การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
CAUSAL FACTORS AND EFFECTIVENESS OF ENHANCING PROPER ONLINE GAMING
HABITS PROGRAM OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

CAUSAL FACTORS AND EFFECTIVENESS OF ENHANCING PROPER ONLINE
GAMING HABITS PROGRAM OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

TANYAVANUN LIANYANG

A Dissertation Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Behavioral Sc.Research)
INSTITUTE OF RESEARCH IN BEHAVIORAL SCIENCE Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่ อง
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ของ
ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง
ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุม
นาวิน)

.......................................... ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึง่ โพธิ์สภ)

.............................................. กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา)
............................................... กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่)

ง
บทคั ดย่อ ภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง

ผู้วิจยั
ปริ ญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง

การวิ จั ย นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ แบบพหุ วิ ธี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยการ
วิ จั ย ระยะที่ 1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ นนั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นในเขต
กรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวม 400 คน ระยะที่ 2 เป็ นนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุม่ ละ 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ที่
มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .74 – .95 วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง สถิ ติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตวั แปร (MANOVA) และความแปรปรวนร่ วมพหุตวั แปร (MANCOVA)
ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มี
อิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อการเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อย่างปลอดภัย นอกจากนี ้ สุขภาพจิ ต และสัมพัน ธภาพในครอบครั ว มีอิท ธิ พ ลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย และพบว่าการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ เพื่ อ การเสริ ม สร้ างทัก ษะและพฤติ ก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่ าง
ปลอดภัย ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม จากนันจึ
้ งนาตัวแปรที่พบผลว่ามี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็ นโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมสาหรับการศึกษาในระยะที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมฯ ทังในระยะหลั
้
งทดลอง
จนถึงระยะติดตามผล 4 สัปดาห์

จ
บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

CAUSAL FACTORS AND EFFECTIVENESS OF ENHANCING
PROPER ONLINE GAMING HABITS PROGRAM OF LOWER
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
TANYAVANUN LIANYANG
DOCTOR OF PHILOSOPHY
2018
Assistant Professor Saran Pimthong , Ph.D.

