทางบวกต อ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.7 ความเหงากับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ความเหงา (Loneliness) หรือคําที่ใชเรียกแตกตางกันไปวา ความวาเหว เปนความรูสึก
เปนทุกขและไมนาพึงพอใจ ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งที่บุคคลอยูคนเดียวตามลําพังหรืออยูในกลุมคนมากมาย
(McWhirter. 1990) สําหรับในกลุมวัยรุนความเหงาจะเกิดจากการที่วัยรุนขาดสัมพันธภาพทางสังคมที่มี
ความหมาย ขาดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม ขาดการมีบทบาทที่มีความหมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะ
กอใหเกิดความรูสึกแปลกแยกและไมสบายใจ ในวัยรุนความเหงาจะแสดงออกในรูปแบบตองการเพื่อน
และแมวาวัยรุนจะเปนวัยที่ตองการความเปนอิสระจากผูใหญและเปนตัวของตัวเอง แตในขณะเดียวกัน
วัยรุนก็ยงั คงตองการความรักความเอาใจใสดูแลจากครอบครัวดวย
ความเหงาหรือความรูสึกอางวางโดดเดี่ยว เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตกลายเปน
ผูติดอินเทอรเน็ต โดยใชการสนทนาออนไลนในการหามิตรภาพ รวมถึงการสรางอัตลักษณ (Identity)
ของตนเองขึ้นมา เพื่อทดแทนความเปนจริงที่ตนเองขาด โดยยัง (Young. 1999) พบวาการใชอินเทอรเน็ต
เพื่อคลายเหงาของคนในวัยเรียนเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการใชอินเทอรเน็ตในปริมาณที่มากจนถึงขั้น
ติด และความเหงาเป นปญหาที่ทํ าใหคนหลบหลีกจากชี วิตจริงเขา สูอินเทอร เน็ต และมี ผลการวิจั ย
จํานวนมากที่พบวาการใชอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับความเหงา และการใชอินเทอรเน็ตในปริมาณ
มากขึ้นมีความสัมพันธกับระดับความเหงา โดยเมื่อบุคคลมีความเหงาเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหมีการใช
อินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยความรูสึกหรือความสัมพันธที่ตนเองรูสึกขาด (Matsuba. 2006;
Engelberg; & Sjoberg. 2004; Moody. 2001; Morahan-Martin. 1999)
เมอรริลล และ โลเวนิทีน (Meril; & Lowenstein. 1971) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมในการเปดรับ
ขาวสาร โดยแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารในแบบของตนเอง ดวยสาเหตุพื้นฐาน
หลายประการ โดยความเหงา เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง บุคคลทั่วไปไมชอบอยูโดดเดี่ยว และไม
อยากถูกเมินเฉยจากสังคม แตหากไมสามารถติดตอกับคนอื่นไดโดยตรง ก็มักจะใชส่ือเพื่อเปนตัวกลาง
ในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น
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สําหรับความเหงาหรือความอางวาง มีผูใหนิยามตาง ๆ กันดังตอนี้ ธิดา มีศิริ (2541) ความ
เหงาเปนความทุกขทรมานทางดานจิตใจ อารมณ ที่เกิดจาการสูญเสีย และบกพรองทางดานความรูสึก
รักใคร ผูกพันธ อบอุน และการดูแล จากบุคคลที่มีความหมายสําหรับตนเอง และเครือขายทางดาน
สังคม ทําใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง ซึ่งเปนปญหาทางดานอารมณหรือจิตใจที่แสดงออก และ
สุธีรา ตั้งตระกูล (2537) ไดใหความหมายของความเหงา วาเปนความรูสึกไมสุขสบาย เปนผลจากการ
ขาดบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต และในตางประเทศมีผูใหนิยามความเหงาดังนี้ ฟรานซิส (Rogers 1989:
16 – 21; Citing Francis. 1981) กลาววา ความวาเหวเปนความรูสึกที่ทําใหทุกขใจมาก เปนปฏิกิริยา
ตอบสนองที่คลุมเครือ ทําใหเกิดความรูสึกทอแทที่ไรเหตุผลชัดเจน มีการแยกตัวออกจากบุคคลอื่น
รูสึกตนเองดอยคา ไมมีใครรักและเอาใจใส มีความรูสึกโดดเดี่ยว และอยากแยกตัวจากสังคม และไวสส
(Weiss. 1989) กลาววา ความวาเหวเปนความทุกขอันเกิดจากการขาดหรือแยกจากบุคคลหรือสิ่งที่
วัยรุนรูสึกผูกพันดวย โดยจะมีความรูสึกบางอยางคลายความกังวลในการแยกจาก อาจแสดงออกใน
ลักษณะความวิตกกังวล ความหงุดหงิด กระวนกระวาย หรือความรูสึกวางเปลาได
จากการประมวลความหมายของความเหงา สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ไดใหความหมายวา ความ
เหงา หมายถึง การรับรูถึงความรูสึกที่ไมมีความสุข เปนทุกข เปนความรูสึกที่เกิดจากการความขัดแยง
กันระหวางความตองการความสัมพันธทางสังคมที่บุคคลมีน้นั ไมสอดคลองกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น ทํา
ใหรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง ขาดความรัก ความอบอุน เปนการคิดถึงตนเองและผูอื่นทางดานลบ และมี
แนวโนมแยกตัวออกจากสังคม โดยใชเวลาสวนใหญอยูคนเดียวและทํากิจกรรมตามลําพัง
การวัด
ความเหงา หรือบางงานวิจัยเรียกวาความวาเหว จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัด
ความเหงา พบวามีการวัดความเหงาในหลายกลุม ไดแก กลุมนักเรียน กลุมนักเรียนประจําวัยรุน กลุม
ผูสูงอายุ และกลุมเด็กกําพรา โดยพบวาแบบวัดจะมีความคลายคลึงกันในขอคําถามแตอาจจะแตกตาง
กันในบริบทของการวัด สําหรับงานวิจัยตางประเทศ Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi (2008) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของผูที่ติดอินเทอรเน็ต และไมติดอินเทอรเน็ต ในกลุมนักเรียนวัยรุน
อายุ 14-16 ป ไดใชแบบวัดความเหงาของรัซเซล (Russell. 1996) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแองเจลิส
ฉบับที่ 3 (The UCLA Loneliness Scale: Version 3) จํานวน 20 ขอ ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตรา
วัดประเมินคา 4 ระดับจาก “เปนประจํา” ถึง “ไมเคยเลย” ตัวอยางขอคําถาม บอยแคไหนที่คุณรูสึก
เหมือนอยูคนเดียว, บอยแคไหนที่คุณรูสึกวามีใครเขาใจคุณ และสําหรับในประเทศไทย วรวีร ธนประกฤต
(2545) ไดพัฒนาแบบวัดความวาเหวของนักเรียนประจําวัยรุน โดยไดศึกษามาจากแบบวัดความวาเหว
ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแองเจลิส ฉบับที่ 3 (The UCLA Loneliness Scale) ซึ่งลักษณะของ
แบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 4 ระดับจาก “รูสึกเปนประจํา” ถึง “ไมเคยรูสึกเลย” ตัวอยางขอคําถาม
ฉันรูสึกโดดเดี่ยว, ฉันรูสึกวาคนรอบขางชอบนินทาฉัน, ฉันรูสึกเหมือนอยูตัวคนเดียว และงานวิจัยของ
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วราภรณ แสงคํา (2552) ไดสรางแบบวัดความวาเหวของเด็กในสถานสงเคราะห โดยวัดความวาเหวใน
องคประกอบดานอารมณ ความคิด และพฤติกรรม ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา
4 ระดับจาก “เปนประจํา” ถึง “ไมเคย”ตัวอยางขอคําถาม ฉันรูสึกทอถอยในชีวิต, แมอยูตัวคนเดียว
ฉันรูสึกไมอางวาง, แมอยูทามกลางคนมากมาย ฉันก็ยังรูสึกเหงา
สําหรับการวัดความเหงาในงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยวัดความเหงา โดยนําแบบวัดที่พัฒนาโดย
วรวีร ธนประกฤต (2545) มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษา และบางขอ
คําถามผูวิจัยสรางขึ้นใหม เพื่อใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการของงานวิจัยเรื่องนี้
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต งานวิ จั ย
ตางประเทศจํานวนมากพบวาความเหงาเปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
โดยยัง (Young. 1999) พบวาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อคลายเหงาของคนในวัยเรียนเปนสาเหตุสําคัญที่
นําไปสูการใชอินเทอรเน็ตในปริมาณที่มากจนถึงขั้นติด และความเหงาเปนปญหาที่ทําใหคนหลบหลีก
จากชีวิตจริงเขาสูอินเทอรเน็ต งานวิจัยของแคพแพลน (Caplan. 2002) พบวาความเหงาเปนตัวแปร
ทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในกลุมนักเรียน และแคพแพลน (Caplan. 2003) พบวาความเหงาที่
เกิดขึ้นของบุคคล สามารถพัฒนาไปสูความชอบในการมีปฏิสัมพันธในสังคมออนไลน ซึ่งนําไปสูปญหา
การติดอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยของ Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi (2008) ที่ศึกษาในกลุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่ติดอินเทอรเน็ตมีความเหงา หรือความวาเหวมากกวา
นักเรียนกลุมที่ไมติดอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตามการหลีกหนีจากความไมพึงพอใจเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้น
ชั่วคราว เมื่อผูใชอินเทอรเน็ตหยุดการใช (Log Off) ปญหาในชีวิตจริงก็หวนกลับมา ทําใหเกิดความกดดัน
อางวาง เหงาเพิ่มมากขึ้น เปนสาเหตุใหเชื่อมตออินเทอรเน็ต (online) บอยครั้งขึ้นและยาวนานขึ้น
จนกลายเปนผูติดอินเทอรเน็ต ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเรียน การทํางาน และสัมพันธภาพทางสังคม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Morahan-Martin; & Schumacker (2000) ที่ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
ติดอินเทอรเน็ตมีความเหงามากกวานักเรียนที่ไมติดอินเทอรเน็ต และงานวิจัยของ คิมและคิม (Kim; &
Kim. 2002) ที่พบวาความรูสึกโดดเดี่ยวทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β = .14)
จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเหงาที่สงผลตอพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ตพบงานวิจัยของ งานวิจัยของไชยรัตน บุตรพรม (2545: 117) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาวัยรุนที่มีบุคลิกภาพดานอารมณ
ออนไหวมีแนวโนมที่จะติดอินเทอรเน็ตมากกวาวัยรุนที่มีบุคลิกภาพแบบมั่นคง และไดเสนอการรายงาน
ขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทางจิตเวชศาสตรวา ผูที่มีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตอาจจะเปนผูมีปญหา
ทางดานอารมณ เชน เหงา ซึมเศรา เครียด เบื่อหนาย ออนไหว วิตกกังวล
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งานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท (2549) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติด
เกมออนไลนของนักเรียนนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูติดเกมออนไลนจะมีปญหาในเรื่อง
ของสัมพันธภาพทางสังคมกับคนรอบขาง ทําใหเกิดความเหงาจึงหันไปพึ่งพาการเลนเกมเพื่อชว ย
ทดแทนในเรื่องดังกลาว และในสวนของผลกระทบที่เกิดจากการติดเกมออนไลน พบวากลุมผูติดเกม
ออนไลนทุกคนมักจะมีปญหาเรื่องผลการเรียนตกต่ํา เพราะไมมีเวลาใหกับการเรียน
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงคาดวาความเหงามีอิทธิพล
ทางบวกตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และความเหงามีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.8 การควบคุมตนกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
การควบคุมตน (Self-control) หรือโดยทั่วไปเรียกวา วินัยในตนเอง เปนการบังคับตนเอง
ปรับปรุงตนเอง หรือจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเปาหมายของการจัดสรางพฤติกรรมใหม
ที่นาปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมและอนุรักษพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน ตลอดจนการลดหรือขจัด
พฤติกรรมเดิมที่ไมนาปรารถนา โดยการจัดการตนเอง และไมพึ่งการควบคุมบังคับจากผูอื่น สําหรับ
การควบคุมตนเองนี้ถือเปนหนึ่งในจิตลักษณะที่พึงประสงคที่นักวิชาการแนะนําวาควรปลูกฝง และ
สงเสริมเปนอยางยิ่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 7)
การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมตน เปนที่สนใจทั้งนักวิชาการในประเทศและตางประเทศ
โดยไดใชคําเรียกที่ตางกันออกไป โดยแบนดูรา (Bandura. 1986) ใชคําวา Self-regurator
และ
ในภาษาไทยมีผูเรียกวา การกํากับตนเอง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2536) ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน
การกําหนดตนเอง หรือการควบคุมตนเองดานความคิด อารมณ ความรูสึก และการกระทํา ใหเปนไปใน
ทิศทางที่บุคคลตองการ สําหรับนักวิชาการไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ไดใชคําวา ลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ซึ่งถือเปนหนึ่งในแปดของจิตลักษณที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา
ในสังคมซึ่งอยูในทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2539: 1-4) สําหรับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะคาดการณไกล และสามารถบังคับควบคุมตนเอง ให
ทําพฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมายที่ดีงามที่วางไวในอนาคต และสามารถวางแผนการปฏิบัติ เพื่อให
เกิดผลดี หรือปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2539: 55, 83-85; บุญรับ
ศักดิ์มณี. 2532:6)
สําหรับผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง คือ ผูที่สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับ
กาละเทศะ และสามารถควบคุ ม ตนและพฤติ กรรมที่ เ ลื อ กกระทํา โดยมี เ ปา หมายเพื่ อ สิ่ งที่ มีคุ ณค า
มากกวา และมีประโยชนมากกวา (รุจิเรศ พิชิตานนท. 2546: 30) ทั้งนี้ในการบริโภคขอมูลขาวสารจาก
สื่ออินเทอรเน็ตก็เชนกันในสิ่งที่สื่อนําเสนอมาใหก็มีทั้งขอมูลขาวสารที่ควรเปดรับและไมควรเปดรับ
รวมถึงขอมูลที่มีประโยชนและไมมีประโยชน จึงจําเปนตองรูจักการควบคุมตนเองในเลือกและรับสิ่งที่มี
คุณคาและมีประโยชนมากกวาใหกับตนเองอยางเหมาะสม และใชเวลาอยางเหมาะสม