The purpose of this sequential quantitative method research were to examine the
casusal model relationship of proper online gaming behavior among lower secondary school
students and to determine the effectiveness of proper online gaming behavior enhancement
program for lower secondary school students. In the first phase, the sample of four hundred
students. In the latter, there were forty students in both the experimental and control groups.
The experimental group received proper online gaming behaviors enhancement program. A
questionaire with a six - summated rating scales was used to collect the data, the coefficient
was between .74 – .95. In addition, structural equation model analysis, MANNOVA and
ANCOVA were also applied.
The results of first phase showed that attitudes toward proper online gaming
behavior had a direct effect on online gaming behaviors to enhance skills and safe online
gaming behaviors. The mental health and family relationships had a direct effect on safe
online gaming behaviors, while online game literacy had an indirect effect on proper online
gaming behaviors to enhance skills and safe online gaming behaviors. Then, using variables
that had a significant influence on the first phase developed to enhance the proper online
gaming habits program of lower secondary school students. The results of the latter phase
showed that students who participated in the proper online gaming behaviors enhancement
program for lower secondary school students may have better results than the control group
during the post-test experiment period to a four week follow-up.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สังคมโลกปั จจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงข้ อมูลข่าวสาร โดยบุคคล
ทั่ ว ไปทุ ก มุ ม โลกสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารถึ ง กั น ได้ เพี ย งเสี ย้ ววิ น าที โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ทาให้ เข้ าสู่ยคุ การสื่อสารไร้ พรมแดน หรื อเรี ยกว่า “ยุคโลกาภิวฒ
ั น์” เมื่อโลกาภิวฒ
ั น์
เข้ ามาสู่ทกุ ภาคส่วนของสังคมโลก ทาให้ ทุกประเทศสามารถติดต่อสื่อสาร และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว เสมื อ นอยู่ในประเทศเดีย วกัน เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ นัน้
ก้ าวหน้ าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึง่ ก่อให้ เกิดผลดีและผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะการใช้ ระบบ
อินเทอร์ เน็ต ที่เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงกันทัว่ โลก และปั จจุบนั มีการ
น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งหลากหลายและกว้ า งขวาง อาทิ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail)
การสื บ ค้ นข้ อมู ล การซื อ้ ขายสิ น ค้ า ออนไลน์ การประชุ ม ทางไกลผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต (Video
Conference) การเล่นเกมออนไลน์ ฯลฯ (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ , 2538, จุฬาสัมพันธ์ , 2553) ซึ่งใน
ขณะเดี ย วกัน เครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เน็ ต ได้ กลายมาเป็ น แหล่ง อาชญากรรมรู ป แบบใหม่ สามารถ
ก่อให้ เกิดปั ญหาหากนาไปใช้ ในทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ ปั ญหาเยาวชนลอกเลียนพฤติกรรมจาก
เกมออนไลน์ อัน เนื่ อ งมาจากการเล่ น เกมออนไลน์ เป็ นกิ จ กรรมที่ เด็ก และวัย รุ่ น นิ ย มมากขึ น้
ในปั จจุบนั ก่อให้ เกิดสภาพการณ์ที่น่าวิตกในเด็กและวัยรุ่น เช่น การไม่สนใจเรี ยน การใช้ เวลาและ
เงินไปกับการเล่นเกมจนถึงขันปั
้ ญหาการเสพติดเกมออนไลน์ ซึง่ นับเป็ นปัญหาที่นบั วันจะทวีความ
รุนแรงขึ ้น (วิภา อุตมฉันท์, 2546)
เกมออนไลน์ เป็ นสี สันบันเทิงยุคใหม่ ได้ รับความนิยมทั่วโลกอย่างแพร่ หลาย โดยไม่
จากัดขอบเขตอยู่แต่ในหมู่เด็กวัยรุ่นชายเหมือนเกมอื่น ๆ ในอดีต แต่ความนิยมได้ แพร่หลายไปยัง
เด็กผู้หญิ งวัยรุ่ น ซึ่งนอกเหนือจากการได้ รับความบันเทิงแล้ ว การได้ ผ่อนคลายไปกับเนือ้ หาของ
โลกแฟนตาซีก็เป็ นสิ่งหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ เู ล่นเกิดความเพลิดเพลิน เกมออนไลน์เป็ นเกมคอมพิวเตอร์ ซงึ่ มี
ลักษณะพิเศษคือเป็ นเกมที่ ผสมผสานกันระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ และการสนทนาผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต (Chat) ผู้เล่นสามารถเล่นเกมไปกับเพื่อนต่างชาติตา่ งภาษาได้ เมื่อผู้เล่นทาการเข้ าสู่
ระบบ(Login) ของเกมร่ วมกับ ผู้เล่น คนอื่ น ๆ นอกจากนี เ้ กมออนไลน์ มี แรงดึงดูดให้ ผ้ ูเล่นนิ ย ม
เนื่องจากรู ปแบบของเกมที่สนุกสนานเพลิดเพลินเนื ้อหาท้ าทาย มีความสวยงาม ผู้เล่นสามารถ
แข่งขันและคุยกับกลุ่มเพื่อนโดยผ่านตัวละครในเกมออนไลน์ได้ ทงที
ั ้ ่นงั่ เล่นอยู่ที่ใดก็ตาม (วรรณ
รัตน์ รัตนวรางค์, 2547 : 69-72) สาหรับประเทศไทยเกมออนไลน์ได้ เข้ ามาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 จาก
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เกมออนไลน์ ชื่อ แร็ คนาร็ อค ซึ่งมีต้นกาเนิดที่เกาหลี แต่ได้ แพร่ หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
เนื่องจากสื่อประเภทนี ้มีรูปแบบเนื ้อหาที่เป็ นสากล และจากผลของความสะดวกในการเข้ าถึงเกม
ออนไลน์ที่มีแรงดึงดูดจากรูปแบบของเกมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เนื ้อหาท้ าทาย มีความสวยงาม
ผู้เล่นสามารถแข่งขันและคุยกับกลุ่มเพื่อนโดยผ่านตัวละครในเกมออนไลน์ได้ ทงที
ั ้ ่นงั่ เล่นอยู่ที่ใดก็
ตามจึงก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและติดเกมออนไลน์ได้ ดีที่สุด (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์ ,
2549) จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมเสพติ ด เกมออนไลน์ ข องนัก เรี ย นของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในโครงการพฤติกรรมการเสพติดเกมออนไลน์ของนักเรี ยนที่ใช้ บริ การ
อินเตอร์ เน็ตคาเฟ่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการสารวจเด็กและเยาวชนที่ เป็ นนักเรี ยนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ปี 2552 พบว่า ร้ อยละ 56.3 เล่ น เกมออนไลน์ โดยผู้เล่ น เกมร้ อยละ 26.5 มี
พฤติกรรมเข้ าข่ายเสพติดเกมออนไลน์ ผู้เสพติดเกมส่วนใหญ่จะเล่น 5-7 วันต่อสัปดาห์ ผลกระทบ
ในด้ านลบที่เกิดจากเกมออนไลน์ได้ แก่ ไม่มีเวลาทบทวนบทเรี ยน ผลการเรี ยนลดลง สุขภาพเสื่อม
โทรม มีปัญหาทางด้ านสายตาเป็ นเวลานาน มีอารมณ์ก้าวร้ าวรุนแรงมากขึ ้น และมีการพูดโกหก
เป็ นต้ น (จุฬาสัมพันธ์: 2553 ) ทังนี
้ ้จากการสารวจของสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต
เก็บข้ อมูลเด็กและเยาวชนกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 20,000 คน ทัว่ ประเทศไทย ระหว่างเดือน มีนาคม
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยใช้ แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test
– GAST) ของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ พบว่าสถิติการติดเกมในเดือนมี นาคม ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย มี อัตราการติดเกมร้ อยละ 13.1
คลัง่ ไคล้ ร้ อยละ 15.2 และไม่มีปัญหาร้ อยละ 71.7 และจากผลสารวจของสถาบันเด็กและวัยรุ่ น
ราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต พบว่า ในปั จจุบนั พ.ศ. 2556 มีเด็กติดเกมมากถึง 2.5 ล้ านคน จาก
จานวนเด็ก 18 ล้ านคนในประเทศไทย ซึ่งนับเป็ นตัวเลขที่สูงมาก นอกจากนี ้ล่าสุดได้ มีการนาเกม
ออนไลน์แนว Simulation RPG ในชื่อว่าโปเกมอนโก (Pokemon Go) เข้ ามาในประเทศไทย โดย
ตัวเกมจะลงให้ ในโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android ตัวเกมภาคนี ้จะไม่มีเนื ้อเรื่ อง แต่จะเน้ น
ไปที่เกมเพลย์ในโลกจริ ง ๆ มากกว่า ซึ่งตัวเกมสามารถเล่นพร้ อมกันหลายคนผ่านระบบ 3G (หรื อ
4G) รู ป แบบเกมจะเน้ น “การไล่ จับ โปเกมอนในชี วิ ต จริ ง ผ่ า นสถานที่ จ ริ ง แทน” (Augmented
reality) ซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะมี Pokemon หลากหลายสายพันธุ์ และหลากหลายธาตุต่างกันไป
โปเกมอน โก นับเป็ น เกมที่ พิ ชิ ต ใจคนกว่าครึ่ งค่อนโลกได้ เพราะด้ วยองค์ป ระกอบชัน้ ดีต่าง ๆ
ทังบรรดาโปเกม่
้
อนในความทรงจาของรุ่นลูกยังรุ่นปู่ ย่าตายาย การมาในช่วงเวลาที่ถกู จังหวะของ
ยุคอินเทอร์ เน็ตอย่างแท้ จริ ง อีกทังการรองรั
้
บผู้เล่นได้ ในหลากหลายประเทศ ฯลฯ ซึ่งด้ วยเหตุผล
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หมดทังปวงที
้
่กล่าวมานันส่
้ งผลให้ Pokemon Go เป็ นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ใหม่ของการเล่นเกมที่
ยากจะปฎิเสธได้ และได้ รับความนิยมในหลายประเทศทัว่ โลกรวมทังประเทศไทยด้
้
วย
จากสถานการณ์ เกมออนไลน์ ที่ ปรากฏในสังคมไทยปั จ จุบัน นี จ้ ึงก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาต่อ
สังคมไทยเป็ นอย่างมาก จากการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น จากผลสารวจ
ของสถาบันเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต พบว่า พ.ศ. 2556 มีเด็กติดเกมมากถึง 2.5
ล้ า นคน จากจ านวนเด็ ก ทัง้ หมด 18 ล้ า นคนในประเทศไทย ซึ่ง นับ เป็ นตัว เลขที่ สูง มาก โดย
ผลกระทบในด้ านลบที่เกิดจากเกมออนไลน์ ได้ แก่ หากเด็กมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
มากหรื อไม่เหมาะสมแม้ แต่เพียงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งย่อมส่งผลต่อการเรี ยนอย่างเป็ นเหตุ
เป็ น ผลซึ่งกัน และกัน คื อ เล่นเกมออนไลน์ ม ากท าให้ ก ารไปโรงเรี ย น และการเข้ าห้ อ งเรี ย นไม่
สม่ าเสมอ ไม่มี สมาธิ ในการเรี ยน สมองเฉื่ อย หลงลื ม การเรี ยน ไม่มีเวลาทบทวนบทเรี ยน ขาด
ความใส่ใจต่อการเรี ยน ส่งผลให้ มีผลการเรี ยนแย่ลง สุ ขภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาทางด้ านสายตา
เป็ นเวลานาน มีอารมณ์ก้าวร้ าวรุนแรงมากขึ ้น และมีการพูดโกหก มีคา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการเล่น
เกมออนไลน์ รวมทังมี
้ ปัญหาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคมลดลงเข้ ากับเพื่อนไม่ได้ นอกจาก
เพื่อนที่เล่นเกมด้ วยกัน (Young, 2004; ศุภัคนิจ วิษณุพงษ์ พร, 2552; อุษา บิ ้กกิน้ ส์ , 2552; จุฬา
สัม พัน ธ์ , 2553; ธนกฤต ดี พ ลภัก ดิ์ , 2557) ซึ่ง นัก วิช าการและผู้เชี่ ย วชาญระบุว่าการเล่น เกม
ออนไลน์ทาให้ ติดเกมได้ กอปรกับผู้ใช้ เกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นผู้ที่ยงั ขาด
วุฒิ ภ าวะในการตัดสินใจและแก้ ไขปั ญ หา จึงทาให้ เยาวชนเป็ นผู้ที่ง่ายต่อการติดเกมออนไลน์
ประกอบกับการขยายตัวทางธุรกิจของผู้ให้ บริ การเกมออนไลน์ จึงทาให้ เกมออนไลน์มีจานวนเพิ่ม
มากขึน้ ในตลาด ซึ่งเป็ น ผลให้ เยาวชนมี โอกาสเสี่ ย งต่อการเป็ น ผู้ติด เกมออนไลน์ ม ากขึน้ โดย
ผลกระทบจากการใช้ เกมและอินเตอร์ เน็ตของวัย รุ่นนัน้ สามารถกล่าวสรุปถึงผลกระทบต่อตนเอง
ได้ 3 ประเด็น (โกสินทร์ เตชะนิยม, 2554) ประเด็นแรกเป็ นผลกระทบเกี่ยวกับความก้ าวร้ าว อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งก่อให้ เกิดความรุนแรง ทาให้ เด็กและ
วัยรุ่นมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมก้ าวร้ าวรุนแรงจากการเรี ยนรู้ จากสื่อ โดยเฉพาะการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ สามารถกระตุ้นให้ เกิดความก้ าวร้ าวรุนแรงมากกว่าสื่อชนิดอื่นเนื่องจากผู้เล่นเกม
มีบทบาทเป็ นผู้กระทาความรุ นแรงด้ วยตนเองและได้ รับรางวัลเป็ นแรงเสริ มจากการกระทานัน้
ประเด็นที่สองเป็ นผลกระทบต่อพัฒ นาการและการดาเนินชีวิต การศึกษาในต่างประเทศพบว่า
วัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์มากมีสขุ ภาวะทางจิตใจและสังคมลดลง เช่น รู้สึกว้ าเหว่ ซึมเศร้ าและขาด
ความสัม พันธ์ ที่มั่นคงกับผู้อื่น และมีความสัมพันธ์ ในครอบครัวและสังคมลดลง (Amderson &
Bushman, 2001 อ้ างถึงใน ศิริไชย หงส์สงวนศรี และ พนม เกตุมาน, 2548: 9-11) ประเด็นที่สาม
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เป็ นผลกระทบต่อสุขภาพ การนั่งเล่นเกมออนไลน์เป็ นเวลานานอาจทาให้ เกิดอาการต่าง ๆ เช่น
การปวดหลัง สายตาเสี ย ปวดหน้ าอก ซึ่งเกิ ด จากการนั่งในลัก ษณะที่ ผิ ด รวมถึ ง การเล่น เกม
ออนไลน์ ท าให้ อ ารมณ์ ไม่ ส งบ หัวใจเต้ น เร็ วและความดัน โลหิ ต สูง ซึ่ง ผลโดยตรงเหล่า นี อ้ าจ
ก่อให้ เกิดโรคต่าง ๆ ได้ ในอนาคต อีกทังยั
้ งพบอีกว่า เด็กและวัยรุ่ นที่ติดเกมออนไลน์มีความเสี่ยง
ต่อโรคอ้ วนอีกด้ วย
สภาพการณ์ของปั ญหาการติดเกมออนไลน์ในประเทศไทยนันยั
้ งคงปรากฏให้ เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ ปั ญ หายังคงอยู่และมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ จากภาวะที่ทาให้ เกมออนไลน์สามารถหา
สถานที่เล่นได้ ง่าย อีกทังค่
้ าใช้ จ่ายไม่สูงนัก เกมออนไลน์จึงได้ รับความนิยมโดยเฉพาะในหมู่เด็ก
และเยาวชน ซึ่งเป็ นวัยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วยั ผู้ใหญ่ ผลกระทบกระเทือนต่อ
ความเจริ ญทางด้ านอื่น ๆ เช่น อารมณ์ หวัน่ ไหวง่าย เต็มไปด้ วยความเพ้ อฝัน มีอดุ มคติสงู ส่งมักจะ
มองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดี (สุพตั รา สุภาพ, 2545: 16) และจากช่วงอายุของเด็กวัยรุ่ นที่ยงั ไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ ความรู้ สึกให้ หนักแน่นมัน่ คงได้ เมื่อมีโอกาสได้ เล่นเกมออนไลน์ที่เน้ นการแข่งขัน
ฝึ กฝนตัวละครในเกมให้ มีทกั ษะสูงยิ่งขึ ้น อีกทังมี
้ ความสมจริ งในแง่ของการได้ แสดงบทบาทสมมุติ
ที่ในชีวิตจริ งไม่สามารถกระทาได้ เช่น สร้ างตัวละครที่ร่ ารวยและมีความสามารถ ทาให้ ได้ รับการ
ยกย่อ งชื่ น ชม แต่ในชี วิต จริ ง ผู้เล่น อาจเป็ น ตรงข้ ามกับ ตัว ละครสมมติภ ายในเกม นอกจากนี ้
พฤติก รรมระหว่า งการเล่ น เกมออนไลน์ ที่ ส ามารถแสดงอุป นิ สัย ด้ านลบได้ อย่า งเต็ม ที่ ก็ อ าจ
ถ่ายทอดมาสู่บุคลิกภาพของผู้เล่นได้ เช่น มีความก้ าวร้ าว ขาดการเอาใจใส่ต่อการเรี ยน และขาด
ความรับผิดชอบด้ านอื่น ๆ รวมทัง้ ด้ านสุขภาพ (จิรดา มหาเจริ ญ , 2547: 137) ส่วนในรายที่เกิด
ปัญหาครอบครัวผู้ปกครองทะเลาะกันหรื อหย่าร้ าง ครอบครัวขาดความอบอุ่น หรื อใช้ วิธีแก้ ปัญหา
ด้ วยความรุนแรง เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในสภาพแวดล้ อมดังกล่าวจะขาดการชี ้แนะที่ดี ทาให้ มีการออกไป
รวมกลุ่มกับเพื่อนทากิจกรรมที่ส่มุ เสี่ยงไปทางด้ านลบได้ เช่น การรวมกลุ่มกันแข่งรถ เสพยาเสพ
ติด และรวมไปถึงพฤติกรรมล่วงละเมิ ดทางเพศ ซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่ เป็ นไปเพื่ อแสวงหาการ
ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ดังนัน้ การเล่นเกมออนไลน์จึงเป็ นหนึ่งในกิจกรรมของเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาใน
ลักษณะดังกล่าวเช่นกัน (“เด็กติดเกม-ภัยมื ดของสังคมไทย”, 2548) และถึงแม้ ว่าเด็กที่ ติดเกม
ออนไลน์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ ออกไปก่ออาชญากรรมทังหมด
้
แต่แค่ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมและ
อุป นิ สัย บางประการท าให้ พัฒ นาการด้ า นต่า ง ๆ ของวัย รุ่ น สร้ างปั ญ หาให้ พ่ อ แม่ ผ้ ูป กครอง
โดยเฉพาะครอบครั วที่ ไม่ มี เวลาอบรมสั่ง สอนบุต รหลานอย่า งเต็ ม ที่ และเลื อ กที่ จะมอบการ
แก้ ปัญหาไปให้ สงั คมไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนหรื อรัฐบาล ดังที่ กระทรวงสาธารณสุข , กรมสุขภาพจิต
,สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ และสถาบันรามจิตติ (2549) และอุษา บิก้ กิ น้ ส์
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(2552: 7) พบว่า วัยรุ่นมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเล่นเกมออนไลน์และความใส่ ใจตังใจเรี
้ ยนและ
ผลการเรี ยนที่ ลดต่าลง รวมทัง้ มี ปัญ หาสัม พันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคมลดลง ซึ่งปั จจุบันทัง้
ภาครัฐและสังคมมีแนวทางสาหรับการจัดการต่อปั ญหาการติดเกมออนไลน์ และให้ ความสาคัญที่
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่นว่าเป็ นอย่างไร และทาไมถึงติดเกมออนไลน์ แต่ใน
มุมมองที่กลับกันอย่างไรก็ตามการเล่นและติดเกมออนไลน์นอกจากจะส่งผลทางลบดังที่กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น การเล่นเกมออนไลน์ก็ยงั มีผลทางบวกเช่นกัน ได้ แก่ ดังที่ ที่ได้ ศึกษาผลกระทบเชิง
กับเกมออนไลน์ทาให้ ผ้ เู ล่นมีความรู้ทกั ษะทางคอมพิวเตอร์ และทาให้ เกิดความบันเทิง นอกจากนี ้
ในต่างประเทศมีการนาเกมออนไลน์ไปบูรณาการกับการเรี ยนรู้ทางวิชาการเพื่อให้ เด็กได้ ฝึกทักษะ
ไปควบคู่ไปด้ วย เช่น ประเทศแคนาดามีการผลิตเกมผจญภัยที่ต้องใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ โดย
ออกแบบให้ มี ค วามซับ ซ้ อ นและน่ าสนใจ ซึ่ง ก็ มี เด็ก ให้ ค วามสนใจ เล่น เป็ น จ านวนมาก ฯลฯ
นอกจากนี เ้ กมยังถื อเป็ นพื น้ ฐานที่ ส าคัญ ของ Creative Economy ผู้เล่นเกมหลายคนสามารถ
พัฒนาตนเอง จากการเล่นเกมไปสูอ่ ีกขันหนึ
้ ่ง เช่น เป็ นนักพัฒนาเกม ฯลฯ (พลฤทธิ์ ฐิ ตวิ ริทธินนั ท์,
2549: 140; พิรงรอง รามสูต, 2552: 292)
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาว่าในขณะที่มีวยั รุ่นกลุ่มหนึ่งติด
เกมออนไลน์ แต่ทาไมวัยรุ่นอีกกลุม่ หนึ่งซึ่งเล่นเกมออนไลน์เหมือนกัน แต่เล่นแล้ วไม่เกิดผลเสียกับ
ตนเองและบุคคลรอบข้ าง หรื อแม้ แต่กบั สังคม มีปัจจัยใดบ้ างที่เกี่ยวข้ องในการอธิบายและทานาย
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของกลุ่มเด็กวัยรุ่นทัว่ ไป นอกจากนี ้งานวิจยั ที่ผ่าน
มานันจะท
้
าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีคอ่ นข้ างน้ อย และ
ถึงแม้ จะมีผ้ สู นใจจานวนไม่น้อยที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างไรและ
มีเหตุผลอะไรที่ทาให้ ติดเกมออนไลน์นัน้ แต่วิธีการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทีละคู่ ซึ่งยังไม่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรได้
อย่างชัดเจนและถูกต้ องภายใต้ ปรากฏการณ์ ที่เป็ นจริ ง ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับสังคมข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมี ความเห็นว่าเรา
จาเป็ นที่ต้องศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักศึกษา
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อหาข้ อเท็จจริ งสาคัญเพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
ในภาพรวม ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรได้ อย่างครอบคลุมและชัดเจน
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของเยาวชน เพื่อนาไปสู่แนวทางในการพัฒนา
วิธีการที่เหมาะสมในการเสริ มสร้ างการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้นทังในทางนโยบาย
้
และทางปฏิ บัติ ส าหรั บ การศึก ษาสาเหตุข องพฤติก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พฤติกรรมการเล่น เกม
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ออนไลน์อย่างเหมาะสมยังไม่ปรากฏ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในเชิง
ลบ เช่น พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ซึง่ ข้ อค้ นพบที่ได้ มกั เป็ นตัว
แปรเชิงลบที่ยากต่อการนาไปพัฒนาต่อยอด เช่น สาเหตุ ของพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ ของ
นัก เรี ย นที่ เป็ นวัย รุ่ น ตอนต้ น และตอนกลางนัน้ มาจากเจตคติ ห รื อ การรั บ รู้ ที่ มี ต่อ การเล่น เกม
ออนไลน์ เช่น เนือ้ หาของเกมคอมพิวเตอร์ ให้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และชวนให้ ติดตาม
ตลอดจนเด็กนักเรี ยนขาดการควบคุมตนเอง รวมถึงบุคคลรอบข้ าง ได้ แก่ พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน ที่มี
อิทธิพลสาคัญทาให้ วยั รุ่นเล่นเกมจนกลายเป็ นเด็กติดเกม ซึ่งก่อให้ เกิ ดผลเสียต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ส่วนผลดีนนั ้ ได้ แก่ ได้ รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้ ผ่อนคลาย โดยแนวทาง
การลดพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ ที่ดีที่สุดได้ แก่การบริ หารเวลาในการเล่น (จีรวรรณ มาทวี ,
2548; ประกายเพชร สุภะเกษ และคณะ, 2555 : 66; วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ , 2554)
ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง พิ จ ารณาว่าควรท าการศึก ษาพฤติก รรมในมิ ติมุม มองเชิ ง บวก เท่า ที่
ทบทวนงานวิจยั ในขอบช่ายใกล้ เคียงกันนี ้ พบว่า มีงานวิจัยที่สามารถนามาเทียบเคียงได้ ได้ แก่
งานวิจัยโดยใช้ รูปแบบทฤษฏี ปฏิสมั พันธ์ นิยม (Interactionism Model) เป็ นกรอบแนวคิดในการ
กาหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ ที่มีตวั แปรด้ านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่ดี
ได้ แก่ ข้ อค้ นพบของ วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) วิเคราะห์อิทธิพ ลเชิงเส้ น พบว่า เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และ
ปลอดภัยมากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่น สาหรับการรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ในโรงเรี ยน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ ผ่านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่น และการควบคุมการใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต จากผู้ ปกครอง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสนับ สนุ น ให้ เพื่ อนใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า ง
สร้ างสรรค์ และปลอดภัย ผ่านเจตคติที่ดี ต่อ พฤติกรรมการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต อย่างสร้ างสรรค์ และ
ปลอดภัยมากกว่าตัวแปรเชิ งเหตุอื่น ๆ ที่ศึกษา เป็ นต้ น นอกจากนี ก้ ารที่วัยรุ่ นสามารถเล่นเกม
ออนไลน์ ได้ อ ย่างเหมาะสม ส่ว นหนึ่ง เป็ น ผลมาจากการสามารถควบคุม ตนเองไม่ ให้ ติด เกม
ออนไลน์ (วิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง, 2553 : 130) ตลอดจนรับรู้ปัจจัยที่สนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรค
ในการป้องกันตนเองจากการติดเกมออนไลน์ เช่นการเห็นคุณค่าในตนเอง และได้ รับอิทธิพลของ
เพื่อนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเหมาะสม (โกสินทร์ เตชะนิยม, 2554 : 174) แสดงให้ เห็นว่าการที่
วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมการเล่นออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยู่กับตัวของวัยรุ่นเองว่ามี
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เจตคติในทางบวกหรื อลบต่อการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตลอดจนปั จจัยทางสังคมจาก
บุคคลรอบข้ างที่วยั รุ่นให้ ความสาคัญ เป็ นต้ น
สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาตัวแปร ด้ านจิตลักษณะ (ลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนสุขภาพจิต การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ และเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม) และตัวแปรด้ านสถานการณ์ ทางสังคม (ตัวแปรเกี่ ยวกับครอบครัว เพื่ อน และ