56
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ผลการวิจัยสวนใหญพบวาการควบคุมตนเปนปจจัยสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยพบวาหากบุคคลมีการควบคุมตนอยางเหมาะสม จะทําให
เปนผูมีพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมทั้งในสื่ออินเทอรเน็ตและสื่อโทรทัศน เชน
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน (ปราณี รอดจอย. 2552; วิไลลักษณ ทองคําบรรจง.
2551; จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2547) ในทางตรงขามหากบุคคลมีการควบคุมตนต่ํา ก็จะสงผล
ใหมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในทางที่ไมเหมาะสม เชน การติดอินเทอรเน็ต การติดเกมออนไลน
การติดการสนทนาออนไลน (Kim; Namkong; Ku; & Kim. 2008; Rabb; & Neuner. 2006; Ryu; &
Kim. 2003; Hill. 2000) ดังนั้นจึงกลาวไดวาการควบคุมตนจึงเปนจิตลักษณะที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ไดใหความหมายของการควบคุมตน หรือลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
วา หมายถึง ปริมาณความสามารถในการคาดการณไกลเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดกับตนใน
อนาคต โดยการควบคุมตนใหกระทําในสิ่งที่ควรกระทําได โดยเลือกกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการอด
ไดรอได และเชื่อวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดีตามที่ตนตองการได รูจักอดไดรอไดเพื่อ
ประโยชนที่มากกวา หรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคต
การวัด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดการควบคุมตน พบวามีทั้งงานวิจัยที่วดั การควบคุม
ตนในดานเฉพาะ และดานทั่วไป โดยพบวา ผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอื่น ๆ (2547) ไดพฒ
ั นาแบบวัด
การควบคุมตน ซึ่งเปนการวัดการควบคุมตนทั้งในดานการควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทํา
และแนวโนมในการกระทําใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค ซึ่งวัดโดยใชประโยคที่เปนการบริโภค
หรือการกระทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม
จริงเลย” จํานวน 16 ขอ มีความเชื่อมั่นเทากับ .73 และแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ ดวง
เดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2536) ซึ่งเปนการวัดการเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเองในอนาคต ประกอบดวยประโยคบอกเลาเกี่ยวกับความสามารถที่จะคาดการณไกล และการอดได
รอไดในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน สุขภาพ และการใชเงิน ซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา
6 อันดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จํานวน 10 ขอ มีความเชื่อมั่นเทากับ .64
สําหรับในการวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ผูวิจัยใชแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2536) จํานวน 6 ขอ โดยลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัด
ประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ซึ่งการตรวจใหคะแนนสําหรับขอความทางบวกผูที่
ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน คอนขางไมจริงได 3 คะแนน
ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน สําหรับขอความทางลบใหจะไดคะแนนในทางตรงขามกัน
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งานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต พบวาการขาด
การควบคุมตนจะสงผลตอการเปนผูที่บริโภคสื่ออยางไมเหมาะสม ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช
อินเทอรเน็ต ผลจากการวิจัยแสดงถึงความสําคัญของการควบคุมตนวามีความสําคัญกับพฤติกรรม
การใชสื่อ โดยปจจุบันพบวาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตจะกลายมาเปนปญหารูปแบบใหมที่เรียกวา
พฤติกรรมการเสพติดสื่อ (Media addictions) ซึ่งผลการวิจัยพบวา การขาดการควบคุมตนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการใชอินเทอรเน็ต (r = .45) และผลจากการวิเคราะหโมเดล เชิงสาเหตุของการใช
อินเทอรเน็ตที่จะนําไปสูการเปนผูติดอินเทอรเน็ตพบวาการขาดการควบคุมตนเองสงผลทางตรงตอการ
ใชอินเทอรเน็ต (β = .13) (LaRose; Lin; & Eastin. 2003) และยังไดกลาวถึงการขาดการควบคุมตนวา
อาจเกิดขึ้นไดกับผูบริโภคสื่อทุกประเภททั้งสื่ออินเทอรเน็ต และสื่อโทรทัศน (LaRose; Lin; & Eastin.
2003; citing Smith. 1986) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาการควบคุมตนเปนตัวแปรสําคัญในการ
ทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = -.20) โดยวัยรุนที่มีการ
ควบคุมตนต่ํา จะเปนผูมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตสูงกวาวัยรุนที่มีการควบคุมตนสูงกวา (Ryu; & Kim.
2003) และผลการวิจัยอื่น ๆ ที่พบวา ผูที่มีการควบคมตนต่ํามีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน โดยการ
ควบคุมตนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน และการควบคุมตนเปนตัวแปร
ทํานายพฤติกรรมการติดเกมออนไลน (Kim; Namkong; Ku; & Kim. 2008)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต
ผลการวิจัยสวนใหญพบวาการควบคุมตนเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
โดยพบว า หากบุ ค คลมี ก ารควบคุ ม ตนต่ํ า ก็ จ ะส ง ผลให มีพ ฤติ ก รรมการใช อิ น เทอร เ น็ ต ในทางที่ ไ ม
เหมาะสม เชน การติดอินเทอรเน็ต การติดเกมออนไลน การติดการสนทนาออนไลน (Kim; Namkong;
Ku; & Kim. 2008; Rabb; & Neuner. 2006; Ryu; & Kim.2003; Hill. 2000; LaRose; Lin; & Eastin.
2003) และผลที่พบในทางตรงขาม หากบุคคลมีการควบคุมตนอยางเหมาะสมจะทําใหเปนผูมีพฤติกรรม
การรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ (ปราณี รอดจอย. 2552)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนและพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
พบวาการควบคุมตนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โดย งานวิจัยของ ณัฐพล แยมสอาด
(2551) ศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะมุงอนาคตสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ พิทักษ วงแหวน (2546) ศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวาลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธกับตัวแปร
พฤติกรรมใฝเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ กิ่งกาญจน ปานทอง (2545)
ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาลักษณะมุงอนาคตทางการ
เรียนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ดั ง นั้ น จากการทบทวนเอกสารและงานวิจั ย ที่ เ กี่ย วข อ งผู วิ จั ย จึ งคาดว า การควบคุ มตน
มีอิทธิพ ลทางลบตอ พฤติกรรมติดอินเทอรเ น็ ต และการควบคุมตนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสม
2.9 จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญากับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
จิตสํานึกถือเปนคุณลักษณะทางจิตใจ โดยเปนความรูสึกนึกคิดภายในบุคคล และเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ไดโดยการเรียนรู จิตสํานึกเมื่อเกิดขึ้นยากที่จะหยุดหรือหายไป จิตสํานึกที่ดีจะสงผลตอประพฤติการ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เชน บุคคลที่มีจิตสํานึกดานระเบียบวินัย จะไมขับรถผิดกฎจราจร บุคคลที่มี
จิตสํานึกสาธารณะจะไมขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ(สมพงษ สิงหะพล. 2542) รวมทั้งการสรางจิตสํานึกที่
ดีจะเปนการปองกันปญหาเมื่อเยาวชนเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ และการขาดจิตสํานึกในเรื่องหนึง่ ๆ ก็จะ
กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคมเชนกัน (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม; และสังคม สัญจร.
2543)
ในการศึกษาแนวคิดจิตสํานึกการบริโภคสื่อดวยปญญา ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรม จิตใจ และปญญาในการบริโภคสื่อ โดยจิตสํานึกการบริโภคสื่อดวยปญญาถือเปนลักษณะ
ทางดานจิตใจของผูมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา ซึ่งพระธรรมปฎก (2543: 17 –18) ไดกลาววา
ปญญามีบทบาทสําคัญที่สงผลทั้งตอพฤติกรรมและจิตใจ กลาวคือ ปญญาเปนตัวชี้นํา บอกทาง กําหนด
และขยายขอบเขต การทํางานของพฤติกรรมและจิตใจ เมื่อเรารูเขาใจมีปญญามากขึ้น พฤติกรรมและ
จิตใจของเราก็สามารถขยายขอบเขตการทํางานใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และในสวนของจิตใจเองก็ตอง
อาศัยพฤติกรรม คือ เมื่อจิตใจมีความตองการตาง ๆ จิตใจก็อาศัยพฤติกรรมเปนเครื่องมือที่จะสนอง
ความตองการ การไดมาซึ่งความสุขของจิตใจนั้นก็เกิดจากพฤติกรรมเปนตัวสนอง ดังนั้นพฤติกรรมจึงมี
ผลตอจิตใจ และในสวนของปญญาก็ตองอาศัยพฤติกรรมคนจะพัฒนาปญญาไดตองอาศัยพฤติกรรม
เชน การแสวงหาขอมูล การปรึกษาผูอื่น ฯลฯ และจิตใจก็มีผลตอปญญา เชน ถาจิตใจมีสมาธิ แนวแน
ไมยอมหยุดคิด ก็คิดไดผลดีขึ้น มีกําลังในการคิดและคิดไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนสภาพของจิตใจที่สําคัญ
ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาปญญาได
จากความสัมพันธดังกลาวในขางตน จะเห็นไดวาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ลวนมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันไมสามารถแยกออกจากกันได ดังนั้นการพัฒนามนุษยตามแนวพุทธศาสนาจึงตองพัฒนา
ใหครบทั้ง 3 องคประกอบ ไมสามารถแยกเปนสวน ๆ ขาดจากกันได และการบริโภคดวยปญญา คือ
การบริโภคเพื่อเกื้อหนุนแกชีวิตที่ประเสริฐหรือการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เปนการที่นําเอาปญญามาพิจารณา
เมื่อเอาปญญามาพิจารณาเกิดความถูกตองแลวจิตใจก็เกิดความพอใจทําใหมีพฤติกรรมที่ดีงามถูกตอง
(พระธรรมปฎก. 2545: 16) ในการบริโภคสื่อดวยปญญาก็เชนเดียวกัน ในการที่บุคคลจะมีการบริโภค
ขอมูลขาวสารดวยปญญา ก็ตองมีความสัมพันธกันระหวางพฤติกรรม จิตใจ และปญญา โดยผูที่มีการ
บริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา ในดานพฤติกรรมก็ควรมีความเหมาะสมทั้งในการเลือก และการรับ
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ขอมูลขาวสาร รูจักเลือกขาวสารที่เปนกัลยาณมิตร และรับขาวสารที่มีประโยชนในดานจิตใจก็ควรเปน
ผูที่มีจิตสํานึกในการเลือกและการรับขอมูลขาวสาร คือมีความตั้งใจและแรงจูงใจที่ดี มีสติ ไมหลงใหลใน
ขอมูลขาวสาร และในดานปญญาก็ควรมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ในการคิด พิจารณาสิ่งตาง ๆ อยาง
มีเหตุผล
ดังนั้นจึงกลาวไดวา จิตสํานึกในการบริโภคสื่ออยางเหมาะสม หรือจิตสํานึกในการบริโภค
สื่อดวยปญญาเปนจิตลักษณะที่สําคัญอยางยิ่งในการอยูในโลกยุคขอมูลขาวสาร ซึ่งสอดคลองกับพระ
ธรรมปฎก (2539: 9-10) ไดกลาววาในการอยูโลกยุคขาวสารตองเปนผูรูทันขาวสาร ไมหลงใหล
เพลิดเพลินไปกับขอมูลขาวสาร ไมตกเปนเหยื่อของขาวสาร สามารถกลั่นกรองเปน จับสาระได รูจัก
เลือกขาวสารเอามาใชใหเกิดประโยชน และเมื่อมีขอมูลขาวสารมากขึ้น ควรมีความระวังในเรื่องเวลาที่
ใชไปกับขอมูลขาวสาร และทัศนะในเรื่องขอมูลขาวสารและการบริโภคขอมูลขาวสารที่ทานพระ
ธรรมปฏกได กลาวถึงประเด็นสําคัญที่สังคมไทยควรใหความตระหนัก คือ การที่มีขอมูลขาวสารมาก
ไม ใ ชสิ่ง ที่ แสดงใหเ ห็ นว าเปนการมี ค วามรู หรือ การมี ปญญา ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับการปฏิบั ติต นต อข อ มูล
ขาวสารที่แตกตางกันของบุคคล วามีการรับขอมูลขาวสารนั้นอยางไร เปนผูที่อยูในกลุมที่มักจะตื่นเตน
หลงเชื่อตามกระแสจนตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสาร ไมทราบวามีคุณโทษ หรือเบื้องหลังอยางไร หรือ
เปนผูที่อยูในกลุมที่รูทันและอยูเหนือขาวสาร โดยทราบวามีคุณโทษ ขอดี ขอเสียอยางไร และควรมีทาที
อยางไรใหไดประโยชน โดยไมถูกครอบงํา สามารถเอาประโยชนจากขอมูลขาวสารได และใชเวลากับ
ขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดการติดขัดเรื่องเวลาที่ใชในการบริโภคขอมูลขาวสาร ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคนและ
สังคม พ.ศ.2542 – 2551 ที่กลาววาผูใชสื่อตองมีทักษะการอานเปน ฟงเปน ดูเปนและคิดเปน สามารถ
เลือกสรร กลั่นกรอง และใชขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ในการแกปญหา เพื่อใหเปนผูบริโภคสื่อที่มี
คุณภาพ คือ สามารถรูเทาทัน รูจักเลือกสรรรับ และรูจักวิจารณสื่อได ดังนั้นจิตสํานึกในการบริโภค
ขอมูลขาวสารดวยปญญา จึงเปนคุณลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ ที่จะทําใหเยาวชนสามารถปฏิบัติตนกับ
ขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง
งานวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา ซึ่งเปนลักษณะทางจิตที่เกี่ยวของ
กับการบริโภคขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม โดยไดศึกษาความหมายของ “จิตสํานึกทางปญญา” และ
“การบริโ ภคสื่อ ด ว ยป ญ ญา” เพื่อ นิ ย ามความหมายของ จิ ต สํา นึ ก ในการบริ โ ภคสื่ อ ดว ยป ญ ญา
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายจิตสํานึก และจิตสํานึกทางปญญาไวดังนี้ โดย วราพร ศรีสุพรรณ
(2535: 79) กลาววา จิตสํานึกเปนลักษณะของจิต ที่มีทั้งความตระหนัก (Awareness) และความรับผิดชอบ
(responsibility) ชาย โพธิสิตา และคนอื่น ๆ (2543: 8-10) จิตสํานึกในฐานะเปนภาวะหรือคุณสมบัติของ
จิตใจ จะเปนจิตสํานึกที่เกี่ยวกับดานจิตวิทยา เปนเรื่องของการทําความเขาใจถึงสภาวะ หรือคุณสมบัติ
ในใจของคน ซึ่งเปนการกระทําความเขาใจกระบวนการทางจิต และจิตสํานึกในฐานะเปนสิ่งที่แสดงออก
ทางพฤติกรรม มีลักษณะนัยที่บงถึงการกระทําอัน สะทอนถึงสิ่งที่อยูในใจของผูกระทํา อรพินทร ชูชม,
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อัจฉรา สุขารมณ และอุษา ศรีจินดารัตน (2547: 59) ไดใหความหมายวา จิตสํานึกทางปญญา หมายถึง
การรูตัวของบุคคลเมื่อผสมผสานกับการใชปญญาเขาไปแลว จิตสํานึกนั้นจะเปนจิตสํานึกทางปญญาที่
เปนผลดีตอคุณภาพคน จิตสํานึกทางปญญาเปนสภาวะจิตใจที่บุคคลตระหนักรูตนเอง โดยผานการรูคิด
อยางมีสติ ในการที่บุคคลรูจัก เขาใจ ความรูสึกนึกคิดและการควบคุมอารมณของตนเองได มีจิตใจเอื้ออาทร
ตลอดจนเห็นคุณคาในการใชสิ่งตาง ๆ และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม สังคม
ดังนั้นจึงสรุปไดวา จิตสํานึกทางปญญา เปนคุณสมบัติของจิตที่พึงประสงค โดยเปนการ
ตระหนักรูตนเอง ผานการคิดอยางมีสติ ที่สะทอนถึงสิ่งที่อยูในใจของผูกระทํา และงานวิจัยของ อรพินทร ชูชม,
อัจฉรา สุขารมณ และอุษา ศรีจินดารัตน (2547: 59) พบวาจิตสํานึกทางปญญาเปนคุณลักษณะทางจิตใจ
ที่พึงประสงค เนื่องจากจิตสํานึกทางปญญาชวยสงเสริมใหเยาวชนวัยรุนเปนบุคคลที่มีคุณภาพตอตนเอง
และสังคม โดยเยาวชนวัยรุนที่มีจิตสํานึกทางปญญาสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการ
แกปญหา และมีพฤติกรรมเอื้อสังคม (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร. 2543: 22 – 29) ในทาง
ตรงกันขามหากบุคคลมีจิตสํานึกในทางที่พึงประสงคนอย ก็จะกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมโดยพบวา
การขาดจิตสํานึกสาธารณะ มีผลกระทบตอบุคคล ทําใหเกิดปญหา คือ สรางความเดือดรอนใหกบั ตนเอง
และสรางความเดือดรอนใหกับคนอื่น และผลกระทบระดับครอบครัว ทําใหเกิดปญหา คือ ความสามัคคี
ในครอบครัวลดนอยลง และ การแกงแยง ทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว
สําหรับการบริโภคดวยปญญา ถือเปนคุณลักษณะสําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ (2540) ไดกําหนดไวเปนจิตพิสัยหนึ่งในจิตพิสัย 5 ประการที่ควรไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
เยาวชน ซึ่งพระธรรมปฎก (2542) การเสพบริโภคดวยปญญา เปนการบริโภคโดยใชโยนิโสมนสิการ
หรือการบริโภคโดยพิจารณา ใชปญญากํากับ ทําใหเกิดการบริโภคที่พอดี ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกวา
โภชเนมัตตัญุตา ซึ่งตั้งอยูบนฐานของการพิจารณาคุณคาแท คุณคาเทียม ซึ่งความหมายดังกลาวมี
ความสอดคลองกับความหมายของการบริโภคอยางประหยัดซึ่งเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธไดกลาวไว
วาการบริโภคอยางประหยัด เปนการบริโภคตามความจําเปนเพื่อความอยูรอดของชีวิต โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนที่แทจริงของชีวิตของตนและสังคม การบริโภคเชนนี้ไมถูกครอบงําดวยโลภะ โทสะ และ
โมหะ แตเปนการบริโภคที่ประกอบดวยใจสวาง (ปญญา) มีสติสัมปชัญญะ คือไมหลงใหลแตรูทันถึงผลดี
และผลเสียที่จะเกิดขึ้น (คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและกําหนดหลักวิชาการเศรษฐศาสตรตาม
แนวพุทธศาสตร. 2526: 55)
สํ า หรั บ ความหมายของการบริ โ ภคสื่ อ ด ว ยป ญ ญา ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาจากงานวิ จั ย ของ
วิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) ที่ไดศึกษาการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญาตามแนวคิดของพระ
ธรรมปฎก โดยไดนิยามการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา หมายถึง การที่บุคคลสามารถเลือก และ
รับขอมูลขาวสารจากสื่อไดอยางเหมาะสม โดยผานการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีการคํานึงถึง
คุณคาและประโยชนที่แทจริงของขอมูลขาวสารเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบไปดวยลักษณะที่
สําคัญ 2 ดาน ไดแก ดานการเลือกขอมูลขาวสารดวยปญญา และดานการรับขอมูลขาวอยางรูเทาทัน
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใหความหมาย จิตสํานึกการบริโภคสื่อดวยปญญา การที่บุคคลตระหนักถึง
ประโยชนและคุณคาที่แทจริงในการตัดสินใจเลือกและรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนโดยผานการคิด
ไตรตรองอยางมีเหตุผล ตระหนักถึงคุณคาและประโยชนที่จะไดรับกอนการเลือกเปดรับสื่อ ตระหนักถึง
การพิจารณาเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ไดรับเพื่อใหรูเทาทันในสิ่งที่สื่อนําเสนอ และตระหนักในการใช
เวลากับสื่ออยางเหมาะสม
การวัด
ในการศึกษาแนวทางในการสรางแบบวัดจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา ผูวิจัยศึกษา
ทั้งการวัดจิตสํานึกทางปญญา และการบริโภคสื่อดวยปญญา โดยการวัดจิตสํานึกทางปญญาไดศึกษา
จากงานวิจัยของ อรพินทร ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ และอุษา ศรีจินดารัตน (2547) ที่ไดสรางแบบวัด
จิตสํานึกทางปญญา ในองคประกอบจิตสํานึกการบริโภคดวยปญญา ซึ่งเปนแบบวัดประกอบไปดวย
ขอความตาง ๆ ที่บุคคลรายงานวามีความตระหนักรูตนเองถึงประโยชนและคุณคาที่แทจริงโดยผานการ
คิดไตรตรองอยางมีสติในการตัดสินใจบริโภค หรือใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของ เงิน และเวลา ซึ่งเปน
มาตราวัดประเมินคา 5 ระดับจาก “จริง” ถึง “ไมจริง” และศึกษาแบบวัดการบริโภคขอมูลขาวสารดวย
ปญญา จากงานวิจัยของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) ที่ไดสรางแบบวัดการบริโภคขอมูลขาวสาร
ดวยปญญา 2 ดาน ไดแก ดานการเลือกขอมูลขาวสารดวยปญญา และดานการรับขอมูลขาวสารอยาง
รูเทาทัน ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัดประเมินคา 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ใน
การวัดจิตสํานึกการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา ผูวิจัยไดสรางแบบวัดขึ้นเอง เพื่อใหสอดคลองและ
ครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการในงานวิจัยเรื่องนี้ โดยวัดจิตสํานึกในการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา
2 ดานคือ จิตสํานึกดานการเลือกขอมูลขาวสารดวยปญญา และจิตสํานึกดานการรับขอมูลขาวสารอยาง
รูเทาทัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาและ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรง แตจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับจิตสํานึกที่มีตอพฤติกรรมที่พึงประสงคอื่น ๆ พบวา จิตสํานึกในดานที่พึงประสงคเปน
ลักษณะที่สําคัญ ที่สงผลตอพฤติกรรมและคุณภาพของเยาวชน โดยในงานวิจัยของอรพินทร ชูชม,
อัจฉรา สุขารมณ และอุษา ศรีจินดารัตน (2547) ที่วิเคราะหปจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธกับจิตสํานึก
ทางปญญา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบวาจิตสํานึกทางปญญาซึ่งประกอบไปดวย
ความฉลาดทางอารมณ จิตสํานึกการบริโภคดวยปญญา และจิตสาธารณะ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอ
พฤติกรรมเอื้อสังคม (β = .58) ความสามารถในการแกปญหา (β = .32) และคุณภาพชีวิต (β = .56)
และจิตสํานึกทางปญญาสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเอื้อสังคมไดรอยละ 60 ความสามารถ
ในการแกปญหาไดรอยละ 32 และคุณภาพชีวิตไดรอยละ 69
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แมวาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของจะยังไมพบจิตสํานึกการบริโภคสื่อดวยปญญาสงผล
ตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาถือเปนจิตลักษณะที่พึงประสงค
ดังนั้นผูวิจัยจึงทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับการ
บริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา ซึ่งจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริโภคขอมูลขาวสาร
พบวา จิตลักษณะที่พึงประสงคในการบริโภคขอมูลขาวสารไดแก เจตคติตอการบริโภคขอมูลขาวสาร
ดวยปญญา การคิดอยางมีเหตุผล และการควบคุมตนจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารที่
เหมาะสมโดยในงานวิจัยของ วิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) พบวาเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภค
ขอมูลขาวสารดวยปญญาสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา (β = .32) และการ
ควบคุมตน ซึ่งถือวาเปนจิตลักษณะที่พึงประสงคสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดว ย
ปญญา และ นอกจากนี้ผลการวิจัยในอีกดานหนึ่งพบวาหากขาดการควบคุมตนจะสงผลตอการเปนผูที่
บริโภคสื่ออยางไมเหมาะสม ซึ่งงานวิจัยของ LaRose, Lin and Eastin (2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช
อินเตอรเน็ต ผลจากการวิจัยแสดงถึงความสําคัญของการควบคุมตนวามีความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ใชสื่อ โดยปจจุบันพบวาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตจะกลายมาเปนปญหารูปแบบใหมที่เรียกวาการ
เสพติดสื่อ (Media addictions) ซึ่งผลการวิจัยพบวา การขาดการควบคุม มีความสัมพันธทางบวกกับ
การใชอินเทอรเน็ต (r = .45) และผลจากการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของการใชอินเทอรเน็ตที่จะ
นําไปสูการเปนผูเสพติดสื่อ พบวาการขาดการควบคุมตนเองสงผลทางตรงตอการใชอินเทอรเน็ต (β =
.13) และยั ง ได ก ล า วถึ ง การขาดการควบคุ ม ตนว า อาจเกิ ด ขึ้ น ได กั บ ผู บ ริ โ ภคสื่ อ ทุ ก ประเภททั้ ง สื่ อ
อินเทอรเน็ต และสื่อโทรทัศน (LaRose; Lin; & Eastin. 2003; citing Smith. 1986) และการคิดอยางมี
เหตุผล หรือการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งการคิดถือเปนกิจกรรมทางจิต หรือกระบวนการทางจิต
งานวิจัยของ วิไลลักษณ ทองคําบรรจง(2551) พบวาการคิดแบบโยนิโสมนสิการสงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา (β = .14) และงานวิจัยของปราณี รอดจอย (2551) พบวาการคิดอยาง
มีเหตุผลเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมการรับอินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ (β = .13)
ดังนั้นสรุปไดวาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับจิตสํานึกทางปญญาพบวา จิตสํานึกทาง
ป ญ ญาส ง ผลต อ พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเยาวชน ซึ่ ง พฤติ ก รรมการเรี ย นที่
เหมาะสมก็เปนพฤติกรรมที่พึ่งประสงคดวย แมวาจะยังไมมีผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกการ
บริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญากับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตจิตสํานึกการบริโภคขอมูลขาวสาร
ดวยปญญา ถือเปนจิตลักษณะที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับการบริโภคขอมูลขาวสารผูวิจัยจึงทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะที่พึงประสงคกับการบริโภคขอมูลขาวสาร ทําใหพบวาจิตลักษณะที่พึง
ประสงคสงผลตอการมีพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม (พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
แบบมีวิจารณญาณ พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดวยปญญา) และการมีจิตลักษณะที่พึงประสงค
ที่เกี่ยวกับการบริโภคขอมูลขาวสารนอยสงผลตอการมีพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารอยางไม
เหมาะสม (พฤติกรรมการเสพติดสื่อ)
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ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงคาดวาจิตสํานึกในการ
บริโภคสื่อดวยปญญามีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวย
ปญญามีอิทธิพลทางบวกพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ผลกระทบจากพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
การใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป หรือการติดอินเทอรเน็ตสงผลกระทบตอปญหาในหลายดาน
โดยโกลดเบิรก (Goldberg. 1996) พบวา การใชอินเทอรเน็ตที่มากเกินไปจะสงผลใหเกิดปญหาตอรางกาย
สังคมและภาวะจิตใจ เชน การพักผอนไมเพียงพอ ปญหาชีวิตสมรส การละทิ้งหนาที่ การงาน การเรียน
และผลการวิจัยของยัง (Young. 1996) พบวา การติดอินเทอรเน็ตสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนและการทํางาน และไดแบงปญหาที่เกิดจากการติดอินเทอรเน็ตออกเปน 5 กลุม
ดังนี้ 1) ปญหาทางดานการเรียน การใชเวลาไปกับอินเทอรเน็ตมากๆจะทําใหนักเรียน ไมสนใจการ
เรียน และการศึกษาหาความรู 2) ปญหาทางดานความสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนความสัมพันธกับ
คูรัก ครอบครัว หรือเพื่อนสนิท โดยทําใหใชเวลากับบุคคลรอบขางในชีวิตนอยลง เพื่อที่จะใชเวลาใน
อินเทอรเน็ตมากขึ้น 3) ปญหาทางดานการเงิน ผูติดอินเทอรเน็ตจะเสียคาใชจายเปนจํานวนมากไปกับ
การใชอินเทอรเน็ต 4) ปญหาทางดานอาชีพการงาน การติดอินเทอรเน็ตทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง การพักผอนที่ไมเพียงพอ ทําใหบุคคลไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ 5) ปญหาทางดาน
ร า งกาย การใช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ ม ากเกิ นไปทํ า ให พั ก ผอ นไม เ พี ย งพอ เสี ย สายตา เนื่ อ งจากการจ อ ง
คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ และจากการศึกษาของยัง (Young. 1998) พบวาจากปญหา 5 ประการ
ปญหาทางดานการเรียนไดรับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาเปนปญหาทางดานความสัมพันธ ปญหา
ทางด า นการเงิ น ป ญ หาทางด า นอาชี พ และป ญ หาทางด า นสุ ข ภาพร า งกาย สํ า หรั บ ในการศึ ก ษา
ผลกระทบจากพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปญหาดานการเรียน โดยศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2.10 พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม กับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
การใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป หรือการติดอินเทอรเน็ตสงผลกระทบตอปญหาในหลายดาน
ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธ ปญหาดานการเงิน และปญหาดานรางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมนักเรียน นักศึกษา ปญหาดานการเรียนจะไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยนักเรียนจะละทิ้ง
การบาน การศึกษาหาความรู และไมสนใจเรียน (Young. 1996) สอดคลองกับแพทยหญิงดวงใจ กสานกุล
(เดลินิวส. 2543) กลาววาปจจุบันมีนักศึกษาเลนอินเทอรเน็ตจนเวลาเรียน ไมพอ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
หลายงานผลการวิจัยพบวา การใชอินเทอรเน็ตมากเกินไปสงผลกระทบกับการเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษา ไดแก การมีพฤติกรรมการเรียนที่ไมเหมาะสม เขาเรียนสาย สงการบานไมทัน ขาดเรียน
ไมตั้งใจเรียน ผลการเรียนตกต่ํา และถูกไลออก (Brenner; & Scherer. 1997; Chou; & Hsiao. 2000;
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Young. 1998) งานวิจัยเรื่องนี้จึงศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการติดอินเทอรเน็ตในกลุมนักเรียน โดยศึกษา
ผลกระทบในเรื่องการเรียน โดยไดศึกษาตัวแปรพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม มีผูนิยามความหมาย
ดังตอไปนี้
ความหมายของพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โฮลทซแมน (Holtzman. 1965: 17) ไดกลาวถึง
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม หมายถึง การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมใน 2 ดาน คือ การใชเวลาเรียน
และวิธีการเรียน โดย การใชเวลาเรียน ไดแก การรูจักใชเวลาในการเรียนไดอยางเหมาะสม และการทํางาน
โดยรูจักแบงเวลาวาควรทําเรื่องใดกอนหลัง ไมผัดผอน หลีกเลี่ยง รอเวลาทําในเวลากระชั้นชิด ไมเสียเวลา
กับเรื่องที่ไมเปนสาระจนเกินควร และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันเวลา และวิธีการเรียน ไดแก การ
รูจักใชวิธีการเรียนที่ถูกตอง มีการวางแผนเตรียมงานกอนลงมือทํา รูจักแหลงขอมูลที่ตองการทราบ ทํางาน
ดวยความมีระเบียบรอบคอบ ทําใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ กิ่งกาญจน ปานทอง (2542: 19)
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม หมายถึง การปฏิบัติตัวของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในหองเรียนอยาง
เหมาะสม ไดแก การแบงเวลาในการเรียน การฟง การอาน การจดโนตเพื่อชวยจํา การสงการบาน การ
ทบทวนบทเรียนและการเตรียมตัวสอบ และ อรพินท ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2531: 30) กลาวถึง
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง ทักษะในการเรียนการศึกษาที่ไดรับการฝกฝนเปนประจําจนเปนนิสัย โดย
แบงเปนการหลีกเลี่ยงการผิดเวลาคือ ความพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ
ในตนเอง มีการวางแผนในการเรียนจัดระบบการเรียนและระบบการทํางานวิธีการทํางานและวิธีการตาง ๆ
ที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในการศึกษา โดยสงเสริมการเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ไดใหความหมาย พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม หมายถึง การปฏิบัติ
ตนในเรื่องการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดวย การเตรียมตัวในการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการ
เข าเรี ยน การตรงต อเวลาในการส งงาน ความใส ใจในการเรี ย น ความพยายามทํางานตามที่ ไ ดรั บ
มอบหมาย การทบทวนบทเรียน และการเตรียมตัวสอบ
การวัด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม พบวามีทั้งงานวิจัยที่
วัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมในดานรวม และการวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมโดยแยกเปน
ขณะที่ครูสอน และขณะที่ครูใหงานทํา โดยงานวิจัยของ ดาราพร ซื่อเธียรสกุล (2540) ไดศึกษาพฤติกรรม
ตั้งใจเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 โดยสรางแบบวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน โดยประกอบดวย
2 ลักษณะไดแก การตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอน เปนการวัดพฤติกรรมที่แสดงออกอยางเหมาะสมขณะ
ที่ครูสอน เชน ไมพูดคุยในขณะที่ครูสอน ไมเอางานอื่นขึ้นมาทําขณะที่ครูสอน เอาใจใสการเรียนโดย
มองครูในขณะที่ครูสอน และการตั้งใจเรียนในขณะที่ครูใหงานทํา และรวมกิจกรรมที่ครูกําหนด ไดแก
สงแบบฝกหัดตรงเวลา ออกมาแสดงวิธีทําแบบฝกหัดเมื่อครูเรียก ตั้งใจทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยไมพูดคุยกับเพื่อน จํานวน 10 ขอ และงานวิจัยของ ภัทรสิริณ เสวตไอยาราม (2549) ไดศึกษา
พฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ช ว งชั้ น ที่ 3 ที่ ไ ด ส ร า งแบบวั ดพฤติ กรรมการเรี ย นที่
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เหมาะสม โดยวัดพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่เหมาะสมจนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ซึ่งเปนการวัดในบริบทของการเรียนดังตอไปนี้ การตั้งใจเรียนและฟงขณะครูสอน การหมั่นซักถามครู
เมื่อมีขอสงสัย การเขาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ การสามารถแบงเวลาในการเรียนไดอยางเหมาะสม
การขยันทําการบาน การทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน การตรงตอเวลา การมีอุปกรณการเรียน
ครบถวย และการอานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ จํานวน 20 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราวัด
ประเมินคา 5 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “จริงนอยที่เลย” และงานวิจัยของ ณัฐพล แยมสอาด (2551)
ไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดวัดพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
ของนัก เรียนขณะที่อ ยูใ นหอ งเรีย น ทั้งการใชเ วลา วิธีก ารเรีย น ความพรอม ความตองการเรีย นรู
สุขภาพจิตของผูเรียน อุปกรณการเรียน และเพื่อนรวมชั้น จํานวน 30 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปน
มาตราวัดประเมินคา 5 ระดับจาก “เปนประจํา” ถึง“นอยที่สุด ”
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โดยนําแบบวัดที่พัฒนาโดย
ดาราพร ซื่อเธียรสกุล (2540) และ ณัฐพล แยมสะอาด (2551) มาปรับใชโดยวัดใหครอบคลุมกับนิยาม
ปฏิบัติการในงานวิจัยเรื่องนี้
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ยที่ ได ศึ กษาเกี่ ย วกับ ป ญหา หรื อ ผลกระทบที่ เ กิ ดจาก
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต พบวา การใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป หรือการติดอินเทอรเน็ตสงผลกระทบ
ตอปญหาในหลายดาน ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธ ปญหาดานการเงิน และ
ป ญ หาด า นร า งกาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในกลุ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ป ญ หาด า นการเรี ย นจะได รั บ
ผลกระทบมากที่สุด โดยนักเรียนจะละทิ้งการบาน การศึกษาหาความรู ไมสนใจเรียน รวมถึง การแบง
เวลาในการเรียน
สําหรับในประเทศไทยมี ผู ศึกษาถึงพฤติกรรมติ ดอินเทอร เ น็ ตกั บผลกระทบด านการเรี ย น
งานวิจัยของบุบผา เมฆศรีทองคํา และอรรยา สิงหสงบ (2552) ศึกษาสภาพการณใชสื่ออินเทอรเน็ตของ
เด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัยผลการศึกษาขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเจาะลึก
กลุมตัวอยางในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ ดานการศึกษาจากการใชสื่ออินเทอรเน็ตกอใหเกิดผลดีและ
ผลเสีย โดยในแงของผลดีคือ ทําใหเราสามารถเรียนรูขอมูลใหม ๆ ในทุกเรื่องที่ตองการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว สวนในแงของผลเสีย คือ ทําใหขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ไมเรียนหนังสือ สนใจ
การเรียนนอยลง ไมมีเวลาในการทบทวนตําราเรียนจนบางครั้งตองออกจากโรงเรียนกลางคันซึ่งเปนผล
มาจากการติ ดเกม ดังที่ วา “การเล นเน็ ตทําใหเ สียเวลาในการทํากิจกรรมอย างอื่ น ๆ เชน ไปเรีย น
ทําการบาน คือ ไมดูตําราเรียนจนทําใหเสียการเรียน” และ “เนื่องจากจิตใจจะหมกหมุนอยูตลอดเวลา
โดยเด็กที่ติดเกมออนไลนก็จะชวนกันโดดเรียนเพื่อไปเลนเกม ไมไปเรียนหนังสือ หรือพอเรียนเสร็จก็
เขารานเกมโดยไมกลับบาน หรือบางคนอาจลืมทําการบาน ขาดการทบทวนบทเรียน” และกระทบอื่น ๆ
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จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานตลอดทั้งคืนทําใหไมมี
สมาธิในการเรียนหนังสือในตอนเชา ดังที่วา “อยางผมเลนเกมจนดึก ทําใหพอมาโรงเรียนตอนเชาก็งวง
นอน เรียนไดไมเต็มที่ หรือไมมีสมาธิในการเรียนวันนั้นทั้งวันก็รูสึกแยเหมือนกัน และซ้ํารายบางทีผมก็
มานั่งหลับในหองเรียน”
งานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท (2549) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติด
เกมออนไลนของนักเรียน นักศึกษา โดยการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเสพติด
เกมใชเวลาในการเลนเกมออนไลนเปนเวลามากและสงผลกระทบในแงลบอยางเห็นไดชัดตอการเรียน
โดยพบวา มีการขาดการเอาใจใสตอการเรียน มักสูญเสียสมาธิในการเรียนในหองอยางรวดเร็ว เห็นวา
การเรียนเปนเรื่องยากเกินกวาจะทําความเขาใจ นาเบื่อหนาย บางรายตัดสินใจหนีเรียนเพื่อเอาเวลาไป
ใชในการเลนเกม นํามาซึ่งผลการเรียนที่ตกต่ํากวาที่ควรจะเปน แตกตางกับการมองวาการเลนเกมเปน
เรื่ อ งแสนง า ยดายในการทํ า ความเข า ใจ และถึ ง แม จ ะยากเพี ย งใดก็ พ ร อ มจะมุ ง มั่ น ฝ า ฟ น ไปให ไ ด
นอกจากนี้ ก ารมุ ง มั่ น เล น เกมในแต ล ะวั น ทํ า ให ร า งกายได รั บ การพั ก ผ อ นไม เ พี ย งพอส ง ผลให
ประสิทธิภาพในการศึกษาเลาเรียนลดลง โดยกลุมผูติดเกมทุกคนจะเคยงวงหรือแอบหลับในหองเรียน
มาแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณรัตน รัตนวรางค (2549) ที่ศึกษาการเลนเกมออนไลนของ
นักเรียนกับความสัมพันธในครอบครัว กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 3,396 คน และ
ผูปกครอง 2,361 คน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองเห็นวาบุตรหลานที่เลนเกมออนไลนมีปญหาดานการ
เรียนมากที่สุด โดยปญหาที่นักเรียนระบุวาเกิดจากการเลนเกมออนไลน ไดแก ทําการบานไมเสร็จ ผล
การเรียนตกต่ํา หนีเรียน ขาดเรียน
งานวิจัยของ อุษา บิ๊กกิ้นส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ที่ไดศึกษาการสรางชุมชน
เสมือนจริงในเกมออนไลนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทัง้ การวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนเยาวชนอายุ 15-24 ป จํานวน 403 คน และสัมภาษณกลุม
ผูติดเกมออนไลน ผูเลนเกมเปนประจํา นักวิชาการ นักจิตวิทยา และเจาหนาที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของการเลนเกมออนไลนที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของเยาวชนมี
ทั้งผลดีและผลเสีย โดยผลดี คือ การเลนเกมชวยใหพิมพเร็วขึ้น รูศัพทภาษาอังกฤษ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการขายของในเกม รูจักเพื่อน และเรียนรูการวางแผน สําหรับผลเสีย ทําใหผลการเรียนต่ําลง เสีย
เงิน เสียเวลา เสียคนรัก เสียสุขภาพ และเห็นแกตัว และผลการวิจัยพบวาเหตุผลที่ไมสามารถหยุดเลน
เกมไดเกิดจากเพื่อนยังเลนอยู และผูเลนยังไมถึงเปาหมายหรือระดับที่ตองการ และเหตุผลที่ทําให
สามารถหยุดเลนเกมได คือ การสิ้นเปลืองคาใชจาย และไมมีเวลา
สําหรับงานวิจัยตางประเทศพบวา การใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป หรือการติดอินเทอรเน็ตสงผล
กระทบตอปญหา ในหลายดาน ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธ ปญหาดานการเงิน
และปญหาดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักเรียน นักศึกษา ปญหาดานการเรียนจะไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด โดยนักเรียนจะละทิ้งการบาน การศึกษาหาความรู ไมสนใจเรียน รวมถึง การแบง
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เวลาในการเรียน (Young. 1996; Scherer. 1997) ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนี้สอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา
นักศึกษา 72 % ที่ติดอินเทอรเน็ตรายงานวาไดรับผลกระทบดานการเรียนจากการใชอินเทอรเน็ต
และมีปญหาเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (Martin. 1997) และมีผลการวิจัยที่ศึกษาผลกระทบจากการ
เสพติดอินเทอรเน็ตในนักศึกษาพบวา การติดอินเทอรเน็ตสงผลใหเกิดปญหาตอประสิทธิผลทางดาน
การเรียน และความสัมพันธทางสังคม (Brenner; & Scherer. 1997) และผลการวิจัยในประเทศไตหวัน
พบวา นักศึกษา 54 คนที่ถูกระบุวาเปนผูติดอินเทอรเน็ตใชเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตมากกวา 3 เทา
ของผูที่ไมไดติดอินเทอรเน็ต กลุมผูที่ติดอินเทอรเน็ตจะใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง และความพึง
พอใจเปนสําคัญ และผลการวิจัยพบวากลุมผูที่ติดอินเทอรเน็ตไดรับผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ตใน
ดานการศึกษา และกิจวัตรประจําวัน มากกวากลุมผูที่ไมไดติดอินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (Chou; & Hsiao. 2000)
ดั ง นั้ น จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งผู วิ จั ย จึ ง คาดว า พฤติ ก รรม
ติดอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สําหรับการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ผูวิจัยนําทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคมมาเปนกรอบในการศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ไดอธิบายสาเหตุ
ของพฤติกรรมวาเกิดจากปจจัยภายในตัวบุคคลและ ปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งถือไดวาเปน การวิเคราะห
พฤติกรรมที่มุงศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจากภายใน(ปจจัยภายในตัวบุคคล) และภายนอก (ปจจัย
สภาพแวดลอ ม) ซึ่ง มีค วามสอดคลอ งกับ การศึก ษาพฤติก รรมมนุษ ย ตามแนวพฤติก รรมศาสตร
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดนําแนวคิดอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขอ งมารว มในการอธิบ ายพฤติกรรมติดอินเทอรเ น็ต
ซึ่งไดแก แนวคิดการถายทอดทางสังคม แนวคิดการเห็นคุณคาในตนเอง แนวคิดความวาเหว แนวคิด
จิตสํานึก และแนวคิดการควบคุมตน ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรเชิงเหตุ และผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ดังตอไปนี้
1) ตัวแปรที่เปนสาเหตุภายนอก ซึ่งเปนสาเหตุทางดานสภาพแวดลอม (Environment) โดย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวของไดแก สภาพแวดลอม
ดานครอบครัว ไดแก แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
และสัมพันธภาพในครอบครัว และสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน ไดแก อิทธิพลของเพื่อนในการใช
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํากับเพื่อน
2) ตัวแปรสาเหตุภายใน ซึ่งเปนสาเหตุสวนบุคคล (Personal) โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวของไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตน
ความเหงา และ จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา ดังภาพประกอบ 2
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดนําตัวแปรตาง ๆ มาสรางเปนแบบจําลองสมมุติฐาน
(Hypothesized model) ซึ่งเปนแบบจําลองโครงสรางสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ดังภาพประกอบที่ 3
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ปจจัยสภาพแวดลอม
ดานครอบครัว
• สัมพันธภาพในครอบครัว
• แบบอยางของผูป กครองในการรับสือ่
• การควบคุมสือ่ อินเทอรเน็ตในครอบครัว
ปจจัยสภาพแวดลอม
ดานกลุมเพื่อน
• กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
• อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสม

•
•
•
•

พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
• เกมออนไลน
• สนทนาออนไลน

พฤติกรรมการเรียน
ที่เหมาะสม

ปจจัยภายในบุคคล
การเห็นคุณคาในตนเอง
ความเหงา
การควบคุมตน
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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การรับรูความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดา

สัมพันธภาพ
ในครอบครัว

ความสัมพันธระหวาง
เยาวชนกับบิดามารดา
แบบอยางบิดามารดาใน
การรับสื่อมวลชน
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัว
กิจกรรมเหมาะสม
ทีท่ ํารวมกับเพื่อน
อิทธิพลของเพื่อนในการใช
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
การเห็นคุณคาในตนเอง

ความเหงา

การควบคุมตน

จิตสํานึกในการบริโภคสื่อ
ดวยปญญา

แบบอยาง
ผูปกครอง
รับสื่อ

พฤติกรรม
ติดสนทนา
ออนไลน

การติด
สนทนาออนไลน

การคุมสื่อ
อินเทอรเน็ต
ในครอบครัว

กิจกรรม
เหมาะสมที่
ทํากับเพื่อน

พฤติกรรม
การเรียน
เหมาะสม

พฤติกรรมการเรียน
ที่เหมาะสม

อิทธิพล
ของเพื่อน

การเห็น
คุณคาใน
ตนเอง

ความ
เหงา

พฤติกรรม
ติดเกม
ออนไลน

การติด
เกมออนไลน

การ
ควบคุม
ตน

จิตสํานึก
บริโภคดวย
ปญญา
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ภาพประกอบ 3 แบบจําลองสมมติฐานการวิจยั พฤติกรรมการติดอินเตอรเน็ต
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4. สมมุติฐานการวิจัย
จากภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย และภาพประกอบ 3 แบบจําลองสมมุติฐาน
การวิจัยของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ต ผูวิจัยจึงมีสมมุติฐานการวิจัยวาแบบจําลองสมมุติฐานจะมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ดังขอ1 -10
1. สัมพั นธภาพในครอบครัว มีอิ ทธิพ ลทางลบตอ พฤติกรรมติ ดอิน เทอร เน็ ต และมี อิทธิพ ล
ทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2. การเปนแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
มีอิทธิพลทางบวกตอและพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
3. การควบคุมสื่อ อินเทอรเ น็ตในครอบครัว มี อิทธิ พลทางลบตอพฤติ กรรมติ ดอิ นเทอร เน็ ต
และมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
4. อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติด
อินเทอรเน็ต และมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
5. กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลทางลบต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต
และมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
6. การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางลบต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และมี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
7. การควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และมีอิทธิพลทางบวกตอ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
8. ความเหงามี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และมี อิ ท ธิ พ ลทางลบต อ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
9. จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญามีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และ
มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
10. พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ
เชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3
(ม.1-ม.3) เพื่อใชแบบจําลองอธิบายปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ซึ่งมีขั้นตอน
นการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาช ว งชั้ น ที่ 3 (ม.1-ม.3)
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 2552 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ,เขต 2 และเขต 3 ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวน 123 โรงเรียน
1.2 การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาช ว งชั้ น ที่ 3(ม.1-ม.3)
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 2552 เขตการศึกษา 1, 2 และ 3 ที่ใชอินเทอรเน็ต ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling)
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1.2.1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ไดใชเกณฑในการพิจารณาการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังนี้
ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ
แบบมีตัวแปรแฝง (Causal structural models with latent variable) ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณา
เกณฑความเหมาะสมของขนาดกลุมตัวอยางที่เพียงพอในการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงดวยโปรแกรม
ลิสเรล และเทคนิควิธีการที่ใชในการประมาณคาพารามิเตอรของโมเดลดวย โดยสําหรับการวิจัยนี้ไดใช
วิธีการประมาณคาแบบความนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเปนวิธีการประมาณคาที่มี
ความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด และใชไดดีในกรณีที่การแจกแจงของ
ตัวแปรเปนโคงปกติ (Bollen. 1989: 108) แตหากการแจกแจงของประชากรไมเปนโคงปกติหลายตัว
การใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ ก็จะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรมีความคงเสนคงวา
เชนกัน ทั้งนี้วิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุดจะไดผลดีเมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดใหญกวา 500 หนวย
ดังนั้นจึงควรจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหมากพอสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยกลุม
ตัวอยางขนาด 600 หนวย เปนกลุมตัวอยางขนาดใหญที่อยูในเกณฑดีมาก (Tabachnick; & Fidell.
1996: 640; citing Comrey; & Lee. 1992)
ดั ง นั้ น จากเกณฑ ใ นการพิ จ ารณาขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ สถิ ติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3
ปการศึกษา 2552 จํานวน 1,000 คน และจากการเก็บขอมูลไดกลุมตัวอยางจริงจํานวน 1,248 คน
1.2.2 ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง
สําหรับการสุมตัวอยางในการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage
random sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 สุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1, 2 และ 3 มาเขตละ 3 โรงเรียน
โดยใชวิธีการสุมอยางงาย(simple random sampling) รวม 9 โรงเรียน
ขั้ น ที่ 2 สุ ม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1, 2 และ 3 ชั้ น ป ล ะ 1 ห อ งเรี ย น โรงเรี ย นละ
3 หองเรียน
ขั้นที่ 3 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด ที่ไดจากการสุมในขั้นที่สอง
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ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามโรงเรียน และชั้นเรียน
โรงเรียน
สพท. เขต 1
โรงเรียนศรีอยุธยา
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม
สพท. เขต 2
โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา
สพท. เขต 3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
รวม

ม.1

จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา
ม.2
ม.3

รวม

50
54
49

50
47
50

35
46
50

135
147
149

50
51
50

50
25
18

50
44
35

150
120
103

49
46
50
449

50
50
50
390

50
50
49
409

149
146
149
1,248

เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ มีเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 13 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต
ชวงเวลา กิจกรรมที่ใช และสถานที่ใชอนิ เทอรเน็ต
ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ตอนที่ 4 แบบวัดการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
ตอนที่ 5 แบบวัดแบบอยางของผูปกครองในการรับสือ่
ตอนที่ 6 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว
ตอนที่ 7 แบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
ตอนที่ 8 แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพือ่ น
ตอนที่ 9 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง
ตอนที่ 10 แบบวัดความเหงา
ตอนที่ 11 แบบวัดการควบคุมตน
ตอนที่ 12 แบบวัดจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล พื้น ฐานของผู ต อบ และข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การใช
อินเทอรเน็ต ชวงเวลา กิจกรรมที่ใช และสถานที่ใชอินเทอรเน็ต
ลักษณะแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ผลการเรียน การมีอินเทอรเน็ตใชที่บาน จํานวน
การใชอินเทอรเน็ตในหนึ่งสัปดาห ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ต จํานวนการเลนเกมออนไลนในหนึ่ง
สัปดาห ระยะเวลาในการเลนเกมออนไลนเฉลี่ยตอครั้ง จํานวนการสนทนาออนไลนในหนึ่งสัปดาห
ระยะเวลาในการสนทนาออนไลนเฉลี่ยตอครั้ง บุคคลที่สนทนาออนไลนกับนักเรียน โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามดังตอไปนี้
1. ชือ่ โรงเรียน .............................................................ชั้น.......
2. อายุ ............ป
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. ผลการเรียนของนักเรียนในเทอมที่ผานมา ไดเกรดเฉลี่ย คือ ............
5. ปจจุบันนี้ นักเรียนอาศัยอยูกับใครทีบ่ า น
ฉันอาศัยอยูกบั พอ และแมแท ๆ ของฉัน
ฉันอาศัยอยูกบั พอ หรือ แม ฝายใดฝายหนึ่ง เพียงฝายเดียว
ฉันไมไดอยูกบั พอและแม แตอาศัยอยูกบั คนอื่น คือ ..........
6. ปจจุบัน นักเรียนใชอินเทอรเน็ตบางหรือไม
ใช
ไมใช
7. นักเรียนมีอินเทอรเน็ตใชที่บานหรือไม
มี
ไมมี ขามไปทําขอ 8
8. ที่บานนักเรียน คอมพิวเตอรเครื่องที่นกั เรียนใชอินเทอรเน็ต ตั้งอยูที่ใด
หองนอนนักเรียน
หองนั่งเลน
หองรับแขก
หองนอนผูป กครอง
หองทํางานผูปกครอง
อื่น ๆ คือ...
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ตอนที่ 2 แบบวั ด พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ประกอบด ว ยพฤติ ก รรมติ ด สนทนา
ออนไลนและพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ลักษณะแบบวัดพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน เปนการวัดพฤติกรรมในสถานการณทเี่ กีย่ วของ
กับการสนทนาออนไลน และใหผูตอบพิจารณาวาตนมีพฤติกรรมตามขอนั้น ๆ จริงหรือไม เพียงใด ใน
การที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตสนทนาพูดคุยออนไลนจนไมสามารถควบคุมเวลาในการใชอินเทอรเน็ต หรือ
ใชมากจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาสําหรับกิจกรรมจําเปนอื่น ๆ ในชีวิต รูสึกเฝารอคอยใหถึง
เวลาที่ จ ะไดใ ช อิ นเทอร เ น็ ตเพื่ อ การสนทนาออนไลน มีค วามรูสึ กหงุ ดหงิด ไมส บายใจ เมื่ อ ไม ได ใ ช
อินเทอรเน็ตในการสนทนาออนไลน ผูวิจัยนําแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction
Test -IAT) ของยัง (Young. 1998) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทที่เกี่ยวกับการสนทนาออนไลน และ
บางขอคําถามผูวิจัยไดสรางขึ้นใหมเพื่อใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ จํานวน 12 ขอ เปนมาตรา
สวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
ลักษณะแบบวัดพฤติกรรมติดเกมออนไลน เปนการวัดพฤติกรรมในสถานการณที่เกี่ยวของกับ
การเล น เกมออนไลน แ ละ ให ผู ต อบพิ จ ารณาว า ตนมี พ ฤติ ก รรมตามข อ นั้ น ๆ จริ ง หรื อ ไม เพี ย งใด
ในการที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตเลนเกมออนไลนจนไมสามารถควบคุมการใชเวลา หรือใชมากจนอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอเวลาสําหรับกิจกรรมจําเปนอื่น ๆ ในชีวติ เฝารอคอยใหถึงเวลาที่จะไดเลนเกมใน
อินเทอรเน็ต และรูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ เมื่อไมไดใชอินเทอรเน็ตในการเลนเกมออนไลน ผูว จิ ยั นําแบบ
วัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Internet Addiction Test -IAT) ของยัง (Young. 1998) มาปรับใชใหสอดคลอง
กับบริบทการสนทนาออนไลน และบางขอ คํา ถามผูวิจัยไดส รางขึ้นใหมเ พื่อ ใหค รอบคลุมกับนิยาม
ปฏิบัติการ จํานวน 12 ขอ ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย”
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน ผูวิจัยนําไปทดลองใชและนํามา
ตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .930
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .932 และมีคาอํานาจ
จําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .601- .772
และแบบวัดพฤติกรรมติดเกมออนไลน ผูวิจัยนําไปทดลองใชและนํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคา
ความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .946 เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .949 และมีคาอํานาจจําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .729- .809
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ในการตรวจสอบขอคําถามในแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของยัง (Young. 1998) วาสามารถวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตทัง้ 2 ดาน คือ
ดานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และพฤติกรรมติดเกมออนไลน ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบวาขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ ในแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตวัดพฤติกรรม
ติ ด อิ น เทอร เ น็ ต โดยรวมเพี ย งองค ป ระกอบเดี ย ว หรื อ วั ด พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต แยกออกเป น
2 องคประกอบ คือ พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และพฤติกรรมติดเกมออนไลน ดังนั้นผูวิจัยจึงเริ่มตน
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันทดสอบแบบจําลองการวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยใหขอคําถาม
ทั้งหมด 24 ขอ เปนตัวแปรสังเกตุที่วัดตัวแปรแฝงเพียงตัวเดียว จากนั้นจะทดสอบแบบจําลองที่วัด
พฤติกรรมติดอินเทอรเ น็ตที่มี 2 องคประกอบ โดยกําหนดใหขอคําถามที่วัด พฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลนวัดเฉพาะตัวแปรแฝงพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และขอคําถามวัดพฤติกรรมติดเกมออนไลน
วัดเฉพาะตัวแปรแฝงพฤติกรรมติดเกมออนไลน สําหรับการตรวจสอบวาขอคําถามทั้งหมดจะวัดพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ตโดยรวมองคประกอบเดียวหรือแยกออกเปน 2 องคประกอบจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองทั้งสองวาดัชนีของแบบจําลองใดบงบอกวาแบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับขอมูลดีกวากัน ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพือ่ เปรียบเทียบจํานวนองคประกอบของขอคําถาม
ในแบบวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
จํานวนองคประกอบ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
เกณฑที่ใชพิจารณา
1 องคประกอบ
2 องคประกอบ
2 องคประกอบ
(หลังปรับแบบจําลอง)

χ

2

df

ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
7,649 252
2,355 251
491.62 196

p-value

GFI

RMSEA

CFI

SRMR

CN

>.05

>.95

<.06

>.95

<.05

≥200

0.0
0.0
0.0

.42
.84
.97

.25
.09
.03

.65
.90
.99

.15
.05
.03

48
153
585

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองทั้งสอง พบวาขอ
คําถามทั้งหมดวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตโดยแยกเปน 2 องคประกอบคาดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลดีกวาองคประกอบเดียว ดังนั้นจากผลการวิเคราะหที่ไดแบบวัดนี้
ควรมี 2 ดาน คือ ดานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และดานพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต แตเนื่องจาก
แบบจําลองยัง ไมกลมกลืนดีผูวิจัยไดปรับแบบจําลองโดยยอมใหความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน
แตไมมีการปรับใหขอคําถามที่วัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตในดานนั้น ๆ วัดขามไปยังองคประกอบอื่น
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(cross - loading factor) หลังจากปรับแบบจําลองพบวา แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยคาสถิติไคสแควร (χ2) เทากับ 491.62, df =196, p–value = .00; คา GFI = .97;
คา RMSEA = .03; คา CFI = .99; คา SRMR = .03; คา CN = 585 เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่
ใชในการพิจารณาความสอดคลองโดยรวมในบทที่ 3 แสดงใหเห็นวาแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานน้ําหนักองคประกอบของพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
อยูระหวาง .57 -.80 และคาของพฤติกรรมติดเกมออนไลน อยูระหวาง .69 -.83 รายละเอียดเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ค
ตัวอยาง ขอคําถามแบบวัดพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
(0) ฉันยอมอดนอนเพื่อที่จะแช็ต(chat) ไดนานขึ้น
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
(00) ฉันใชเวลาในการแช็ต (chat) กับเพือ่ นทางอินเทอรเน็ตนานกวาทีต่ ั้งใจไว
................. ................. .................
.................
.................
ไมจริง
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริงเลย
.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มพี ฤติกรรมติดสนทนาออนไลนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ตัวอยาง ขอคําถามแบบวัดพฤติกรรมติดเกมออนไลน
(0) ฉันใชเวลาไปกับการเลนเกมออนไลน จนไมเหลือเวลาทํากิจกรรมอื่นทีจ่ ําเปน
................. ............ .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
(00) ฉันไมสามารถลดเวลาในการเลนเกมบนอินเทอรเน็ตใหนอยลงได
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย
.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มพี ฤติกรรมติดเกมออนไลนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนทีเ่ หมาะสม
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการปฏิบัติตนในเรื่องการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดวย การ
เตรียมตัวในการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการสงงาน ความใสใจใน
การเรียน ความพยายามทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย การทบทวนบทเรียน และการเตรียมตัวสอบ
ผูวิจัยวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โดยนําแบบวัดที่พัฒนาโดยดาราพร ซื่อเธียรสกุล(2540) และ
ณัฐพล แยมสอาด(2551) มาปรับใช จํานวน 13 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา
6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ผูวิจัยนําไปทดลองใชและนํามา
ตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .799
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .797 และมีคาอํานาจ
จําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .302- .583
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ถามีเวลาวางฉันจะทบทวนบทเรียนที่ครูสอน
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง ไมจริง
(00) ฉันสงการบานตามเวลาที่กําหนด
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง ไมจริง

.................
ไมจริงเลย
.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มพี ฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมสูงกวาผูที่ไดคะแนน
ต่ํากวา
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ตอนที่ 4 แบบวัดการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการควบคุมการใชอินเทอรเน็ตในครอบครัว เพื่อทราบการปฏิบัติ
ของผูปกครองในการควบคุมการใชอินเทอรเน็ตของเด็ก การควบคุมจํานวนชั่วโมง ชวงเวลา และ
สถานที่ใชอินเทอรเน็ต มีการหามปรามเมื่อเห็นวาใชอินเตอรเน็ตอยางไมเหมาะสม ผูวิจัยใชแบบวัดที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 8 ขอ ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย”
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว ผูวิจัยนําไปทดลองใช
และนํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.829 เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .819 และมีคา
อํานาจจําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .373.679
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ผูปกครองควบคุมเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของฉัน
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
(00) ผูปกครองหามฉันแช็ต (chat)กับคนแปลกหนาทางอินเทอรเน็ต
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย
.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า ตนเองไดรบั การควบคุมสือ่ อินเทอรเน็ตจาก
ผูปกครองสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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ตอนที่ 5 แบบวัดแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีของผูปกครองในการเปดรับขอมูล
ขา วสารจากสื ่อ มวลชน ไดแ ก หนัง สือ พิม พ นิต ยสาร โทรทัศ น วิท ยุ โดยมีค วามเหมาะสมทั ้ง
ในดานคุณภาพของเนื้อหาที่เลือก รวมถึงการใชเวลาที่เหมาะสม ผูวิจัยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
โดยสรางขอคําถามใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการในงานวิจัยเรื่องนี้ จํานวน 10 ขอ ลักษณะของแบบ
วัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ ผูวิจัยนําไปทดลองใชและ
นํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .746
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .750 และมีคาอํานาจ
จําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .304- .549
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ผูปกครองเลือกชมรายการโทรทัศนทมี่ ีประโยชน
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
(00) ผูปกครองมักอานนิตยสารที่ใหความรูดานสุขภาพ
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า ผูปกครองเปนแบบอยางทีด่ ีในการรับสื่อสูงกวา
ผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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ตอนที่ 6 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการรับรูวาในครอบครัว มีการเขาใจ การสนับสนุน การชวยเหลือ
ซึ่ง กัน และกัน ซึ่ง ประกอบดว ย 2 ดา น ไดแ ก การรับ รู ส ัม พัน ธภาพระหวา งบิด าและมารดา และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเยาวชนและบิ ด ามารดา ผู วิ จั ย วั ด โดยใช แ บบวั ด ซึ่ ง คั ด มาจากแบบวั ด ของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2536) ทั้งฉบับที่วัดการรับรูความสัมพันธระหวางบิดาและมารดา
จํานวน 10 ขอ และฉบับที่วัดความสัมพันธระหวางนักเรียนและบิดามารดา จํานวน 10 ขอ ลักษณะ
ของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดการรับรูสัมพันธภาพระหวางบิดาและมารดา ผูวิจัยนําไปทดลอง
ใชและนํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .859 เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .853
และมี คา อํ า นาจจํ าแนกโดยการหาค า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั มพัน ธ ร ะหว างคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวม
ระหวาง .487- .635
แบบวั ด การรั บ รู ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งเยาวชนและบิ ด ามารดา นํ า ไปทดลองใช แ ละนํ า มา
ตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .893
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .867 และมีคาอํานาจ
จําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .350- .764
ตัวอยาง แบบวัดการรับรูสัมพันธภาพระหวางบิดาและมารดา
(0) พอแมของฉันรักใครกลมเกลียวกันดี
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
(00) แมของฉันมักใหกําลังใจแกพอ
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย
.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า บิดาและมารดามีสัมพันธภาพที่ดีสูงกวาผูที่ได
คะแนนต่ํากวา
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ตัวอยาง ขอคําถามแบบวัดการรับรูความสัมพันธระหวางเยาวชนและบิดามารดา
(0) ฉันรูสึกวาพอแมกับฉันเขาใจกันดี
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
(00) ฉันรูสึกวาฉันขาดพอแมที่เขาใจฉัน
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า ตนเองมีสัมพันธภาพที่ดีตอบิดามารดาสูงกวา
ผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ตอนที่ 7 แบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการใชอนิ เทอรเน็ตอยางเหมาะสม
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดอิทธิพลของเพื่อนที่มีตอนักเรียนในการใชอินเทอรเน็ต โดยเปน
การที่บุคคลไดรับการชักจูง และทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
ทั้งทางดานเนื้อหาและการทํากิจกรรมที่มีประโยชนในอินเทอรเน็ต และการใชเวลาอยางเหมาะสม
ผูวิจัยใชแบบวัดที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น จํานวน 9 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา
6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมผูวิจัย
นําไปทดลองใชและนํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .784 เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.718 และมีคาอํานาจจําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ระหวาง .312- .517
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) เพือ่ นมักจะแนะนําเว็บไซตที่มีประโยชนใหฉันเขาชม
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
(00) ฉันมักใชอินเทอรเน็ตชวยคนควาความรู เพื่อทํารายงาน ตามอยางที่เพือ่ น ๆ ใชกัน
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ไดรบั การชักจูงจากเพือ่ น หรือเลียนแบบเพื่อนในการใช
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา

84
ตอนที่ 8 แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมทีท่ ํารวมกับเพือ่ น
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการทํากิจกรรมที่เหมาะสมระหวางนักเรียนกับเพื่อน ผูวิจัยนํา
แบบวัดที่พัฒนาโดยรุจิเรศ พิชิตานนท (2546) มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทการวัดที่ผูวิจัยศึกษา
และบางขอคําถามผูวิจัยสรางขึ้นใหม เพื่อใหครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ จํานวน 7 ขอ ลักษณะของ
แบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน ผูวิจัยนําไปทดลองใชและ
นํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .819
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .858 และมีคาอํานาจ
จําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .585- .687
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ฉันและเพือ่ น ๆ มักชวนกันทําการบาน
................. ................. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
(00) ฉันและเพือ่ น ๆ มักหางานอดิเรกทีม่ ีประโยชนทาํ กัน
................. ................. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ทํากิจกรรมอยางเหมาะสมรวมกับเพื่อนมากกวาผูที่ได
คะแนนต่ํากวา
ตอนที่ 9 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการรับรูวาตนเองมีคุณคา หรือเปนการตัดสินคุณคาของตนเอง
ทั้งทางดานบวกหรือลบ รวมทั้งการยอมรับตนเองวามีความสําคัญ หรือ มีความสามารถ และมีความ
เชื่อมั่นในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามมาจากแบบวัดการเห็น
คุณคาในตนเองของ คูเปอรสมิท (Coopersmith. 1967) ฉบับที่ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (SelfEsteem Inventory: CSEI) ที่แปลและเรียบเรียงโดย ศิวะพร เทพภิบาล (2546) นํามาปรับใชจํานวน
12 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
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การหาคุ ณ ภาพแบบวั ด แบบวั ด การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ผู วิ จั ย นํ า ไปทดลองใช และนํ า มา
ตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .787
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .797 และมีคาอํานาจ
จําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .325- .629
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ฉันเปนคนที่ใคร ๆ ก็อยากอยูใกล
................. ................. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
(00) ฉันมักจะทําอะไรไมคอ ยสําเร็จตามที่ตั้งใจ
................. ................. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ตอนที่ 10 แบบวัดความเหงา
ลั ก ษณะแบบวั ด เป น การวั ด การที่ บุ ค คลรั บ รู ถึ ง ความรู สึ ก ที่ ไ ม มี ค วามสุ ข เป น ทุ ก ข เป น
ความรู สึก ที่ เกิ ด จากความขั ดแย งกั นระหวางความต องการความสัมพั นธท างสั งคมที่บุค คลมี นั้นไม
สอดคลองกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น ทําใหรูสึกโดดเดี่ยว ผูวิจัยสรางแบบวัดความเหงาโดยนําแบบวัด
ของ วรวีร ธนประกฤต (2545) มาปรับใช จํานวน 10 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประมาณ
คา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดความเหงา ผูวิจัยนําไปทดลองใชและนํามาตรวจสอบคุณภาพ
ดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .927 เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .936 และมีคาอํานาจจําแนกโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .653- .833
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ฉันมักจะทํากิจกรรมตาง ๆอยางโดดเดี่ยว
................. ................. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
(00) ฉันไมมีใครใหปรึกษา เมื่อมีปญ
 หา
................. ................. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า ตนเองมีความเหงาสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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ตอนที่ 11 แบบวัดการควบคุมตน
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการควบคุมตน โดยการควบคุมตนใหกระทําในสิ่งที่ควรกระทําได
โดยเลือกกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดไดรอได และเชื่อวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดี
ตามที่ตนตองการได ผูวิจัยใชแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คนอื่น ๆ (2536) จํานวน 10 ขอ และนํามาใชกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 6 ขอ ลักษณะของแบบวัด
เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดการควบคุมตน ผูวิจัยนําไปทดลองใชจํานวน 10 ขอ และนํามา
ตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .708
เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง จํานวน 6 ขอ พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .755
และมี คา อํ า นาจจํ าแนกโดยการหาค า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั มพัน ธ ร ะหว างคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวม
ระหวาง .371- .560
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ฉันทนไมไหวทีจ่ ะเก็บขนมอรอย ๆ ไวกินพรุงนี้
................. ................. .................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
(00) แมรางกายจะสกปรก ฉันก็จะไมอาบน้ํา ถารูส ึกไมอยากอาบ
................. ................. .................
.................
.................
ไมจริง
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริงเลย
.................
ไมจริงเลย

ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า ตนเองเปนผูม ีการควบคุมตนสูงกวาผูท ไี่ ดคะแนน
ต่ํากวา