โรงเรี ยน) เป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่คาดว่าน่าจะเกี่ ยวข้ องอย่างเด่นชัดกับพฤติกรรม หรื อร่วมกันทานาย
พฤติ ก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่ างเหมาะสมได้ โดยอาศัย แนวคิ ด ทฤษฎี ป ฏิ สัม พัน ธ์ นิ ย ม
(Interactionism model) ของ Magnusson and Endler (1977) และใช้ ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะบาง
ด้ านตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) มาเป็ นหลักในการอธิบายและ
ทานายพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นกรอบการวิจยั ในระยะที่ 1 เนื่องจาก
เป็ นกรอบแนวคิดแบบสหวิทยาการในปั จจัยเชิงสาเหตุสาคัญแบบบูรณาการ และเป็ นทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคมที่ ได้ รับการยอมรับและใช้ กันอย่างกว้ างขวางในการทาความเข้ าใจแล ะทานาย
พฤติกรรมของบุคคล และนามาประยุกต์ใช้ ในพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ หลากหลาย โดยผู้วิจัยจึงได้
กาหนดตัวแปรที่ศกึ ษามีตวั แปรตาม พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม วัดจากตัวแปร
สังเกต 2 ตัว ได้ แก่ การเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
ปลอดภัย ตัวแปรสาเหตุที่ ศึก ษาในครั ง้ นี ป้ ระกอบด้ วยตัวแปรแฝงภายนอก สัม พัน ธภาพใน
ครอบครัว วัดจากตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้ แก่ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง และการทางานร่วมกันในครอบครัว ตัวแปร
แฝงการควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ในครอบครัว ตัวแปรแฝงอิทธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่นเกม
ออนไลน์ ตัวแปรแฝงกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน ตัวแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนวัดจากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้ แก่ เห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และ
การกระทาอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อนาไปสู่ผลดีที่ต้องการ ตัวแปรแฝงสุขภาพจิต และตัวแปรแฝง
ภายใน เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม วัดจากตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้ แก่
การเห็นประโยชน์และโทษ ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ และความพร้ อมที่จะกระทา และการรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ วัดจากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้ แก่ ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการประเมินสื่อ
ทัง้ นี จ้ ากงานวิจัยที่ ผ่านมาเป็ น การศึกษาด้ วยวิธีวิจัยเชิ งปริ ม าณแบบสหสัม พัน ธ์ เชิ ง
เปรี ยบเทียบแบบเดียว แต่ยงั ขาดการวิจยั เชิงทดลองที่อาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ในการ
ปรับพฤติกรรม ดังนันผู
้ ้ วิจยั เห็นว่าจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 จะทาให้ เห็นรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิงสาเหตุ เพื่อนามาศึกษาเป็ นตัวแปรมาพัฒนาเป็ นโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการ
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เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่มีประสิทธิผล ในการวิจัย
ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้ างการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม สาหรับการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมยังไม่ปรากฏ ผู้วิจยั จึงนาตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงในการวิจยั ระยะที่ 1 มาใช้
เพื่ อเป็ นตัวแปรในโปรแกรมการเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ในการวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจยั ได้ ใช้ หลักการการศึกษาวิจยั เชิงทดลอง โดยการทดลองเป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง ( QuasiExperimental research) ชนิดสองกลุ่ม มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนและหลังทดลอง
( The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design) (Creswell, 2003: 170) โ ด ย
การศึกษาในระยะที่ 2 ดาเนินการเพื่ อต่อยอดในการเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ตลอดจนองค์ความรู้ จากงานวิจยั ที่เกิดขึ ้นจะสามารถเป็ นแนวทางในการศึกษา
ครัง้ ต่อไป อีกทัง้ ยังสามารถใช้ ในการสร้ างแนวนโยบายที่ เป็ นการป้องปรามปั ญ หาการติดเกม
ออนไลน์ไม่ให้ เกิดขึ ้นและหากเกิ ดขึน้ ก็สามารถลดปั ญหาให้ น้อยลงได้ อีกด้ วย ผู้วิจยั ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมตระหนักถึงความสาคัญ ของปั ญ หาการติดเกมออนไลน์ และมี ความเห็นว่าเพื่ อ
ป้องกันผลกระทบทัง้ ต่อตัวเยาวชนและต่อสังคม จึงต้ องการค้ นคว้ าและวิจัยเกี่ ยวกับ สาเหตุที่
แท้ จริ งของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้ างโปรแกรมเพื่อเป็ น
แนวทางเพื่ อเสริ ม สร้ างให้ เยาวชนมี พ ฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ที่เหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดย
แนวทางที่ค้นพบสามารถนามาแก้ ไขปั ญหาการติดเกมออนไลน์ของเยาวชนที่เกิดขึ ้นแล้ วในสังคม
ดังกล่าวให้ มี ปริ มาณลดลงจากที่ มีพ ฤติกรรมติดเกมออนไลน์ เป็ นการเล่นเกมออนไลน์ ได้ อย่าง
เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ได้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่ อศึกษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
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ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น จะทาให้ ได้ ผลการศึกษาที่ก่อให้ เกิดคุณค่า กับ
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. การวิจัย ระยะที่ 1 ท าให้ ท ราบข้ อ ค้ น พบในการอธิ บ ายพฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของวัยรุ่นตอนต้ น และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ในการหา
แนวทางการพัฒ นาพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของนัก เรี ย นในกลุ่ม วัยรุ่ น
ตอนต้ น โดยผู้วิจยั ได้ นาตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมไป
ใช้ สาหรับการออกแบบกิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในการวิจยั ระยะที่ 2
2. การวิจัยระยะที่ 2 ทาให้ ได้ โปรแกรมเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของวัยรุ่ นตอนต้ นที่มีการทดลองและประเมินผลแล้ วว่ามี คุณภาพ โดยสามารถ
นาไปปรับใช้ กับการอบรมและพัฒนานักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีบริ บทใกล้ เคียงได้
หรื อ สามารถน าไปท าการศึกษาต่อ ยอดผลการวิจัย กับ นัก เรี ยนในช่วงวัย อื่ น เช่ น นักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นต้ น
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ การวิจยั
ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั ศึกษาหาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบ (Correlation comparative) โดยเป็ น
การแสวงหาคาตอบปั จจัยเชิงสาเหตุที่เป็ นปั จจัยตามทฤษฎีของ Magnusson and Endler (1977)
และทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) แล้ วนาผลวิจยั ที่สาคัญมากาหนด
เนื ้อหาในการสร้ างเป็ นโปรแกรมเพื่อสร้ างเสริ มพฤติกรรมในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิง
ทดลอง (Experimental research) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงขออธิบายขอบเขตของการวิจยั จาแนกตามระยะ
ของการวิจยั ดังนี ้
1. การวิจัยระยะที่ 1
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ซึ่ง เป็ นโรงเรี ย นในสั ง กัด รั ฐ บาล เขต
กรุ ง เทพมหานคร (เขตการศึ ก ษา 1, 2) และเขตปริ ม ณฑล (เขตการศึ ก ษา 3, 4 และ 6 ) ปี
การศึกษา 2561 โดยมีคุณ สมบัติเบื ้องต้ นคือต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
โดยวัดจากการใช้ เวลาการเล่นเกมออนไลน์เป็ นเวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมงขึ ้นไปต่อวัน จานวนวันในการ
เล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และเกรดเฉลี่ ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึน้ ไป
(กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , 2556. ชาญ
วิทย์ พรนภดล, บัณ ฑิต ศรี ไพศาล, กุสุมาวดี คาเกลีย้ ง, และ เสาวณี ย์ พัฒ นอมร, 2557: 3-14;
สุภคั นิจ วิษณุพงษ์พร, 2552: 8)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณ ะกรรมการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นในสั ง กั ด รั ฐ บาล
เขตกรุ ง เทพมหานคร (เขตการศึก ษา 1, 2) และเขตปริ ม ณฑล (เขตการศึก ษา 3, 4 และ 6 )
ปี การศึกษา 2561 จานวน 400 คน โดยมีการกาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี ้
1) การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ผู้วิ จัย ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งตามกฎแห่ ง ความชัด เจน (Rule of
Thump) โดยที่ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในงานที่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
และการวิเคราะห์ เส้ น ทาง (Path Analysis) และโมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation
Models) (Comrey,A, 1973) ซึ่งข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับขนาดที่เหมาะสม นัน้ กาหนดไว้ ว่าควรให้ มี
ขนาดตัวอย่างในการศึกษาวิจัยไม่ต่ากว่า 200 ตัวอย่าง (Kline, 2010) จึงจะเป็ นตัวแทนที่ดีของ
ประชากรได้ และมีจานวนเพียงพอที่จะทาให้ ผลการวิจยั เชื่อถือได้ โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้
กาหนดขนาดตัวอย่าง นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ปี การศึกษา 2561 ที่เล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม จานวน 400 คน
2) วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two – stage sampling) โดย
ขันแรกใช้
้
วิธีการสุม่ แบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified random sampling) กาหนดขนาดของโรงเรี ยนเป็ น
ตัวแปรแบ่งชันภู
้ มิ โดยทาการสุม่ โรงเรี ยนขนาดเล็ก 1 โรงเรี ยน และขนาดกลาง 1 โรงเรี ยนในแต่ละ
เขต เป็ นเขตกรุ ง เทพมหานคร สัง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จากส านั ก เขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
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มัธ ยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุ ง เทพมหานคร เขตละ 2 โรงเรี ยนรวมทัง้ สิ น้ 4 โรงเรี ย น และ
โรงเรี ยนในเขตปริ มณฑลจากสานักงานเขตพืน้ ที่ เขต 3 เขต 4 และเขต 6 เขตละ 2 โรงเรี ยนรวม
เป็ นโรงเรี ยนทังสิ
้ ้น 6 โรงเรี ยน จานวนโรงเรี ยนทังหมดที
้
่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างรวม 10 โรงเรี ยน หลังจาก
นัน้ โรงเรี ยนที่เป็ นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จะใช้ การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เพื่อ
เลื อกตัวแทนห้ องเรี ยนของระดับชัน้ ระดับชัน้ ละ 2 ห้ อง ดังนัน้ โรงเรี ยนที่ สุ่ม ได้ จ ะมี ประชากร
ตัวแทนเป็ นห้ องเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา 1-3 อย่างละ 2 ห้ อง รวมทังสิ
้ น้ 60 ห้ องเรี ยน ห้ องละ
ประมาณ 20 - 30 คน จากนัน้ ทาการเก็ บข้ อมูลจากนักเรี ยนทุกคนในห้ องเรี ยนที่ สุ่ม (คัดเลื อก
นักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์และปั จจุบนั ยัง เล่นอยู่โดยนักเรี ยนใช้ เวลาเล่นเกมออนไลน์เป็ นเวลาไม่
เกิน 3 ชัว่ โมงต่อวัน จานวนวันในการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และ
เกรดเฉลี่ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึ ้นไปจากข้ อมูลซึง่ ได้ จากการตอบแบบสอบถาม)
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ /ตัวแปรสาเหตุ แบ่งตัวแปรที่ศกึ ษาดังนี ้
1. กลุ่มลักษณะสถานการณ์ ทางสังคม คือ ปั จจัยด้ านครอบครัว ปั จจัยด้ าน
กลุม่ เพื่อน ปัจจัยด้ านโรงเรี ยน
1.1 ปัจจัยด้ านครอบครัว ได้ แก่
1.1.1 สัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบด้ วย การรับรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง และการ
ทางานร่วมกันในครอบครัว
1.1.2 การควบคุม การเล่น เกมออนไลน์ ในครอบครัว ประกอบด้ วย
การควบคุมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ ในการเล่น การควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ในการเล่น และการควบคุม
เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.2 ปั จจัยสภาพแวดล้ อมด้ านกลุ่ม เพื่อน อิทธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่น
เกมออนไลน์ ประกอบด้ วย อิทธิพลของเพื่อนเกี่ยวกับเนือ้ หาเกม และอิทธิพลของเพื่อนเกี่ยวกับ
เวลาและสถานที่ในการเล่น
1.3 ปั จจัยสภาพแวดล้ อมด้ านโรงเรี ยน กิจกรรมเหมาะสมที่ ทาร่ วมกับ
โรงเรี ยน ประกอบด้ วย การเข้ าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน และการได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วม
กิจกรรม
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2. กลุม่ จิตลักษณะเดิม ประกอบด้ วยตัวแปร
2.1 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม ตน ประกอบด้ วย เห็นความสาคัญ
ของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และการกระทาอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อนาไปสูผ่ ลดีที่ต้องการ
2.2 สุขภาพจิต
3. กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้ วยตัวแปร
3.1 เจตคติ ต่ อ พ ฤติ ก รรม การเล่ น เกม ออนไลน์ อย่ า งเหมาะสม
ประกอบด้ วย การเห็นประโยชน์และโทษ ความรู้สกึ พอใจและไม่พอใจ และความพร้ อมที่จะกระทา
3.2 การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ วัดจากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ประกอบด้ วย
ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการประเมินสื่อ
4.ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของนักเรี ยน ได้ แก่ ระดับชันการศึ
้
กษา
ผลการเรี ยน และการพักอาศัย และสัมพันธภาพในครอบครัว
ตัวแปรตาม
ปั จ จัย เชิ ง ผล ได้ แ ก่ พฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของ
นักเรี ยน วัดจากตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ
และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
2. การวิจัยระยะที่ 2
การศึกษาผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น การวิจยั ใน
ขันตอนนี
้
เ้ ป็ นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ( Quasi-Experimental research) ชนิดสองกลุ่ม ชนิดสอง
กลุ่ม มี ก ลุ่ม ทดลอง (Experiment Group) และกลุ่ม ควบคุม (Control Group) วัดก่อ นและหลัง
ทดลอง (The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design)
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณ ะกรรมการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน กระท รวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นในสั ง กั ด รั ฐ บาล
เขตกรุ ง เทพมหานคร (เขตการศึก ษา 1, 2) และเขตปริ ม ณฑล (เขตการศึก ษา 3, 4 และ 6 )
ปี การศึกษา 2561 โดยมีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นคือต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์ โดยใช้ เวลาการ
เล่นเกมออนไลน์ไม่เกิน 3 ชัว่ โมงขึ ้นไปต่อวัน และจานวนวันในการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่
เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และเกรดเฉลี่ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึ ้นไป ได้ จากในการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่ามี
2 โรงเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ
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ต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 เป็ นโรงเรี ยนมัธยมสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี เขตการศึกษา 4
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ขันตอนนี
้
้ ได้ จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1
โดยทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบ 2 ชันตอน
้
(Two-Stage Sampling) ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ท าการสุ่ม ตัว อย่ า งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทัง้ 2
โรงเรี ยน โดยการเลื อกห้ องที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ยโดยรวมของพฤติก รรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับ ต่ า ในช่ ว งเปอร์ เซ็ น ไทล์ ที่ 25 ในแต่ล ะชัน้ ปี ปี ละ 1 ห้ อ ง รวมจ านวน 6
ห้ องเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ทาการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 1 โรงเรี ยนเข้ า
กลุ่มทดลอง (โรงเรี ยน ก) และสุ่มอีก 1 โรงเรี ยนเข้ ากลุ่มควบคุม (โรงเรี ยน ข) โดยเลือกนักเรี ยนที่
สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรมจากทัง้ 2 โรงเรี ยน ๆ ละ 40 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
80 คน เมื่อทา
การคัดเลือกนักเรี ยนได้ ตามเกณฑ์แล้ ว แล้ วสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน และกาหนดเวลาในการเข้ าร่วม
โปรแกรม ฯ โดยกลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อทาการเสริ มสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
ส่วนกลุม่ ควบคุมได้ รับความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ในห้ องเรี ยน
ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจยั ระยะที่ 2 นี ้แบ่งตัวแปรเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ (Independent
variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) ดังนี ้
1. ตัว แปรอิ ส ระ คื อ ตัวแปรจัด กระท า ได้ แ ก่ ก ารได้ รับ /ไม่ ได้ รับ โปรแกรม
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยใช้ กิจกรรมเพื่ อฝึ กปั จจัยที่สาคัญ
ที่สดุ จากการวิจยั ระยะที่ 1 จานวน 3 ตัวแปร
2. ตัวแปรตาม ได้ แ ก่พ ฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยน วัดจากตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ
และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
เกมออนไลน์ หมายถึง เกมที่เล่นโดยผ่านอินเทอร์ เน็ต จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิดใด
ก็ได้ ซึ่งผู้เล่นเกมจะต้ องเชื่อมคอมพิวเตอร์ ไปยัง Server ของผู้ให้ บริการผ่านทางสายโทรศัพท์แบบ
การเชื่อมต่ออาจเป็ นได้ ทงั ้ แบบ Dial-up Modem ผ่านทางสายโทรศัพ ท์ธรรมดา หรื อแบบ Adsl
ผ่านสายโทรศัพท์ที่ขอใช้ บริการ
นิยามปฏิบัตกิ ารตัวแปร
โปรแกรมเสริ ม สร้ า งพฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม หมายถึง
โปรแกรมที่มีลกั ษณะเป็ นชุดกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเสริมสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน ชุดกิ จกรรมนี ไ้ ด้ ทาการประยุกต์โดยอาศัยข้ อ
ค้ นพบจากการศึกษาปั จจัยสาเหตุที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นตัวแปรทางจิตที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมคือ เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม สุขภาพจิ ต และการรู้ เท่าทัน เกมออนไลน์ มาเป็ นแบบแผน (Protocal) ในการสร้ าง
โปรแกรมบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ที่มีการประยุกต์
แนวคิ ด พฤติก รรมปั ญ ญานิ ย มที่ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมภายในหรื อ กระบวนการทางปั ญ ญา
เพื่ อส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกได้ โดยมี วัตถุประสงค์ให้ นักเรี ยนผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมผ่านการเปลี่ ย นแปลงของตัวแปรทางจิ ต ด้ ว ยการอบรมตามโปรแกรม
จานวน 11 กิจกรรม รวมใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 22 ชัว่ โมง
พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม หมายถึง การเล่นเกมออนไลน์ของ
นักเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยคานึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้ รับและรู้จกั ประมาณในการเล่น
ให้ อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสมไม่นานเกินไปและละเว้ นการเล่นที่จะทาให้ ตนเองเดือดร้ อน สามารถ
แบ่งศึกษาเป็ น 2 ด้ าน คือ
พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ เพื่ อการเสริ มสร้ างทักษะ หมายถึง การรายงาน
ของนักเรี ยนที่เกี่ยวกับการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อเสริ มทักษะ 3 ด้ าน
คื อ 1.ทั ก ษะด้ านการคิ ด โดยนั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาไตร่ ต รองแก้ ปั ญ หา
มีความละเอียดในการจาแนกแยกแยะ สังเกตและเปรี ยบเที ยบข้ อมูลเรื่ องราวเหตุการณ์ ต่าง ๆ
อย่างชานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงหรื อข้ อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน
หรื อ ยื น ยัน เพื่ อ พิ จ ารณาอย่า งรอบคอบก่ อ นตัด สิ น ใจเชื่ อ หรื อ สรุ ป 2.ทัก ษะการวางแผนและ
ตัดสินใจ โดยนักเรี ยนกาหนดทางเลือกที่ดีที่สดุ ในการปฏิบตั งิ านไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อให้ เกิดความสาเร็ จ
และบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ต้องการของนักเรี ยนในปั จจุบนั ที่มีผลต่ออนาคต ตลอดจน
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การเลือกระหว่างทางเลือก ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนัน้ การวางแผนและตัดสินใจจึงเป็ นการเตรี ยมหรื อ
คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้ า ทาให้ มีความพร้ อมที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิงานหรื อกระทาอะไรในอนาคต
ซึ่งการวางแผนที่ มีประสิทธิ ภาพจะต้ องสามารถตอบคาถามได้ ถูกต้ องชัดเจน เช่น ทาอะไรบ้ าง
ทาเมื่อไร ใครเป็ นคนทา เป็ นต้ น 3.ทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลของนักเรี ยน เป็ น
การสร้ างความสัมพันธ์กบั คนอื่ น ๆ โดยการมีความสัมพันธ์อนั ดีกับเพื่อน ทังนั
้ นจะต้
้
องมีการคอย
ช่วยเหลือ ประคับประคองซึง่ กันและกัน
พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างปลอดภัย หมายถึง การเล่นเกมออนไลน์
ของนักเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยมีความปลอดภัยต่อตนเองในการใช้ เวลาการเล่นเกม
ออนไลน์ในปริ มาณที่เหมาะสม เล่นเกมที่ดีและเหมาะสมกับวัย เล่นในสถานที่ที่ปลอดภัย และ
ไม่ใช้ เงินมากเกินสาหรับการเล่นเกม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่ โดยให้ เป็ นไปตามตามขอบเขตเนื ้อหาและ
นิย ามปฏิ บัติก ารของตัวแปรนี ้ เป็ น แบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า (Summated Rating
Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความ
ทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่สุดได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่
จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนน
ในทางตรงข้ ามกัน ลักษณะของแบบวัดเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่ จานวน 15
ข้ อ สาหรับวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และส่วนที่สอง ผู้วิจยั สร้ าง