87
ตอนที่ 12 แบบวัดจิตสํานึกการบริโภคสื่อดวยปญญา
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดตระหนักถึงคุณคาและประโยชนที่จะไดรับกอนการเลือกเปดรับสื่อ
ตระหนั ก ถึง การพิจ ารณาเนื้ อ หาของข อ มู ล ข าวสารที่ไ ด รับเพื่ อ ให รู เ ท าทั นในสิ่ ง ที่ สื่ อ นํ าเสนอ และ
ตระหนักในการใชเวลากับสื่ออยางเหมาะสม
จํานวน 9 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวน
ประมาณคา 6 ระดับ จาก”จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบ จริงที่สุดได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง ได 4 คะแนน
คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา ผูวิจัยนําไปทดลองใช
และนํามาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.838 เมื่อนําแบบวัดนี้ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .876 และมีคา
อํานาจจําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .534.648
ตัวอยาง ขอคําถาม
(0) ฉันตระหนักดีวาควรเลือกชมรายการโทรทัศนทใี่ หความรู มากกวารายการที่ใหความบันเทิง
เพียงอยางเดียว
................. ................. .................
.................
.................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
(00) ฉันตระหนักดีวาเราควรพิจารณาขอมูลขาวสาร กอนตัดสินใจเชื่อ
................. ................. .................
.................
.................
.................
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูว า ตนเองมีจิตสํานึกการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงกวา
ผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดวิธีสรางและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัดแตละ
ฉบับดังนี้
1. ในการกําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปร ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ตลอดจนเอกสารและงานวิจัย เพื่อกําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย
2. สร า งแบบสอบถามลั ก ษณะทางชี ว สั ง คม แบบสอบถามข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
การใชอินเทอรเน็ต และออกแบบเครื่องมือวัดแตละตัวแปร โดยออกแบบใหขอความที่ใชวัดครอบคลุม
นิยามปฏิบัติการที่กําหนดไวทั้งขอความทางบวก และขอความทางลบ ทั้งนี้สําหรับเครื่องมือวัดตัวแปร
ต า ง ๆ ในงานวิ จั ย นี้ บางส ว นผู วิ จั ย ได ป รั บ ใช จ ากเครื่ อ งมื อ วั ด ของนั ก วิ จั ย ท า นอื่ น ๆ ที่ ศึ ก ษา
โดยคัดเลือกและปรับปรุงขอคําถามที่ใชในการวัด เพื่อใหมีความสอดคลองกับนิยามของตัวแปรที่ผูวิจัย
ศึกษา และบางสวนผูวิจัยไดสรางขอคําถามขึ้นเองเพื่อใหครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่
ศึกษา
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามและเครื่องมือวัดแตละตัวแปร
ให ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบว า ข อ คํ า ถามต า ง ๆ ที่ ส ร า งขึ้ น มานั้ น สามารถวั ด ได ส อดคล อ งกั บ นิ ย าม
ปฏิบตั ิการ และโครงสรางที่กําหนดไวหรือไม
4. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากผู เ ชี่ ย วชาญมาหาค า ความสอดคล อ ง(IC) โดยคั ด เลื อ กข อ คํ า ถามที่ มี
คาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว (อรพินทร ชูชม. 2545: 340) สวนขอคําถามที่มี
คาความสอดคลองต่ํากวา 0.5 จะทําการปรับปรุงแกไขตามการเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหมีความ
ชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. นํ า เครื่ อ งมื อ วั ดที่ ผ า นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2552 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 193 คน จากโรงเรียน 2 แหง
6. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการทดลองใช ทํ า การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด ด ว ย
การวิเคราะหรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) โดยขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมเปนบวก
และมีคาตั้งแต .30 ขึ้นไป (Aiken. 2003: 66-67) จะนําไปใชในการศึกษากับกลุมตัวอยางตอไป
7. วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับและรายดาน โดยการหา
คาความสอดคลองภายใน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
8. ทํ า การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร า งของแบบวั ด พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต
โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั จะดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูล
2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากโรงเรียนแตละแหงแลว ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล
โดยประสานงานกับเจาหนาที่ทางโรงเรียนที่เกี่ยวของเพื่อเก็บขอมูล

5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบของเครื่องมือในแตละชุด และคัดเลือกขอมูลของ
กลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาใชในการวิเคราะห
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจัยแตละชุด
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจยั ไดกําหนดสถิติทจี่ ะใชวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง และลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปร โดยใชคาสถิติพื้นฐานไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง
คาสหสัมพันธ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 16.0
2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือ
วัดตัวแปรพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยใชโปรแกรม LISREL Version 8.52 (Kline. 2005; Hair; et al.
1998)
3. การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง(Structural
equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎี
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชโปรแกรม LISREL Version 8.52 (Jöreskog; & Sörbom. 1993) ประมาณ
คาพารามิเตอรโดยใชวิธีไลคลี่ฮดู สูงสุด (Maximum likelihood estimates = ML)
4. คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูล
เชิงประจักษ พิจารณาจากเกณฑการพิจารณาความกลมกลืนรวมทั้งหมดของแบบจําลอง (Overall fit)
ดังตอไปนี้รวมกัน (Jöreskog; & Sorbom. 1993: 120 – 131; นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 44 – 52;
Hair; et al. 1995: 661 – 670)
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4.1 คาสถิติไค – สแควร (Chi – Squares : χ2) เปนการทดสอบวาแบบจําลองเชิงทฤษฎีที่
สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม โดยถาสถิติไค-สแควรมีคาต่ํา และไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงวาโมเดลที่กําหนดขึ้นสอดคลองหรือกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
4.2 คา SRMR (Standardized root mean square residual) เปนคาเฉลี่ยของเศษที่เหลือ
จากการเปรียบเทียบคาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่ไดจากกลุมตัวอยางกับคาที่ประมาณ
จากคาพารามิเตอร ซึ่งถาคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
4.3 คา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เปนคาที่บงบอกถึงความไม
สอดคลองของแบบจําลองที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร โดยคา RMSEA ที่มี
คาต่ํากวา 0.10 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดี (Good fit) ถามีคาต่ํากวา 0.05 แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดีมาก (Very good fit) ถามีคาต่ํากวา 0.01 แสดงวาแบบจําลองมี
ความสอดคลองในระดับดีเยี่ยม (Outstanding fit) และถาคา RMSEA มีคาเทากับ 0 แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลองอยางแทจริง (Exact fit) (Hair; & et. al. 1995: 662)
4.4 ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness-of-fit index : GFI) ซึ่งเปนอัตราสวนของ
ผลตางระหวางฟงกชั่นความสอดคลองจากแบบจําลองกอนและหลังปรับแบบจําลองกับฟงกชั่นความ
สอดคลองกอนปรับแบบจําลอง คา GFI มีคามากกวา .90 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
4.5 คา CFI (Comparative Fit Index) เปนดัชนีที่พัฒนาขึ้นโดย เบนทเลอร (Hu; & Bentler.
1995: 85; citing Bentler. 1989) เปนดัชนีเชิงเปรียบเทียบที่คํานวณขึ้นจากสถิติไค-สแควที่มีการแจก
แจงแบบ non-central distribution มีคาอยูระหวาง 0-1 ยิ่งคาเขาใกล 1 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน
ดีกวาโมเดลฐาน เกณฑที่นิยมใชก็คือ โมเดลที่มีความกลมกลืนควรมีคา CFI ไมต่ํากวา .90
4.6 คาขนาดตัวอยางวิกฤต (Critrical N: CN) เปนคาขนาดตัวอยางที่ใชคาไค-สแควร ทดสอบ
ขอมูล คา CN สูงกวาหรือเทากับ 200 ของกลุมตัวอยางจะมีแนวโนมวาคาไค-สแควรจะไมมีนัยสําคัญ
คือ ขอมูลแบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen. 1989: 277-288)
4.7 สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (Squared multiple correlation: R2) หรือคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณของตัวแปรสังเกต โดยมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยคาสถิติที่มีคาสูง แสดงวาแบบจําลองมี
ความเที่ยงตรง แตถามีคาสถิตินอย แสดงวาแบบจําลองมีความเที่ยงตรงนอยและไมมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจั ยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อทดสอบแบบจํ าลองความสั มพันธโครงสรางเชิงเส นแบบมี
ตัวแปรแฝง (Causal structural models with latent variable) ของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรม ติด
อินเทอรเน็ต ที่ศึกษาในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดนาํ เสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิตพิ ื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานการวิจัย
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน
มัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 จํานวน 1,248 คน การนําเสนอขอมูลเพื่อ
แสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางตามลักษณะของตัวแปรจัดประเภท
ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. การพักอาศัย
อาศัยอยูกับพอและแมแท ๆ
อาศัยอยูกับพอ หรือแม ฝายใดฝายหนึ่ง เพียงฝายเดียว
อาศัยอยูกับคนอื่น ไมไดอาศัยอยูกับพอแม
3. การมีอินเทอรเน็ตที่บาน
มีอินเทอรเน็ตที่บาน
ไมมีอินเทอรเน็ตที่บาน

จํานวน

รอยละ

594
647

47.6
51.8

932
225
88

74.4
18
7.1

822
390

65.9
31.3
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ตาราง 3 ตอ
ตัวแปร
4. สถานที่ใชอินเทอรเน็ต ที่บาน
หองนอนนักเรียน
หองนั่งเลน
หองรับแขก
หองนอนผูปกครอง
หองทํางานผูปกครอง
อื่น ๆ
5. สถานที่ ที่นักเรียนใชอินเทอรเน็ตบอยที่สุด
ที่บาน
ที่โรงเรียน
ที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ
อื่น ๆ
6. การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนใน 1 สัปดาห
1- 2 วันตอสัปดาห
3- 4 วันตอสัปดาห
5- 6 วันตอสัปดาห
ใชทุกวัน
ไมใชเลย
7. เวลาในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1- 2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมงขึ้นไป
8. การเลนเกมออนไลนของนักเรียน ใน 1 สัปดาห
1- 2 วันตอสัปดาห
3- 4 วันตอสัปดาห
5- 6 วันตอสัปดาห
ใชทุกวัน
ไมใชเลย
9 . การแช็ตของนักเรียน ใน 1 สัปดาห
1- 2 วันตอสัปดาห
3- 4 วันตอสัปดาห
5- 6 วันตอสัปดาห
ใชทุกวัน
ไมใชเลย

จํานวน

รอยละ

255
350
109
55
26
60

30
41
13
6
3
7

741
114
344
35

60
9.2
27.9
2.8

377
314
147
356
46

30.3
25.5
11.8
28.6
3.7

111
681
445

9
55
36

466
273
101
222
181

37.5
22
8
18
14.5

371
226
83
246
311

30
18.3
6.7
20
25
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ตาราง 3 ตอ
ตัวแปร
10. เวลาในการแช็ต เฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1- 2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมงขึ้นไป
11. บุคคล หรือกลุมที่สวนใหญนักเรียนแช็ตคุยดวย
เพื่อนที่โรงเรียน
เพื่อนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต
แฟน หรือคนรัก
คนแปลกหนา
12. สวนใหญนักเรียนใชอินเทอรเน็ตตามลําพัง
ใช
ไมใช
13. นักเรียนคิดวาการใชอินเทอรเน็ตกอใหเกิดผลอยางไรตอนักเรียน
ผลดี
ผลเสีย

จํานวน

รอยละ

508
394
226

45
35
20

760
190
38
39

66.5
16.6
3.3
3.4

671
561

54.5
45.4

916
288

76
24

จากตาราง 3 พบวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง และเพศชายในสัดสวนที่ใกลเคียง
กลาวคือ เปนเพศหญิงรอยละ 52 และเปนเพศชายรอยละ 48 นักเรียน รอยละ 74 พักอาศัยอยูกับทั้ง
บิดาและมารดา นักเรียนรอยละ 18 อาศัยอยูกับบิดา หรือมารดา ฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว นักเรียน
รอยละ 7 พักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดามารดา
สถานที่ ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต พบว า นั ก เรี ย นส ว นใหญ ร อ ยละ 66 มี อิ น เทอร เ น็ ต ใช ที่ บ า น
และรายงานว าใช อิ น เทอร เ น็ต ในห อ งนั่ ง เล นสูง ที่ สุ ด ร อ ยละ 40 รองลงมาใช ใ นห อ งนอนร อ ยละ 30
สํ า หรั บ สถานที่ ที่ นั ก เรี ย นใช อิ น เทอร เ น็ ต บ อ ยที่ สุ ด คื อ ที่ บ า นร อ ยละ 60 รองลงมา คื อ
ร า นอิ น เทอร เ น็ ต คาเฟ ร อ ยละ 30 มี นั ก เรี ย นเพี ย ง ร อ ยละ 9 เท า นั้ น ที่ ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ โ รงเรี ย น
นอกจากนี้นักเรียนที่รายงานวาตนเองใชอินเทอรเน็ตตามลําพังพบวามีสูงถึง รอยละ 54
การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนในหนึ่งสัปดาห และเวลาในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้ง
ของนักเรียน พบวาในหนึ่งสัปดาหนักเรียน รอยละ 96 มีการใชอินเทอรเน็ต โดยนักเรียนสวนใหญ
ใชอินเทอรเน็ตมากกวา 5 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 40 นักเรียนที่ใชอินเทอรเน็ต 1-2 วันตอ
สัปดาหมีเพียงรอยละ 30 เทานั้น และนักเรียนที่ใชอินเทอรเน็ต 3-4 วันตอสัปดาหคิดเปนรอยละ 26
สําหรับเวลาในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน พบวา นักเรียนที่ใชอินเทอรเน็ตครั้งละ 3
ชั่วโมงขึ้นไปมีสูงถึงรอยละ 36 นักเรียนที่ใชอินเทอรเน็ตครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง รอยละ 55 และนักเรียนที่
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ใชอินเทอรเน็ตนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง มีเพียงรอยละ 9 เทานั้น นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนรอยละ 76
รายงานวาการใชอินเทอรเน็ตกอใหเกิดผลดีตอตนเอง และนักเรียนรอยละ 23 รายงานวา การใชอินเทอรเน็ต
กอใหเกิดผลเสียตอตนเอง
การเลนเกมออนไลนของนักเรียนในหนึ่งสัปดาห และเวลาที่ใชเลนเกมออนไลนเฉลี่ยตอครั้ง
ของนักเรียน พบวาในหนึ่งสัปดาหนักเรียนสวนใหญรอยละ85 เลนเกมออนไลน โดยนักเรียนที่เลนเกม
ออนไลนตั้งแต 5 วันขึ้นไปตอสัปดาห มีรอยละ 26 นักเรียนที่เลนเกมออนไลน 3-4 วันตอสัปดาหมีรอยละ
22 และนักเรียนรอยละ 38 เลนเกมออนไลน 1-2 วันตอสัปดาห นักเรียนที่รายงานวาใน 1 สัปดาห
ไมไดเลนเกมออนไลน มีเพียงรอยละ 15 สําหรับเวลาที่ใชในการเลนเกมออนไลนพบวา นักเรียนที่ใช
เวลาเลนเกมออนไลนตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไปมีสูงถึงรอยละ 23 นักเรียนที่ใชเวลาเลนเกมออนไลน 1-2 ชั่วโมง
ตอครั้ง รอยละ 49 และนักเรียนที่ใชเวลาเลนเกมออนไลนนอยกวาครั้งละหนึ่งชั่วโมง รอยละ 27
การสนทนาออนไลน หรือแช็ต (chat) ของนักเรียนในหนึ่งสัปดาห และเวลาที่ใชสนทนาออนไลน
เฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน พบวาในหนึ่งสัปดาหนักเรียนสวนใหญรอยละ 75 สนทนาออนไลน โดยนักเรียนที่
สนทนาออนไลนตั้งแต 5 วันขึ้นไปตอสัปดาห มีรอยละ 27 นักเรียนที่สนทนาออนไลน 3-4 วันตอสัปดาหมี
รอยละ 18 และนักเรียนที่สนทนาออนไลน 1-2 วันตอสัปดาหมีรอยละ 30 สําหรับเวลาทีใ่ ชในการสนทนา
ออนไลนพบวา นักเรียนที่ใชเวลาสนทนาออนไลนตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไปมีรอยละ 20 นักเรียนที่สนทนา
ออนไลน 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง รอยละ 35 และนักเรียนที่สนทนาออนไลนนอยกวาครั้งละหนึ่งชั่วโมง รอยละ
45 นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนรายงานวาสวนใหญบุคคลที่นักเรียนสนทนาออนไลนดวยคือ เพื่อนที่
โรงเรียน รอยละ 67 รองลงมา คือ เพื่อนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต รอยละ 17 มีนักเรียนเพียงรอยละ 3
เทานั้นที่รายงานวาสนทนาออนไลนกับคนแปลกหนา

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนของตัวแปร
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรโดยการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน
(assumptions) สําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ 2 ขอดังนี้ การตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ผูวิจัยทําการตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรวาเปนการแจกแจงแบบปกติหรือไม
โดยการวิเคราะหดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) โดยผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 4 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) คาความเบ (Skewness) คาความโดง(Kurtosis) ของขอมูลที่ไดจากการวัดตัวแปร
สังเกต
ในกลุมรวม
ตัวแปร

พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน
การควบคุมตน
การควบคุมตน
ความเหงา
ความเหงา
การเห็นคุณคาในตนเอง
การเห็นคุณคาในตนเอง
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
จิตสํานึกในการบริโภคสือ่ ดวยปญญา
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอนิ เทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม
สัมพันธภาพในครอบครัว
การรับรูความสัมพันธระหวางบิดามารดา
ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
แบบอยางของผูป กครองในการรับสือ่
แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ

Mean

Standard
Deviation

Skewness

Kurtosis

Skewness
&
Kurtosis
p-value

3.81

.66

-.671

0.960

0.50

2.30

1.06

10.59

0.45

0.00

2.51

1.18

8.70

-2.27

0.00

4.30

0.98

-7.83

1.04

0.00

2.64

1.17

7.78

-1.33

0.00

4.03

0.71

-3.26

5.39

0.00

4.29

0.92

-10.21

9.52

0.00

3.66

1.05

-3.89

-0.21

0.00

4.26

0.81

-0.17

-3.54

0.00

4.60
4.55

0.97
1.05

-6.11
-8.93

-3.63
-2.10

0.00
0.00

4.25

0.96

-11.34

7.53

0.00

4.21

0.79

0.51

-2.17

0.08
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จากตาราง 4 ในการพิจารณาการกระจายของตัวแปรแตละตัววามีการกระจายเปนโคงปกติตาม
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหดวยโปรแกรมลิสเรล พบวาตัวแปรพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
และแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อเทานั้นที่มีการแจกแจงแบบโคงปกติ ดังนั้นเพื่อใหขอมูลเปนไป
ตามขอตกลงเบื้องตนของการแจกแจงแบบโคงปกติ ผูวิจัยไดแปลงคา ตัวแปรที่พบวามีการแจกแจงไม
เปนโคงปกติ ไดแก พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน พฤติกรรมติดเกมออนไลน การควบคุมตน ความ
เหงา การเห็นคุณคาในตนเอง จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อน อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม การรับรูความสัมพันธระหวางบิดามารดา
ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา และการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวใหเปนคา
คะแนนปกติ(Normal Score) และนํามาพิจารณาผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและ
ความโดง โดยถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ดังตาราง 5
ตาราง 5 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) ของขอมูลที่ไดจากการวัด ตัว
แปรสังเกตในกลุมรวม (หลังแปลงคาตัวแปรใหกลายเปนคะแนนปกติ)
ตัวแปร

พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน
การควบคุมตน
การควบคุมตน
ความเหงา
ความเหงา
การเห็นคุณคาในตนเอง
การเห็นคุณคาในตนเอง
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
จิตสํานึกในการบริโภคสือ่ ดวยปญญา
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน

Mean

Standard
Deviation

Skewness

Kurtosis

Skewness
&
Kurtosis
p-value

3.81

0.66

0.00

-0.03

0.99

2.30

1.06

1.66

-2.48

0.01

2.51

1.18

1.25

-2.22

0.03

4.30

0.98

-0.46

-1.06

0.50

2.64

1.17

1.26

-2.44

0.02

4.03

0.71

-0.00

-0.09

0.99

4.29

0.92

-0.32

-1.17

0.44
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กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน

3.66

1.05

0.03

-0.86

0.68

Mean

Standard
Deviation

Skewness

Kurtosis

Skewness
&
Kurtosis
p-value

4.26

0.81

-0.13

-0.37

0.92

4.60
4.55

0.97
1.05

-0.92
-0.61

-1.62
-1.25

0.17
0.37

4.25

0.96

-0.09

-0.95

0.63

4.21

0.79

-0.15

-0.41

0.90

ตาราง 5 (ตอ)
ตัวแปร

อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอนิ เทอรเน็ต
อยางเหมาะสม
สัมพันธภาพในครอบครัว
การรับรูความสัมพันธระหวางบิดามารดา
ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
แบบอยางของผูป กครองในการรับสือ่
แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ

จากตาราง 5 แสดงคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกต พบวาตัวแปรพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 สําหรับการติดอินเทอรเน็ต ซึ่งศึกษาในตัวแปรพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน พบวาพฤติกรรมติดเกมออนไลน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
2.51 พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.30 ซึ่งจะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมติดเกมออนไลน สูงกวาพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนเล็กนอย
ตัวแปรที่อยูในกลุมปจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบดวย การควบคุมตน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.30 ความเหงา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.64 การเห็นคุณคาในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 และ
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29
ตัวแปรที่อยูในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมในกลุมเพื่อน ประกอบดวย กิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.66 และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.26
ตัวแปรที่อยูในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมในครอบครัว ประกอบดวย การควบคุมอินเทอรเน็ต
ในครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 และแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อมวลชน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.21 และสัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปรไดแก การรับรู
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ความสัมพันธระหวางบิดามารดา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.60 และความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดา
มารดามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55
ในการพิจารณาการกระจายของตัวแปรแตละตัววามีการกระจายเปนโคงปกติตามขอตกลง
เบื้องตนของการวิเคราะหดวยโปรแกรมลิสเรล ผลการทดสอบหลังการแปลงคาตัวแปรใหกลายเปน
คะแนนปกติ พบวาตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงเปนโคงปกติตามขอตกลงเบื้องตน มีเพียงตัวแปร
พฤติ ก รรมติ ด เกมออนไลน พฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน และความเหงา ที่ พ บว า มี ก ารแจกแจง
ไมเปนโคงปกติ(ผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05) โดยพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนมีคา
ความเบเทากับ 1.66 และคาความโดงเทากับ -2.48 ซึ่งคาความเบเปนบวก (เบขวา) หมายความวา
นักเรียนสวนใหญมีคะแนนพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนต่ํากวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือมี
การแจกแจงที่โดงนอยกวาการแจกแจงปกติ พฤติกรรมติดเกมออนไลนมีคาความเบเทากับ 1.25 และคา
ความโดงเทากับ -2.22 ซึ่งคาความเบเปนบวก (เบขวา) หมายความวา นักเรียนสวนใหญมีคะแนน
พฤติกรรมติดเกมออนไลนต่ํากวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดงเปนลบ คือมีการแจกแจงที่โดงนอยกวาการ
แจกแจงปกติ และความเหงามีคาความเบเทากับ 1.26 และคาความโดงเทากับ -2.44 ซึ่งคาความเบเปน
บวก (เบขวา) หมายความวา นักเรียนสวนใหญมีคะแนนความเหงาต่ํากวาคาเฉลี่ย และมีคาความโดง
เปนลบ
2.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ผูวิจัยไดตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนตรง
โดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ดวยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ดังตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตทีใ่ ชในการศึกษา
ตัวแปร
1
1. พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
2. พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
3. พฤติกรรมติดเกมออนไลน
4. การควบคุมตน
5. ความเหงา
6. การเห็นคุณคาในตนเอง
7.จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
8. กิจกรรมเหมาะสมทีท่ ํารวมกับเพื่อน
9.อิทธิพลของเพือ่ นในการใชอินเทอรเน็ต
10.การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
11.แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ
12. ความสัมพันธระหวางบิดามารดา
13.ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับ
บิดามารดา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
.36**
.39**

1
.60**

1

1
-.38**

1

-.41**
.47**
-.27**
.32**
.26**
.31**
.46**
.12**

.50**
-.41**
.30**
-.12**
-.02
.09**
-.35**
-.04

1
-.42**
.31**
-.23**
-.11**
-.06**
-.54**
-.03

1
-.49**
.22**
.10**
-.02
.48**
.07*

1
-.44**
-.03
.05
-.33**
-.05

1
.26**
.29**
.29**
.09**

1
.37**
.38**
.35**

1
.28**
.26**

1
.25**

1

.32**
.24**
.33**

-.32**
-.21**
-.33**

-.27**
-.21**
-.33**

.36**
.28**
.45**

-.31**
-.35**
-.54**

.23**
.30**
.33**

.20**
.13**
.11**

.10**
.14**
.01

.44**
.35**
.42**

.28**
.18**
.11**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01;
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 6 ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษา พบวา มีทั้งคาความสัมพันธ
เชิงบวกและลบ มีคาสหสัมพันธระหวาง -.02 ถึง .60 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา ตัวแปร
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนมีความสัมพันธทางลบมากที่สุดกับตัวแปรการควบคุมตน (r = -.41) รองลงมา
คือ อิทธิพลของเพื่อนใน การใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม (r = -.35) และมีความสัมพันธทางบวกมาก
ที่สุดกับพฤติกรรมติดเกมออนไลน (r = .50) รองลงมาคือตัวแปรตัวแปรความเหงา (r = .30) และตัวแปร
พฤติกรรมติดเกมออนไลนมีความสัมพันธทางลบมากที่สุดกับตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสม (r = -.54) รองลงมาคือ การควบคุมตน (r = -.42) และมีความสัมพันธทางบวกมากที่สุด
กับตัวแปรพฤติกรรมติดเกมออนไลน (r = .49) รองลงมาคือ ตัวแปรความเหงา (r = .31) ตัวแปรพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสม มีความสัมพันธทางบวกมากที่สุดกับตัวแปรการควบคุมตน (r = .47) รองลงมาคือ
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต (r = .46) และมีความสัมพันธทางลบมากที่สุดกับตัวแปรพฤติกรรม
ติดเกมออนไลน (r =-.41)รองลงมาคือ พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน (r =-.38)
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เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอมูลที่นําไปใชในการวิเคราะหแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมควรมีคาสูงมากกวา .85 ซึ่งจะ
ทําใหเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง (Multicollinearity) (Kline. 2005: 56) ดังนั้นกลาวไดวาตัวแปร
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานการวิจัย
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐาน ใน
การวิจัยเปนอันดับแรก และเมื่อพบวาแบบจําลองไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษก็ไดดําเนินการ
ปรับแบบจําลอง โดยในการปรับแบบจําลองครั้งนี้ไดดําเนินการปรับบนพื้นฐานความสมเหตุสมผล ตาม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและดัชนีการปรับ(Modification indices) จากผลการวิเคราะห
มาเปนขอมูลประกอบในการปรับแบบจําลอง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหดังนี้
1. การทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ผลจากการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตตามกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย สําหรับการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและ
ผลของพฤติ กรรมการติ ด อิน เทอร เ น็ ต ผู วิ จั ย นํ า ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ทางปญ ญาสั งคมมาเป น กรอบใน
การศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ไดอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมวาเกิดจากปจจัย
ภายในตัวบุคคลและ ปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งถือไดวาเปน การวิเคราะหพฤติกรรมที่มุงศึกษาสาเหตุ
ของพฤติกรรมทั้งจากภายใน(ปจจัยภายในตัวบุคคล) และภายนอก (ปจจัยสภาพแวดลอม) ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษยตามแนวพฤติกรรมศาสตร ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต ดังนี้
1) ตั ว แปรที่ เ ป น สาเหตุ ภ ายนอก ซึ่ ง เป น สาเหตุ ท างด า นสภาพแวดล อ ม(Environment)
โดยจากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย พบตั ว แปรเชิ ง เหตุ ที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก สั ม พั น ธภาพ
ในครอบครัว การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว และการเปนแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
2) ตัวแปรสาเหตุภายใน ซึ่งเปนสาเหตุสวนบุคคล (Personal) โดยจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวของไดแก การควบคุมตน การเห็นคุณคา
ในตนเอง ความเหงา และ จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
3) ตัวแปรผลกระทบจากพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต คือ พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
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สําหรับผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผล
ของพฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ตามรู ป แบบโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ริ่ ม แรก (ตามสมมติ ฐ าน)
ดังตาราง 7
ตาราง 7 คาสถิตทิ ดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของปจจัยเหตุ
และผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (ตามสมมติฐาน)
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
เชิงเหตุผล
เกณฑที่ใชพิจารณา
โมเดลตามสมมุติฐาน

χ

2

df

ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
187.71 11

p-value

GFI

RMSEA

CFI

SRMR

CN

>.05

>.95

<.06

>.95

<.05

≥200

0.00

.98

.12

.98

.03

152

ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ตตามโมเดลสมมติฐานการวิจัยพบวา มีคาสถิติไคสแควร (χ2) เทากับ 187.71 , df = 11,
p–value = .00; คา GFI = .98; คา RMSEA = .12; คา CFI = .98; คา SRMR = .03; คา CN = 152
เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม แสดงใหเห็นวาแบบจําลอง
ตามสมมุติฐานไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ในการที่แบบจําลองไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โจเรสคอรกและซอรบอม (Jöreskog; &
Sorbom. 1989: 251-253) อธิบายวาแบบจําลองเริ่มแรกอาจไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ในการปรับแบบจําลองใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตองเปนไปตามแนวทางของทฤษฎีและมี
ความเที่ยงตรง ในการวิเคราะหแบบจําลองเพื่อคนหาแบบจําลองที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
สามารถพิจารณาจากคาที (t) ซึ่งเปนอิทธิพลของตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อคาทีมากกวา หรือ
เทากับ 1.96 และการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม (Overall fit) ซึ่งไดเสนอเกณฑการพิจารณาใน
บทที่ 3 ดังนั้นในการปรับแบบจําลองผูวิจัยจึงพิจารณาความเปนไปไดในทางทฤษฎี และผลการวิจัย
เพื่อใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอยางสมเหตุผล
ในการปรับแบบจําลองผูวิจัยไดดําเนินการปรับโดยเริ่มจากตัดเสนอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อ อกจากแบบจํ า ลอง ได แ ก เส น อิ ทธิ พ ลของจิ ตสํ า นึ ก ในการบริ โ ภคข อ มู ล ข า วสารด ว ยป ญญา
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับแบบอยางของผูปกครองใน
การรั บ สื่ อ ที่ ส ง ไปพฤติ กรรมติ ด เกมออนไลน เส น อิ ทธิ พ ลของความเหงา การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา การควบคุมสื่ออินเทอรเ น็ตในครอบครัว และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ที่สงไปยังพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเสนอิทธิพลของความเหงา กิจกรรมเหมาะสมที่
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ทํารวมกับเพื่อน อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัวที่สงไปยังพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม มีเพียงตัวแปรจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวย
ปญญาเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
ผู วิ จั ย ยั ง คงไว ใ นแบบจํ า ลอง นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ผ อ นคลายข อ ตกลงเบื้ อ งต น โดยยอมให ค วาม
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสัมพันธกันได ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตที่ปรับแลว ปรากฏดังตาราง 8
ตาราง 8 คาสถิตทิ ดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุ
และผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (หลังปรับแบบจําลอง)
รูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุผล
เกณฑที่ใชพิจารณา
โมเดลที่ปรับแลว