แบบวัดขึ ้นใหม่ จานวน 12 ข้ อ สาหรับวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนมาก แสดงว่าเป็ นนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมมาก
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับครอบครัวในเรื่ องของ
ความเข้ าใจ การสนั บ สนุ น ตลอดจนการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น ละกั น ของสมาชิ ก ในครอบครั ว
ซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง และการทางานร่วมกันในครอบครัว
การรั บ รู้ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ างผู้ ป กครองกั บ สมาชิก ในครอบครั ว หมายถึง
ปริ มาณการรับรู้ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ทงั ้ ด้ านดีและไม่ดีของผู้ปกครองและสมาชิก
ในครอบครัว ในด้ านดีเป็ นเรื่ องของการเห็นใจ การช่วยเหลื อ การสนับ สนุน ระหว่างกัน ในด้ าน
อารมณ์ แ ละด้ านวัต ถุ สิ่ ง ของ ส่ ว นในด้ า นไม่ ดี จ ะเป็ นเรื่ อ งของการขัด แย้ งกั น การห่ า งเหิ น
การทะเลาะเบาะแว้ ง รวมถึงการไม่เข้ าใจกัน
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง หมายถึง ปริ มาณการรายงานของ
นัก เรี ย นเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ข องตนเองกับ ผู้ป กครองในด้ า นการติด ต่อ สื่ อ สาร การพูด คุย
การเข้ าใจกัน การช่วยเหลือ รวมทังการสนั
้
บสนุน ตลอดจนรวมถึงการขัดแย้ ง และความรู้สึกของ
นักเรี ยนต่อผู้ปกครองว่าไม่เข้ าใจตน
การทางานร่ วมกันในครอบครั ว หมายถึง ปริ มาณกิจกรรมในการทางานต่าง ๆ
ภายในบ้ านที่นกั เรี ยนร่วมกันและช่วยเหลือกัน ตลอดจนมีข้อตกลงร่ วมกันในการแบ่งการทางาน
กับผู้ปกครองและคนในครอบครัว
ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) ใน
ส่วนที่วดั การรับรู้ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับคู่สมรส และฉบับที่วดั ความสัมพันธ์ ระหว่าง
นักเรี ยนและผู้ปกครอง จานวน 11 ข้ อ และในส่วนที่วดั การทางานร่วมกันในครอบครัว ผู้วิจยั ได้ ใช้
แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) จานวน 5 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขต
เนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated
Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ที่ ต อบ จริ ง ที่ สุด ได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ าก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่รับรู้ ว่าตนเองมี
ความสัมพันธ์ในด้ านนัน้ ๆ มาก
การควบคุมการเล่ นเกมออนไลน์ ในครอบครั ว หมายถึง การรับรู้ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ
การดูแลและการเอาใจใส่ของสมาชิ กในครอบครัวเกี่ ยวกับ การเล่น เกมออนไลน์ เรื่ องข้ อตกลง
ที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ ในการเล่น สถานที่ในการเล่น และการเล่นเกมอย่างเหมาะสม
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิย ามปฏิบตั กิ ารของตัว
แปรนี ้ จ านวน 15 ข้ อ เป็ นแบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่ า (Summated Rating Scale)
มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวก
ผู้ที่ ตอบ จริ งที่ สุดได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้
3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่รับรู้ ว่าตนเองได้ รับ
การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์มาก
อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ หมายถึง นักเรี ยนได้ ทาการเลียนแบบเพื่ อนใน
การเล่นเกมออนไลน์ทงทางด้
ั้
านเนื ้อหา ตลอดจนการใช้ เวลาและสถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์
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ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่ตามขอบเขตเนื ้อหาและนิย ามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรนี ้ จานวน
9 ข้ อ เป็ น แบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า (Summated Rating Scale) มี ม าตร 6 ระดับ
ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่สดุ
ได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2
คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่ได้ รับอิทธิพลของ
เพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมาก
กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน หมายถึง การรายงานของนักเรี ยนให้ ทราบถึง
ความถี่และการเห็นประโยชน์ของการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน ทังกิ
้ จกรรมด้ านวิชาการ
ด้ านกีฬา และด้ านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตร กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบวัดการมี ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจ กรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ ของวรทัศน์
วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัด โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและ
นิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ ลักษณะของแบบวัดเป็ น 2 ส่วน จานวน 15 ข้ อ ส่วนแรก ให้ นกั เรี ยน
รายงานว่าตนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยนมากน้ อยเพียงใด มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ”
ถึง “น้ อยที่สุด” และส่วนที่สอง ให้ นกั เรี ยนรายงานว่าตนได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
หนึ่งมากน้ อยเพี ยงใด เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale) มี
มาตร 6 ระดับ คือ ระดับจาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย ซึง่ การตรวจให้ คะแนนผู้ที่ตอบ จริ งที่สดุ ได้
6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริ งได้ 2
คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีกิจกรรมเหมาะสม
ที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนมาก
ลัก ษณะมุ่ งอนาคตและควบคุ ม ตน หมายถึง การที่นักเรี ยนมี ความสามารถในการ
บังคับตนเองให้ กระทาสิ่งที่พึงประสงค์โดยการควบคุมตนเองให้ กระทาในสิ่งที่ควรกระทาได้ อย่าง
เป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อนาไปสู่ผลดีตามที่ตนต้ องการได้ โดยการเห็นความสาคัญในอนาคตมากกว่า
ปั จ จุบัน และมี ค วามสามารถในการอดได้ รอได้ เพื่ อ รอรับ ผลประโยชน์ ที่ยิ่งใหญ่ กว่าที่ จ ะมี ม า
ในอนาคต
ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน , งามตา วนินทานนท์
และคณะ (2536) จานวน 10 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนือ้ หาและนิยามปฏิ บตั ิการของตัว
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แปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ คือ
“จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่สุดได้
6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้ 3 คะแนน ไม่จ ริ งได้
2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
ส าหรั บ นัก เรี ย นที่ ไ ด้ ค ะแนนจากแบบวัด นี ม้ าก แสดงว่า นัก เรี ย นเป็ น ผู้มี ลัก ษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนเองมาก
สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะทางจิตของนักเรี ยนที่เกี่ยวกับความความวิตกกังวล ความ
กลัว ในเรื่ องต่าง ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ความกลุ้ มใจ ความโกรธง่าย ความตื่นเต้ น
ขาดสมาธิ เป็ นต้ น
ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน , งามตา วนินทานนท์
และคณะ (2536, อ้ า งถึ ง ใน ดุจ เดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น , 2558) จ านวน 13 ข้ อ โดยให้ เป็ น ไปตาม
ขอบเขตเนื อ้ หาและนิ ย ามปฏิ บัติก ารของตัวแปรนี ้ เป็ น แบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า
(Summated Rating Scale) มี ม าตร 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริ ง ที่ สุด ” ถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย” การตรวจให้
คะแนนสาหรับข้ อความทางลบผู้ที่ตอบ จริ งที่สดุ ได้ 1 คะแนน จริ งได้ 2 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 3
คะแนน ค่อนข้ างไม่จริงได้ 4 คะแนน ไม่จริงได้ 5 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 6 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีสขุ ภาพจิตดีมาก
เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม หมายถึง ลักษณะทางจิต
ของนักเรี ยนที่ประกอบด้ วยการรู้การคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ความรู้สึกชอบ พอใจ ไม่ชอบ ไม่พอใจ และความพร้ อมที่จะกระทาต่อบุคคลหรื อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไปในทิศทางด้ านบวกหรื อด้ านลบและในปริ มาณความรุ นแรงที่สอดคล้ องกับการรับรู้ การ
คิดถึงประโยชน์และโทษ และความรู้สกึ ของบุคคลนัน้
ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดเจตคติที่ดีตอ่ การใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์
ของดวงกมล ทรั พ ย์ พิ ท ยากร (2547) โดยใช้ เป็ น แนวทางการสร้ างข้ อ ค าถาม ให้ เป็ น ไปตาม
ขอบเขตเนื อ้ หาและนิ ย ามปฏิ บัติก ารของตัว แปรนี ้ จ านวน 11 ข้ อ เป็ น แบบวัด ประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ซึ่ง
การตรวจให้ คะแนนส าหรับ ข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่ สุดได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน
ค่อ นข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อ นข้ างไม่ จ ริ ง ได้ 3 คะแนน ไม่ จ ริ ง ได้ 2 คะแนน ไม่ จ ริ ง เลยได้ 1
คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
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สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีในการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมาก
การรู้ เท่ า ทั น เกมออนไลน์ หมายถึ ง การที่ นัก เรี ย นมี ค วามสามารถที่ จ ะเลื อ กเกม
ออนไลน์ ที่ เ ล่ น ได้ อย่ า งพอเหมาะพอควรกั บ วัย การใช้ เวลา การใช้ เงิ น รวมถึ ง การรั ก ษา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างพอดี อีกทังมี
้ การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินผล ภายใต้ บริ บท
แวดล้ อมต่ า ง ๆ ท าให้ รู้ ว่ า จะท าอะไรเกี่ ย วกั บ ข่ า วสารในโลกของเกมออนไลน์ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ
การเปิ ด รั บ ข้ อ มูล ข่าวสารที่ ส ร้ างสรรค์ แ ละการปิ ด กัน้ ข้ อ มูล ข่า วสารที่ ไร้ ประโยชน์ รวมถึ ง รั บ รู้
ผลกระทบจากโลกของเกมออนไลน์ ตลอดจนความตระหนักของสิ่ง ที่ จ ะส่ง ผลกระทบต่อชี วิต
ของนักเรี ยน และบุคคลรอบข้ างที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ขึ ้นเองโดยใช้ แนวทางการสร้ าง
ข้ อคาถามจากแบบวัดตามโครงสร้ างของการรู้ เท่าทันสื่ อ (Media Literacy) ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาของประจันบาน และอนุชา กอนพ่วง (2555) โดยงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามให้
เป็ นไปตามขอบเขตเนื อ้ หาและนิยามปฏิ บัติการของตัวแปรนี ้ จานวน 11 ข้ อ เป็ นแบบวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated
Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ที่ ต อบ จริ ง ที่ สุด ได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่มีการรู้เท่าทันเกม
ออนไลน์มาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ นการศึก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุแ ละผลของโปรแกรมปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
แนวคิดรวมถึงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเกมออนไลน์
1.1 ความหมายของเกมออนไลน์
1.2 ประเภทของเกมออนไลน์
1.3 ประโยชน์ของเกมออนไลน์
2. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.1 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
2.2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
3. ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สาเหตุข องพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.1 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
3.2 ตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.1 ลักษณะของสถานการณ์ทางสังคม กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
3.2.1.1 ปั จ จัยด้ านครอบครัว กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม
สัมพันธภาพในครอบครัว
การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
3.2.1.2 ปั จจัยด้ านกลุ่ม เพื่ อนกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม
อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
3.2.1.3 ปั จ จัย ด้ า นโรงเรี ย นกับ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
3.2.2 จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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3.2.2.1 ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
3.2.2.2 สุขภาพจิต
3.2.3 จิ ตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมการการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
3.2.3.1 เจตคติในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.3.2 การรู้เท่าทันเกมออนไลน์
3.2.4 ลักษณะชีวสังคมและภูมิ หลังของนักเรี ยนกับพฤติกรรมการการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.4.1 ระดับ ชัน้ การศึก ษากับ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสม
3.2.4.2 ผลการเรี ยนกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.4.3 การพักอาศัยกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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1. แนวคิดเกี่ยวกับเกมออนไลน์
1.1 ความหมายของเกมออนไลน์
เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นกิจกรรมการแข่งที่เกิดขึ ้นโดยคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อกลางในการ
เล่ น ที่ ต้ อ งใช้ โปรแกรมร่ ว มกับ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อ ก าหนดกติก าและสถานการณ์ ต ามที่ ผ้ ูเขี ย น
โปรแกรมกาหนดไว้ ซึ่งสามารถเล่นคนเดียว เล่นหลายคน หรื อ เล่นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็ได้
(รัฐสาห์ เลาหสุรโยธิน, 2536: 34) โดยเกมคอมพิวเตอร์ นับว่าเป็ นสื่อบันเทิงที่นิยมเล่นกันอย่าง
แพร่หลายในยุคที่คอมพิวเตอร์ กาลังเฟื่ องฟู ครอบครัวที่พอมีฐานะจะมีเครื่ องเล่นเกมคอมพิวเตอร์
แทบทุกบ้ านด้ วยความคิดว่านอกจากจะให้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ วยังได้ ฝึกสติปัญญา
อี ก ด้ วย (ธ ารง ทัศ นาญชลี และคณะ; อ้ างถึ ง ใน นพพัน ธ์ เลิ ศ ศุภ วารี , 2551 : 6) ส าหรั บ เกม
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ เล่นกันนันได้
้ มีการพัฒนารูปแบบไปเรื่ อย ๆ เริ่ มตังแต่
้ แกมกดซึ่งเป็ นเกมที่เข้ ามา
ระบาดในเมืองไทย ถัดมาคือวิดีโอที่ใช้ เล่นกับโทรทัศน์ เกมตู้หยอดเหรี ยญที่ตงอยู
ั ้ ่ตามศูนย์การค้ า
ต่าง ๆ ซึง่ ในปั จจุบนั ยังคงมีอยู่ และท้ ายสุดได้ มีการพัฒนาเกมที่สามารถเล่นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่เรี ยกกันว่าเกมออนไลน์
เกมออนไลน์ หมายถึง วิดี โอเกมที่ เล่นบนเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ โดยเฉพาะผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต (Multiple player) ที่ มี ผ้ ูเล่นพร้ อมกันได้ ตงั ้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยผู้เล่นสามารถ
ติดต่อสื่อสารตอบโต้ กนั และกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใด เกมออนไลน์ส่วนมากจะเป็ นเกมแบบ
MMO (Massive Multiplayer online) หรื อคือเกมหลายผู้เล่นที่รับจานวนผู้เล่นได้ มหาศาลในพื ้นที่ ๆ
หนึ่ง (ตังแต่
้ 100 คนขึ ้นไป) ซึง่ เกมออนไลน์มีทงประเภททั
ั้
ว่ ไป และประเภทที่มีความรุนแรงทาให้ ผ้ ู
เล่นรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของเกม เกิดการติดพัน มีการแข่งขัน มีการพนันเกิดขึ ้นได้ เช่น แร็ คนาร็ อก
เป็ นต้ น (การส ารวจความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2546: ออนไลน์)
ในงานวิจัยนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ สรุ ปความหมายของเกมออนไลน์ หมายถึงรู ปแบบของเกม
คอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นามาเป็ นเกมที่เล่นผ่านเครื อข่ายโดยเฉพาะบนอินเทอร์ เน็ตส่วนมากจะเป็ นเกม
แบบ MMO (Massive Multiplayer Online) คือ มี ผ้ ูเล่นพร้ อมกันได้ ตงั ้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยผู้เล่น
สามารถติดต่อสื่อสารตอบโต้ ซงึ่ กันและกันได้ ไม่วา่ จะอยู่ ณ สถานที่ใด
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1.2 ประเภทของเกมออนไลน์
เกมออนไลน์แบ่งออกเป็ น 3 แบบดังนี ้ (คอมพิวเตอร์ ทเู ดย์, 2546)
1. เกมที่ ใช้ เซอเวอร์ บ นอิ น เทอร์ เน็ ต ส าหรั บ เป็ น ลานประลองในการเล่น แบบ
หลายคนรวมกัน ซึ่งอาจไม่ได้ เป็ นเกมออนไลน์แบบเต็มตัว เพราะไม่จาเป็ นต้ องเล่นบนออนไลน์ก็
ได้ เช่น เกม StarCraft สามารถเล่นคนเดียว หรื อแข่งกับเพื่อนโดยผ่านแลน (Lan) ก็ได้
2. เกมที่เล่นได้ จากบนโปรแกรมบราวเซอร์ เป็ นเกมที่เขียนขึ ้นโดยใช้ ภาษจาวา
หรื อใช้ Shockwave ซึ่งสามารถเล่นได้ บนโปรแกรมบราวเซอร์ เลย รูปแบบของเกมจะเป็ นเกมง่าย ๆ
เล่นแก้ เบื่อ
3. เกมที่ เล่ น ร่ ว มกับ ผู้อื่ น เป็ นจ านวนมาก (Massive Multiplayer online) เป็ น
รูปแบบเกมออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในปั จจุบนั เนื่องจากเกมออนไลน์แบบนี ้จะดึงเอาข้ อดี
ของการเล่นร่วมกับผู้อื่นมาใช้ อย่างเต็มที่ ทาให้ อรรถรสในการเล่น
ปัจจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้ าไปอย่างไม่หยุดยัง้ เกมเองก็พฒ
ั นาให้ สามารถ
เล่นออนไลน์ ได้ ผ่านระบบ Internet และ Internet โดยปั จจุบันสามารถแบ่งเกมออนไลน์ ได้ เป็ น
7 ประเภทตามลักษณะและวิธีการเล่น ได้ แก่
1) เกมประเภท Action คือ เกมที่ เน้ นการบังคับและการตัดสินใจที่ รวดเร็ วเป็ น
หลัก เกมหลัก ประเภทนี จ้ ะมี ก ารด าเนิ น เรื่ องที่ ไม่ซับ ซ้ อ น ข้ อ ดีคื อ ฝึ ก ประสาทสัม ผัส และการ
ตัดสินใจเฉพาะหน้ า เช่น เกม Rocman เกม Pacman เป็ นต้ น
2) เกมประเภท Adventure คื อ เกมที่ มี เนื อ้ เรื่ อ งเน้ นการแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น
ขันตอน
้
เกมประเภทนี ้จะไม่เน้ นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว แต่จะฝึ กให้ ผ้ เู ล่นตังสติ
้ และวิเคราะห์โจทย์
อย่างเป็ นระเบียบ
3) เกมประเภท Simulation คือเกมจาลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่น เกมจาลองการ
ขับ รถไฟ (TSLG-Train Simulation) เกมจ าลองการทาสงคราม (War Simulation) โดยจะมี ฉาก
จาลองเสมือนจริง
4) เกมประเภท Strategy คือเกมประเภทวางแผนการรบ เกิดจากการต้ องการ
จาลองสมรภูมิทางการทหาร ผู้เล่นต้ องศึกษารู ปแบบและแนวทาง คุณสมบัติของตัวละครที่มีอยู่
เพื่อแก้ ปัญหาและหาวิธีเอาชนะ เช่นเกม Front mission (TBS) เป็ นต้ น
5) เกมประเภท Role Playing Game คื อ เกมที่ ผ้ ู เล่ น จะถู ก สมมุ ติ ใ ห้ ตนเอง
มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในเกม เพื่อค้ นหาสิ่งของหรื อเพื่อแก้ ไขปริ ศนา มีฉากจบได้ หลายรูปแบบ
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มีลักษณะคล้ ายเกมประเภท Adventure แต่มี การผูกเรื่ องและใช้ ภ าษามากกว่า เช่น เกม Final
Fantasy เกม Dragon Quest เป็ นต้ น
6) เกมประเภท Sport คือเกมจาลองสถานการณ์แข่งขันกีฬาต่าง ๆ โดยใช้ กติกา
เหมือนจริง เช่น ฟุตบอล สนุกเกอร์ กอล์ฟ เป็ นต้ น
7) เกมประเภท Hybrid คือเกมที่เกิดขึ ้นภายหลังที่เกมในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มอิ่มตัว
ผู้เล่นต้ องการความหลากหลายในการเล่นเกมมากขึ ้น ทาให้ เกิดความคิดที่ผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ
(รัตนาวรรณ หอมเนียน, 2550)
1.3 ประโยชน์ ของเกมออนไลน์
ประโยชน์ ของการเล่ นเกมออนไลน์
ข้ อดีของการเล่นเกมออนไลน์คือ เป็ นการฝึ กทักษะเชิงปั ญญาให้ มีการคิดเป็ นระบบ
เป็ นขันตอน
้
ฝึ กการตัดสินใจแก้ ไขสถานการณ์ สร้ างความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทา
ให้ เกิดความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี นอกจากนี ้ทาให้ ผ้ เู ล่นมีจินตนาการ ผู้เล่นต้ อง
จัดลาดับความคิดอย่างเป็ นระบบ และรู้ จักการวางแผน ทาให้ ผ้ ูเล่นมีส่วนร่ วมอย่างสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (ยง ภู่วรวรรณ, 2543 : 5 และ วงหทัย ตันชีวะวงศ์ , 2546 : 79) อีกทังในต่
้ างประเทศ
มีการนาเกมออนไลน์ไปบูรณาการกับการเรี ยนรู้ ทางวิชาการเพื่อให้ เด็กได้ ฝึกทักษะควบคู่ไปด้ วย
เช่น ประเทศแคนาดามีการผลิตเกมผจญภัยที่ต้องใช้ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ โดยออกแบบให้ มี
ความซับ ซ้ อนและน่าสนใจ ซึ่งท าให้ เด็กมี ความสนใจเล่นเป็ น จ านวนมาก (พิ รงรอง รามสูตร ,
2552)
2. พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น อินเทอร์ เน็ต ซึ่งสะดวก และ
รวดเร็ ว อินเทอร์ เน็ตเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ บุคคลมีความรวดเร็ วในการติดต่อสื่อสารค้ นหา
ข้ อ มูล ถ่ า ยโอนหรื อ ดาวน์ โหลดข้ อ มูล เล่น เกมออนไลน์ และประโยชน์ อื่ น ๆ อี ก มากมายแก่
ผู้ใช้ บริการ อย่างไรก็ตาม ยังมีผ้ ใู ช้ บริการอินเทอร์ เน็ตในทางที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อใช้ ในทางผิดกฎหมาย
ทังที
้ ่เจตนาและไม่เจตนา และอินเทอร์ เน็ตได้ ก้าวเข้ ามามีบทบาทกับผู้ใช้ บริการที่เป็ นวัยรุ่นได้ อย่าง
ง่ายดายและตลอดเวลา ซึง่ ถ้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเหมาะสมจะทาให้ เกิดคุณอนันต์ แต่ ถ้าใช้ อย่าง
ไม่เหมาะสม ตกเป็ นทาสของอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์ที่มีประโยชน์น้อย ที่นิยม
ในหมู่นักศึกษา เช่น การเล่นเกมออนไลน์ แบบเป็ นกลุ่ม การเล่นเกมในลักษณะเช่นนี ค้ ่อนข้ าง
ใช้ เวลานานจนทาให้ ไม่ไปทาพฤติกรรมอื่น ๆ หรื อเล่นจนละเลยต่อหน้ าที่หลักของตนเอง เป็ นต้ น
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จากการศึกษาพฤติกรรมของคนดีที่เก่งเมื่อยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันได้
้ มี
การแบ่งพฤติกรรมที่สาคัญ ออกเป็ น 4 กลุ่ม (ภาพประกอบ 1) ได้ แก่ 1) พฤติกรรมตามคุณธรรม
เช่น การแสดงความเพียร ความอดทน ความพอประมาณ ความสามัคคี การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
การประหยัด เป็ นต้ น 2) พฤติ ก รรมรั บ นวัต กรรม เป็ นการแสดงถึ ง ความตระหนั ก ของการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการยอมรับนวัตกรรม แนวทาง หรื อหลักการใหม่ ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะ
ส่งเสริ มให้ บุคคลมีความรอบรู้ในเรื่ องราวต่าง ๆ รอบตัว 3) พฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนตนเอง เป็ น
พฤติกรรมที่แ สดงถึงการทาร้ ายตนเอง เช่น การไม่เสพสารเสพติด การบริ โภคสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น
อาหาร เทคโนโลยี ข้ อ มูล ข่า วสาร อิ น เทอร์ เน็ ต อย่า งพอเหมาะพอควร การไม่ ใช้ จ่ายเกิ น ตัว
การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็ นต้ น 4) พฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น พฤติกรรมรับผิดชอบ
ต่อบทบาท หน้ าที่ และสิทธิ พฤติกรรมซื่อสัตย์ เป็ นต้ น