χ

2

df

ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
22.87 16

p-value

GFI

RMSEA

CFI

SRMR

CN

>.05

>.95

<.06

>.95

<.05

≥200

0.12

1

.02

1

.01

1,608

ตาราง 8 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
เหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตที่ปรับใหมพบวา มีคาสถิติไคสแควร (χ2) เทากับ 22.70, df =16,
p–value = .12; คา GFI = 1; คา RMSEA = .02; คา CFI = 1; คา SRMR = .01; คา CN = 1,608 ซึ่ง
คาสถิติทุกคาผานเกณฑที่ใชพิจารณา จึงอาจกลาวไดวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตที่ปรับใหมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มากขึ้น ซึ่งหมายความวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ตที่ปรับใหมสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตไดดีขึ้น ดังภาพประกอบ 5
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กิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน

1.00

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

.13*
แบบอยางของผูป กครอง
ในการรับสื่อ

1.00

แบบอยางผูปกครอง
ในการรับสื่อ

R2 = 22

-.15*

1.00

อิทธิพลเพื่อนใน
การใชอินเทอรเน็ต

1.00

พฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน

-.20*
อิทธิพลของเพื่อน
ในการใชอินเทอรเน็ต

พฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน

-.21*

.28*
R2 = 43

-.24*

พฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม

.26*
การควบคุมตน

1.00

การควบคุมตน

1.00

ความเหงา

-.14*
.08*

การควบคุมสื่อ
อินเทอรเน็ตในครอบครัว

1.00

การเห็นคุณคาในตนเอง

1.00

สัมพันธภาพบิดามารดา

.48

.70

จิตสํานึกในการบริโภค
สื่อดวยปญญา

1.00

.09*
-.08*

-.46*

.07*

R2 = 34
พฤติกรรมติด
เกมออนไลน

.07*

1.00
พฤติกรรม
ติดเกมออนไลน

การเห็นคุณคาใน
ตนเอง

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

จิตสํานึกการบริโภคสื่อ
ดวยปญญา

ภาพประกอบ 4 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
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สัมพันธภาพ
เยาวชนกับบิดามารดา

การควบคุมสื่อ
อินเทอรเน็ตใน
ครอบครัว

1.00

.05
-.18*

ความเหงา

พฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม
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ตาราง 9 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปร
สาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร
(Squared Multiple Correlation: R2)
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
การควบคุมตน
ความเหงา
การเห็นคุณคาในตนเอง
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
อิทธิพลของเพื่อนในการใช
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
สัมพันธภาพในครอบครัว
การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
แบบอยางของผูป กครองในการรับสือ่
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน
R2

พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน

พฤติกรรมติดเกมออนไลน

พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

ทางตรง

อิทธิพล
ทางออม

รวม

ทางตรง

อิทธิพล
ทางออม

รวม

ทางตรง

อิทธิพล
ทางออม

รวม

-.24*
.13*
-.20*

-

-.24*
.13*
-.20*

-.14*
.08*
-.08*
-.46*

-

-.14*
.08*
-.08*
-.46*

.26*
.07*
.05
.28*
-

.08*
-.01*
.01*
-.03*
.13*

.34*
-.01*
.08*
.05
.25*
.13*

-.15*
-

22

-.15*
-

.09*
-

34

.09*
-

.07*
-.21*
-.18*

-.02*
.03*
43

.07*
-.02*
.03*
-.21*
-.18*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 9 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง และทางออมของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน พฤติกรรมติดเกมออนไลน และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม พบวาตัวแปรใน
กลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัวที่สงผลตอพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน คือ แบบอยางของ
ผูป กครองในการรั บ สื่ อ โดยพบวา พฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน ไดรับ อิท ธิพ ลทางลบโดยตรงจาก
แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล -.15) ปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน
ที่สงผลตอพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนมากที่สุด คือ อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม รองลงมาคือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน โดยพบวาพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม (คาสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ล -.20) และได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยตรงจากกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ น (ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล .13) สําหรับตัวแปรในกลุมปจจัยภายในบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมติดสนทนา
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ออนไลน คือ การควบคุมตน โดยพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการ
ควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล -.24) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดรวมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลนไดรอยละ 22
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมติดเกมออนไลน พบวาตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว
และปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนที่สงผลตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน คือ การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม โดยพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล -.46) และไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล .09) สําหรับตัวแปรในกลุมปจจัยภายในบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมติดเกมออนไลนมากที่สุด
คือ การควบคุมตน รองลงมา คือ การเห็นคุณคาในตนเอง และความเหงา โดยพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล -.14) การเห็นคุณคาในตนเอง
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล -.08) และไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากความเหงา (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
.08) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดรวมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรอยละ 34
สรุปวาจากการพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลนและเกมออนไลนพบวาพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลจากตัวแปรการควบคุมตน
มากที่สุด รองลงมา คือ อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และพฤติกรรมติดเกม
ออนไลนไ ดรับอิทธิพลจากตัว แปรอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเ น็ต อยางเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมา คือ การควบคุมตน ซึ่งหมายความวา หากนักเรียนเปนผูที่มีการควบคุมตนสูง หรือไดรับ
อิทธิพลจากเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมากเทาใดก็จะสงผลดีตอการที่นักเรียนจะเปนผูมี
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนและเกมออนไลนนอยลง
สําหรั บ พฤติ กรรมการเรี ยนที่ เหมาะสม เมื่ อพิ จ ารณาอิท ธิ พลทางตรงและทางอ อ มพบว า
พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ เ หมาะสมได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางลบโดยตรงจากพฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม -.21) และพฤติกรรมติดเกมออนไลน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม -.18)
ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัวที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากที่สุด
คือ สัมพันธภาพในครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม .07) รองลงมาคือ แบบอยางของผูปกครองใน
การรับสื่อ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม .03) และการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวม -.02) โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อโดยผานพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลน และไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวโดย
ผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนที่สงผลตอพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสมมากที่สุด คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม .25)
รองลงมาคือ อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม .13)
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โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อน ไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนผานพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน และไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
ผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนและเกมออนไลน
ตัวแปรในกลุมปจจัยภายในบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากที่สุด คือ
การควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม .34) รองลงมาคือ การเห็นคุณคาในตนเอง (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวม .08) และความเหงา (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม -.01) โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมตน และการเห็นคุณคาในตนเอง ไดรับอิทธิพลทางบวก
โดยออมจากการควบคุมตนผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกมออนไลน ไดรับอิทธิพลทางบวก
โดยออมจากการเห็นคุณคาในตนเองผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน และไดรับอิทธิพลทางลบโดยออม
จากความเหงาผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน ทั้งนี้ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว
ปจ จัย สภาพแวดลอ มด านกลุ ม เพื่ อน ป จจั ยภายในบุ ค คล พฤติ กรรมติ ด สนทนาออนไลน และเกม
ออนไลนทั้งหมดรวมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ไดรอยละ 43
สรุ ป ว า จากการพิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ อ มของตั ว แปรสาเหตุ ต อ พฤติ ก รรม
การเรียนที่เหมาะสมพบวา พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกจากกิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือ การควบคุมตน และไดรับอิทธิพลทางลบจากพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลนมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมติดเกมออนไลน ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่มี
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน เกมออนไลนมากเพียงใด ยอมสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียน
อยางเหมาะสมนอยลงเทานั้น และหากนักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมเหมาะสมที่ทํากับเพื่อนมาก หรือ
นักเรียนเปนผูมีการควบคุมตนสูง ยอมสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนอยางเหมาะสมมากขึ้น

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
1. การเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผล
ของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงและ
นักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาต่ํา
จากแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย เหตุ แ ละผลของพฤติ ก รรม
ติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ในภาพประกอบ 4 พบว า จิ ต สํ า นึ ก ในการบริ โ ภคสื่ อ ด ว ยป ญ ญาไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน พฤติกรรมติดเกมออนไลน และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ดังนั้น
ผูวิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาเพิ่ มเติ ม โดยทดสอบว า จิ ต สํ า นึ ก ในการบริ โ ภคสื่อ ด ว ยป ญ ญาเป น ตั ว แปรปรั บ
(Moderator Variables) ที่จะทําใหอิทธิพลระหวางปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตใน
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเปลี่ยนแปลงไปหรือไม โดยผูวิจัยไดแบงนักเรียนออกเปนสองกลุม
คือ กลุมสูงเปนนักเรียนที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูง และกลุมต่ําเปนนักเรียนที่มีจิตสํานึก
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ในการบริโภคสื่อดวยปญญาต่ํา ทั้งนี้ผูวิจัยนําแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผล
ของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตที่มีความกลมกลืน ซึ่งไดจากการวิเคราะหในชวงแรกมาเปนแบบจําลอง
ตั้งตนและทําการวิเคราะหแบบจําลองของทั้งสองกลุมพรอมกัน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหโดยกําหนดใหความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองของทั้งสองกลุม
เปนอิสระจากกัน คือ ไมมีการกําหนดเงื่อนไขใหแบบจําลอง ความสัมพันธระหวางตัวแปรของทั้งสอง
กลุมมีความเทาเทียมกัน ดังนั้นหากวิเคราะหแลวพบวาแบบจําลองในภาพรวมกลมกลืนกับขอมูล แสดง
วาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรของทั้งสองกลุมเหมือนกัน แตอาจตางกันในขนาดของความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในทุก
อิทธิพลของทั้งสองกลุมเทากันหรือไม โดยกําหนดใหอิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายใน
ทุกอิทธิพลของทั้งสองกลุมเทากัน ถาผลตางไคสแคว ( χ 2diff) ระหวางแบบจําลองในขั้นที่หนึ่ง กับขั้นที่
สองมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลตางองศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) แสดงวามี
อิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในอยางนอย 1 คู ในแบบจําลองระหวางนักเรียนกลุมที่
มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูง และนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาต่ํา
แตกตางกัน ซึ่งหากพบผลก็จะทําการวิเคราะหในลําดับตอไป คือ การวิเคราะหเพื่อคนหาวาอิทธิพล
ระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในใดบางที่แตกตางกันระหวางแบบจําลองของทั้งสองกลุม แต
ถาผลตางไคสแคว ( χ 2diff) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็แสดงวาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัว
แปรภายในทุกอิทธิพลในแบบจําลองระหวางสองกลุมเทากัน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในทุก
อิทธิพลของทั้งสองกลุมเทากันหรือไม โดยนําผลการทดสอบในขั้นที่สองมาเปนแบบจําลองตั้งตน และ
กําหนดเงื่อนไขเพิ่ม ใหความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกทุกความสัมพันธของทั้งสองกลุมเทากัน
ถาผลตางไคสแคว ( χ 2diff) ระหวางแบบจําลองในขั้นที่สอง กับขั้นที่สามมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่ผลตางองศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) แสดงวามีความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอก
อยา งน อ ย 1 คูในแบบจํ าลองระหว างนัก เรี ยนกลุ มที่ มี จิ ตสํา นึ กในการบริ โภคสื่ อด ว ยปญ ญาสูงและ
นักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาต่ําแตกตางกัน ซึ่งหากพบผลก็จะวิเคราะหตอไป
เพื่อคนหาวาความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกใดบางที่แตกตางกันระหวางแบบจําลองของทั้งสอง
กลุม แตถาผลตางไคสแคว ( χ 2diff) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็แสดงวาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกที่
มีตอตัวแปรภายในทุกคูในแบบจําลองระหวางสองกลุมเทากัน
สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการ
บริโภคสื่อดวยปญญาสูงและนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงต่ํา ดังตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหความเทาเทียมกันของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวางกลุมนักเรียน
ที่มีจิต สํ านึ กในการบริ โภคสื่อ ดวยปญญาสู งและกลุ มนั กเรี ยนที่ มีจิตสํ านึกในการบริโ ภคสื่ อดว ย
ปญญาต่ํา

1. HForm
2. Hβ
3. HβΓ

χ2

df

CFI

GFI

RMSEA

∆χ 2

∆ df

p-value

121.48
124.85
147.44

69
71
84

0.99
0.99
0.98

0.98
0.98
0.97

0.03
0.03
0.03

3.37
22.59

2
13

.19
.05

HForm = ขั้นที่ 1 ไมมีการกําหนดเงื่อนไข ใหแบบจําลองเหมือนกันระหวางกลุม
Hβ = ขั้นที่ 2 จากแบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่มเงื่อนไขใหอิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในเทากัน
HβΓ = ขั้นที่ 3 จากแบบจําลองขั้นที่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขใหความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกเทากัน

จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความเทาเทียมกันของแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธระหวางกลุมนักเรียนที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงและต่ํา ในขั้นที่หนึ่ง คือ
การวิเคราะหโดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมเทากัน พบวาดัชนีความกลมกลืน
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษเกือบทุกดัชนีบงบอกวา แบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
แสดงวาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองของทั้งสองกลุมเหมือนกัน แตอาจแตกตาง
กันที่ความสัมพันธระหวางตัวแปร
ในขั้นที่สอง คือการวิเคราะหเพื่อทดสอบวาอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงภายในที่มีตอตัวแปรแฝง
ภายในทุกอิทธิพลในแบบจําลองระหวางกลุมนักเรียนที่มีจิตสํานึกในการบริโภคดวยปญญาสูงและกลุม
นักเรียนที่มีจิตสํานึกในการบริโภคดวยปญญาต่ําเทากัน พบวา ผลตางไคสแควรระหวางแบบจําลองใน
ขั้นที่สองและขั้นที่หนึ่ง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ( χ 2diff = 3.37, df = 2, p-value =.19) แสดง
วา อิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงภายในที่มีตอตัวแปรแฝงภายในทุกอิทธิพลในแบบจําลองระหวางกลุม
นักเรียนที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงและนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคดวย
ปญญาต่ําไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
และในขั้นสุดทาย คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงภายนอกทุก
ความสัมพันธในแบบจําลองระหวางกลุมนักเรียนที่มีจิตสํานึกในการบริโภคดวยปญญาสูงและกลุมนักเรียน
ที่มีจิตสํานึกในการบริโภคดวยปญญาต่ําเทากัน พบวา ผลตางไคสแควรระหวางแบบจําลองในขั้นที่สาม
และขั้นที่สอง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( χ 2diff = 22.59, df = 13, p-value =.05) แสดงวา
อิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงภายนอกทุกความสัมพันธในแบบจําลองระหวางกลุมนักเรียนที่มีจิตสํานึกใน
การบริโภคสื่อดวยปญญาสูงและนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคดวยปญญาต่ําไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ
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จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา รูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวางนักเรียน
กลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาสูง และนักเรียนกลุมที่มีจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวย
ปญญาต่ําไมแตกตางกัน และคาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในและคาอิทธิพล
ระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในในแบบจําลองของทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ
เชิงสาเหตุของปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว (สัมพันธภาพในครอบครัว
แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว) และปจจัยสภาพแวดลอม
ดานกลุมเพื่อน (อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อน) วาสงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยภายในบุคคล (การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตน ความเหงา
และจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา) วาสงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมหรือไม อยางไร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต วาสงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมหรือไม อยางไร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ที่ใชอินเทอรเน็ต ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 เขตการศึกษา 1, 2 และ 3 ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 1,248 คน
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและประสานกับผูเกี่ยวของ
ทางโรงเรียนเปนผูเก็บรวบรวมให โดยใชเครื่องมือในการวิจัยจํานวน 13 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต ชุดที่ 2 -13
เปนแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา รายละเอียดดังตอไปนี้ แบบวัดพฤติกรรมติดเกมออนไลน แบบวัด
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน แบบวัดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม แบบวัดการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตใน
ครอบครัว แบบวัดแบบอยางของผูปกครอง ในการรับสื่อ แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว แบบวัด
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
แบบวัดการควบคุมตน แบบวัดความเหงาแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง และแบบวัดจิตสํานึกใน
การบริโภคสื่อดวยปญญา โดยแบบวัดตาง ๆ มีคาความเชื่อมั่นระหวาง .750 - .949
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ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
เพื่อทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง และลักษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยใชคาสถิติพื้นฐานไดแก
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง คาสหสัมพันธ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows version 16.0 และ การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง(Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ใชโปรแกรม LISREL Version 8.52 (Jöreskog; &
Sörbom. 1993) ประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธี ML (Maximum likelihood estimates )

การสรุปผลการวิจัย
สําหรับการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต ผูวิจัยนําทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคมมาเปนกรอบในการศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมอธิบายสาเหตุ
ของพฤติกรรมวาเกิดจากปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งถือไดวาเปน การวิเคราะห
พฤติกรรมที่มุงศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจากภายใน (ปจจัยภายในตัวบุคคล) และภายนอก (ปจจัย
สภาพแวดลอ ม) ซึ่ง มีค วามสอดคลอ งกับ การศึก ษาพฤติก รรมมนุษ ย ตามแนวพฤติก รรมศาสตร
นอกจากนี้ผูวิจัยนําแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมารวมในการอธิบายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ซึ่งไดแก
แนวคิดการถายทอดทางสังคม แนวคิดการเห็นคุณคาในตนเอง แนวคิดความวาเหว แนวคิดจิตสํานึก
และแนวคิดการควบคุมตน ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต โดยตัวแปรที่
เปนสาเหตุภายนอก ซึ่งเปนสาเหตุทางดานสภาพแวดลอม (Environment) โดยจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุที่เกี่ยวของไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว การควบคุม
สื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว และแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และตัวแปรสาเหตุภายใน ซึ่งเปนสาเหตุ
สวนบุคคล (Personal) โดยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบตัวแปรเชิงเหตุ
ที่เกี่ยวของไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตน จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา และ
ความเหงา สําหรับผลกระทบที่เกิดจากการติดอินเทอรเน็ต ศึกษาตัวแปรพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ไดผลการวิจัยดังนี้
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1. แบบจําลองโครงสรางความสัมพัน ธเ ชิงสาเหตุข องพฤติกรรมติดอินเทอรเ น็ตหลังจาก
การปรับแบบจําลองแลว พบวา มีคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑยอมรับไดทุกคา โดย
มีคาสถิติไคสแควร (χ2) เทากับ 22.70, df =16, p–value = .12; คา GFI = 1; คา RMSEA = .02; คา
CFI = 1; คา SRMR = .01; คา CN = 1,608 ซึ่งคาสถิติทุกคาผานเกณฑที่ใชพิจารณาจึงอาจกลาวไดวา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
2. พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนพบวา ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว
และปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนที่สงผลตอพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน คือ แบบอยางของ
ผูปกครองในการรับสื่อ อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และกิจกรรมเหมาะสมที่
ทํารวมกับเพื่อน โดยพบวาพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากแบบอยาง
ของผูปกครองในการรับสื่อและอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน สําหรับตัวแปร
ในกลุมปจจัยภายในบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน คือ การควบคุมตน โดยพฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน ซึ่งตัวแปรทั้งหมดรวมกันสามารถ
อธิบายพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรอยละ 22 ทั้งนี้พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลจาก
ตัวแปรการควบคุมตนมากที่สุด รองลงมา คือ อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
3. พฤติกรรมติดเกมออนไลนพบวา ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว และ
ปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนที่สงผลตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน คือ การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ต
ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม โดยพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และพฤติกรรม
ติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว สําหรับตัวแปร
ในกลุมปจจัยภายในบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน คือ การควบคุมตน การเห็นคุณคาใน
ตนเอง และความเหงา โดยพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจากการควบคุมตน
และการเห็นคุณคาในตนเอง และพฤติกรรมติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากความเหงา
ซึ่งตัว แปรทั้ งหมดรวมกั นสามารถอธิบายพฤติ กรรมติดเกมออนไลน ไดรอยละ 34 ทั้งนี้พ ฤติก รรม
ติดเกมออนไลนไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การควบคุมตน
4. พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมพบวา ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัวที่
สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม คือ สัมพันธภาพในครอบครัว การควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตใน
ครอบครัว และแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงจากสัมพันธภาพในครอบครัว และไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากแบบอยางของ
ผูปกครองในการรับสื่อโดยผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกมออนไลน พฤติกรรมการเรียนที่
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เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวโดยผานพฤติกรรม
ติดเกมออนไลนตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกั บเพื่อนผานพฤติกรรมติ ดสนทนาออนไลน และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได รับอิ ทธิพ ล
ทางบวกโดยออมจากอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมผานพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลนและเกมออนไลน
ตั ว แปรในกลุ ม ป จ จั ย ภายในบุ ค คลที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ เ หมาะสม คื อ
การควบคุ ม ตน ความเหงา และการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง โดยพฤติ ก รรมการเรี ย นที่ เ หมาะสม
ไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการควบคุมตนและการเห็นคุณคาในตนเอง พฤติกรรมการเรียน ที่
เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากการควบคุมตนผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกม
ออนไลน พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากการเห็นคุณคาในตนเอง
ผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจาก
ความเหงาผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ตัวแปรพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม คือ พฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน และเกมออนไลน โดยพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงจาก
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกมออนไลน ทั้งนี้ตัวแปรในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว
ปจจัยสภาพแวดลอมในกลุมเพื่อน ปจจัยภายในบุคคล และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกม
ออนไลนทั้งหมดรวมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดรอยละ 43 สําหรับพฤติกรรม
การเรี ย นที่ เ หมาะสมได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยตรงจากกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า กั บ เพื่ อ นมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ การควบคุมตน และพฤติ กรรมการเรี ยนที่ เหมาะสมได รับอิทธิพ ลทางลบโดยตรงจาก
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมติดเกมออนไลน

การอภิปรายผลตามสมมุติฐาน
การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 1 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และสัมพันธภาพในครอบครัวมี
อิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไวเพียงบางสวน โดยผลที่ไดพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอพฤติกรรม
การเรี ย นที่ เ หมาะสมเท า นั้ น ไมพ บว าสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว มี อิท ธิ พ ลทางลบต อ พฤติ ก รรมติ ด
อินเทอรเน็ตอยางเดนชัด
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ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากเทาใด ก็จะสงผลตอการที่
นักเรียนจะมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น แตการที่นักเรียนมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีอาจ
ไมสงผลตอการที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตนอยลง
จากการทบทวนผลการวิจัยในตางประเทศมีงานวิจัยบางสวนที่พบวาสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวเปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยในประเทศเกาหลีพบวา
นักเรียนกลุมที่ติดอินเทอรเน็ตและไมติดอินเทอรเน็ตมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกัน โดยกลุมที่
ติดอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธในครอบครัวทางลบ (Lin; & Tsai. 2002) และสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวเปนตัวทํานายพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนในประเทศเกาหลีใต (Soo; Jae; &
Choon. 2008) สวนในประเทศไตหวันพบวานักเรียนที่ติดอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธภายในครอบครัว
ไมดี (Yang; & Tung. 2007)
ในงานวิจัยเรื่องนี้แมวาจะไมพบผลการวิจัยวาสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ต แตพบวาสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน และการเลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (คา r = -.38 และ -.30
ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศไทยของไชยรัตน บุตรพรหม (2545) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะวัยรุนที่เขามาใชบริการอินเทอรเน็ต
ที่ใชบริการสนทนาออนไลน จดหมายอิเล็กโทรนิกส การคนหาขอมูลผานทางเว็บไซตตาง ๆ และการ
เลนเกมออนไลนในรานอินเทอรเน็ตคาเฟและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน จํานวน 300 คน เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา งานวิจัยนี้ไดศึกษาปจจัยดาน
ลักษณะประชากร ครอบครัว และบุคลิกภาพที่มีตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน โดยตัวแปรที่
ศึก ษาในป จ จั ยด านตา ง ๆ มีดั งนี้ เพศ ระดั บการศึ ก ษา รายได ต อ เดื อ น รายได รวมของครอบครั ว
สถานภาพสมรสของบิดามารดา สัมพันธภาพในครอบครัว บุคลิกภาพดานพฤติกรรม และบุคลิกภาพ
ดานอารมณ ผลการวิจัยพบวามีเพียงตัวแปรบุคลิกภาพดานอารมณ เพศ และระดับการศึกษาเทานั้นที่
เป น ตั ว แปรทํ า นายพฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ไม พ บว า
ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
ทั้งนี้ผลดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา การที่สัมพันธภาพในครอบครัวไมสงผลตอพฤติกรรม
ติดอินเทอรเน็ต เนื่องจากเยาวชนแมวาจะอยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพดี หรือไมดีนั้น อาจไมสําคัญ
เทากับการไดรับการปลูกฝงและถายทอดจากครอบครัว ทั้งการอบรมเลี้ยงดูและการเปนแบบอยางให
เยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยครอบครัวเปนตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่สําคัญ มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ขัดเกลาใหรูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ข อง ไชยรั ต น บุ ต รพรหม (2545) ที่ พ บว า กลุ มตั ว อย า งที่ มี พ ฤติ ก รรมติ ด
อินเทอรเน็ตสวนใหญมีความสัมพันธในครอบครัวดี และปานกลาง (รอยละ 40.5 และ รอยละ 43 ตามลําดับ)
มีเพียงรอยละ 16.5 เทานั้นที่มีความสัมพันธในครอบครัวไมดี
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จากผลการวิจัยที่พบวาสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสม เนื่องจากบิดามารดาถือเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชน
ความสัมพันธอบอุนที่เยาวชนไดรับจะเปนรากฐานสําคัญในการปรับตัว และแบบแผนพฤติกรรมที่ดีงาม
ทั้งนี้ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน จะมีพฤติกรรมที่แสดงความรัก การเอาใจใสดูแล มีความ
รับผิดชอบ และใหกําลังใจกัน (สุมน อมรวิวัฒน. 2537; ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์. 2537) ดังนั้นสัมพันธ
ภาพในครอบครัวจึงสงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพฤติกรรมการเรียนซึ่งถือเปน
ความรับผิดชอบ และหนาที่ของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา ผลรัตนไพบูลย (2550) ที่
พบว า สัมพันธภาพระหว างนั กเรียนกับผู ปกครองมีความสัมพันธ ทางบวกกับพฤติ กรรมการเรียนวิช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
งานวิจัยของ บําเพ็ญ วชังเงิน (2541) ที่พบวานักเรียนที่มีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองมีแนวโนมที่มี
พฤติกรรมเหมาะสมในดานความรับผิดชอบตอการเรียน และประกายทิพย พิชัย (2539) ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บํารุง ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 2 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“แบบอยางจากผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และแบบอยางจาก
ผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยผลที่ไดพบวา แบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางลบ
โดยตรงตอพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางบวก
โดยออมตอพฤติกรรมการเรียนอยางเหมาะสมโดยผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
ดังนั้นผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนไดรับแบบอยางจากบิดามารดาในการรับสื่อมวลชน
อย า งเหมาะสมมากเท า ไรก็ จ ะส ง ผลต อ การที่ นั ก เรี ย นจะมี พ ฤติ ก รรมติ ด สนทนาออนไลน น อ ยลง
และมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ สามารถอภิ ป รายได ว า การเรี ย นรู จ ากตั ว แบบ
(Observation Learning) ถือเปนการเรียนรูพฤติกรรมในกระบวนการถายทอดทางสังคม บิดามารดาถือ
เปนผูเปนตัวแบบที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งแวดลอมที่ใกลตัวเด็ก ถาบิดามารดาเปน
แบบอยางที่ดี เด็กก็จะซึมซับสิ่งที่เห็นไปในจิตใจนําไปสูการนําไปปฏิบัติและมีพฤติกรรมที่พึงประสงคใน
อนาคต และหางไกลจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับ งามตา วนินทานนท (2545: 160)
ที่ไดกลาวถึงการที่บิดามารดาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กวา เปนการปลูกฝงอบรมเด็กดวยการ
ทําใหเห็น ซึ่งถือเปนวิธีการปลูกฝงถายทอดลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ใหผลดีมากกวาการสั่ง
สอนโดยตรง
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แมวาจะยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรง
เกี่ ย วกั บ แบบอย า งของบิ ด ามารดาในการเป ด รั บ สื่ อ มวลชนกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต แต ก็ มี
ผลการวิจัยบางสวนที่พบวาเด็กจะเลียนแบบบิดามารดาในการเปดรับสื่อมวลชนทั้งแบบอยางที่เปน
พฤติกรรมเหมาะสมและไมเหมาะสม งานวิจัยที่ศึกษาสวนใหญพบผลการวิจัยวาแบบอยางพฤติกรรม
ของบิดามารดาที่แสดงออกในเรื่องการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนมีความสําคัญกับการเปน
แบบอยางใหกับลูกเปนอยางยิ่ง และสงผลตอการมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยในตางประเทศ โดยพบวาเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมการชมโทรทัศนของบิดามารดา ทั้ง
จากการเลือกประเภทของรายการโทรทัศน และเวลาที่ใชไปกับการชมรายการโทรทัศน (Koolstra; &
Lucassen. 2004: 179) และในการที่บิดามารดาเปนผูใชเวลาไปกับการชมโทรทัศนมาก เด็กก็จะมี
พฤติกรรมดังกลาวมากตามไปดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2529: 19; อางอิงจาก Maccoby. 1964)
และสอดคลองกับผลการวิจัยในประเทศดังตอไปนี้ จากงานวิจัยของ จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(
2547) ที่ไดศึกษาปจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนของ
นัก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร พบว าตั ว แบบบิ ดาและมารดา เปน ตัว แปรหนึ่ ง ที่ ทํ า นาย
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน (β =.126) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2529: 78) ที่ศึกษาการควบคุมอิทธิพลของสื่อมวลชน กับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชน
โดยพบวาเด็กที่ชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนกับผูปกครองมากเทาใด ก็เปนผูที่รับสื่อมวลชนอยาง
เหมาะสมเทานั้น และการที่ผูปกครองเลือกชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน และหันไปทํากิจกรรมอื่นที่
มีประโยชนกวา เมื่อรายการโทรทัศนขาดคุณคาที่ควรรับชม และทําพฤติกรรมบอยครั้งและสม่ําเสมอ
เด็กจะเลียนแบบการกระทําที่เหมาะสมของผูใหญไปโดยไมรูตัว และในงานวิจัยดังกลาวไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดแนะนําวาการรวมชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชนกับเด็กเปนวิธีการสอนเด็กที่ใหผลดี
ที่สุด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2529: 187) และงานวิจัยของ วิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2551) พบวา
การเปนแบบอยางในการชมโทรทัศนของบิดามารดา สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารดวย
ปญญา ดังนั้นในพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตก็เชนเดียวกัน หากนักเรียนไดรับแบบอยางจากบิดามารดา
ในการรับสื่ออยางเหมาะสมมากเทาใด ก็จะสงผลตอการที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมการใชสื่อที่เหมาะสม
มากเทานั้น ซึ่งรวมถึงสื่ออินเทอรเน็ตดวย
อยางไรก็ตามการที่นักเรียนไดรับแบบอยางที่ดีจากบิดามารดาในการรับสื่อมวลชนสงผลใหมี
พฤติ กรรมการเรีย นที่เหมาะสมมากขึ้ น อาจเกิ ดจากการที่ บิ ดามารดาเป นแบบอย างที่ ดี ทํ าให เ ด็ ก
ซึม ซับ สิ่ งที่ เ ห็ น ไปในจิ ต ใจนํ า สู ก ารปฏิ บั ติ แ ละมี พ ฤติ ก รรมที่ พึ งประสงคใ นอนาคต ทั้ ง นี้ พ ฤติ ก รรม
การเรียนที่เหมาะสมก็ถือเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคพฤติกรรมหนึ่งเชนกัน และในงานวิจัยหลายงานก็
พบวาการเปนแบบอยางของบิดามารดาจะสงดีผลตอพฤติกรรมและลักษณะทางจิตที่พึงปรารถนาของ
เยาวชนไทยในหลายดาน เชน พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน พฤติกรรมการกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา โดยงานวิจัยของรุจิเรศ พิชิตานนท (2546) พบวาโดยการเปน
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แบบอยางที่ดีของบิดามารดาเปนตัว แปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน โดยเปนตัว
ทํานายอันดับที่ 2 (β = .22) และแบบอยางของบิดามารดายังเปนตัวทํานายสําคัญอันดับที่ 2 ของ
พฤติกรรมการกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพ (β = .16) และงานวิจัยของ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ
(2547) พบวาประสบการณจากครอบครัว ซึ่งหมายถึงการไดรับการปลูกฝงถายทอดนิสัยการบริโภคทั้ง
โดยตรงจากการแนะนํา และทางออมจากการเปนแบบอยาง เปนตัวแปรหนึ่งที่ทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคดวยปญญา

การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 3 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา “การ
ควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว มีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และการควบคุมสื่อ
อินเทอรเน็ตในครอบครัว มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาไม
เปน ไปตามสมมุ ติฐานการวิจัยที่ ตั้งไว โดยผลที่ ได พบว าการควบคุ มสื่อ อินเทอรเน็ ตในครอบครัว มี
อิทธิพลทางบวกโดยตรงตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน และการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัวมี
อิทธิพลทางลบโดยออมตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมโดยผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ผลที่ ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า หากนั ก เรี ย นได รั บ การควบคุ ม การใช อิ น เทอร เ น็ ต จากผู ป กครอง
สู ง มากเท า ไรก็ จ ะส ง ผลต อ การที่ นั ก เรี ย นจะมี พ ฤติ ก รรมติ ดเกมออนไลน เ พิ่ ม มากขึ้ น และส ง ผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมนอยลง
ทั้ งนี้ผ ลการวิ จั ย ที่ ได ใ นครั้ง นี้ พ บว าไมส อดคลอ งกับ งานวิ จั ย ที่ศึ กษาป จ จั ยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมของวัยรุนที่กอใหเกิดความเสี่ยง ผลการวิจัยพบวาการที่
บิดามารดาควบคุมดูแลการใชอินเทอรเน็ตเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางไม
เหมาะสมที่กอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งการควบคุมดูแลของผูปกครองไดแก การตั้งกฏในการอนุญาตใหใช
อินเทอรเน็ต การหามไมใหสนทนาออนไลนกับคนแปลกหนา การไมใหนัดเจอกับคนแปลกหนาที่เจอ
ทางอินเทอรเน็ต และการหามเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในการใชอินเทอรเน็ต ( Liau; Khoo; & Ang.
2005) และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2529: 300, 216) ศึกษา
การควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบวา
ผูปกครองที่มีการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนมากในดานการเปดรับสื่อมวลชน ดานการเขาใจในเนื้อหา
สื่อมวลชน และดานการยอมตามการชักจูงจากสื่อมวลชน จะทําใหเยาวชนมีการรับสื่อมวลชนในปริมาณ
และคุณภาพที่เหมาะสม และมีจิตลักษณะที่นาปรารถนาสูง และงานวิจัยนี้ไดศึกษาทัศนคติตอการถูก
ควบคุมเกี่ยวกับสื่อมวลชนรวมดวย โดยพบวานักเรียนมัธยมที่ผูปกครองควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนมาก
และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมมาก เปนนักเรียนที่ชอบอานเรื่องที่มีประโยชนมากกวานักเรียน
ที่ผูปกครองควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนนอยและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมนอย
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จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส ามารถอภิ ป รายได ว า ในการที่ พ บว า นั ก เรี ย นที่ พ อ แม ค วบคุ ม
สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ในบ า นสู ง จะส ง ผลต อ การที่ นั ก เรี ย นจะมี พ ฤติ ก รรมติ ด เกมออนไลน ม ากขึ้ น อาจ
เนื่องมาจากการควบคุมดูแลจากการหามปรามและการจํากัดการใชงานอยางเดียวโดยไมไดมีการบอก
เหตุผลจะทําใหเด็กยิ่งเกิดความสงสัยและพยายาม ฝาฝน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ งานวิจัย
ของอัจศรา ประเสริฐสิน (2552) ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีตอพฤติกรรมรับสื่อ
อินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และงานวิจัยของ บุบผา เมฆศรีทองคํา และอรรยา สิงหสงบ (2552) ศึกษาสภาพการณใชสื่ออินเทอรเน็ตของ
เด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย ผลการศึกษาขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเจาะลึก
กลุมตัวอยางในประเด็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาการใชสื่ออินเทอรเน็ตคือผูปกครองควรดูแลบุตรหลาน
พรอมใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ดังที่วา“พอแมตองคอยสอดสองดูแลวาตอนนี้ลูก ๆ กําลังทําอะไรอยู
แตไมควรถึงขั้นจับผิด เฝาสังเกตการณ พูดคุยกับลูก ๆ อยางเขาใจถึงการเลนเน็ต พวกเขาจะไดไมรูสึก
อึดอัดและไมปดบังเรื่องที่เขาคิด เขาทํา” และงานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท (2549) พบวาผูติด
เกมออนไลนบางรายไมสนใจ หรือใหความสําคัญกับคําตักเตือนของผูปกครองมากนัก อาจจะประชดประชัน
ดวยการฝาฝนคําสั่ง หรือจงใจเลนเกมนานขึ้นกวาเดิม อยางไรก็ตามในบางรายอาจใชวิธีแกปญหาโดย
หลีกเลี่ยงการใหผูปกครองเห็น แตไปหาเวลาเลนเกมที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ หรือเลนเกมในเวลาที่
ผูปกครองไมทราบแทน
สําหรับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม คือการออกคําสั่งใหเด็กทําตามแลวผูใหญคอยตรวจตรา
อยางใกลชิด วาทําตามที่ตนตองการหรือไม ถาไมทําตามก็จะลงโทษ ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้จะยับยั้ง
การพึ่งตนเองของเด็ก ทําใหเด็กไมกลาแสดงออกขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมกลาตัดสินใจดวย
ตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; อรพินทร ชูชม; และงามตา วนินทานนท. 2528) และผลการวิจัยอื่นที่
เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม งานวิจัยของ สมพงศ ติรพัฒน (2517) พบวาการอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุมมีความสัมพันธทางลบกับความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบ สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้
ผูวิจัยวัดการควบคุมอินเทอรเน็ตในครอบครัวโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น เนื้อหาที่วัดเปนการวัดดาน
การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครองมากกวาการเอาใจดูแลและการใหคําแนะนําในการใช
อิ น เทอร เ น็ ต โดยมี ตั ว อย า งข อ คํ า ถามดั ง นี้ ผู ป กครองห า มฉั น แช็ ต (chat) กั บ คนแปลกหน า ทาง
อินเทอรเน็ต ผูปกครองหามฉันโพสรูปหรือประวัติสวนตัวลงในอินเทอรเน็ต และผูปกครองควบคุมเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ตของฉัน ดังนั้นจึงเปนไปไดวาการที่ผูปกครองอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมจะทําให
เกิดผลทางลบยิ่งขึ้นกับพฤติกรรมของเยาวชนมากกวาดานบวกจึงทําใหงานวิจัยนี้พบผลการวิจัยวาการ
ควบคุมอินเทอรเน็ตในครอบครัวสงผลทางดานบวกกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และสงผลดานลบกับ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
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ดังนั้นผูปกครองจึงควรเอาใจใสดูแลดวยการพูดคุยทําความเขาใจ ใชเหตุผล และใหคําแนะนํา
การใชอินเทอรเน็ตของเยาวชนมากกวาการเขาไปควบคุม และจํากัดการใชงานอยางเขมงวด เพราะการ
เขาไปควบคุมอาจกอใหเกิดพฤติกรรมดานที่ไมพึงประสงคเพิ่มขึ้น แตการดูแลเอาใจใส ใชเหตุผล เปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนํา จะทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตในทางที่เปนประโยชน และ
หางไกลจากพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตที่อาจเปนโทษหรือสงผลเสียตอตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัจศรา ประเสริฐสิน (2552) ที่พบวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
จะมีพฤติกรรมรับสื่ออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบนอยกวาการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ตามใจ และ
ทอดทิ้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมรับสื่ออินเทอรเน็ตดานการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดจัดทําขอเสนอแนะสําหรับผูปกครองและเยาวชนในการใชงาน
อินเทอรเน็ตในรูปแบบของที่คั่นหนังสือที่เรียกวา แนวทาง 4 ประการสําหรับผูปกครองของเยาวชนผูใช
อินเทอรเน็ต และศิลปะการปองกันตัว 7 ประการสําหรับเยาวชนผูใชอินเทอรเน็ต สําหรับแนวทาง 4
ประการสําหรับผูปกครองมีดังนี้ 1) ขาพเจาจะใชเวลาเลนดวยกันกับบุตรหลานของขาพเจา เพื่อเรียนรู
วาเขาใชอินเทอรเน็ตไปในทางใดและมีความสนใจในเรื่องใด 2) ขาพเจาจะสอนใหบุตรหลานรูถึงศิลปะ
การปองกันตัวทั้ง 7 ประการ สําหรับเยาวชนในการใชอินเทอรเน็ต 3) ขาพเจาจะพูดคุยทําความเขาใจ
กับบุตรหลานเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตของเขา เชน เวลาที่ใช จํานวนชั่วโมงที่ใหใชได ประเภทของ
เว็บไซต หรือกิจกรรมทางอินเทอรเน็ตที่เขารวมได เปนตน 4) ขาพเจาจะวางคอมพิวเตอรที่บุตรหลาน
ใชไวในที่เปดเผย เชน หองนั่งเลนมากกวาที่จะวางไวในหองนอน หรือหองสวนตัวของเขา และศิลปะ
ปองกันตัว 7 ประการ สําหรับเด็กผูใชอินเทอรเน็ตมีดังนี้ 1) ขาพเจาจะไมบอกขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ
นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ชื่อโรงเรียน ใหแกบุคคลอื่นที่รูจักทางอินเทอรเน็ตโดยไมขออนุญาตจาก
ผูปกครอง 2) ขาพเจาจะแจงใหผูปกครองทราบโดยทันที หากขาพเจาพบขอมูล หรือรูปภาพใด ๆ บน
อินเทอรเน็ตที่หยาบคายหรือไมเหมาะสมโดยประการทั้งปวง 3) ขาพเจาจะไมยินยอมไปพบบุคคลใดก็
ตามที่ขาพเจาไดรูจักทางอินเทอรเน็ตโดยไมขออนุญาตจากผูปกครองกอน หรือหากผูปกครองอนุญาต
ใหขาพเจาไปพบบุคคลนั้นไดขาพเจาก็จะไปพบเขาในที่สาธารณะซึ่งมีคนผานไปมา โดยมีผูปกครอง
ของขาพเจาไปดวย 4) ขาพเจาจะไมตอบคําถาม หรือตอความกับผูที่สื่อขอความหยาบคาย หรือไม
เหมาะสม แตขาพเจาจะแจงใหผูปกครองทราบกอน 5) ขาพเจาจะไมสงรูปหรือสิ่งของใด ๆ ใหแกผูอื่นที่
รูจักทางอินเทอรเน็ต โดยมิไดขออนุญาตจากผูปกครองกอน 6) ขาพเจาจะเคารพขอตกลงอื่น ๆ ที่ใหไว
กับผูปกครอง เชน กําหนดระยะเวลาที่ขาพเจาจะใชอินเทอรเน็ตได เว็บไซตที่จะเขาไปและขอตกลงอื่น
ใดอยางเครงครัด 7) ขาพเจาจะไมพยายามหลบเลี่ยงกฎเกณฑทั้งหมดขางตน ไมวากรณีใด อยางไรก็
ตามสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ พอแม ผูปกครอง และเด็ก ควรทําความเขาใจเสียกอนวาทําไมตองมีกฎระเบียบมี
ภัยอันตรายใดบางบนอินเทอรเน็ตที่เด็กพึงระวัง คําแนะนําตลอดจนกฎระเบียบเหลานี้จะชวยไดอยางไร
(สมชาย นําประเสริฐชัย. 2548)
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การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 4 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยผลที่ไดพบวา อิทธิพลของ
เพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางลบโดยตรงตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน และ
สนทนาออนไลน และอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมีอิทธิพลทางบวกโดยออม
ตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมโดยผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน และสนทนาออนไลน
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนไดรับอิทธิพลจากเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
ซึ่งหมายถึง การที่นักเรียนไดรับการชักจูงและทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม ทั้งทางดานการเลือกเนื้อหา การทํากิจกรรมที่มีประโยชนในอินเทอรเน็ต และใชเวลากับ
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมากเทาใด ก็จะสงผลตอการที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน
และสนทนาออนไลนนอยลง และสงผลตอการเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น
ทั้ ง นี้ ผ ลดั ง กล า วสามารถอภิ ป รายได ว า เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต อ การปฏิ บั ติ ต นของวั ย รุ น เป น
อยางมาก เพราะวัยรุนเปนกลุมที่มีแนวโนมที่ตองการอยูรวมกับเพื่อน เพื่อใหเพื่อนยอมรับวัยรุนมัก
ยึดเพื่อนเปนแบบอยางในการปฏิบัติและเปนการแสดงความเปนพวกเดียวกัน เพื่อนจึงมีอิทธิพล
ทั้ ง ในด า นความคิ ด และการแสดงออก สํ า หรั บ ในการใช อิ น เทอร เ น็ ต ก็ เ ช น เดี ย วกั น พบว า เพื่ อ น
มีอิทธิ พ ลตอเยาวชนในการใชอิน เทอรเ น็ต ทั้งในดานที่ ก อ ใหเ กิ ดผลดี และผลเสี ย ซึ่ง สอดคล องกั บ
วันเพ็ญ พิศาลพงศ (2540: 195,196) ที่กลาววาเพื่อนมีอิทธิพลตอเด็ก โดยกอใหเกิดการคลอยตาม และ
การยอมรับเอาคานิยม ความเชื่อ และความสนใจ แตอยางไรก็ตามแมวาการคบเพื่อนรวมวัยจะเปน
พฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญยิ่งของวัยรุนแตการคบเพื่อนก็มีทั้งคุณและโทษ โดยเพื่อนอาจเปนผูที่คอย
ชวยชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน แตในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจชักนําไปในทางเสื่อมถอยได งานวิจัยอิทธิพล
ของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตที่มีตอพฤติกรรมของวัยรุนมีดังตอนี้ งานวิจัยของ ปราณี รอดจอ ย
(2551) พบวาการไดรับตัวแบบจากเพื่อน เปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมี
วิจารณญาณ (β = .15) และการไดรับตัวแบบจากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ (r = .37) ซึ่งการไดรับตัวแบบจากเพื่อน หมายถึง การที่บุคคลไดเห็น
หรือรับรูการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางจากเพื่อนในการรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวจิ ารณญาณ นอกจากนี้
หากเยาวชนไดรับแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย ก็จะสงผลตอการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมดวย
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
พฤติก รรมการใชอิน เทอรเ น็ต ของนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ผลการวิจัย พบวา นัก ศึก ษาที่ไ ดรับ
แบบอยางจากเพื่อนที่ดีนอยเปนผูมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเปนโทษ มากกวานักศึกษาที่
ไดรับแบบอยางจากเพื่อนที่ดีมาก
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งานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท (2549) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการติดเกม
ออนไลนของนักเรียน นักศึกษา โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกเก็บขอมูลจากกลุมผูเลนเกมออนไลนที่อยู
ในขายที่จัดวามีอาการติดเกมออนไลน โดยพบวาลักษณะในการเลนเกมออนไลนสวนใหญจะเลนไป
พรอม ๆ กับเพื่อนที่รูจักกันจากการเลนเกมไมวาจะเปนเพื่อนที่รูจักกันผานโลกเสมือนในเกม หรือรูจัก
ผานเกมแลวนัดออกมาเลนเกมดวยกัน รวมทั้งกลุมที่รูจักจากรานอินเทอรเน็ต และเพื่อนที่เรียนดวยกัน
อีกดวย และพบวาผูติดเกมออนไลนจะใหความสําคัญกับเพื่อนที่รูจักกันผานทางการเลนเกมมากกวา
เพื่อนที่รูจักในชีวิต ทําใหหางเหินกับเพื่อนที่เรียนดวย และงานวิจัยของ บุบผา เมฆศรีทองคํา และ
อรรยา สิง หส งบ (2552) ศึก ษาสภาพการณใ ชสื่อ อิน เทอรเ น็ต ของเด็ก และเยาวชนไทยตามชว ง
พัฒนาการแหงวัย ผลการศึกษาขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ผลตอการใชสื่ออินเทอรเน็ตพบวา เพื่อนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการใชสื่ออินเทอรเน็ต เพราะเพื่อน
เปนบุคคลที่มีความใกลชิดมากกวาครอบครัว สามารถพูดคุยกันไดอยางเปดเผยและชอบที่จะทําตาม
อยางเพื่อนเมื่อเพื่อนแนะนํา ดังที่วา “ถาเพื่อนเราเลน เราก็ตองเลนบาง เพื่อจะไดคุยกับเพื่อนในกลุมได
อยางไมตกเทรนด ไมเชย ไมลาหลัง เชนคุยกันเรื่อง Hi5 เรื่องการแช็ต หรือเลนเกมออนไลนก็สามารถ
เขากลุมคุยกับเพื่อนได” และ “โดยสวนใหญเพื่อนทําอะไร แนะนําอะไร เราก็จะทําตามไมงั้นเราจะแปลก
ไปจากกลุมซึ่ งเพื่อ นก็จ ะแนะนํากั น ให ลองเล น เกมนั้ นเข าเว็บนี้ เราก็ไ ปเลน หรื อ เพื่ อ นอาจแนะนํ า
เว็บไซตตาง ๆ ทําใหเรากระตือรือรนเพื่อใหไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน”
สําหรับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในตางประเทศ แมวาไมพบงานวิจัยเกี่ยวของกับอิทธิพล
ของเพื่อนกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตโดยตรง แตพบวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน ซึ่งมีการวัดในมิติของการใหคําแนะนํา ชักชวนในการใชอินเทอรเน็ตรวมอยูดวย เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต โดยงานวิจัยของประเทศเกาหลีพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
เปนตัวแปร ที่มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004) และการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อ นเปน ตัว แปรสําคัญในการทํ านายพฤติกรรมการติ ดอินเทอรเ น็ต ในกลุ มเยาวชน
ประเทศเกาหลี (β = -.21) (Ryu; & Kim. 2003) ดังนั้นจากการทบทวนงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
เห็นไดวา เพื่อนมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งในการใชอินเทอรเน็ต โดยหากบุคคลไดรับการชักจูงจากเพื่อน
หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม ก็จะสงผลกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่
เหมาะสม และในทางตรงกันขามหากไดรับการชักจูงจากเพื่อนในทางที่ไมเหมาะสมก็จะสงผลกับการใช
อินเทอรเน็ตในทางที่ไมเหมาะสมเชนกัน หรืออาจกลาวไดวาเพื่อนอาจเปนผูที่คอยชวยเหลือชีแ้ นะสิง่ ทีม่ ี
ประโยชน แตในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจชักนําไปในทางเสื่อมถอยได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องนี้ที่
พบวา บุคคลไดรับการชักจูงและทําตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมทั้ง
ทางดานการเลือกเนื้อหา การทํากิจกรรมที่มีประโยชนในอินเทอรเน็ต และใชเวลากับอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสมมากเทาใด ก็จะสงผลตอการที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน และพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลนนอยลง
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สําหรับผลการวิจัยในเรื่องนี้ที่พบวาอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
สงผลตอการเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม แมวาจะยังไมพบงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษาโดยตรง
แตเนื่องจากพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมถือเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชน จึงไดทบทวน
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนกับพฤติกรรมที่พึงประสงครวมดวย ทั้งนี้งานวิจัยหลาย
งานพบวาอิทธิพลของเพื่อนเปนตัวแปรหนึ่งที่รวมกันทํานายพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชน เชน
งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของเยาวชน ผลวิจัยพบวาอิทธิพลของ
เพื่อนเปนตัวแปรสําคัญที่เดนชัดในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา โดยเปนตัวทํานาย
สําคัญอันดับที่ 2 (β = .23) รองจากตัวแปรการควบคุมตน (ผจงจิต อินทสุวรรณ; และคนอื่น ๆ. 2547:
24-25) ในงานวิจัยของรุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 115) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย พบวากิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนเปน
ตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (β =.32) และงานวิจัยของเตือนใจ เทียนทอง
(2546: 62) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่สงเสริมสุขภาพของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบผลการวิจัยวาในวัยรุนที่ไดรับอิทธิพลของกลุมเพื่อนสูงมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมสุขภาพ จะมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพสูงกวาวัยรุนที่มีอิทธิพลของกลุมเพื่อนต่ําและมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริม
สุขภาพต่ํา

การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 5 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“กิ จ กรรมเหมาะสมที่ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลทางลบต อ พฤติ ก รรมติด อิ น เทอร เ น็ ต และกิ จ กรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวา
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไวบางสวน ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมที่เหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อนมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงกับพฤติกรรมสนทนาออนไลน และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมและมีอิทธิพลทางลบโดยออมตอพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสมโดยผานพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนมีกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนมากเทาใด (โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่สามารถกระทําผานการสนทนาออนไลนได เชน กิจกรรมดานการเรียน ไดแก การพูดคุย
ปรึกษาเรื่องเรียน การบาน ) ก็จะสงผลตอการที่นักเรียนจะมีการใชการสนทนาออนไลนมากขึ้นและ
นานขึ้น ทําใหมีแนวโนมที่จะติดสนทนาออนไลนมากขึ้นดวย และหากนักเรียนมีกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อนมากเทาใด ก็จะสงผลตอการที่นักเรียนจะเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น
ทั้งนี้ผลดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา หากนักเรียนทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการใชอินเทอรเน็ตมาก จะสงผลใหมีแนวโนมที่จะติดอินเทอรเน็ตมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิจัยที่ศึกษากิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อนกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต งานวิจัยของ พรทิพย
รุมนุม (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนประถมศึกษา พบวาสภาพแวดลอม

122
ทางสั งคม เป น ตั ว แปรสํ า คั ญ อัน ดั บ แรกที่ ทํ า นายพฤติ ก รรมการติ ดอิ นเทอร เ น็ ต (β =.57) โดย
สภาพแวดลอมทางสังคมนี้ จะรวมถึงสภาพแวดลอมจากเพื่อนที่กระตุน สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตดวย
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอคําถามที่ใชวัดพบวามีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน ไดแก
“เพื่อนชักชวนใหเลนอินเตอรเน็ต”, “ เพื่อนชักชวนใหเลนเกมออนไลน เมื่อกลับจากโรงเรียน”, “เพื่อน
ขางบานจะชักชวนใหเลนอินเตอรเน็ต”, “ในวันหยุดจะใชเวลาเลนอินเตอรเน็ตกับเพื่อน” และ”ในวันหยุด
จะใชเวลาเลนเกมออนไลนกับเพื่อน” โดยพบวาหากนักเรียนไดรับการกระตุนจากเพื่อนในการรวมทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชอินเทอรเน็ตมาก จะสงผลใหมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาแมแตกิจกรรมที่มีประโยชนในดานการเรียนที่นักเรียนทํารวมกับเพื่อน
โดยพูดคุย ปรึกษา ขอคําแนะนําเรื่องดังกลาวผานการสนทนาออนไลนก็เปนสิ่งกระตุนทําใหนักเรียนใช
อินเทอรเน็ตมากขึ้น และยาวนานขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ บุปผา เมฆศรีทองคํา และ อรรยา
สิงหสงบ (2552) ศึกษาสภาพการใชสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย
ศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมุงศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางวัยแรกรุนถึงวัยรุนตอนกลาง และชวงวัยรุนตอนปลายสวนใหญใชหองสนทนาคุยกับเพือ่ น (รอยละ
50.30 และ 60.60 ตามลําดับ) โดยมีการพูดคุยสนทนาเรื่องเพื่อนมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องการบาน
หรือรายงาน
และผลการศึกษาดวยการสัมภาษณเจาะลึก ในประเด็นปจจัยที่มีผลตอการใชสื่อ
อินเทอรเน็ต พบวา เพื่อน เปนปจจัยที่มีผลตอการใชอินเทอรเน็ต เพราะเพื่อนเปนบุคคลที่มีความ
ใกลชิด สามารถพูดคุยไดอยางเปดเผย และเยาวชนชอบที่จะทําตามเพื่อน และขอมูลภาคสนามจากการ
สัมภาษณเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับสภาพการใชอินเทอรเน็ตในปจจุบันพบวา เยาวชนสวนใหญใช
อินเทอรเน็ตเพื่อคนควาหาขอมูลในการทํารายงานสงครู หรือในบางครั้งเมื่อไมเขาใจการบานที่ครู
มอบหมายก็สามารถสอบถามเพื่อนผานทาง MSN ได ดังที่วา “ถาหนูไมเขาใจการบานที่ครูสั่งหนูก็
สามารถใช MSN ถามเพื่อนไดตลอดเวลา ” และ งานวิจัยของ ศุภอักษร ปรีดาสุทธิจิตต (2545) ศึกษา
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันของนักเรียนมัธยมศึกษา เปนการศึกษาเชิงคุณภาพจาก
ขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึก กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผลการวิจัย
พบวา กลุมเพื่อนที่ใชอินเทอรเน็ตเปนแรงจูงใจสําคัญในการกระตุนการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน เพื่อ
แสดงถึงความเปนสวนหนึ่งของกลุม โดยใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตอสื่อสารในกลุมเพื่อนเพื่อคนควาขอมูล
ทํารายงาน และความบันเทิง สวนใหญใชการสนทนา อีเมลล และเว็บบอรด
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนสงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม สามารถอธิบาย
ไดวาในการที่นักเรียนไดมีกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับเพื่อนโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม ดานการเรียน
ไดแก การปรึกษาพูดคุยเรื่องเรียน ชวนกันทําการบาน ชวนกันอานหนังสือสอบ และชวนกันไปเรียน
พิเศษ เพื่อนเปนบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับนักเรียนดังนั้นการรวมกิจกรรมที่มีประโยชนดังกลาว
รวมกันมากเทาใด ก็จะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เชิดชาย ชูชวยสุวรรณ (2547) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดศึกษาตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ซึ่งหมายถึง การแสดงออก
ของพฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบัติตอกันทางดานการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก การ
ชวยเหลือกันทางดานการเรียน การรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการเรียน
ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนดวย ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อนเปนหนึ่งในตัวแปรทํานายพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (β = .18) และในงานวิจัยอื่นพบวา
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่พึงประสงค งานวิจัยของ รุจิเรศ พิชิตานนท
(2546) พบวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนมาก มีพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกวา
นักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนนอย และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน เปนปจจัย
ดานลักษณะสถานการณที่สําคัญที่สุดในการทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (β = .32)

การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 6 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“การเห็นคุณคาในตนเองมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และการเห็นคุณคาในตนเองมี
อิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว โดยผลที่ไดพบวาการเห็นคุณคาในตนเอง มีอิทธิพลทางลบโดยตรงตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน
และการเห็นคุณคาในตนเองมีอิทธิพลทางบวกโดยออมตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมโดยพฤติกรรม
ติดเกมออนไลน
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงมากเทาใดก็จะสงผลตอการที่
นักเรียนจะมีพฤติกรรมติดเกมออนไลนนอยลง และเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น
ทั้งนี้ผลดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา บุคคลที่เปนผูเห็นคุณคาในตนเองสูง จะเปนคนที่มี
ความมุงหวังตอความสําเร็จ มีความพยายามและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเขาใจตนเอง
มีเหตุผลในสิ่งที่คิดหรือกระทํา และสามารถควบคุมตนเองไดดี ซึ่งคุณลักษณะสําคัญดังกลาวทําใหบคุ คล
มีพฤติกรรมในแนวทางที่พึงประสงค ทั้งพฤติกรรมในดานการเรียนและพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
สําหรับผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา มักจะเปนผูที่มีทัศนคติตอตนเองในดานลบ มีความวิตกกังวลสูง
คิดวาตนเองมีคุณคาหรือมีความสามารถดอยกวาผูอื่น บุคคลเหลานี้จะสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นไดไมดี
จึงมักชอบแยกตัวไมเขาสังคม และขาดความเชื่อมั่นในความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ ยัง (Young. 1996)
ไดอธิบายพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตวา เกิดจากการที่บุคคลรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา และไมพึงพอใจ
กับสิ่งที่บุคคลเปนอยู การใชอินเทอรเน็ตจะเขามาเติมเต็มความตองการที่บุคคลขาด โดยการหลบหนี
เขาสูโลกเสมือนจริง ที่ไมตองระบุตัวตน เมื่อโลกอินเทอรเน็ตสรางความรูสึกเสมือนจริง ตอบสนองความ
ตองการ และสรางความพึงพอใจใหกับผูบุคคลได บุคคลก็จะใชอินเทอรเน็ต และใชในปริมาณนานขึ้น
เพื่อหลีกหนีจากปญหา หรือความไมพึงพอใจในโลกของความเปนจริง จนทําใหติดอินเทอรเน็ต
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งานวิจัยจํานวนมากพบวาผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
(Kim. 2000; Yang; & Tung. 2007; Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi. 2008) และในทางตรงกันขาม
พบวาผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม โดยงานวิจัย
ของ เนติมา กมลเลิศ (2549) พบวา การเห็นคุณคาในตนเองเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรม
ที่พึงประสงคในการใชอินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = .18)
งานวิจัยที่ไดศึกษาในประเทศเกาหลีของคิม และเดวิส (Kim; & Devis. 2009) ที่ไดพัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตพบวาการเห็นคุณคาในตนเองใน
ระดับต่ํา (low self-esteem) สงผลทางตรงกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักเรียน และงานวิจัยที่
ศึกษานักเรียนในประเทศอิตาลี พบวาการเห็นคุณคาในตนเองในระดับต่ําเปนปจจัยเสี่ยง ในการที่นักเรียน
จะพัฒนาเปนผูติดอินเทอรเน็ต (De Berardis. 2009) งานวิจัยของประเทศเกาหลีพบวาการเห็นคุณคา
ตนเอง เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต (Cho; & Lee. 2004)
ผลการวิจัยที่ศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไตหวัน พบวานักเรียนที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ต่ํามีแนวโนมที่จะเปนผูติดอินเทอรเน็ต และการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
การติดอินเทอรเน็ต(Yang; & Tung. 2007) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่ศึกษาในประเทศอิหราน
ผลการวิจัยของ Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi (2008) ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางนักเรียนมัธยมศึกษากลุมที่ติดอิน เทอรเน็ตและกลุมที่ไมติดอิน เทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนกลุมที่ติดอินเทอรเน็ตมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวานักเรียนกลุมที่ไมติดอินเทอรเน็ต
งานวิจัยที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการติดอินเทอรเน็ต และการเห็นคุณคาในตนเอง
การรับรูความสามารถของตน และความรูสึกโดดเดี่ยว ผลการวิจัยพบวาการเห็นคุณคาในตนเองเปนตัว
แปรที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวของกับการติดอินเทอรเน็ต (Marlatt. 1988) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ซอง (Song. 1999) พบผลการวิจัยเพิ่มเติมวา การเห็นคุณคาในตนเองต่ําเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การที่บุคคลติดอินเทอรเน็ต และงานวิจัยของคิม (Kim. 2000) พบวาผูติดอินเทอรเน็ตมีการเห็นคุณคา
ในตนเองอยูในระดับต่ํา
สําหรับงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยวาการเห็นคุณคาในตนเองสงผลตอพฤติกรรมการเรียน
ที่เหมาะสม ไดแก งานวิจัยของ ศิริรัตน คงกลิ่น (2548) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบรรลุงานตาม
ขั้นพัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนอายุ 12-18 ป ผลการวิจัย
พบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวัยรุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา (2549) ศึกษาการเห็นคุณคาใน
ตนเอง และความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเองกับการปรับตัวในสังคมของนิสิต ผลการวิจัย
พบวาการสอบไดเกรดเฉลี่ยที่มากกวา หรือเทากับ 2.75 เปนปจจัยที่สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 7 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“การควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และการควบคุมตนมีอิทธิพลทางบวก ตอ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยผลที่ได
พบวาการควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบโดยตรงตอพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกมออนไลน การ
ควบคุ ม ตนมี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางบวกโดยตรงและโดยอ อ มต อ พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ เ หมาะสมโดยผ า น
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และติดเกมออนไลน
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนมีการควบคุมตนสูงมากเทาใดก็จะสงผลตอการที่นักเรียน
จะมีพฤติกรรมติดเกมออนไลน และสนทนาออนไลนนอยลง และเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
มากขึ้น
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา การควบคุมตน เปนการบังคับตนเอง ปรับปรุงตนเอง
หรือจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเปาหมายของการจัดสรางพฤติกรรมใหม ที่นาปรารถนา เพิ่ม
ปริมาณพฤติกรรมและอนุรักษพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไมนา
ปรารถนา โดยการจัดการตนเอง และไมพึ่งการควบคุมบังคับจากผูอื่น ผูที่มีลักษณะควบคุมตนสูง คือ
ผูที่สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาละเทศะ และสามารถควบคุมตนและพฤติกรรมที่เลือก
กระทํา โดยมีเปาหมายเพื่อสิ่งที่มีคุณคามากกวา และมีประโยชนมากกวา ดังนั้นผูที่ควบคุมตนสูงทําให
มีแนวโนมในการติดอินเทอรเน็ตลดลง และมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมตนกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมการเรียนดังตอไปนี้
การควบคุมตนเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต งานวิจัยที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต ผลจากการวิจัยแสดงถึงความสําคัญของการควบคุมตนวามีความสําคัญกับ
พฤติกรรมการใชสื่อ โดยปจจุบันพบวาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตจะกลายมาเปนปญหารูปแบบใหมที่
เรียกวา พฤติกรรมการเสพติดสื่อ (Media addictions) ซึ่งผลการวิจัยพบวา การขาดการควบคุมตนมี
ความสัมพันธทางบวกกับการใชอินเตอรเน็ต (r = .45) และผลจากการวิเคราะหโมเดล เชิงสาเหตุของ
การใชอินเตอรเน็ตที่จะนําไปสูการเปนผูติดอินเทอรเน็ตพบวาการขาดการควบคุมตนเองสงผลทางตรง
ตอการใชอินเตอรเน็ต (β = .13) และยังไดกลาวถึง การขาดการควบคุมตนวา อาจเกิดขึ้นไดกบั ผูบ ริโภค
สื่อทุกประเภททั้งสื่ออินเตอรเน็ต และสื่อโทรทัศน (LaRose; Lin; & Eastin. 2003; citing Smith. 1986)
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาการควบคุมตนเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมการติด
อินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = -.20) โดยวัยรุนที่มีการควบคุมตนต่ํา จะเปน
ผูมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตสูงกวาวัยรุนที่มีการควบคุมตนสูงกวา (Ryu; & Kim. 2003) และ
ผลการวิจัยอื่น ๆ ที่พบวา ผูที่มีการควบคมตนต่ํามีพฤติกรรมติดเกมออนไลน โดยการควบคุมตนมี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน และการควบคุมตนเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรม
ติดเกมออนไลน (Kim; Namkong; Ku; & Kim. 2008)
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จากการทบทวนเอก สารแล ะงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต
ผลการวิจัยสวนใหญพบวาการควบคุมตนเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
โดยพบว า หากบุ ค คลมี ก ารควบคุ ม ตนต่ํ า ก็ จ ะส ง ผลให มี พ ฤติ ก รรมการใช อิ น เทอร เ น็ ต ในทางที่ ไ ม
เหมาะสม เชน การติดอินเทอรเน็ต การติดเกมออนไลน การติดการสนทนาออนไลน (Kim; Namkong;
Ku; & Kim. 2008; Rabb; & Neuner. 2006; Ryu; & Kim. 2003; Hill. 2000; LaRose; Lin; & Eastin.
2003) และผลที่พบในทางตรงขาม หากบุคคลมีการควบคุมตนอยางเหมาะสมจะทําใหเปนผูมีพฤติกรรม
การรับสื่ออินเทอรเน็ตอยางมีวิจารณญาณ (ปราณี รอดจอย. 2552)
งานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยวา นักเรียนมีการควบคุมตนสูงมากเทาใดก็จะสงผลตอการเปนผู
มีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น งานวิจัยของ ณัฐพล แยมสอาด (2551) ที่ไดศึกษาตัวแปรเชิง
สาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะมุงอนาคตสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 งานวิจัยของ พิทักษ วงแหวน (2546) ศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน ผลการวิจัยพบวาลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธกับตัวแปรพฤติกรรมใฝเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ กิ่งกาญจน ปานทอง (2545) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 8 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“ความเหงามี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต และความเหงามี อิ ท ธิ พ ลทางลบต อ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” โดยผลการวิจัยพบวาผลที่ไดเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดย
ความเหงามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอพฤติกรรมติดเกมออนไลน และความเหงามีอิทธิพลทางลบโดย
ออมตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมโดยผานพฤติกรรมติดเกมออนไลน
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนมีความเหงาสูงมากเทาใดก็จะสงผลตอการที่นักเรียนจะมี
พฤติกรรมติดเกมออนไลนมากขึ้น และเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมนอยลง
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา เมื่อบุคคลเกิดความเหงาก็จะหันไปใชอินเทอรเน็ต
เพื่อชดเชยความรูสึกหรือความสัมพันธที่ตนเองรูสึกขาด อยางไรก็ตามการหลีกหนีจากความไมพึงพอใจ
เปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อผูใชอินเทอรเน็ตหยุดการใช (Log Off) ปญหา ในชีวิตจริงก็หวน
กลับมา ทําใหเกิดความกดดัน อางวาง เหงาเพิ่มมากขึ้น เปนสาเหตุใหเชื่อมตออินเทอรเน็ต (online)
บอยครั้งขึ้นและยาวนานขึ้น จนกลายเปนผูติดอินเทอรเน็ต ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเรียน การทํางาน
และสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ยัง (Young. 1999) พบวา การใชอินเทอรเน็ตเพื่อคลาย
เหงาของคนในวัยเรียนเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการใชอินเทอรเน็ต ในปริมาณที่มากจนถึงขั้นติด และ
ความเหงาเปนปญหาที่ทําใหคนหลบหลีกจากชีวิตจริงเขาสูอินเทอรเน็ต และมีผลการวิจัยจํานวนมากที่
พบวาการใชอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับความเหงา และการใชอินเทอรเ น็ตในปริมาณมากขึ้นมี
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ความสัมพันธกับระดับความเหงา โดยเมื่อบุคคลมีความเหงาเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหมีการใชอินเทอรเน็ต
เพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยความรูสึกหรือความสัมพันธที่ตนเองรูสึกขาด (Matsuba. 2006; Engelberg; &
Sjoberg. 2004; Moody. 2001; Morahan-Martin. 1999)
ในการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร เ น็ ต งานวิ จั ย
ตางประเทศจํานวนมากพบวาความเหงาเปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต
งานวิจัยของคาแพลน (Caplan. 2002) พบวาความเหงาเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตใน
กลุมนักเรียน และคาแพลน (Caplan. 2003) พบวาความเหงาที่เกิดขึ้นของบุคคล สามารถพัฒนาไปสู
ความชอบในการมีปฏิสัมพันธในสังคมออนไลน ซึ่งนําไปสูปญหาการติดอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยของ
Ghassemzadeh; Shahraray; & Moradi (2008) ที่ศึกษาในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพบวา นักเรียน
กลุม ที่ติดอิ นเทอร เน็ ตมี ความเหงา หรื อความวา เหวมากกว า นั กเรี ยนกลุ มที่ไ มติ ดอิ นเทอร เ น็ต ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Morahan-Martin; & Schumacker (2000) ที่ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ติด
อินเทอรเน็ตมีความเหงามากกวานักเรียนที่ไมติดอินเทอรเน็ต และงานวิจัยของ คิมและคิม (Kim; &
Kim. 2002) ที่พบวาความรูสึกโดดเดี่ยวทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β = .14)
จากการทบทวนงานวิ จั ย ในประเทศไทยยั ง ไม พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเหงา
ที่สงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตโดยตรง แตมีงานวิจัยที่พบผลใกลเคียง ซึ่งเปนงานวิจัยของ
ไชยรัตน บุตรพรม (2545: 117) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง พบว า วั ย รุ น ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพด า นอารมณ อ อ นไหวมี แ นวโน ม
ที่จะติดอินเทอรเน็ตมากกวาวัยรุนที่มีบุคลิกภาพแบบมั่นคง และไดเสนอการรายงานขอมูลที่ไดจาก
ผูเ ชี่ยวชาญทางจิตเวชศาสตร วา ผูที่มีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ ตอาจจะเปนผู มีปญหาทางดา น
อารมณ เช น เหงา ซึ ม เศร า เครี ย ด เบื่ อ หน า ย อ อ นไหว วิ ต กกั ง วล สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
บุบผา เมฆศรีทองคํา และอรรยา สิงหสงบ (2552) ศึกษาสภาพการณใชสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและ
เยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย ผลการศึกษาขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเจาะลึกใน
ประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใชสื่ออินเทอรเน็ต พบวาหากครอบครัวไมมีเวลาในการดูแลบุตร
หลาน พวกเขาก็จะหันไปพึ่งอินเทอรเน็ตเพื่อชวยคลายเหงา ความอางวางโดดเดี่ยว และทําใหเวลาผาน
ไปอยางรวดเร็วเมื่อตองอยูตามลําพัง ดังที่วา “เลนเกมรูวาไมดี แตเลนเพื่อฆาเวลา เพราะอยูบานก็น่ัง
เหงาอยูคนเดียว พอแมไมอยู แตเลนเกมชวยใหเวลาผานไปรวดเร็ว” และ “วัน ๆ ใชเวลาไปกับเน็ตมาก
เนื่องมาจากความโดดเดี่ยว อางวางจากการที่พอแมทํางาน และกวาจะกลับถึงบานก็ดึกดื่นแลว ทําให
เวลาทั้งหมดของหนูหลังจากเลิกเรียนหมดไปกับการเลนเน็ต” และงานวิจัยของ ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท
(2549) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติดเกมออนไลนของนักเรียนนักศึกษา ผลการวิจัย
พบวา สวนใหญผูติดเกมออนไลนจะมีปญหาในเรื่องของสัมพันธภาพทางสังคมกับคนรอบขาง ทําใหเกิด
ความเหงาจึงหันไปพึ่งพาการเลนเกมเพื่อชวยทดแทนในเรื่องดังกลาว และในสวนของผลกระทบที่เกิด
จากการติดเกมออนไลน พบวากลุมผูติดเกมออนไลนทุกคนมักจะมีปญหาเรื่องผลการเรียนตกต่ํา เพราะ
ไมมีเวลาใหกับการเรียน
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การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 9 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญามีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และจิตสํานึกในการ
บริโภคสื่อดวยปญญามีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวาไมเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยผลที่ไดพบวาจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญาไมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา ไมสงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต
และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตสํานึกที่มีตอ
พฤติกรรมของเยาวชนพบวา จิตสํานึกในดานที่พึงประสงคเปนลักษณะที่สําคัญที่สงผลตอพฤติกรรม
และคุณภาพของเยาวชน โดยในงานวิจัยของอรพินทร ชูชม; อัจฉรา สุขารมณ; และอุษา ศรีจินดารัตน
(2547) ที่วิเคราะหปจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธกับจิตสํานึกทางปญญา และคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ไทย ผลการวิจัยพบวาจิตสํานึกทางปญญาซึ่งประกอบไปดวยความฉลาดทางอารมณ จิตสํานึกการ
บริโภคดวยปญญา และจิตสาธารณะ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอพฤติกรรมเอื้อสังคม (β = .58)
ความสามารถในการแกปญหา (β = .32) และคุณภาพชีวิต (β = .56) และจิตสํานึกทางปญญาสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเอื้อสังคมไดรอยละ 60 ความสามารถในการแกปญหาไดรอยละ
32 และคุณภาพชีวิตไดรอยละ 69
จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา ในการที่จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
ไมสงผลตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตอาจเปนไปไดวามีตัวแปรอื่น ๆ ทางดานจิตลักษณะที่พึงประสงคที่
สงผลอยางชัดเจนตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมไดดีกวา ตัวแปร
จิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้พบผลเพียงจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวย
ป ญ ญามี ค วามสั มพั นธ ท างบวกกั บ พฤติ กรรมการเรี ย นที่ เ หมาะสม และมี ค วามสั มพั น ธ ท างลบกั บ
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน และเกมออนไลน (r = .28, -.20 และ -.13 ตามลําดับ)

การสรุปและการอภิปรายผลตามสมมุติฐานขอที่ 10 สมมุติฐานการวิจัย กลาววา
“พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม” ผลการวิจัยพบวา
เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยผลที่ไดพบวาพฤติกรรมติดเกมออนไลนและสนทนาออนไลน
มีอิทธิพลทางลบโดยตรงตอพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาหากนักเรียนมีพฤติกรรมติดเกมออนไลน และสนทนาออนไลนมากเทาใดก็
จะสงผลตอการที่นักเรียนจะเปนผูมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมนอยลง
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา การที่นักเรียนใชเวลาเลนอินเทอรเน็ตในการสนทนา
ออนไลน และเลนเกมออนไลนเพื่อความเพลิดเพลินมากเกินไปจะสงผลกระทบตอเวลาในการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเรียน การศึกษาหาความรู ซึ่งถือเปนหนาที่หลักของนักเรียน ที่จะทําใหเปนผูใหญที่ดี
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และมีคุณภาพ โดยการใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป ทําใหเกิดผลกระทบกับนักเรียน ไดแก การเขา
หองเรียนสาย สงการบานไมตรงเวลา ขาดเรียน ไมตั้งใจเรียน ผลการเรียนตกต่ํา ซึ่งแสดงถึงการ
มีพฤติกรรมการเรียนไมเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของบุบผา เมฆศรีทองคํา และอรรยา สิงหสงบ
(2552) ศึกษาสภาพการณใชสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย ผลการศึกษา
ขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยางในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ ดานการศึกษา
จากการใชสื่ออินเทอรเน็ตกอใหเกิดผลดีและผลเสีย โดยในแงของผลดีคือ ทําใหเราสามารถเรียนรูขอมูล
ใหม ๆ ในทุกเรื่องที่ตองการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สวนในแงของผลเสีย คือ ทําใหขาดความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง ไมเ รียนหนังสือ สนใจการเรียนนอยลง ไมมีเวลาในการทบทวนตําราเรียนจน
บางครั้งตองออกจากโรงเรียนกลางคันซึ่งเปนผลมาจากการติดเกม ดังที่วา “การเลนเน็ตทําใหเสียเวลา
ในการทํากิจกรรมอยางอื่น ๆ เชน ไปเรียน ทําการบาน คือ ไมดูตําราเรียนจนทําใหเสียการเรียน” และ
“เนื่องจากจิตใจจะหมกหมุนอยูตลอดเวลา โดยเด็กที่ติดเกมออนไลนก็จะชวนกันโดดเรียนเพื่อไปเลนเกม
ไมไปเรียนหนังสือ หรือพอเรียนเสร็จก็เขารานเกมโดยไมกลับบาน หรือบางคนอาจลืมทําการบาน ขาด
การทบทวนบทเรียน” และกระทบอื่น ๆ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวา เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ต
เปนเวลานานตลอดทั้งคืนทําใหไมมีสมาธิในการเรียนหนังสือในตอนเชา ดังที่วา “อยางผมเลนเกมจนดึก
ทําใหพอมาโรงเรียนตอนเชาก็งวงนอน เรียนไดไมเต็มที่ หรือไมมีสมาธิในการเรียนวันนั้นทั้งวันก็รูสึกแย
เหมือ นกัน และซ้ําราย บางทีผมก็มานั่งหลับในหองเรียน” สอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ
ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท (2549) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติดเกมออนไลนของนักเรียน
นักศึกษา โดยการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเสพติดเกมใชเวลาในการเลนเกม
ออนไลนเปนเวลามากและสงผลกระทบในแงลบอยางเห็นไดชัดตอการเรียน โดยพบวา มีการขาดการ
เอาใจใสตอการเรียน มักสูญเสียสมาธิในการเรียนในหองอยางรวดเร็ว เห็นวาการเรียนเปนเรื่องยากเกิน
กวาจะทําความเขาใจ นาเบื่อหนาย บางรายตัดสินใจหนีเรียนเพื่อเอาเวลาไปใชในการเลนเกม นํามา
ซึ่งผลการเรียนที่ตกต่ํากวาที่ควรจะเปน แตกตางกับการมองวาการเลนเกมเปนเรื่องแสนงายดายในการ
ทําความเขาใจ และถึงแมจะยากเพียงใดก็พรอมจะมุงมั่นฝาฟนไปใหได นอกจากนี้การมุงมั่นเลนเกมใน
แตละวันทําใหรางกายไดรับการพักผอนไมเพียงพอสงผลใหประสิทธิภาพในการศึกษาเลาเรียนลดลง
โดยกลุมผูติดเกมทุกคนจะเคยงวงหรือแอบหลับในหองเรียนมาแลว
สําหรับงานวิจัยตางประเทศพบวา การใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป หรือการติดอินเทอรเน็ต
สงผลกระทบตอปญหา ในหลายดาน ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธปญหาดาน
การเงิน และปญหาดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักเรียน นักศึกษา ปญหาดานการเรียนจะ
ไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยนักเรียนจะละทิ้งการบาน การศึกษาหาความรู ไมสนใจเรียน รวมถึง การ
แบงเวลาในการเรียน (Young. 1996; Scherer. 1997) ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนี้สอดคลองกับผลการวิจัยที่
พบวา นักศึกษา 72 % ที่ติดอินเทอรเน็ตรายงานวาไดรับผลกระทบดานการเรียนจากการใชอนิ เทอรเน็ต
และมีปญหาเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (Martin. 1997) และมีผลการวิจัยที่ศึกษาผลกระทบจากการ
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เสพติดอินเทอรเน็ตในนักศึกษาพบวา การติดอินเทอรเน็ตสงผลใหเกิดปญหาตอประสิทธิผลทางดาน
การเรียน และความสัมพันธทางสังคม (Brenner; & Scherer. 1997) และผลการวิจัยในประเทศไตหวัน
พบวา นักศึกษา 54 คนที่ถูกระบุวาเปนผูติดอินเทอรเน็ตใชเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตมากกวา 3 เทา
ของผู ที่ไมไดติดอินเทอรเน็ต กลุมผูที่ติดอินเทอรเน็ตจะใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง และความพึง
พอใจเปนสําคัญ และผลการวิจัยพบวา กลุมผูที่ติดอินเทอรเน็ตไดรับผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ต
ใน ดานการศึกษา และกิจวัตรประจําวัน มากกวากลุมผูที่ไมไดติดอินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 (Chou; & Hsiao. 2000)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ผลการวิจัยพบวา ความเหงาเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหนักเรียนติดอินเทอรเน็ต ดังนั้น
ผูปกครองควรใหความเอาใจใส และควรมีการสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว เพื่อให
เกิดความรัก ความเขาใจ และความผูกพันในครอบครัว และผลการวิจัยพบวาการควบคุมตน และการ
เห็ น คุ ณ ค า ในตนเองเป น จิ ต ลั ก ษณะสํ า คั ญที่ เ ป น สาเหตุ ข องการที่ นัก เรี ย นจะไม ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต จน
กลายเปนผูติดอินเทอรเน็ตทั้งการติดเกมออนไลนและสนทนาออนไลน ดังนั้นผูปกครอง และโรงเรียน
ควรอบรมและปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีควบคุมตนเอง หรือมีวินัยในตนเอง และเปนผูเห็นคุณคาใน
ตนเอง
2. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับแบบอยางที่เหมาะสมจากบิดามารดาในการรับสื่อมวลชน
จะทําใหนักเรียนหางไกลจากการมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในทางที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะการติด
สนทนาออนไลน ดังนั้นผูปกครองจึงควรเปนแบบอยางที่ดีใหนักเรียนในการรับสื่อมวลชน เพราะถา
ผูป กครองเป นแบบอยางที่ ดี เด็ก ก็ จ ะซึ มซั บสิ่ งที่ เ ห็นไปในจิ ต ใจนํา ไปสูการนํา ไปปฏิ บัติ และใช สื่ อ
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม และหางไกลจากการใชสื่ออินเทอรเน็ตที่ทําใหเกิดผลเสียกับนักเรียน
3. ผลการวิจัยพบวา เพื่อนมีอิทธิพลในการใชสื่ออินเทอรเน็ตของนักเรียน โดยหากนักเรียน
คบเพื่อนที่ใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมในทางที่เปนประโยชน นักเรียนก็จะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม
ในการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมนอย ทั้งการใชอินเทอรเน็ตมาก จนนําไปสูการติดเกมออนไลน
และสนทนาออนไลน และผลการวิจัยพบวากิจกรรมที่นักเรียน ทํารวมกับเพื่อนแมวาจะเปนกิจกรรมที่
เหมาะสมแตหากตองกระทําผานอินเทอรเน็ตรวมกันก็อาจนําไปสูการใชอินเทอรเน็ตนานเกินไปจนกอ
ผลเสียได เชน การสนทนาพูดคุยผานออนไลน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรสงเสริมกิจกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ในทางสรางสรรคใหนักเรียนและเพื่อนไดกระทํารวมกัน อยางไรก็ตามนอกจากจะสงเสริมกิจกรรมการใช
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคแลวโรงเรียนควรหากิจกรรมที่เหมาะสมอื่น ๆ ดวยไมเฉพาะสงเสริมการใช
อินเทอรเน็ตเทานั้น เชน การแขงขันกีฬา การแขงขันตอบปญหาวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากการใชงาน
อินเทอรเน็ตมากเกินไปก็นํามาซึ่งผลกระทบในดานอื่น ๆ
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4. ผลการวิ จั ย พบว า การที่ ผู ป กครองควบคุ ม โดยการห า มปรามและการจํ า กั ด การใช
อิ น เทอร เ น็ ต เพี ย งอย า งเดี ย วโดยไม ไ ด มี ก ารบอกเหตุ ผ ล ไม ก อ ให เ กิ ด ผลดี กั บ พฤติ ก รรมการใช
อินเทอรเน็ ตของนักเรียน และอาจสงผลให มีแนวโนมที่จะติดอินเทอรเ น็ตมากขึ้นดวยเพราะเมื่อ ใช
อิ น เทอร เ น็ ต ที่ บ า นไม ไ ด นั กเรี ย นก็ อ าจจะไปใช ที่ ร า นอิ น เทอร เ น็ ต หรื อ แอบใช ใ นเวลาที่ ผู ป กครอง
ไมทราบ ดังนั้น ในการดูแลการใชงานอินเทอรเน็ต ผูปกครองจึงควรเอาใจใสดูแล ทําความเขาใจพูดคุย
ใชเหตุผล และใหคําแนะนําการใชอินเทอรเน็ตของเยาวชนมากกวาการเขาไปควบคุม และจํากัดการใช
งานอยางเขมงวด ทั้งนี้ควรพูดคุยทําความเขาใจกับเด็กเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตมากกวาบังคั บ
เชน ชวงเวลาและ จํานวนชั่ว โมงที่ให ใชไ ด ประเภทของเว็ บไซต หรือกิ จกรรมทางอิ นเทอรเ น็ต ที่
สามารถเขารวมได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิจัยพบวาตัวแปรในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรอยละ 22 และเกมออนไลนไดรอยละ 34 แสดงวา
ยังมีตัวแปรอื่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนและเกมออนไลน
ไดอีก โดยอาจศึกษาเพิ่มเติมในกลุมตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอมในโรงเรียน เชน แบบอยางของครู
ในการใชอินเทอร เน็ต การได รับการสนับสนุนทางสั งคมจากครู กิจกรรมภายในโรงเรียนที่สงเสริ ม
การใชอินเทอรเน็ต หรือตัวแปรทางจิตวิทยาที่สําคัญ เชน เจตคติตอพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต การคิด
อยางมีวิจารณญาณ เจตคติตอการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการเขาสูการติดเกมออนไลนของเยาวชน เพื่อทําความ
เขาใจตั้งแตกระบวนการเริ่มเขาสูการเลนเกมออนไลนครั้งแรก การเลนเปนประจํา และการเขาสู การ
เปน ผูติ ด เกมออนไลน และบริ บทแวดล อ มต า ง ๆ ได แก ครอบครั ว กลุ มเพื่ อ น โรงเรี ย น ตลอดจน
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการติดเกมออนไลน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการติดเกมออนไลน โดยแยกทําการศึกษาเจาะจงในเกมออนไลน
แตละประเภท โดยเฉพาะเกมออนไลนที่เยาวชนใหความนิยม เชน เกมแร็คนาร็อก
4. ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความตระหนั ก ของผู ป กครองถึ ง ภั ย อั น ตรายในการใช ง าน
อินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน และการศึกษาเจาะลึกในบทบาทของผูปกครองในการดูแลการใชงาน
อิ นเทอร เ น็ ต ของเด็ ก และเยาวชน ตลอดจนผลที่ เ กิ ดกั บ พฤติ ก รรมการใช อิ น เทอร เ น็ ต ของเด็ ก และ
เยาวชน โดยเฉพาะในกิจกรรมการสนทนาออนไลนและเกมออนไลน
5. ควรมีการศึกษาตัวแปรกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน โดยศึกษาเฉพาะกิจกรรมที่
ไมสามารถกระทําผานสื่ออินเทอรเน็ต เชน การเลนกีฬา การออกกําลังกาย การบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สังคม การซอมดนตรี ฯลฯ เพื่อดูวานักเรียนที่ทํากิจกรรมดังกลาวมากสงผลใหมีพฤติกรรมการติด
อินเทอรเน็ตมากขึ้นหรือนอยลง
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แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป
ขอความรวมมือนักเรียนใหขอมูล โดยตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริง ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
มากที่สุด ทั้งนี้ขอมูลของนักเรียนจะ ไมถูกนํามาเปดเผยเปนรายบุคคล และไมมีผลกระทบตอการเรียน
แตประการใด
ขอขอบคุณนักเรียนที่ใหความรวมมือในการตอบคําถามครั้งนี้อยางดีย่งิ