พฤติกรรมตาม
คุณธรรมหนึ่ง ๆ

พฤติกรรมไม่
เบียดเบียนตนเอง

พฤติกรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมไม่
เบียดเบียนผู้อ่ นื

พฤติกรรม
รับนวัตกรรม

ภาพประกอบ 1 แสดงหลักของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา: ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547 : 27-29)
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จากหลักของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ ว่า
การเป็ น คนที่ ไม่เบียดเบี ยนตนเอง นัน้ เป็ น หลักที่ ส าคัญ ประการหนึ่งในหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงซึ่งนับว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก นักเรี ยนวัยรุ่นนันมี
้ พฤติกรรมหลายประการที่เข้ าข่ายว่าเป็ น
การเบียดเบียนตนเอง โดยพฤติกรรมที่สาคัญในปั จจุบนั อย่างหนึ่ง คือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
เช่น การใช้ อินเทอร์ เน็ต การเล่นเกมออนไลน์ และการใช้ โทรศัพ ท์ มือถื อ เป็ นต้ น ซึ่งในปั จจุบัน
เทคโนโลยีการสื่ อสาร เช่น อินเทอร์ เน็ต เป็ นเทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็ ว และเข้ าถึงตัววัยรุ่ นได้
อย่ า งง่ า ยและตลอดเวลา เทคโนโลยี เหล่ า นี ม้ ี คุณ มากมายถ้ าใช้ อ ย่า งเหมาะสม เช่น การใช้
อินเทอร์ เน็ตในการค้ นคว้ าหาความรู้ การส่งข่าวสารทางอีเมล์ การเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อความ
บันเทิงคลายเครี ยด เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนที่เป็ นวัยรุ่นนันเป็
้ นวัยที่อยากรู้อยากลอง รวมถึง
ยังขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ จึงมักทาสิ่งต่าง ๆ และตัดสินใจด้ วยการใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผล ทาให้
ใช้ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ไม่เหมาะสม โดยเสพเทคโนโลยี อย่างเกิ นพอดี เช่น เล่น อินเทอร์ เน็ ตมาก
โดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์ ม ากเกิ นไป จนไม่หลับไม่นอน ไม่ทาการบ้ าน หนี เรี ยน เสี ยทัง้
สุขภาพ ร่ างกาย ตลอดจนทรัพย์สิน จนก่อให้ เกิดปั ญหาทางสังคมที่สาคัญกับประเทศไทย เช่น
ปั ญหาอาชญากรรม เป็ นต้ น ซึ่งการเสพเกมออนไลน์อย่างเกินพอดี ถือว่าเป็ นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่ง
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าถ้ านักเรี ยนมีพฤติกรรมเสพเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นพฤติกรรมที่อยู่
ในกลุม่ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนา ไม่เบียดเบียนตนเอง จะเป็ นการเบียดเบียน
ตนเองน้ อยลง ทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ สุขภาพร่ างกาย และความปลอดภั ยของตนเอง อีกทัง้ เกม
ออนไลน์ถือได้ ว่าเป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นนวัตกรรมที่มีทงแง่
ั ้ บวกและแง่ลบ ซึ่งการรับนวัตกรรมโดยไม่
เบี ยดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ใช้ อย่างเหมาะสม ถูกต้ องตามกาลเทศะ ใช้ อย่างมี
ประโยชน์ จะทาให้ มีประโยชน์อย่างยิ่งยวด ดังนันพฤติ
้
กรรมการเล่ นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
เป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นกลุม่ ของพฤติกรรมที่นา่ ปรารถนา ไม่เบียดเบียนตนเอง เช่น พฤติกรรมการไม่
เสพสารเสพติด พฤติกรรมสุขภาพ เป็ นต้ น โดยมีนกั วิจยั ในอดีตหลายท่านข้ างต้ นได้ ทาการศึกษา
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้อย่างเหมาะสมด้ วยเช่นกัน (ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร, 2547; จิต
ติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551; ปราณี จ้ อยรอด, 2552 และ วันวิสา สรี ระศาสตร์ , 2554)
ในงานวิจยั พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ที่ ผ่า นมา มี ก ารแบ่ง ศึก ษาพฤติกรรมนี อ้ อกเป็ น ด้ า นย่อ ยๆ เพื่ อ สามารถศึก ษาพฤติก รรมนี ใ้ น
เยาวชนได้ อย่างละเอียดและครอบคลุม ตัวอย่างเช่น ก่อนหน้ านี ้ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547:
12-14) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่งผู้วิจยั แบ่งการวัด
ตัวแปรนี ้เป็ น 2 ด้ าน คือ 1) พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ หมายถึง พฤติกรรม
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การใช้ อินเทอร์ เน็ตในทางที่ เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและส่วนรวมในด้ านการสื่ อสาร การค้ นหา
ข้ อ มูล เพื่ อ การศึก ษา การถ่ า ยทอดข้ อ มูล ผ่านอิ น เทอร์ เน็ ต การเล่น เกมออนไลน์ หรื อ เกมบน
อินเทอร์ เน็ตโดยการเล่นคนเดียวเพื่อสร้ างความบันเทิงทาให้ ผ่อนคลายความเครี ยด อีกทั ง้ เป็ นการ
ฝึ กทักษะต่าง ๆ ด้ วย เช่นทักษะด้ านภาพ ทักษะการคานวณ ตลอดจนการคิดวางแผน เป็ นต้ น
รวมถึ ง การเล่น เกมออนไลน์ แ บบเป็ น กลุ่ม นอกจากจะช่วยสร้ างความบัน เทิ ง แล้ วยัง เป็ น การ
ส่ง เสริ ม มิ ต รภาพระหว่างผู้เล่น ด้ วย 2) พฤติ กรรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่างเป็ น โทษ หมายถึ ง
พฤติกรรมที่บุคคลใช้ อินเทอร์ เน็ตในทางที่มีโทษต่อตนเองและส่วนรวมทังในด้
้ านการสื่อสาร เช่น
การใช้ อีเมล์หรื อค้ นหาข้ อมูลลามกหรื อนาข้ อมูลมาใช้ ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ผ้ อู ื่น รวมทังด้
้ าน
การถ่ายโอนข้ อมูล และด้ านการเล่นเกมออนไลน์ที่มีประโยชน์น้อย เช่นการเล่นเกมลามกอนาจาร
การเล่นพนันออนไลน์ หรื อการเล่นเกมที่มีลกั ษณะผิดกฏหมาย ซึ่งการเล่นในลักษณะนี ้มักจะใช้
เวลานานจนไม่ไปทาพฤติกรรมอื่น ๆ หรื อทาให้ ละเลยต่อหน้ าที่หลักของตน ด้ วยก่อให้ เกิดโทษกับ
ตนเอง ส าหรั บ จิ ต ติ พ ร ไวโรจน์ วิ ท ยาการ (2551: 11) ได้ ให้ ค วามหมายของพฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมว่า หมายถึง การที่นักเรี ยนรายงานว่า ตนได้ ใช้ เทคโนโลยี 2 ประเภท
อย่างเหมาะสม ได้ แก่ 1) อินเทอร์ เน็ต เช่น การเล่นเกมพอประมาณ การแช็ทที่มีความระมัดระวัง
เป็ นต้ น และ 2) โทรศัพท์มือถือ เช่น การคุยผ่านโทรศัพท์มือถื อกับเพื่อนในเวลาที่เหมาะสมและ
ปริ มาณการคุยที่เหมาะสม ไม่นานเกินไป เป็ นต้ น สาหรับในงานวิจยั ของ ปราณี จ้ อยรอด (2552:
58-59) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 โดย
ให้ ความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวว่า หมายถึง การที่บุคคลใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตเพื่ อทากิ จกรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการสื่อสาร 2) ด้ านการศึกษาค้ นคว้ า และ 3)
ด้ า นบัน เทิ ง นัก เรี ย นมี ก ารพิ จ ารณาไตร่ ต รอง ตัด สิ น ใจเลื อ กรั บ โดยค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและ
คุณประโยชน์ จุดมุ่งหมายในการรับรู้ขอบเขตปริ มาณในการรับ ในปริ มาณที่พอเหมาะพอดี และ
ละเว้ น การรั บ ที่ จ ะท าให้ ตนเองและผู้ อื่ น เดื อ ดร้ อน การคาดการณ์ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ถ้ ารั บ สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต และงานวิจยั ของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554: 17-18 ) ได้ ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุด้าน
สถานการณ์ ทางสังคม และการมีภูมิ ค้ มุ กันทางจิตที่เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของนักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมและไม่เข้ า
ร่ วมโครงการส่งเสริ ม การใช้ อิ นเทอร์ เน็ ต อย่างสร้ างสรรค์ และปลอดภัย ได้ ให้ ค วามหมายของ
พฤติกรรมดังกล่าวว่าพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย หมายถึง การ
กระทากิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในปริ มาณเวลาที่เหมาะสมและรับ
ข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น สามารถแบ่งศึกษาเป็ น 3 ด้ าน คือ พฤติกรรมการ
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ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย และพฤติกรรมสนับสนุน
ให้ เพื่อนใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ ค้นคว้ าข้ อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมไม่เหมาะสมจนทาให้
กลายเป็ นเด็กติดเกมจากหนังสือคาแนะนาสาหรับผู้ปกครองเรื่ อง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ของเด็ก
และวัยรุ่น ของชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และ
คณะ (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) ที่กล่าวว่าสัญญาณบ่งชี ้ว่าเด็กและวัยรุ่นอาจมีปัญหา
ติดเกม ได้ แก่ หมกมุ่นกับการเล่นเกมมาก เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับเกม ไม่สนใจหรื อเลิกทา
กิ จ กรรมที่ เคยชอบ ควบคุม ตัว เองให้ เล่ น ในเวลาที่ ก าหนดไม่ ไ ด้ ใช้ เวลาในการเล่ น เกมนาน
ติดต่อกันหลาย ๆ ชัว่ โมง หรื อเล่นนานขึ ้นเรื่ อย ๆ จากเดิมไม่กี่ชวั่ โมงต่อวัน เพิ่มเป็ นหลาย ๆ ชัว่ โมง
ต่อวัน ละเลยต่อหน้ าที่ ความรับผิดชอบ หรื อกิจ วัตรประจาวัน เช่น ไม่สนใจการเรี ยน หนี เรี ยน
ไม่เข้ าสังคม เสียสัมพันธภาพกับคนรอบข้ าง ตลอดจนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น
ดื ้อ แยกตัว เก็บตัว พูดจาหยาบคาย โกหก ลักขโมย (เพื่ อนาเงินไปเล่นเกม) เป็ นต้ น นอกจากนี ้
นาวาอากาศตรี นายแพทย์ บุญ เรื อ ง ไตรเรื อ งวรวัฒ น์ อธิ บ ดี ก รมสุข ภาพจิ ต กล่ า วเมื่ อ วัน ที่
29 มีนาคม 2560 ถึงปั ญ หาเด็กติดเกม เป็ นปั ญหาที่พ่อแม่ผ้ ูปกครองเป็ นห่วงมาโดยตลอด จาก
สถิติผ้ ูป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่ นที่ มีปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมเข้ ามารับบริ การที่คลินิกจิตเวช
วัย รุ่ นและศูน ย์ บ าบัดเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กและวัย รุ่ น ราชนคริ น ทร์ ปี 2559-2560
มี จ านวน 41 ราย ทัง้ หมดได้ รับ การบ าบัด รั ก ษาต่อ เนื่ อ งด้ ว ยยาทางจิ ต เวช การท าจิ ต บ าบัด
รายบุคคลและครอบครัวบาบัด อาการที่เข้ ามารับการบาบัด ได้ แก่ การมีปัญหาการเรี ยน ผลการ
เรี ยนตก มีปัญหาพฤติกรรมก้ าวร้ าวรุนแรงที่สมั พันธ์ กบั การเลียนแบบเกมที่รุนแรง ปั ญหาเด็กถูก
หลอก ถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านคนแปลกหน้ าที่ร้ ูจกั แค่ในเกมออนไลน์หรื อแชทไลน์ ทังนี
้ ้ เด็กที่
เล่นเกมตังแต่
้ เด็กๆ จะส่งผลกระทบชัดเจนกับการพัฒ นาความคิด สมาธิ ความจา ความอดทน
พยายาม ปั ญหาการเรี ยน เมื่อเข้ าสู่วยั รุ่น ปัญหาทังหมดจะรุ
้
นแรงขึ ้น เริ่มเห็นชัดในเรื่ องของปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ ก้าวร้ าว รุ นแรง หุนหัน(บุญเรื อง ไตรเรื องวรวัฒ น์ กรมสุขภาพจิต, 2557)
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมจากหนังสือ รู้เท่าทันสื่อ ICT ของ
มูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ และ
แผนงานสื่ อสร้ างสุขภาวะเยาวชน โดยเข็ม พร วิรุณ ราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่ อสร้ างสุขภาวะ
เยาวชน และคณะ จ านวน 116 หน้ า ISBN/ISSN : 978-616-91305-0-5 ปี ที่พิม พ์ 2554 (เข็ม พร
วิรุณราพันธ์ และคณะ. มปป.) โดยหนังสือนี ้นอกจากจาหน่ายโดยทัว่ ไปแล้ วยังเป็ นส่วนหนึ่งของ
สื่ อรณรงค์ เผยแพร่ สื่ อเพื่ อการเรี ย นรู้ รวมถึง การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมรู้ เท่าทัน สื่ อ ICT ในโครงการ
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เด็กไทยรู้ เท่าทันสื่อ ICT ซึ่งโครงการนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานเพื่อเสริ มสร้ างการรู้เท่า
ทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ให้ กบั ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นผู้ใช้ สื่อ เสพ
สื่อ และสร้ างสื่อโดยตรง ดาเนินงานโดย มูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย แผนงาน
สื่อสร้ างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ เกี่ ยวกับสื่อ ICT ทังในแง่
้
ลกั ษณะ
ของตัวสื่อ จุดเด่น จุดด้ อย ข้ อพึงระวังในการใช้ งาน รวมไปถึงการเลือกเนื ้อหาที่มากับสื่อ การใช้ สื่อ
ในทางสร้ างสรรค์ และการสร้ างสื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดความตระหนักรู้เท่าทันสื่อ ICT
ในโรงเรี ยนไทย ซึ่งจะผลักดันให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้เท่าทันสื่อ ICT ในสังคมไทยต่อไป สาหรับ
กิ จ กรรมนัน้ มี ก าร Roadshow เด็ ก ไทยรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ICT 10 จัง หวัด ประกอบด้ วยกิ จ กรรมดี ๆ
มี ป ระโยชน์ และได้ ส าระความรู้ มากมายเกี่ ย วกั บ การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ไอซี ที ส าหรั บ ผู้ ปกครอง
ครู อ าจารย์ และเด็ ก อาทิ เ ช่ น นิ ท รรศการการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ ICT เพื่ อ การศึ ก ษา :
ชมผลงานสื่อสร้ างสรรค์โดยเด็กและเยาวชนที่ได้ รับรางวัล ซุ้มให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อไอซีทีของเด็กและเยาวชน การสัมมนาเพื่อเรี ยนรู้วิธีการดูแลลูกในยุคดิจิทลั : โดยนักจิตวิทยา
และผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องพฤติกรรมเด็กกับสื่อ Walk Rally เข้ าฐานเรี ยนรู้ : เพิ่มพูนทักษะการรู้ เท่า
ทันสื่อของเด็กและเยาวชนผ่านเกมสนุก ๆ พร้ อมของรางวัลมากมาย
โครงการนี โ้ รงเรี ยนสามารถสมัครเข้ าร่วมโครงการกับมูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ได้ โดยจะได้ รับการสนับสนุนสื่อรณรงค์เผยแพร่ สื่อเพื่อการเรี ยนรู้ รวมถึงการเข้ าร่วมกิจกรรมรู้เท่า
ทันสื่อ ICT ได้ แก่แผ่นพับให้ ความรู้ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ อาทิเช่น วิธีดแู ลลูกยุคไซเบอร์ ทักษะการ
ออนไลน์อย่างปลอดภัย การป้องกันเด็กติดเกม การใช้ ประโยชน์จาก ICT สื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้
ได้ แก่ คลิ ป การ์ ตูน CyberKid สื่ อ การเรี ย นการสอนจากโครงการประกวดสื่ อ ดิ จิ ทั ล ชิ ง ถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จดหมายข่าว E-News อัพเดทข่าวสารใหม่ ๆ ทุกเดือน
เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และสิทธิในการเข้ าร่วมกิจกรรมกับโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT
ซึง่ จะมีการเดินทางไปจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
สาหรับหนังสือ รู้ เท่าทันสื่อ ICT นัน้ มี แนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสมคือ เล่นเกม
สร้ างสรรค์ เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ แบ่งให้ น้องเล่นเกมบ้ าง ไม่เล่นเกมนานเกินครัง้ ละ 2-3
ชัว่ โมง ช่วงสอบงดเล่นเกม ไม่ดาวน์โหลดเกมลามก ไม่ต่อยน้ องเหมือนต่อยศัตรู อย่าจ่ายเงินมาก ๆ
เพื่อซื ้อเกมหรื อชัว่ โมงเล่นเกม เกมไหนสนุกดีมีประโยชน์ให้ บอกต่อ ตังชมรมสอนเกมสร้
้
างสรรค์ใน
โรงเรี ยน เลือกเกมให้ เหมาะสมกับช่วงวัยของเรา สาหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือ ใช้ เลขบัตร
ประชาชนของพ่อแม่เพื่อเข้ าเล่นเกมออนไลน์ ยึดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ เล่นเกมคนเดียว ขโมยของ/
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ไอเท็ ม เกม อดข้ าวเอาเงิน ไปซื อ้ เกม/ไอเท็ ม เกม เล่น เกมรุ นแรง ลามก ผิ ดศี ล ธรรม เลี ยนแบบ
พฤติกรรมไม่ดีในเกม นัดพบเพื่อนที่คยุ กันผ่านเกม ตลอดจนพนันแข่งขันเล่นเกม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ วา่ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ในงานวิจัยนี ้ หมายถึง การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตโดยคานึงถึงคุณ ประโยชน์ที่จะได้ รับและรู้ จกั ประมาณในการเล่นให้ อยู่ในปริ มาณที่
เหมาะสมไม่นานเกินไปและละเว้ นการเล่นที่จะทาให้ ตนเองเดือดร้ อน ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึงจะแบ่ง