กรุณาตอบคําถามโดยการเติมขอมูล หรือขีด 3เพียงแหงเดียว ลงใน ใหตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับนักเรียน โปรดตั้งใจอานและตอบคําถามตามความเปนจริง และกรุณาตอบคําถามอยางครบถวน
1. ชื่อโรงเรียน .............................................................ชั้น.....................................................
2. อายุ ............ป
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. ผลการเรียนของนักเรียนในเทอมที่ผานมา ไดเกรดเฉลี่ย คือ ............
5. ปจจุบันนี้ นักเรียนอาศัยอยูกับใครที่บาน
ฉันอาศัยอยูกับพอ และแมแท ๆ ของฉัน
ฉันอาศัยอยูกับพอ หรือ แม ฝายใดฝายหนึ่ง เพียงฝายเดียว
ฉันไมไดอยูกับพอและแม แตอาศัยอยูกับคนอื่น คือ ..............................................
6. ปจจุบัน นักเรียนใชอินเทอรเน็ตบางหรือไม
ใช
ไมใช
7. นักเรียนมีอินเทอรเน็ตใชที่บานหรือไม
มี
ไมมี ขามไปทําขอ 8
8. ที่บานนักเรียน คอมพิวเตอรเครื่องที่นักเรียนใชอินเทอรเน็ต ตั้งอยูที่ใด
หองนอนนักเรียน
หองนั่งเลน
หองรับแขก
หองนอนผูปกครอง
หองทํางานผูปกครอง
อื่น ๆ คือ...................
9. นักเรียนใชอินเทอรเน็ตจากที่ใดบอยที่สุด
ที่บาน
ที่โรงเรียน
ที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ
อื่น ๆ คือ...................
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10. ใน 1 สัปดาห นักเรียนใชอินเทอรเน็ตบอยครั้งเพียงใด
1 - 2 วันตอสัปดาห
3 - 4 วันตอสัปดาห
5 - 6 วันตอสัปดาห
ใชทุกวัน
ไมใชเลย
11. ระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1 - 2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง ขึ้นไป
12. ใน 1 สัปดาห นักเรียนเลนเกมออนไลน บอยครั้งแคไหน
1 - 2 วันตอสัปดาห
3 - 4 วันตอสัปดาห
5 - 6 วันตอสัปดาห
ใชทุกวัน
ไมใชเลย
13. ระยะเวลาการเลนเกมออนไลน เฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1 - 2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง ขึ้นไป
14. ใน 1 สัปดาห นักเรียนแช็ต (chat) บอยครั้งแคไหน
1 - 2 วันตอสัปดาห
3 - 4 วันตอสัปดาห
5 - 6 วันตอสัปดาห
ใชทุกวัน
ไมใชเลย
15. ระยะเวลาที่ใชแช็ต (chat) เฉลี่ยตอครั้งของนักเรียน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1 - 2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง ขึ้นไป
16. สวนใหญ นักเรียนแช็ต (chat) กับใคร
เพื่อนที่โรงเรียน
เพื่อนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต
แฟนหรือคนรัก
คนแปลกหนา
อื่น ๆ ..........
17. สวนใหญ นักเรียนใชอินเทอรเน็ตคนเดียวเพียงลําพัง ใชหรือไม
ใช
ไมใช
18. นักเรียนคิดวาการใชอินเทอรเน็ต กอใหเกิดผลดีหรือผลเสียกับตัวของนักเรียน อยางไร
กอใหเกิดผลดี
กอใหเกิดผลเสีย
คือ ................................................................................................................................
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แบบสอบถามพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
คําชี้แจง
ให นั ก เรี ย นอ า นข อ ความแต ล ะประโยคต อ ไปนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาว า ข อ ความต อ ไปนี้ ต รงกั บ
การปฏิ บั ติ ต นในการใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นเพี ย งใด และทํ า เครื่ อ งหมาย 3 ลงในช อ ง
ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับความเปนจริง
สําหรับนักเรียนมากที่สุด
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่ตรงกับการปฏิบัติที่แทจริง
ของนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
1. ฉันใชเวลาในการแช็ต (chat) กับเพื่อนทางอินเทอรเน็ตนานกวาที่ตั้งใจไว
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ฉันรูสึกเบื่อหนาย เมื่อไมไดแช็ต(Chat) กับเพื่อนทางอินเทอรเน็ต
.................
................. .................
................
.................
..............
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
3. ฉันไมมีสมาธิทําอะไรเลย ไดแตรอแช็ต(chat) กับเพื่อนทางอินเทอรเน็ต
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ฉันใชเวลาวางสวนใหญในการแช็ต (chat) หาเพื่อนคุยแกเหงา หรือหาคนรัก
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. ฉันแช็ต(chat) กับเพื่อนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต มากกวาพูดคุยกับเพื่อนที่โรงเรียน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันแช็ต(chat) กับเพื่อนนาน จนทํางานที่ไดรบั มอบหมายไมเสร็จ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
7. ฉันใชเวลาสวนใหญแช็ต(chat)คุยกับคนแปลกหนาทางอินเทอรเน็ตเปนเวลานาน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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8. ฉันใชเวลาไปกับการแช็ตมาก จนไมเหลือเวลาทํากิจกรรมอื่นที่จําเปน
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
9. ฉันพยายามใชเวลาในการแช็ต (chat) ใหนอยลง แตก็ทําไมได
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
10. ฉันรูสึกหงุดหงิดมากเมื่อถูกหามแช็ต (chat)
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
11. ฉันยอมอดนอนเพื่อที่จะแช็ต(chat) ไดนานขึ้น
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
12. เมื่อไมไดแช็ต (chat) ฉันจะรูสึกหงุดหงิดมาก
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
..............
ไมจริงเลย
..............
ไมจริงเลย
..............
ไมจริงเลย
..............
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามพฤติกรรมติดเกมออนไลน
คําชี้แจง
ใหนักเรียนอานขอความแตละประโยคตอไปนี้ เพื่อพิจารณาวาขอความตอไปนี้ตรงกับการ
ปฏิบัติตนในการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ดานขวามือ
ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับนักเรียน
มากที่สุด
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่ตรงกับการปฏิบัติที่แทจริง
ของนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
1. ฉันรูสึก หงุดหงิดมากเมื่อถูกหามเลนเกมออนไลน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ฉันยอมอดนอนเพื่อที่จะไดเลนเกมออนไลน ไดนานขึ้น
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. ฉันไมสามารถลดเวลาในการเลนเกมออนไลน ใหนอยลงได
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ฉันเลือกที่จะเลนเกมออนไลนมากกวาออกไปขางนอกกับครอบครัว
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. ฉันไมอยากทําอะไรเลย ไดแตรอเลนเกมออนไลน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันเลนเกมออนไลนนานกวาที่ตั้งใจไว
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
7. ฉันใชเวลาไปกับการเลนเกมออนไลน จนไมเหลือเวลาทํากิจกรรมอื่นที่จําเปน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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8. ฉันคิดถึงแตการเลนเกมออนไลน แมทํากิจกรรมอื่นอยู
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
9. ฉันรูสึกเบื่อ หรือหงุดหงิด เมื่อไมไดเลนเกมออนไลน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
10. ฉันใชเวลาวางสวนใหญเลนเกมออนไลน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
11. เมื่อถึงเวลาที่ตองเลิกเลนเกมออนไลน ฉันจะรูสึกไมมีความสุข
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
12. ฉันเลนเกมออนไลนนาน จนทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จ
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
คําชี้แจง
ให นั ก เรี ย นอ า นข อ ความแต ล ะประโยคต อ ไปนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาว า ข อ ความต อ ไปนี้ ต รงกั บ
การปฏิบัติตนในการเรียนของนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ดานขวามือ ชอง
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่ตรงกับการปฏิบัติที่แทจริง
ของนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
1. ถามีเวลาวางฉันจะทบทวนบทเรียนที่ครูสอน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

2. ฉันตั้งใจฟงครูสอนในหองเรียน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

3. ฉันมักจะไมมีสมาธิในการเรียน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

4. แมวางานที่ครูใหทําจะยาก ฉันก็ตั้งใจทํา
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

5. เมื่อทําการบานไมทัน ฉันจะขอลอกจากเพื่อน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

6. ฉันเขาหองเรียนสาย
.................
จริงที่สุด

.................
จริง
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7. ฉันมักอานหนังสือสอบไมทัน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

8. ฉันลืมนําหนังสือมาเรียนบางวิชา
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

9. ฉันชอบคิดถึงเรื่องอื่นขณะฟงครูสอน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

10. ฉันสงการบานตามเวลาที่กําหนด
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

11. เมื่อครูใหแกไขงานที่สงไป ฉันแกไขโดยลอกจากเพื่อน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

12. ฉันคุยเลนกับเพื่อนขณะครูสอน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

13. ฉันมักจะหนีเรียน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง
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แบบสอบถามการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว
คําชี้แจง
ใหนักเรียนนึกถึงการปฏิบัติของบิดามารดา หรือผูปกครองที่มีตอนักเรียน เพื่อพิจารณาวา
ขอความตอไปนี้ตรงกับการปฏิบัติของผูปกครองที่มีตอนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
ชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับความเปน
จริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
1. ผูปกครองใหฉันใชอินเทอรเน็ตไดหลังจากที่ทําการบาน หรือชวยงานบานเสร็จแลว
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

2. ผูปกครองไมใหฉันโพสรูปหรือประวัติสวนตัวลงในอินเทอรเน็ต
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

3. ผูปกครองหามฉันแช็ต(chat)กับคนแปลกหนาทางอินเทอรเน็ต
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

4. ผูปกครองกําหนดเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของฉัน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

5. หากฉันใชอินเทอรเน็ตนานเกินไปผูปกครองจะเตือน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

6. ผูปกครองควบคุมเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของฉัน
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง
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7. ผูปกครองหามปราม เมื่อเห็นวาฉันใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

8. ผูปกครองแนะนํา หรือใหฉันทํากิจกรรมอื่น นอกเหนือจากเลนอินเทอรเน็ต
.................
จริงที่สุด

.................
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ
คําชี้แจง
ใหนักเรียนนึกถึงการปฏิบัติของบิดามารดา หรือผูปกครองในการเปดรับขาวสาร โดยพิจารณา
วาขอความตอไปนี้ มีความเปนจริงตรงกับการปฏิบัติตนของผูปกครองของนักเรียนเพียงใด และทํา
เครื่องหมาย3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละ
ขอที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
1. ผูปกครองเลือกดูละครโทรทัศนที่สนุกสนาน มากกวา รายการขาวภาคค่ําที่ใหความรู
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ผูปกครองมักชมละครโทรทัศนจนดึกเปนประจํา
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. ผูปกครองไมชอบอานขาวหนังสือพิมพ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ผูปกครองมักซื้อนิตยสารดาราบันเทิงมาอาน มากกวานิตยสารความรูเพื่อสุขภาพ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. ผูปกครองมักอานขาวบันเทิงในหนังสือพิมพมากกวาขาวเศรษฐกิจ หรือขาวการเมือง
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ผูปกครองมักเลือกชมละครโทรทัศนที่กําลังเปนที่นิยม และมีเนื้อหาเนนความสะใจของคนดู
.................
................. .................
................
.................
..............
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
7. ผูปกครองมักอานนิตยสารที่ใหความรูดานสุขภาพ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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8. ผูปกครองมักเปดฟงรายการวิทยุที่มีประโยชน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
9. ผูปกครองมักอาน หรือฟงขาวจากขอมูลหลายแหลงกอนเชื่อ
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
10. ผูปกครองเลือกชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว
คําชี้แจง
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับ
ความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมาก
ที่สุด
1. พอแมของฉันรักใครกลมเกลียวกันดี
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. แมของฉันสามารถพึ่งพาพอได
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. แมของฉันไมคอยไดพบหนาและพูดจากับพอของฉันมากนัก
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. แมของฉันมักวิตกกังวลเพราะพอเปนเหตุ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. แมของฉันมักหลบหลีกไมอยากพบหนาพอ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. แมของฉันตองรองใหเพราะพอบอยครั้ง
.................
................. .................
................
.................
..............
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
7. แมของฉันมักใหกําลังใจแกพอ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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8. แมของฉันมักมีเรื่องกลุมใจเนื่องจากพอเปนเหตุ
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
9. พอเอาใจใสทุกขสุขของแมอยางสม่ําเสมอ
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
10. แมของฉันมีความสุขภายในครอบครัว
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
11. ฉันรูสึกวาฉันขาดพอแมที่เขาใจฉัน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
12. ฉันมักมีเรื่องขัดแยงกับพอแมของฉัน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
13. ฉันรูสึกวาพอแมกับฉันเขาใจกันดี
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
14. ฉันจะรูสึกโลงใจมาก เมื่อไมไดพบพอแม
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
15. ความสัมพันธระหวางฉันกับพอแมคอนขางตึงเครียด
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
16. ฉันไมคอยไดเห็นหนาและพูดจากับพอหรือแมของฉัน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
17. ฉันรูสึกวาพอแมไมเห็นใจฉัน
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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18. ฉันมักตองรับประทานอาหารมื้อเย็นตามลําพังโดยไมมีพอหรือแม
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
19. ฉันมักมีเรื่องกลุมใจเกี่ยวกับพอแมของฉัน
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
20. ฉันมักหลีกเลี่ยงที่จะพบพอแมของฉัน
.................
................. .................
................
.................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
..............
ไมจริงเลย
..............
ไมจริงเลย
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บบสอบถามอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
คําชี้แจง
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3 ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรง
กับความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
1. ฉันเลนเกมออนไลนที่มีเนื้อหารุนแรงตามที่เพื่อนชวน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ฉันเขาดูเว็บไซตที่กําลังเปนที่นิยมในกลุมเพื่อน แมวาจะมีเนื้อหาไมคอยเหมาะสมก็ตาม
.................
................. .................
................
.................
..............
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
3. ฉันเขาดูเว็บไซตที่เพื่อนบอกวามีเรื่องรักที่บรรยายฉากวาบหวิวใหอาน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ฉันมักใชอินเทอรเน็ตชวยคนควาความรู เพื่อทํารายงาน ตามอยางที่เพื่อน ๆ ใชกัน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
5. หลังเลิกเรียนฉันไปเลนเกมในรานอินเทอรเน็ตคาเฟ จนค่ําตามเพื่อน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันมักจะเขาไปหาความรูตามเว็บไซตที่เพื่อนเคยแนะนําวาดี มีความรู
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
7. ฉันทําตามอยางเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตคนควาขอมูลเพิ่มความรู
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
8. เพื่อนมักจะแนะนําเว็บไซตที่มีประโยชน ใหฉันเขาชม
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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9. ฉันเลือกเลนเกมออนไลนที่กําลังเปนที่นิยมในกลุมเพื่อน ๆ มากกวาการอานสาระความรูจากเว็บไซต
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามกิจกรรมเหมาะสมที่ทาํ รวมกับเพื่อน
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับ
ความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมาก
ที่สุด
1. เมื่อปดเทอมฉันและเพื่อน ๆ หาสถานที่เรียนพิเศษ เพื่อพัฒนาความรู
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. กอนสอบฉันและเพื่อนชวยกันติวหนังสือสอบ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. ฉันและเพื่อนมักพูดคุยปรึกษากันเรื่องเรียน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ฉันและเพื่อนมักชวนกันไปอานหนังสือที่หองสมุด
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. ฉันและเพื่อน ๆ มักหางานอดิเรกที่มีประโยชนทํากัน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันและเพื่อน ๆ มักชวนกันทําการบาน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
7. ฉันและเพื่อนจะไปเรียนพิเศษดวยกันในวันหยุด
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับ
ความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมาก
ที่สุด
1. ฉันเปนคนมีความสามารถ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ฉันไมคอยมีความหมายในสายตาของคนรอบขาง
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. ฉันรูสึกวาฉันไมมีอะไรดีเลย
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ฉันเปนคนไมไดเรื่องในสายตาคนอื่น
.................
................. .................
................
.................
..............
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
5. ฉันเปนคนไมยอมแพอะไรงาย ๆ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันเปนคนที่ใคร ๆ ก็อยากอยูใกล
.................
................. .................
................
.................
..............
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
7. ฉันภูมิใจกับผลการเรียนของฉัน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
8. ฉันมักจะทําอะไรไมคอยสําเร็จตามที่ตั้งใจ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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9. ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
10. ฉันรูสึกเปนคนสําคัญของครอบครัว
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
11. ฉันรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
12. ฉันเปนที่นิยมชมชอบของเพื่อน ๆ
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามความเหงา
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับ
ความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมาก
ที่สุด
1. ฉันรูสึกเหงา ไมมีใครใสใจฉัน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ฉันรูสึกเปนทุกขที่ถูกทิ้งใหอยูคนเดียว
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

3. ฉันรูสึกวาคนรอบขางไมมีใครรักฉัน
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

4. ฉันรูสึกโดดเดี่ยว
.................
.................
จริงที่สุด
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

5. ฉันรูสึกวาฉันไมมีเพื่อน
.................
.................
จริงที่สุด
จริง

.................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

6. ฉันรูสึกวาไมสามารถเขารวมกลุมกับใครได
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

7. ฉันมักจะทํากิจกรรมตาง ๆอยางโดดเดี่ยว
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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8. ฉันไมมีใครเปนที่พึ่งพาไดเลย
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

9. ฉันไมมีใครใหปรึกษา เมื่อมีปญหา
.................
................. .................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย

10. ฉันไมคอยมีความสุขกับความหางเหินที่คนรอบขางมีให
.................
................. .................
................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง

.................
ไมจริง

..............
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามการควบคุมตน
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับ
ความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมาก
ที่สุด
1. เมื่อฉันขี้เกียจ ฉันจะไมแปรงฟนตอนเชา
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
2. ฉันมักลืมทําการบานเสมอ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. ฉันทนไมไหวที่จะเก็บขนมอรอย ๆ ไวกินพรุงนี้
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. เมื่อมีคนขัดใจฉัน ฉันมักจะฉวยสิ่งใกลมือขวางปา หรือทําลายเสมอ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. แมรางกายจะสกปรก ฉันก็จะไมอาบน้ํา ถารูสึกไมอยากอาบ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันชอบขีดเขียนลงในหนังสือเรียนจนสกปรก
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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แบบสอบถามจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนจริงสําหรับนักเรียนเพียงใด และทําเครื่องหมาย
3ลงในชอง ดานขวามือ ชอง “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับ
ความเปนจริงสําหรับนักเรียนมากที่สุด (กรุณาตอบใหครบทุกขอ)
ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมาก
ที่สุด
1. ฉันตระหนักดีวาควรเลือกชมรายการโทรทัศนที่ใหความรู มากกวารายการที่ใหความบันเทิงเพียง
อยางเดียว
.................
................. .................
................
.................
..............
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
2. ฉันเห็นวาควรเปลี่ยนชองรับชมโทรทัศน เมื่อรายการที่ชมมีเนื้อหาไมเหมาะสม
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
3. ในละครโทรทัศนมีฉ ากนักแสดงวัยรุนที่เปนแฟนกันแสดงความรักตอกั นดวยการกอด หอม ฉั น
ตระหนักดีวาไมควรเอาเปนแบบอยาง
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
4. ฉันเห็นวาไมควรดูโทรทัศนดึกจนทําใหอดนอน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
5. ฉันตระหนักดีวาควรเลือกนิตยสารที่มีประโยชนกอนตัดสินใจซื้อมาอาน
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
6. ฉันคิดวาเราควรพิจารณาขอมูลขาวสาร กอนตัดสินใจเชื่อ
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
7. เมื่ออานหนังสือพิมพฉันเห็นวาควรอานขาวที่ใหความรูมากกวาขาวบันเทิงดารา
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
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8. เมื่อพบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาที่ไมเหมาะสม ฉันเห็นวาควรเปลี่ยนชองรับชม
.................
................. .................
................
.................
..............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย
9. ฉันคิดวาควรเลือกรับชมขาวโทรทัศนจากหลายชองสถานี เพื่อเปรียบเทียบขอเท็จจริงของขาว
.................
................. .................
................
.................
..............
ไมจริง
ไมจริงเลย
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
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คุณภาพเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

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

.601
.626
.718
.722
.642
.717
.668
.755
.748
.772
.711
.752

.929
.927
.923
.923
.926
.923
.925
.922
.922
.921
.924
.922

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .932

172
ตาราง 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามพฤติกรรมติดเกมออนไลน

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

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

.726
.729
.752
.733
.809
.741
.793
.792
.798
.761
.748
.737

.946
.945
.945
.945
.943
.945
.944
.944
.943
.945
.945
.945

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .949

173
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต(พฤติกรรม
ติดสนทนาออนไลนและพฤติกรรมติดเกมออนไลน)
ขอคําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สปส. น้ําหนักองคประกอบ
พฤติกรรมติดสนทนาออนไลน
พฤติกรรมติดเกมออนไลน
0.61
0.57
0.74
0.74
0.67
0.78
0.70
0.80
0.79
0.77
0.72
0.75
0.69
0.75
0.77
0.74
0.83
0.76
0.83
0.82
0.80
0.78
0.79
0.77

R2
0.37
0.33
0.54
0.54
0.46
0.62
0.49
0.64
0.62
0.59
0.52
0.56
0.48
0.57
0.60
0.55
0.68
0.58
0.69
0.68
0.64
0.61
0.63
0.59

174
ตาราง 14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

.300
.391
.342
.371
.302
.480
.534
.494
.583
.359
.472
.556
.397

.794
.787
.791
.788
.794
.779
.773
.777
.768
.789
.780
.772
.786

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .797

175
ตาราง 15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8

.403
.373
.487
.598
.679
.652
.642
.520

.816
.822
.807
.789
.780
.781
.784
.801

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .819

176
ตาราง 16 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.594
.509
.461
.497
.467
.425
.302
.316
.362
.416

.709
.714
.732
.717
.721
.728
.757
.755
.737
.731

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .750

177
ตาราง 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการรับรูสัมพันธภาพระหวางบิดาและมารดา

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.600
.578
.574
.517
.635
.542
.487
.520
.562
.563

.836
.837
.838
.843
.832
.840
.845
.842
.839
.839

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .853

178
ตาราง 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.648
.627
.297
.350
.764
.665
.623
.494
.737
.699

.849
.851
.875
.875
.841
.848
.851
.863
.842
.847

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .867

179
ตาราง 19 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามอิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9

.517
.456
.476
.312
.476
.353
.327
.297
.349

.667
.681
.677
.707
.678
.700
.705
.717
.703

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .718

180
ตาราง 20 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7

.607
.681
.687
.585
.534
.674
.620

.841
.830
.830
.843
.850
.831
.840

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .858

181
ตาราง 21 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

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

.371
.423
.504
.514
.304
.512
.384
.325
.485
.527
.629
.497

.788
.784
.776
.774
.806
.776
.788
.802
.778
.773
.764
.777

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .797

182
ตาราง 22 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามความเหงา

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.661
.653
.833
.829
.805
.779
.753
.763
.760
.653

.934
.935
.925
.925
.927
.928
.929
.929
.929
.935

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .936

183
ตาราง 23 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการควบคุมตน

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6

.560
.464
.371
.546
.543
.503

.703
.727
.755
.705
.707
.717

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .755

184
ตาราง 24 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) และ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามจิตสํานึกในการบริโภคสื่อดวยปญญา

ขอ

Corrected Item Total Correlation

Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9

.534
.614
.576
.598
.659
.648
.647
.678
.596

.870
.863
.866
.865
.859
.860
.860
.857
.864

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ

= .936
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูเชีย่ วชาญตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. ผศ.ดร. ฉันทนา ภาคบงกช
2. รศ.ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
3. ผศ.ดร. ศิรพิ ร ปญญาเมธีกุล
4. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชือ่ สกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจ จุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2553

นางสาว วิไลลักษณ ทองคําบรรจง
4 กุมภาพันธ 2522
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
88/24 หมู 5 หมูบานนันทวัน (แจงวัฒนะ-ราชพฤกษ)
ถนนชัยพฤกษ ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11130
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาเอก (วท.ด.) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