ศึก ษาพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ โดยแบ่ง ศึก ษาใน 2 ด้ าน คื อ 1) พฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ 2) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย เช่น ในการใช้
เวลาการเล่นเกมออนไลน์ในปริ มาณที่เหมาะสม เล่นเกมที่ดีและเหมาะสมกับวัย เล่นในสถานที่ที่
ปลอดภัย และไม่ใช้ เงินมากเกินสาหรับการเล่นเกม
2.1 พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
จากการศึกษาผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ จากการเล่น เกมออนไลน์ ของวัย รุ่ น ในปั จ จุบัน
มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวกับผลที่ เกิดขึน้ จากพฤติกรรมการเล่นเกมของวัยรุ่ นว่ามี
หลายลักษณะ เช่น ผลต่ออารมณ์ บุคลิกภาพ การเรี ยน สุขภาพ ชีวิตประจาวัน การปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นในสังคมทัง้ ด้ านเพื่อน และครอบครัว โดยมีผลกระทบทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ สาหรับ
ผลกระทบด้ านบวกนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั นัน้ พบว่าสามารถสรุปผลกระทบ
ทางบวกออกเป็ น 4 ประการดัง นี ้ (พิ รงรอง รามสูต , 2552; ไพบูล ย์ เปานิ ล และคณะ, 2552;
Colwell and Payne, 2002; Dorman, 1997)
1) ในด้ านการศึกษา/ทักษะอาชีพ เกมออนไลน์ เป็ นช่องทางที่จะสามารถสร้ าง
ความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต การเรี ยนรู้ จากเกม และสามารถใช้ ประเมินทักษะใน
ด้ านต่าง ๆ ของเด็กได้ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ วางแผน การฝึ กขับ ขี่ การฝึ กเป็ นนักธุรกิ จ ฯลฯ
นอกจากนี ้ทักษะความชานาญเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ สามรถนาไปสู่การพัฒนาเป็ นผู้สร้ างเกม
(game programmer/game designer)
2) ในด้ านการพัฒนาทักษะการเข้ าสังคม การเล่นเกมออนไลน์เป็ นกิจกรรมที่ทา
ให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในหมูเ่ พื่อน หรื อเป็ นช่องทางในการทาความรู้จกั กับเพื่อนใหม่ ๆ
3) ในด้ านอารมณ์ และจิตใจ เกมออนไลน์ สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการผ่อน
คลายความเครี ยด สร้ างความสนุกสนาน ตอบสนองความต้ องการของวัยรุ่น ในกรณีที่บางเรื่ องใน
ชีวิตจริงไม่สามารถทาได้
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4). ในด้ านร่างกาย เกมออนไลน์ สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กทักษะการใช้
มือ การใช้ ตา การเคลื่อนไหวได้
นอกจากนี ้การเล่นเกมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการและการเรี ยนรู้
้
กทักษะการใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยี ฝึ กพัฒนาการกล้ ามเนื ้อ
ในหลายด้ าน (ภัทรพล, 2551) ทังการฝึ
มือให้ สมั พันธ์กบั สายตา การมีโอกาสฝึ กฝนในการใช้ ภาษา กระตุ้นให้ นกั เรี ยน มีความกระตือรื อร้ น
สนใจการเรี ยนรู้วิชาแขนงต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น และอีกทังยั
้ งให้ ความบันเทิงจากเกมช่วยให้ ผ้ เู ล่นได้ ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด (ศิรมณ์ เสถียรรัมย์ และกฤษฎา ศรี แผ้ ว , 2557) อีกทัง้ ผศ.ดร.พิรงรอง ราม
สูต และคณะ ภาควิช าวารสารสนเทศ คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย เจ้ าของ
ผลงานวิจัย เรื่ อง "การสร้ างภูมิ ค้ ุมกันการติดเกมออนไลน์ สาหรับเยาวชนไทย" ซึ่งได้ รับรางวัล
ผลงานวิจัยดี เด่น ประจ าปี 2553 สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนิ เทศศาสตร์ จากสภาวิจัย
แห่งชาติ (พิรงรอง รามสูต, 2552) กล่าวว่าเกมที่ดีมีมากมายทังเกมที
้
่มีสาระและเกมที่ช่วยให้ เด็ก
ผ่อนคลายความเครี ยดจากการเรี ยน จึงควรพยายามทาความเข้ าใจว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่เด็กชอบ
ที่จะเล่นเกม สมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ เด็กก็จะเล่นเกมหรื อกีฬาชนิดอื่นๆ การแยกเด็กออกจาก
เกมจึงเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถทาได้ จึงควรดูแลให้ การเล่นเกมอยู่ในระดับที่เหมาะสมแทน จริ งๆ แล้ ว
การเล่นเกมมี ข้อดีค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะเมื่อนาไปใช้ อย่างถูกวิธี ในต่างประเทศมีการนาเกม
ออนไลน์ ไปบูรณาการกับ การเรี ยนรู้ ทางวิช าการ เพื่ อให้ เด็ก ได้ ฝึก ทัก ษะไปควบคู่ไปด้ วย เช่น
ประเทศ แคนาดามีการผลิตเกมผจญภัยที่ต้องใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ โดยออกแบบให้ มีความ
ซับซ้ อนและน่าสนใจ ซึ่งก็มีเด็กให้ ความสนใจ เล่นเป็ นจานวนมาก ฯลฯ นอกจากนี ้เกมยังถือเป็ น
พื ้นฐานที่สาคัญของ Creative economy ผู้เล่นเกมหลายคนสามารถพัฒ นาตนเอง จากการเล่น
เกมไปสู่ อี ก ขั น้ หนึ่ ง เช่ น เป็ นโปรแกรมเมอร์ ฯลฯ และ ยง ภู่ ว รวรรณ (2543) และ วงหทั ย
ตัน ชี วะวงศ์ (2546) ได้ ส รุ ป ประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการเล่น เกมออนไลน์ โดยกล่า วว่าการเล่น เกม
ออนไลน์ 1) เป็ นการฝึ กทักษะเชิงปั ญญา ให้ มีการคิดเป็ นระบบ เป็ นขัน้ ตอน 2) เป็ นการฝึ กการ
ตัดสินใจแก้ ไขสถานการณ์ และรู้จกั วางแผน 3) เป็ นการสร้ างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และ 4) ทาให้ เกิ ดความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี นอกจากนี ้หนังสือ “เด็กไทย
รู้เท่าทันสื่อ” ที่เขียนและเรี ยบเรี ยงโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก ของสานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการที่เด็กที่เล่นเกมว่าหากรู้จกั เลือกประเภทและแบ่ง
เวลาในการเล่ น เกมให้ เหมาะสม ก็ อ าจจะได้ รับ ประโยชน์ จ ากการเล่ น เกม เช่ น ได้ รั บ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิ น ได้ พัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ ได้ ช่วยในเรื่ องการวางแผน หรื อ ส่งเสริ ม
ทักษะด้ านภาษา เป็ นต้ น (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2558.) อีกทัง้ เข็มพร วิรุณราพันธ์ (อ้ างถึงใน ศรี ดา
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ตันทะอธิพานิช และคณะ, 2554) กล่าวถึงการเล่นเกมส่งผลอย่างไร ในด้ านบวก เกมสร้ างความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะมีความสมจริ งทังภาพ
้
แสง สี และเสียง ผู้เล่นสามารถสวมบทบาท
เป็ นตัวละครในเกมได้ ทาให้ เข้ าถึงอารมณ์ ในเกม สาหรับเกมออนไลน์ทาให้ เด็กๆ มีเพื่อน ใหม่ที่
ร่วมเล่นเกม ทาภารกิจในเกมร่วมกัน เกมยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น คลายเครี ยด ให้ ความสนุก
เกม ฝึ กทักษะ เช่น เกมกีฬา ฝึ กพิมพ์ดีด ฝึ กภาษา เกมเฉพาะด้ าน เช่น เกมฝึ กขับเครื่ องบิน การใช้
อาวุธ ฝึ กยุทธวิธีการรบในวงการทหาร เกมฝึ กผ่าตัดในวงการแพทย์ เป็ นต้ น
ในงานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงกาหนดความหมายของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่ อการเสริ ม สร้ างทักษะ ไว้ ว่า หมายถึง การรายงานของนักเรี ยนที่ เกี่ ยวกับ การเลื อกเล่นเกม
ออนไลน์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อเสริ มทักษะ 3 ด้ าน คือ 1) ทักษะด้ านการคิดโดยนักเรี ยนมี
ความสามารถในการพิ จ ารณาไตร่ ต รองแก้ ปั ญหา มี ค วามละเอี ย ดในการจ าแนกแยกแยะ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลเรื่ องราวเหตุการณ์ ต่าง ๆ อย่างชานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงหรื อข้ อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรื อยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
เชื่ อหรื อสรุ ป 2)ทักษะการวางแผนและตัดสิ นใจ โดยนัก เรี ยนก าหนดทางเลื อกที่ ดี ที่สุดในการ
ปฏิบตั ิงานไว้ ล่วงหน้ า เพื่อให้ เกิดความสาเร็ จและบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ต้องการของ
นักเรี ยนในปั จจุบนั ที่มีผลต่ออนาคต ตลอดจนการเลือกระหว่างทางเลือก ต่างๆ ที่มีอยู่ ดังนันการ
้
วางแผนและตัดสินใจจึงเป็ นการเตรี ยมหรื อคาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ า ทาให้ มีความพร้ อมที่จะตัดสินใจ
เลือกปฏิบตั ิงานหรื อกระทาอะไรในอนาคต ซึ่งการวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะต้ องสามารถตอบ
คาถามได้ ถูกต้ องชัดเจน เช่น ทาอะไรบ้ าง ทาเมื่ อไร ใครเป็ นคนทา เป็ นต้ น 3) ทักษะการสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างบุค คลของนัก เรี ย น เป็ น การสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ คนอื่ น ๆ โดยการมี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อน ทังนั
้ นจะต้
้ องมีการคอยช่วยเหลือ ประคับประคองซึง่ กันและกัน
การวัดพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
จากการประมวลผลงานวิจยั ที่เทียบเคียงงานวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่ามีงานวิจยั จานวน
หนึ่ง ทาการวัดพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้ นคว้ าหาความรู้ ของเยาวชน ด้ วยวิธีมาตร
ประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) ตัวอย่างเช่นในงานวิจยั ของ สาธิต บุญเซ่ง (2547)
สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ กิจกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ต่อมาดวงกมล ทรัพ ย์พิทยากร (2547)
สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์และโทษแยกจากกัน โดยให้ ผ้ ตู อบ
รายงานในข้ อความแต่ละประโยคเกี่ยวกับการใช้ หรื อไม่ใช้ บริการ 4 ประเภทที่เชื่อมต่อกับเครื อข่าย
อิน เทอร์ เน็ ตในทางที่ มี ป ระโยชน์ ห รื อโทษต่อตนเองและส่วนรวม วัด ด้ วยแบบวัด เป็ นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale) มี ม าตร 6 ระดับ จาก “จริ งที่ สุด ” ถึง
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“ไม่จริ งเลย” จานวน 12 ข้ อ ต่อมาจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จานวน 10 ข้ อ และวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554 : 273-274 ) สร้ างแบบ
วัดพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่ อการเรี ยนรู้ วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า มี
มาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” จานวน 12 ข้ อ
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น ได้ มี การสร้ างแบบวัดเกี่ ยวกับพฤติกรรม เช่น
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ และเป็ นโทษโดยวัดแยกกัน พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้ ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่ จานวน 15 ข้ อ
สาหรับวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ ตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยาม
ปฏิ บัติการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale)
มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวก
ผู้ที่ ตอบ จริ งที่ สุดได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้
3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
2.2 พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างปลอดภัย
การเล่น เกมออนไลน์ นัน้ ส่ง ผลทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ ส าหรั บ ในด้ า นบวก เกม
ออนไลน์สร้ างความสนุกนานเพลิดเพลิน เพราะในเกมออนไลน์มีความสมจริ งทังภาพ
้
แสง สี และ
เสียง ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็ นตัวละครในเกมได้ ส่งผลให้ ผ้ เู ล่นเข้ าถึงอารมณ์ในเกม และทา
ให้ เด็ก ๆ มีเพื่อนใหม่ที่ร่วมเล่นเกมด้ วยกัน การเล่นเกมออนไลน์ทาให้ คลายเครี ยด ให้ ความสนุก
และเสริ ม สร้ างทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เช่ น ทั ก ษะด้ านกี ฬ า ภาษา พิ ม พ์ ดี ด เป็ นต้ น แต่
ขณะเดี ย วกัน การเล่น เกมออนไลน์ ก็ มี ผ ลทางด้ านลบ ท าให้ เกิ ด โทษหากเด็ก เลื อ กเกมเล่น ไม่
เหมาะสม หรื อเล่นเกมติดต่อกัน เป็ นเวลานานเกินไป อาทิเช่น หากเด็กเล่นเกมรุ นแรง เกมผิด
ศีลธรรม อาจจะเกิดการซึมซับ คุ้นชินกับพฤติกรรมนัน้ ๆ ในเกมนัน้ ๆ ไปด้ วย สาหรับการใช้ เวลา
เล่นเกมมากเกิ น ไป ท าให้ เด็ก ติด เกม เป็ น โรคเก็ บ ตัว ซึม เศร้ า ขาดปฎิ สัม พันธ์ กับ คนรอบข้ าง
ละเลยการเรี ยนและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อปั ญหาอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเกมออนไลน์
ดังนันความปลอดภั
้
ย (Safety) จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดเมื่อเยาวชนเล่นเกมออนไลน์ เยาวชนควร
ได้ รั บ การสอนให้ ร้ ู จัก วิ ธี ในการป้อ งกัน ตนจากการเล่ น เกมที่ ไ ม่ เหมาะสม ในอดี ต มี ก ารวิ จัย
พฤติกรรมที่ เกี่ ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน เช่น รุ จิเรศ พิชิตานนท์ (2546: 38-39) ได้
กล่าวไว้ ว่า พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการแยกแยะ
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และพิจารณาคุณลักษณะของอาหารในหลายๆ ด้ านพร้ อมกัน คือ คุณค่า ความสะอาด ราคา และ
ความชอบ เพื่อเลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่สดุ และอนรรฆนงค์ เรี ยบร้ อยเจริ ญ (2549: 11)
ได้ กล่าวไว้ ว่า พฤติกรรมป้องกันตน หมายถึง การกระทาของนักเรี ยนหญิ งที่แสดงถึงการปกป้อง
ตนเองจากการคุม คามทางเพศ เช่น การไม่ ไปในที่ ลับ ตาสองต่อ สองกับ เพื่ อ นชาย หลี ก เลี่ ย ง
เส้ นทางกลับบ้ านเป็ นทางที่เปลี่ยว การไปเที่ยวที่ บ้านเพื่อนชายโดยไม่มีใครอยู่ที่บ้านนัน้ เป็ นต้ น
นอกจากนีม้ ีการวิจัยพฤติกรรมการใช้ เครื่ องมื อสื่อสาร เช่น โทรศัพ ท์มือถื อ และสื่ออินเทอร์ เน็ต
อย่างปลอดภัยอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่นดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547: 12) ได้ กล่าวไว้ ว่า พฤติกรรม
การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ างเป็ น ประโยชน์ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในทางที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในด้ านการสื่อสาร การค้ นหาข้ อมูลเพื่อการศึกษา การถ่ายทอด
ข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต การเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดนอกจากนี ้ นรา จันชนะกิจ (2548:
8) ได้ กล่าวไว้ ว่าพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย หมายถึง การกระทาของนักศึกษา
ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ โทรศัพท์มือถือให้ เกิดความปลอดภัยต่อตัวเอง เช่น ไม่ใช้ โทรศัพท์มือถือใน
ขณะที่ ทากิจกรรมอื่นๆ พร้ อมกัน (เช่น ใช้ โทรศัพ ท์มือถื อในขณะขับรถยนต์โดยไม่มี Hand free
เป็ น ต้ น) อ่านค าแนะน าในคู่มื อการใช้ และการซ่อ มบ ารุ ง โทรศัพ ท์ มื อถื ออย่างถูกวิธี แ ละไม่ใช้
โทรศัพท์มือถือในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง เป็ นต้ น และ สาหรับจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551:
11) ได้ กล่าวไว้ ว่า พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม หมายถึง การที่นกั เรี ยนรายงานว่า
ตนได้ ใช้ เทคโนโลยี 2 ด้ านอย่างเหมาะสม ได้ แก่ 1) อินเทอร์ เน็ต เช่น การเล่นเกมพอประมาณ การ
แช็ทที่มีความระมัดระวัง เป็ นต้ น และ 2) โทรศัพท์มือถือ เช่น การคุยโทรศัพท์มือถื อกับเพื่อนใน
เวลาที่เหมาะสมและปริ มาณการคุยที่เหมาะสม ไม่นานเกินไป อีกทังวั
้ นวิสา สรี ระศาสตร์ (2554)
ได้ กล่าวไว้ ว่า พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัยตามหลักและวิธีการที่นกั วิชาการและ
นักพัฒนาแนะนา เช่น ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวแก่คนแปลกหน้ า ไม่โต้ ตอบจดหมาย ข้ อความ หรื อ
ความคิดเห็นในกระดานข่าวที่เห็นว่าอาจเป็ นอันตราย หากพบว่าสิ่งที่พบเห็นก่อให้ เกิดความรู้สึก
อึดอัดใจ ไม่สบายใจ ให้ เลิกใช้ บริ การนันเสี
้ ย ไม่นดั พบกับผู้อื่นในเว็บไซต์โดยไม่บอกผู้ปกครองให้
ทราบเสียก่อน เป็ นต้ น นอกจากนี ้อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง เด็กทุกคนที่เล่นเกมมีความเสี่ยง
“เสพติดเกม” ซึง่ เป็ นปัญหาพฤติกรรมเสพติดทางสมอง เช่นเดียวกับ “ติดสารเสพติด” เสี่ยงโรคร่วม
ทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้ า โรควิตกกังวล รุนแรงถึงขันโรคจิ
้
ตเวช และฆ่าตัวตาย นอกจากนี ้ ยัง
สัมพันธ์ กับพฤติกรรมก้ าวร้ าว ใช้ ความรุนแรงเลียนแบบเกม เสี่ยงเป็ นผู้ก่ออาชญากรรม หรื อตก
เป็ นเหยื่อของอาชญากร เสียสมาธิ ผลการเรี ยนแย่ลงอย่างชัดเจน โดยการเล่นเกมนานเกินกว่า 2
ชัว่ โมงต่อวันในวันหยุด จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 2.5 เท่า การเล่นเกมนานเกินกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน
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ในวันธรรมดา จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 1.8 เท่า อาการติดเกม คือ ต้ องเล่นเกมนาน ๆ และนานขึ ้น
เรื่ อย ๆ และมักจะเสียอารมณ์ทกุ ครัง้ ที่พอ่ แม่บอกให้ เลิก ที่สาคัญ เสียหน้ าที่ของตนเอง
อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต แนะว่ า ในเด็ ก อายุ น้ อยกว่ า 3 ปี ไม่ แ นะน าให้ เล่ น เกม
คอมพิวเตอร์ อายุ 3-6 ปี เล่นได้ เฉพาะเกมส่งเสริ มการศึกษา โดยมีผ้ ปู กครองควบคุม อายุ 6 ขวบ
ขึ ้นไป เล่นเกมอื่นๆ ที่ถกู กาหนดไว้ สาหรับเด็กแต่ละวัย หลีกเลี่ยงเกมที่มีความรุนแรง อายุ 13 ปี ขึ ้น
ไป หลี กเลี่ ยงเกมที่ มี เนื อ้ หาความรุ นแรงมากเกิ น ไป เช่น ฉากต่อสู้นองเลื อด และห้ ามเล่นเกม
ที่มีการวางแผนฆ่าศัตรู เพศสัมพันธ์ คาหยาบคาย การพนัน และยาเสพติด วันธรรมดา สามารถ
เล่น ได้ น้ อ ยกว่า 1 ชั่วโมงต่อ วัน ขณะที่ วัน หยุด น้ อ ยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ วัน ไม่ค วรเล่ น ต่ อ เนื่ อ ง
นานเกิ น กว่าชั่วโมง ทัง้ นี แ้ นะนาให้ เด็กและวัย รุ่ น ฉลาดเล่น และรู้ วินัย หลี ก เลี่ ยงเกมออนไลน์
ที่ มี ลักษณะที ม ผู้เล่น หลายคน ไม่ค วรเปิ ด เผยข้ อมูล ส่วนตัว ไม่นัดพบกับ คนแปลกหน้ าที่ ร้ ู จัก
ผ่านเกมออนไลน์ ควรบอกพ่อแม่เมื่ อพบสถานการณ์ ที่ ไม่น่าไว้ ใจ เช่น ถูกข่ม ขู่ คุกคาม รี ด ไถ
การซื อ้ ของในเกม ส าหรับ พ่อ แม่ผ้ ูป กครอง ขอแนะนาให้ ติด ตามพฤติกรรมการใช้ เงิน ของลูก
สถานที่ ร้ านเกมแถวบ้ าน/ โรงเรี ย นอย่ า งสม่ า เสมอ ไม่ อ นุ ญ าตให้ เล่ น เกมในห้ องส่ ว นตั ว
ตังกติ
้ การ่วมกัน ไม่ควรเล่นเกมก่อนทาการบ้ าน/ก่อนเข้ านอน ตลอดจน ชวนทากิจกรรมสร้ างสรรค์
ทดแทน เช่น งานอดิเรก ออกกาลังกาย กี ฬ า จิ ตอาสา และไม่ค วรอนุญ าตให้ เล่นเกมขณะท า
กิ จ กรรมอื่ น หรื อ ขณะเดิ น บนทางสาธารณะ (บุ ญ เรื อ ง ไตรเรื อ งวรวัฒ น์ กรมสุ ข ภาพจิ ต .
http://www.forums.dmh.go.th/index.php?topic=138956.0) นอกจากนี ใ้ นเว็ บ ไซต์ ข อง Ruetairut
(Ruetairut. http://sites.google.com/site/ruetairut58/kar-len-xyang-plaxdphay) กล่า วถึง
เกร็ ดความรู้ด้านคอมพิว เตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการเล่นเกมอย่างปลอดภัยไว้ ดงั นี ้ 1) จากัดเวลาเล่น
2) อย่าเล่นเกมที่ไม่มีตอนจบ 3) หลีกเลี่ยงเกมยาก ๆ 4) เล่นเกมลับสมอง 5) ชวนคนอื่นมาเล่นเกม
ด้ ว ยกัน 6) อย่ าเล่ น เกมพนัน 7) อย่ าสิ น้ เปลื อ งเงิ น ไปกับ เกม 8) อย่า เล่น เกมผิ ด กฎหมาย 9)
ใส่ใจสุขภาพกาย อีกทังจากคู
้
ม่ ือการขับเคลื่อนงานการสร้ างภูมิค้ มุ กันของสังคมในมิติวฒ
ั นธรรม
จั ด ทาโดยสานั ก เฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม (สานั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม , 2557.
www.m-culture.go.th/www.c-me.go.th) ได้ ก ล่าวถึ งการแนะน าแนวทางการเล่น เกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย เช่น ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวต่าง ๆ และไม่ควรนัดพบกับคนที่ร้ ูจกั ผ่านการเล่น
เกมออนไลน์และต้ องบอกพ่อแม่ถ้าพบถูกข่มขู่คกุ คาม หรื อพบเหตุการณ์ไม่นา่ ไว้ ใจ นอกจากนี ้ควร
มีการติดตามเรื่ องการใช้ เงินของเด็กในการเล่นเกม เนื่องจากบางเกมมีการจูงใจให้ มีการซื ้อขาย
สิ่งของภายในเกมด้ วยเงินจริ ง ทังนี
้ ใ้ นส่วนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย นัน้
เข็มพร วิรุณราพันธ์ (อ้ างถึงใน ศรี ดา ตันทะอธิพานิช และคณะ, 2554) ให้ แนวทางในการเล่นเกม
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ออนไลน์อย่างปลอดภัยไว้ วา่ 1) การรู้เท่าทันเกมของเด็ก เด็ก ๆ ควรรู้ว่าเกมออนไลน์ถกู สร้ างขึ ้นมา
ให้ ติด คือ สนุกสนาน สมจริ ง ท้ าทาย สนองตอบความต้ องการพื ้นฐานหลายอย่างของมนุษย์ 2)
การป้องกันการติดเกมออนไลน์ เด็ก ๆ ต้ องมี การดูแลตัวเองตังแต่
้ เริ่ มเล่นเกมออนไลน์ ควบคุม
เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ไม่ให้ เกินวันละ 1-2 ชัว่ โมง และไม่จาเป็ นต้ องเล่นเกมออนไลน์ทุกวัน
จะได้ ไม่เสี ย เวลา เสี ยเงิน เสี ยการเรี ยน เสี ยสุขภาพ และเสี ยเพื่ อน 3) การรู้ ทัน เนื อ้ หาของเกม
ออนไลน์ เด็ก ๆ ต้ องเข้ าใจว่าเกมออนไลน์มีเนื ้อหา มีเรื่ องราว มีภารกิจที่ผ้ เู ล่นจะต้ องทาให้ ได้ ใน
เกมออนไลน์ และเป็ นเพี ยงเรื่ องสมมติไม่ใช่เรื่ องจริ ง เป็ นเพี ยงเรื่ องที่ ถูกสร้ างขึน้ มาเพื่ อความ
สนุกสนานบันเทิง เพิ่มสีสรร และสร้ างอรรถรส ผู้เล่นต้ องแยกให้ ออก ไม่ซึมซับอารมณ์ บทบาท
หรื อ ภารกิจที่ต้องทาในเกมออนไลน์เอาออกมาใช้ ในชีวิตจริง
จากการประมวลความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงกาหนดความหมายของพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ได้ ว่า หมายถึง การเล่ นเกม
ออนไลน์ของนักเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยมีความปลอดภัยต่อตนเองในการใช้ เวลาการ
เล่นเกมออนไลน์ในปริมาณที่เหมาะสม เล่นเกมที่ดีและเหมาะสมกับวัย เล่นในสถานที่ที่ปลอดภัย
และไม่ใช้ เงินมากเกินสาหรับการเล่นเกม
การวัดพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างปลอดภัย
จากการประมวลผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในอดีต พบว่ามีงานวิจยั จานวนหนึ่ง ทา
การวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องใกล้ เคียงกับการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้ วยวิธีมาตรประเมิน
รวมค่า (Summated Rating Method) ตัวอย่างเช่น รุจิเรศ พิชิตานนท์ (2546: 44) ได้ สร้ างแบบวัด
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินในนักเรี ยน โดยพิจารณาถึงลักษณะของอาหารที่เลือกกินร่วมกันใน 4 มิติ
ได้ แก่คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ราคาและความชอบหรื อความน่ากิน ดวงกมล ทรัพย์
พิทยากร (2547: 63) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์และโทษแยก
จากกัน ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการใช้ หรื อไม่ใช้ บริ การ 4 ประเภท ได้ แก่ การสื่อสาร การค้ นหาข้ อมูล
การถ่ายโอนข้ อมูลและการเล่นเกม ที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในทางที่มีประโยชน์และโทษ
ต่อตนเองและส่วนรวม วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า มี ม าตรวัด 6 ระดับ จาก
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ด้ านละ 12 ข้ อ นรา จันชนะกิจ (2548: 51) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรม
การใช้ โทรศัพท์อย่างปลอดภัย ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ ยวกับการแสดงออกถึงการใช้ โทรศัพท์มือถื ออย่าง
ปลอดภั ย และการพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมมากน้ อ ยในการใช้ โทรศัพ ท์ ได้ อ ย่า งปลอดภัย
แบบวัดมีคาถามจานวน 15 ข้ อ พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน และมีคา่ ความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .76 สาหรับอนรรฆนงค์ เรี ยบร้ อยเจริ ญ (2549: 53) สร้ างแบบวัด
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พฤติกรรมป้องกันตนของนักเรี ยนหญิ งที่แสดงถึงการปกป้องตนเองจากการคุกคามทางเพศ วัด
ด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จานวน 12 ข้ อ มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สุด” ถึง
“ไม่จริ งเลย” และจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551: 46) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม โดยให้ นกั เรี ยนรายงานว่า การใช้ เทคโนโลยี 2 ประเภท ได้ แก่ โทรศัพท์มือถือ (เช่น
การคุยโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนในเวลาที่เหมาะสม และปริ มาณการคุยที่เหมาะสม ไม่นานเกินไป)
และอินเทอร์ เน็ต (เช่น การเล่นเกมพอประมาณ การแช็ทที่มีความระมัดระวัง) แบบวัดนี ้มีจานวน
10 ข้ อ และวันวิ สา สรี ระสาสตร์ (2554: 91) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่าง
ปลอดภัย แบบวัด นี ม้ ี จ านวน 34 ข้ อ วัด ด้ วยแบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า มี ม าตรวัด
6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น ได้ มีการสร้ างแบบวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมฉลาดเลือก
กิน พฤติกรรมป้องกันตนของนักเรี ยนหญิง พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์อย่างปลอดภัย พฤติกรรมการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษโดยวัดแยกกัน พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม และพฤติก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่างปลอดภัย ซึ่ง เป็ น พฤติก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาในครัง้ นี ้ ในการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดขึน้ ใหม่ ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดขึน้ ใหม่ จานวน
12 ข้ อ สาหรับวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ตามขอบเขตเนื อ้ หาและนิยาม
ปฏิ บัติการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale)
มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวก
ผู้ที่ ตอบ จริ งที่ สุดได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้
3 คะแนน ไม่จ ริ ง ได้ 2 คะแนน ไม่ จ ริ ง เลยได้ 1 คะแนน ส าหรั บ ข้ อ ความทางลบจะได้ คะแนน
ในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับแบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม วัดด้ วยพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และแบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
โดยนัก เรี ย นที่ ไ ด้ ค ะแนนมาก แสดงว่า เป็ นนัก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมมาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ส าหรั บ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ ข องเยาวชนนัน้ นับ เป็ นพฤติ ก รรมที่
เกี่ ย วกับ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งหนึ่ ง และมี ง านวิ จัย ของนัก วิ จัย บางท่า นที่ เกี่ ย วกับ พฤติก รรมที่
เกี่ยวกับสังคมออนไลน์ เช่น งานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ศึกษาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์ เน็ต) อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
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พบว่าเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอดพียง ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
และการเป็ นผู้มีสติสมั ปชัญญะเป็ นแปรตัวที่สาคัญต่อการทานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม วัน วิ ส า สรี ร ะศาสตร์ (2554) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า ง
สร้ างสรรค์และปลอดภัย โดยศึกษาตัวแปรสาเหตุตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interaction
model) สร้ างเป็ นกรอบแนวคิ ด แบบสหวิ ท ยาการ โดยค้ น พบว่า เจตคติต่อ พฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อ
การเรี ยนรู้ และพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย โดยการ
ควบคุมการใช้ อินเทอร์ เน็ตจากผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยผ่านเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และ
ปลอดภัย
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงคาดว่าการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของปั จจัยที่ เกียวข้ องกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมออนไลน์อย่างเหมาะสม ที่มี 2 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อ
การเสริ ม สร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยการศึกษาตัวแปร
สาเหตุตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interaction model) จะทาให้ สามารถค้ นพบปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
3.1 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
ส าหรั บ สาเหตุในการเกิ ด พฤติ ก รรมต่า ง ๆ นัน้ ได้ มี ค าอธิ บ ายถึ ง ที่ ม าโดยอาศัย
ทฤษฎี ที่ ส ร้ างรู ป แบบที่ เ รี ย กว่ า รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สัม พั น ธ์ นิ ย ม (Interactionism Model) ของ
Magnusson and Endler (1977 : 18-21; Gill, 2000; Tett & Burnett, 2003; Krueger, 2009) ซึ่ ง
มีแนวคิดว่า แม้ ในลักษณะสถานการณ์ เดียวกันบุคคลต่างๆย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ดังนันสาเหตุ
้
ของพฤติกรรมจึงมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตหรื อลักษณะจิตของบุคคลนันรวมเข้
้
ากับ
ลักษณะทางสถานการณ์ จึง ก่อให้ เกิ ดพฤติกรรมต่างๆดังนัน้ จึงน าแนวความคิดดังกล่าวมาใช้
อธิบายปรากฏการณ์ ทางพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งกล่าวโดยสรุ ปว่า พฤติกรรมต่างๆของบุคคลเกิดขึน้
จากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
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1) ลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบนั หรื อ สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่บคุ คลกาลัง
เผชิ ญ อยู่ในขณะนัน้ ซึ่ง จะเอื อ้ อ านวยหรื อ ขัด ขวางการเกิ ด พฤติก รรม ตัวอย่า งเช่น ลัก ษณะ
ความสัม พัน ธ์ ในครอบครัว การอบรมเลี ย้ งดูจ ากบิด ามารดา รวมถึ ง การได้ รับ การฝึ ก ฝนจาก
โรงเรี ยนให้ มีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี โดยหากบุคคลมีความเกี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ
ตลอดเวลา บุคคลก็มีแนวโน้ มที่จะกระทาพฤติกรรมที่สอดคล้ องตามที่วสถานการณ์ผลักดัน
2) จิตลักษณะเดิมของบุคคล เป็ นจิตลักษณะค่อนข้ างคงที่ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพล
ของสถานการณ์ ปัจจุบัน เป็ นจิ ตลักษณะที่ ก่อตัวขึน้ ตังแต่
้ วัยเด็ก สะสมมาถึงปั จจุบนั จากการ
ปลูกฝั งอบรมในครอบครัวและโรงเรี ยน ซึ่งตัวแปรกลุ่มนี ้ เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เป็ นต้ น
3) จิ ตลักษณะร่ วมกับสถานการณ์ ซึ่งได้ ให้ คานิยามว่าปฏิ สัม พัน ธ์ แบบกลไก
(Machanical Interaction) เป็ น ปั จ จัยทางจิ ต ลัก ษณะเดิม อย่างน้ อ ย 1 ด้ าน ร่ วมกับ ปั จ จัย ทาง
สถานการณ์อย่างน้ อย 1 ด้ าน ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมหนึง่ ๆ
4) จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ หรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบในตน (Organismic
Interaction) ซึ่ง อธิ บ ายถึ ง ลักษณะทางจิ ต ของบุค คลที่ ก ระท าโดยการเกิ ดปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่า ง
สถานการณ์ กับจิตลักษณะเดิมของบุคคลก่อให้ เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของบุคคลนัน้ ๆ
เช่น ความเครี ยดอันเกิดจากสถานการณ์ที่เผชิญ ความรู้สึกอันเกิดจากสถานการณ์ รวมไปถึงเจต
คติต่อพฤติกรรมที่บุคคลจะกระทา โดยทัง้ หมดอาจจะเกิดขึ ้นพร้ อมกันได้ มากกว่าลักษณะเดียว
ซึ่งต้ องใช้ วิธีการวัดโดยทางอ้ อมเพราะสังเกตอาการหรื อแสดงออกอาจทาตัวได้ ยาก ตัวแบบของ
ความสัมพันธ์เป็ นไปตามภาพประกอบ 2 ดังนี ้
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ลักษณะของสถานการณ์
- ที่เอื ้ออานวยแก่พฤติกรรม
- ที่ขดั ขวางพฤติกรรม

Mechanical
Interaction

พฤติกรรมของบุคคล
Organismic
Interaction

จิตลักษณะเดิม
- เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

จิตลักษณะตามสถานการณ์
- ทัศนคติ

- มุง่ อนาคต-ควบคุมตน

- ความวิตกกังวลตามสถานการณ์

- ความเชื่ออานาจในตน

ภาพประกอบ 2 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมด้ วยรูปแบบทางทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
(Interaction Model)
แหล่ง ที่ ม า: Magnusson & Endler, (1977 อ้ า งถึ ง ใน ดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิน , 2541);
Walsh, Craik & Price, (2000); Tett & Burnett (2003)
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น พฤติกรรมการรับผิดชอบ พฤติกรรมเอื ้อเฟื อ้ พฤติกรรม
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เป็ นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ปรารถนา
โดยอาจอธิบายได้ ด้วยทฤษฎี ต้นไม้ จริ ยธรรม (ดวงเดือน พันธุนาวิน , 2538: 2-3) ซึ่งทฤษฎีต้นไม้
จริ ยธรรม ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อให้ เหมาะกับสภาพของสังคมไทย นาเสนอว่าหากต้ องการที่จะเข้ าใจ
อธิ บาย หรื อท านายในพฤติก รรมชนิด ใดรวมถึง การพัฒ นาพฤติก รรมต่าง ๆ นัน้ จะต้ องใช้ จิ ต
ลัก ษณะบางประการหรื อทัง้ 5 ด้ านนี ป้ ระกอบกัน จึงจะดีที่ สุด โดยเนื อ้ หาของทฤษฎี ก ล่าวถึ ง
ลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ เป็ นทฤษฎีทางจิตลักษณะที่ มีรากฐานจาก
ทฤษฎีตา่ ง ๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1966) ทฤษฎีของ Mahoney และ Thoresen
(1974) ในเรื่ องลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เป็ นต้ น โดยลักษณะของทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม
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นันได้
้ แสดงถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสาเหตุ
ทางจิตใจเรื่ องใดกล่าวโดยสรุปนัน้ ต้ นไม้ จริยธรรม ประกอบด้ วย 3 ส่วนคือ
ส่วนราก ประกอบด้ วยรากหลัก 3 รากคือ 1.สุขภาพ 2.สติปัญญา 3. ประสบการณ์
ทางสังคม ซึง่ บุคคลจะต้ องมีรากทังสามในปริ
้
มาณที่เหมาะสมจึงทาให้ สว่ นต่อไปแข็งแรง
ส่วนลาต้ น ประกอบด้ วยห้ าองค์ประกอบทางจิตลักษณะคือ 1.ทัศนคติ ค่านิยม
และคุณ ธรรม 2.เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 3.ความเชื่ออานาจในตน 4.ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
5.แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ จิตลักษณะทัง้ ห้ าประการดังกล่าวเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาใช้ ในการทานายอธิบายถึงพฤติกรรมได้
ส่วนดอกและผล เป็ นส่วนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น พฤติกรรมพัฒ นา
สัง คม พฤติ ก รรมพลเมื อ งดี พฤติ ก รรมการท างาน พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ พฤติ ก รรมขยัน เรี ย น
การอบรมเลี ้ยงดูเด็ก พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538: 7)
จากรู ปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ นิยม (Interactionism Model) ของ Magnusson and
Endler ข้ า งต้ น และทฤษฎี ต้ น ไม้ จ ริ ย ธรรม ผู้วิ จัย น ามาใช้ ใ นการศึก ษาการวิ จัย ในระยะที่ 1
โดยน ามาเป็ น ตัวแปรสาเหตุของพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสม ก าหนดเป็ น
1) ลัก ษณะของสถานการณ์ ท างสัง คม กับ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม
ประกอบด้ วยปั จจัยด้ านครอบครัว (สัมพันธภาพในครอบครัว และการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์
ในครอบครัว) ปั จจัยด้ านกลุ่ม เพื่ อน(อิทธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม)
และ ปั จจัยด้ านโรงเรี ยน (กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน) 2) จิตลักษณะเดิมของบุคคล
กั บ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม (ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตและควบคุ ม ตน
และสุขภาพจิต) 3) จิตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
(เจตคติในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์)
3.2. ตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
3.2.1 ลักษณะของสถานการณ์ ทางสังคม กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
3.2.1.1 ปัจจัยด้ านครอบครัว กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัว
สัม พันธภาพในครอบครัว หมายถึง การที่ สมาชิ กในครอบครัวมี ความ
ผูกพันรักใคร่ ปรองดองกัน ความสมัครสมาน ความกลมเกลียว ของสมาชิกในครอบครัว อันที่จะ
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ส่งผลต่อสัม พันธภาพที่ ดีของบุคคลที่ อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และอยู่ด้วยกันอย่างมี ความสุข
นอกจากนี ้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความรักใคร่ผกู พันกันระหว่างบิดามารดาและบุตรอย่างดีแล้ ว
จะทาให้ เด็กเติบโตเป็ นคนดี มองโลกในแง่ดี มีความรู้สกึ อบอุ่น มีความรักและความปรารถนาดีตอ่
ผู้อื่นและสังคม และมีพฤติกรรมที่ดีเป็ นที่ยอมรับของสังคมและสามารถให้ ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และสังคมกัน และการสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนันมี
้ อิทธิพลต่อพฤติกรรมเด็กอย่างมาก ซึ่งการ
สร้ างสัม พันธภาพในครอบครัวจะค่อยๆ ดาเนินไปได้ ดีได้ นัน้ ต้ องอาศัยลักษณะส าคัญ ๆ ดังนี ้
พฤติกรรมที่แสดงความรักต่อกันอย่างเหมาะสมของบุคคลในครอบครัวประกอบด้ วยต้ องเอาใจใส่
ดูแลและเอื ้ออาทรต่อกัน การดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็ นอยู่ในที่นี ้ครอบคลุมถึงความเป็ นอยู่ทกุ ๆ
ด้ าน ของบุคคลนัน้ เช่น สุขภาพ อาหาร ชีวิตประจาวัน ความสะอาด การเรี ยน การใช้ จ่าย การ
เดินทาง การมีเพื่อน ความสุข ความทุกข์ ที่ต้องการระบาย เป็ นต้ น ที่สาคัญคือ จะต้ องเป็ นการเอา
ใจใส่ดแู ลด้ วยความเอื ้ออาทรห่วงใยอย่างแท้ จริ ง และจริ งใจ ต้ องรู้จกั คนที่เรารัก สามีและภรรยา
ต้ อ งรู้ จัก กัน ให้ ดี และเข้ า ใจกัน ให้ ดี ทัง้ ในเรื่ อ งความชอบ และไม่ช อบ นิ สัย ใจคอ และจุด เด่น
จุดด้ อย ที่ แต่ล ะฝ่ ายมี ต้ องเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพนับถื อกันและกัน ให้ เกี ยรติกัน การ
เกรงใจกัน ของสมาชิ กในครอบครัว เป็ นการให้ เกี ยรติและยอมรับ ในการมี ศักดิ์ศรี ของการเป็ น
มนุษย์ของบุคคลที่เรารัก ต้ องมีความรับผิดชอบ สมาชิกในครอบครัวจะต้ องอยู่รวมกันด้ วยความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ร่วมกัน ทังหน้
้ าที่ส่วนตัว และหน้ าที่ต่อสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
ต้ องมีความไว้ วางใจกัน ความไว้ วางใจกันในครอบครัว ต้ องให้ กาลังใจกันและกัน ต้ องให้ อภัยกัน
และกัน ต้ องรู้จกั สื่อสารในครอบครัว สื่อสารในครอบครัวด้ วยปิ ยะวาจา สร้ างสรรค์ และให้ กาลัง ใจ
ถูกต้ องกับกาลเทศะ ต้ องใช้ เวลาด้ วยกันอย่างมี คุณ ค่า และมี คุณ ภาพ และต้ องมี การปรับ ตัว
ตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาท หน้ าที่
ที่พึงกระทาต่อกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพของสมาชิกในครอบครัวในแต่ละ
ช่วงวัย อัน เป็ น ผลมาจากพัฒ นาการทุกด้ าน ปรับ ตัวในเรื่ อ ง บทบาทและหน้ าที่ ทัง้ ต่อตนเอง
และสมาชิ กในครอบครัว (ประกายเพชร สุภ ะเกษ, 2551; นุช ลดา โรจนประภาพรรณ, 2548;
ศิริไชย หงส์สงวนศรี , โชษิ ดา ภาวะสุทธิไพสิฐ และสุวรรณา เรื องกาญจนเศรษฐิ์ , 2548; พูนสุข
ช่วยทอง, 2548)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า สั ม พั น ธภาพใน
ครอบครัว หมายถึง การรับรู้ ของนักเรี ยนเกี่ยวกับครอบครัวในเรื่ องของความเข้ าใจการสนับสนุน
ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันละกันของสมาชิกในครอบครัว ซึง่ ประกอบด้ วย การรับรู้ความสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครั ว ความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง และการ
ทางานร่วมกันในครอบครัว
การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับสมาชิกในครอบครัว หมายถึง
ปริ มาณการรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงด้
ั ้ านดีและไม่ดีของผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว ในด้ านดีเป็ นเรื่ องของการเห็นใจ การช่วยเหลือ การสนับสนุนระหว่างกันในด้ านอารมณ์
และด้ านวัตถุสิ่งของ ส่วนในด้ านไม่ดีจะเป็ นเรื่ องของการขัดแย้ งกัน การห่างเหิน การทะเลาะเบาะ
แว้ ง รวมถึงการไม่เข้ าใจกัน
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งนัก เรี ย นกับ ผู้ป กครอง หมายถึ ง ปริ ม าณการ
รายงานของนักเรี ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของตนเองกับผู้ปกครองในด้ านการติดต่อสื่อสาร การ
พู ด คุย การเข้ า ใจกัน การช่ ว ยเหลื อ รวมทัง้ การสนับ สนุ น ตลอดจนรวมถึ ง การขัด แย้ ง และ
ความรู้สกึ ของนักเรี ยนต่อผู้ปกครองว่าไม่เข้ าใจตน
การทางานร่วมกันในครอบครัว หมายถึง ปริ มาณกิจกรรมในการทางาน
ต่างๆ ภายในบ้ านที่ นักเรี ยนร่ วมกันและช่วยเหลือกัน ตลอดจนมีข้อตกลงร่ วมกันในการแบ่งการ
ทางานกับผู้ปกครองและคนในครอบครัว
การวัดสัมพันธภาพในครอบครัว
ในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่างานวิจยั
ของ วิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง (2553) ได้ วดั การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา จานวน
10 ข้ อ และความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนและบิดามารดา จานวน 10 ข้ อ โดยใช้ แบบวัดซึ่งคัดมา
จากแบบวัดของดวงเดือน พันธุ ม นาวิน และคณะ (2536) มี ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราวัด
ประเมินค่า 6 ระดับจาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” และงานวิจยั ของ งามตา วนิน ทานนท์ และ
คณะ (2545) ได้ วดั การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา ความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยน
และบิดามารดา จานวน 10 ข้ อ และการวัดความสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา จานวน
10 ข้ อ โดยใช้ โดยใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) มี
ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับจาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” นอกจากนี ้
มี งานวิ จั ย ของ สมิ ธ วุ ฒิ สวั ส ดิ์ (2552) ได้ วั ด การท างานร่ ว มกั น ในครอบ ครั ว จ านวน
8 ข้ อ มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 4 ระดับจาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย
ส าหรับ งานวิจัยเรื่ องนี ้ ผู้วิจัยใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ ดวง
เดือน พัน ธุ ม นาวิน และคณะ (2536) ในส่วนที่ วัดการรับ รู้ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับ
คูส่ มรส และฉบับที่วดั ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนและผู้ปกครอง จานวน 11 ข้ อ และในส่วนที่วดั
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การท างานร่ วมกัน ในครอบครั ว ผู้วิจัย ได้ ใช้ แ บบวัด ซึ่ง คัด มาจากแบบวัด ของ สมิ ธ วุฒิ ส วัส ดิ์
(2552) จ านวน 5 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื อ้ หาและนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารของตัว แปรนี ้
โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale)
มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวก
ผู้ที่ ตอบ จริ งที่ สุดได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้
3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ ากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่
รับรู้วา่ ตนเองมีความสัมพันธ์ในด้ านนัน้ ๆ มาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ในประเทศ
ไทย มีงานวิจยั ของ จิรดา มหาเจริ ญ (2547) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิ ดรับสื่อเกม
ออนไลน์ ของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษา โดยท าการศึก ษากับ นักเรี ยนระดับ มัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด
นครปฐม จานวน 391 คน พบว่านักเรี ยนและผู้ปกครองเกิดการทะเลาะเบาะแว้ งกันเมื่อผู้ปกครอง
จากัดเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์
(2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติ ดเกมออนไลน์ของนักเรี ยนนักศึกษา โดย
ทาการศึกษาในเชิงคุณ ภาพกับผู้เล่นเกมออนไลน์ที่มีคุณลักษณะที่มีอาการเสพติดการเล่นเกม
ออนไลน์ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ ผ้ ูเสพติด เกมออนไลน์ จ ะมี ปั ญ หาในเรื่ อ ง
ความสัม พันธ์ ภ ายในครอบครัว ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ดูแล มี ปัญ หาขัด แย้ งกับทางบ้ าน และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนในครอบครัวน้ อยลง ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของจารวี ยัง่ ยืน (2549) ที่พบว่า
เมื่อมีสมั พันธภาพในครอบครัวสูง จะมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ลดต่าลง และงานวิจยั ของ
ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์ (2549. 55) พบว่าผู้ตดิ เกมออนไลน์ เนื่องจากผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ดแู ล ทา
ให้ มีปัญหาขัดแย้ งกับทางบ้ านทาให้ มีปัญหาในเรื่ องสัมพันธภาพในครอบครัว โดยมีปฏิสมั พันธ์กบั
คนในครอบครั ว น้ อ ยลง และงานวิ จัย ของ วิ ไ ลลัก ษณ์ ทองค าบรรจง (2553: 130) ค้ น พบว่ า
สัมพันธภาพในครอบครัวมีผลทางลบต่อพฤติกรรมในการใช้ อินเทอร์ เน็ตสอดคล้ องกับผลการวิจยั
ในต่างประเทศที่พบว่า สัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างบิดามารดา
และความกลมเกลียวในครอบครัว เป็ นตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้ องและเป็ นตัวทานายพฤติกรรมติด
อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนในประเทศเกาหลีใต้ (Soo, Jae & Choon, 2008 อ้ างถึงใน วิไลลักษณ์
ทองคาบรรจง, 2553)
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นอกจากนี ผ้ ลการวิ จั ย ในประเทศเกาหลี พ บว่ า นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ ติ ด
อิ น เทอร์ เน็ ต และไม่ ติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามสัม พัน ธ์ ในครอบครั ว แตกต่ า งกัน โดยกลุ่ ม ที่ ติ ด
อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ ในครอบครัวทางลบ (Lin & Tsai, 2002) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ใน
ประเทศไต้ หวันที่พบว่านักเรี ยนที่ติดอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวไม่ดี (Yang &
Tung, 2007)
ดัง นัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ทัง้ ในและต่างประเทศ ผู้วิจัย
จึ ง คาดว่ า สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
การควบคุม การเล่น เกมออนไลน์ ในครอบครั ว กับ พฤติก รรมการเล่ น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
จากแนวคิ ด ของอาจารย์ อิ ท ธิ พ ล ปรี ดี ป ระสงค์ (2543) จากสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ กล่าวว่าการติดอินเทอร์ เน็ต เป็ น
พฤติก รรมที่ ผ้ ูเล่น ใช้ เวลาส่วนใหญ่ ไปกับ การเล่น เกม หรื อ เล่น อิ น เทอร์ เน็ ต จนไม่ส ามารถท า
กิจกรรมอย่างอื่น เรี ยกได้ ว่า สูญ เสียเวลาในการทากิจกรรมอย่างอื่นไปอย่างมาก หากไม่ได้ เล่น
มักจะมีอาการกระวนกระวาย และได้ เสนอแนะแนวทางที่ผ้ ปู กครองควรใช้ ในการควบคุมอิทธิพล
จากสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยผู้ปกครองควรดูแลการใช้ อินเทอร์ เน็ตของเด็กอย่างสม่าเสมอ และควรเข้ า
ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อเป็ นการเรี ยนรู้พร้ อมๆ กับเด็ก เช่น ให้ เด็กสาธิตการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
การเล่นเกม และควรสังเกตการใช้ อินเทอร์ เน็ต การสนทนาออนไลน์ ของเด็กว่ามีอะไรที่น่าเป็ นห่วง
บ้ างไหม โดยใช้ วิธี ก ารพูด คุย ถามไถ่ แนะน า หรื อ การตัง้ กติก าว่าสามารถใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ใน
ช่วงเวลาใดได้ บ้าง หรื อสถานที่ ใดเหมาะในการตัง้ คอมพิ วเตอร์ ส าหรับ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ผศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หน่วยจิ ตเวชเด็กและวัยรุ่ น ภาควิช าจิ ตเวชศาสตร์
คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึ ง วิธี ก ารป้อ งกัน ปั ญ หาการติด อิ น เทอร์ เน็ ต และเกม โดย
ประการแรก ผู้ปกครองควรมีการตังข้
้ อตกลงในการใช้ เวลากับอินเทอร์ เน็ตและเกม ว่าอนุญาตให้
เล่นวันใดบ้ าง วันใดเล่นไม่ได้ บ้าง ประการที่สอง การวางตาแหน่งคอมพิวเตอร์ ควรวางในสถานที่
เป็ นที่โล่ง มีคนเดินผ่านไปมาบ่อยๆ ไม่ควรตัง้ ไว้ ในห้ องนอนหรื อห้ องที่ปิดมิดชิด เพื่อผู้ปกครองจะ
ได้ ตดิ ตามเฝ้าดูได้ เป็ นต้ น (สมาคมสายใยครอบครัว, 2552: Online)
นอกจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ ผู้วิจัยได้ นาเอางานวิจัยควบคุมอิทธิ พ ลสื่อมวลชนอื่นมาร่ วมด้ วย
เนื่องจากอินเทอร์ เน็ตและการเล่นเกมออนไลน์ถือเป็ นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้
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ศึกษางานวิจัย เรื่ อ งการควบคุม อิท ธิ พ ลสื่ อ มวลชนของครอบครั ว โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศ น์ จ าก
นัก วิ ช าการหลายชาติ กับ จิ ต ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของเยาวชนไทยของดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น
และคณะ (2529: 30-35) ร่ ว มด้ ว ยเพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึก ษา พบว่า การควบคุม อิ ท ธิ พ ล
ของสื่ อมวลชน ต่อ เด็ก ของบิ ด ามารดาตามที่ ได้ มี ก ารวิ จัย ไว้ ได้ แ ก่ 1 ) การควบคุม เวลาที่ ช ม
และปริ มาณการชม 2) การควบคุมรายการ 3) การรับสื่อมวลชนพร้ อมกับเด็ก และ 4) การพูดคุย
กับเด็กถึงเรื่ องราวในสื่อมวลชน โดยการควบคุมเวลาที่ชมและปริ มาณของการชม หมายถึง การที่
บิดาหรื อมารดาเป็ นระยะเวลานานเท่าไหร่ การควบคุมรายการ หมายถึง การแนะนาส่งเสริ มให้
เด็กดูรายการโทรทัศน์ในขณะที่มีประโยชน์ กล่าวห้ ามเด็กชมรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม หรื อ
เปลี่ยนช่องรับโทรทัศน์ในขณะที่มีรายการที่ไม่เหมาะสมออกอากาศอยู่ การรับสื่อมวลชนพร้ อมกับ
เด็ก หมายถึง ในการที่บิดามารดาจะสามารถควบคุมการรับและการใช้ สื่อมวลชนของเด็กของตน
นัน้ บิดามารดาจะต้ องทราบว่าเด็กกาลังรับ รายการอะไรอยู่ในขณะหนึ่ง ๆ รายการนัน้ มีความ
เหมาะสมกับเด็กเพี ยงใด หรื อบางฉากในบางรายการอาจไม่เหมาะสมกับ เด็กผู้ใหญ่ ก็อาจจะ
ดาเนินการอย่างใดหนึ่งได้ นอกจากนัน้ การร่ วมรับสื่อมวลชนพร้ อมกับเด็กยังเป็ นโอกาสที่ บิดา
มารดาจะได้ พดู จาอธิบายและอภิปรายกับเด็กเกี่ยวกับเนื ้อหาที่กาลังรับชมอยู่ การพูดคุยก่อนและ
หลังการรับสื่อมวลชน รายการใดรายการหนึ่งอาจทาได้ มาก สาหรับการศึกษาเรื่ องการควบคุม
อิทธิพลสื่อมวลชน ดวงเดือน พันธุมมนาวิน และคณะ (2529: 105 – 106 ) ได้ ศึกษาการควบคุม
อิทธิพลสื่อมวลชน ประกอบด้ วยการควบคุม 3 ด้ านคือ ควบคุมการเปิ ดรับสื่อมวลชน ควบคุมการ
เข้ าใจการเข้ าใจเนื ้อความของสื่อมวลชน และควบคุมการยอมเชื่อหรื อ ปฏิบตั ิตามการชักจูงของ
สื่อมวลชนโดยได้ นิยามดังนี ้ การควบคุมการเปิ ดรับสื่อมวลชน หมายความถึงปริ มาณความเอาใจ
ใส่ของมารดาว่าบุตร รับสี่อมวล ชนประเภทใดและรับเนื ้อหาอะไรบ้ าง มารดาได้ แนะนาได้ ให้ เด็ก
เลื อกชมรายการโทรทัศ น์ วิทยุ และ อ่านสิ่งตีพิ ม พ์ ที่มี ประโยชน์ และละการรับ เนื อ้ หาที่ มี โทษ
แก่เด็กมากน้ อยเพียงไร การควบคุม ความเข้ าใจเนือ้ หา หมายถึงปริ มาณการพูดคุยและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื ้อหาในสื่อมวลชนกับบุตร ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
สิ่ง ที่ ได้ รับ จากสื่ อมวลชน และการควบคุม การยอมรับ การชักจูง หมายถึง ปริ ม าณการแนะน า
ส่งเสริ มให้ เด็ก ยอมรับเห็นด้ วย ปฏิบตั ิตามสิ่งที่ดีงามที่เสนอในสื่อมวลชน ประกอบกับการห้ าม
ปรามมิให้ เด็กเห็นดีงามและกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนมารดาแสดงเป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้ านนี ้ด้ วย
นอกจากนี ้ในการนิยามความหมาย การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ใน
ครอบครัว ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิด ข้ อเสนอแนะ และผลงานวิจยั ของนักวิชาการไทยหลายท่านที่เป็ น
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ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ต โดยอาจารย์อิทธิ พล ปรี ดีประสงค์ จาก
สถาบัน แห่ ง ชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ ก ล่ า วถึ ง การติ ด
อินเทอร์ เน็ตเป็ นพฤติกรรมที่ผ้ เู ล่นใช่เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม หรื อเล่นอินเทอร์ เน็ตจนไม่
สามารถทากิจกรรมอย่างอื่น เรี ยกได้ ว่า สูญเสียเวลาในการทากิจกรรมอย่างอื่นไปอย่างมาก หาก
ไม่ได้ เล่นมักจะมีอาการกระวนกระวายและได้ เสนอแนะแนวทางที่ ผ้ ปู กครองควรใช้ ในการควบคุม
อิทธิพลจากสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยผู้ปกครองควรดูแลการใช่อินเทอร์ เน็ตของเด็กอย่างสม่าเสมอ และ
ควรเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมเพื่อเป็ นการเรี ยนรู้ พร้ อม ๆ กับเด็ก เช่น ให้ เด็กสาธิตการใช่งาน
อินเทอร์ เน็ต การเล่นเกมการสนทนาออนไลน์ และควรสังเกตการใช่อินเทอร์ เน็ต การแช็ต ( chat )
หรื อสนทนาออนไลน์ของว่ามีอะไรที่น่าเป็ นห่วงบ้ างหรื อไม่ โดยใช้ วิธีการพูดคุย ถามไถ่ แนะนา
เช่น การตัง้ ค าถามว่า ตอนนี เ้ ว็ บ ไซต์ ไ หนน่ า สนใจ ซึ่ ง ถื อ เป็ นการช่ ว ยให้ เด็ ก รู้ จัก การใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์ (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ , 2551: Online) ซึ่งสอดคล้ องกับ ผศ.นพ.ชาญ
วิท ย์ พรนภดล หน่ว ยจิ ต เวชเด็ก และวัย รุ่ น ภาควิช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล กล่าวถึงวิธีการป้องกันปั ญหาการติดอินเทอร์ เน็ตและเกม โดย ประการแรก ผู้ปกครอง
ควรมีการตังข้
้ อตกลงในการใช้ เวลากับอินเทอร์ เน็ตและเกมว่ าอนุญาตให้ เล่นวันใดบ้ างวันใดเล่น
ไม่ได้ บ้าง เล่นได้ ครัง้ ละไม่เกิน กี่ชวั่ โมง ตังแต่
้ เวลาใดถึงเวลาใด ก่อนจะเล่นต้ องรับผิดชอบทาอะไร
ให้ เสร็จเรี ยบร้ อยก่อนบ้ าง หากเด็กไม่รักษากติกา เช่น เล่นเกินเวลาไม่ทาการบ้ านให้ เสร็จก่อน ฯลฯ
จะลงโทษอย่างไร ประการที่สอง การวางตาแหน่งคอมพิวเตอร์ ควรวางในสถานที่ที่เป็ นที่โล่ง มีคน
เดินผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ ไม่ควรตังไว้
้ ในห้ องนอนหรื อห้ องที่ปิดมิดชิด เพื่อที่ผ้ ปู กครองจะได้ ตดิ ตาม
เฝ้าดูได้ เป็ นการป้องกันมิให้ เด็กเก็บตัว แอบเล่นคนเดียวในห้ อง หรื อแอบเล่นทังคื
้ น ประการที่สาม
ควรวางนาฬิกาขนาดใหญ่ ไว้ หน้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อในตาแหน่งที่เด็กสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ประการที่สี่ ให้ คาชมเมื่อสามารถรักษาเวลาการเล่น ควรคุม ตัวเองไม่ให้ เล่นกินเวลาใด
ประการที่ห้าจัดหากิจกรรมที่สนุกสนานอย่างอื่นให้ เด็กทา หรื อมีกิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัว
(สมาคมสายใยครอบครัว, 2552: Online)
ดังนัน้ จากการทบทวนความหมายและบริ บทที่ เกี่ ยวข้ องในการศึกษาการ
ควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ในครอบครัว ส าหรับงานวิจัยเรื่ องนี จ้ ากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จะนิยามความหมายการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว หมายถึง การ
รับรู้ ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการดูแลและการเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัวเกี่ ยวกับการเล่นเกม
ออนไลน์ เรื่ องข้ อตกลงที่เกี่ ยวกับเวลาที่ใช้ ในการเล่น สถานที่ ในการเล่น และการเล่นเกมอย่าง
เหมาะสม
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การวัดการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ยวกับการวัดการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์
ในครอบครัวพบว่ายังไม่มีผ้ ูศึกษามาก่อน แต่พ บว่างานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุม มนาวิน และ
คณะ (2529 : 105 – 106 ) ได้ ศึก ษาการควบคุม การรั บ สื่ อ มวลชนในครอบครั ว ซึ่ ง ได้ แ ก่ สื่ อ
โทรทัศน์ วิทยุ และ สิ่งตีพิมพ์ประกอบด้ วยการควบคุม 3 ด้ านคือ การควบคุมการเข้ าใจเนื ้อความ
ของสื่ อ มวลชน และการควบคุม การเปิ ดรั บ สื่ อ มวลชน การควบคุม การเข้ า ใจเนื อ้ ความของ
สื่อมวลชน และการควบคุมการยอมเชื่อหรื อปฏิบตั ติ ามการชักจูงของสื่อมวลชนและได้ พฒ
ั นาแบบ
วัดการควบคุมการเปิ ดรับสื่อมวลชน ซึ่งข้ อคาถามเป็ นการวัดเกี่ยวกับปริ มาณความเอาใจใส่ของ
มารดา ว่าบุตร รับสื่อมวลชนประเภทใดและรับเนื ้อหาอะไรบ้ าง มารดาได้ แนะนาให้ เด็กเลือกชม
รายการโทรทัศน์ วิทยุ และอ่านสิ่งตีพิมพ์ที่มีประโยชน์ และละเว้ นการรับเนื ้อหาที่มีโทษแก่เด็กมาก
น้ อยเพียงไรจานวน 10 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับจาก “จริ ง
ที่ สุด ” ถึ ง “ไม่จ ริ ง เลย” แบบวัด การควบคุม ความเข้ า ใจเนื อ้ หา ซึ่ง ข้ อค าถามเป็ น การวัด เกี่ ย ว
ปริ มาณการพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับเนื ้อหาในสื่อมวลชนกับบุตร ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับจากสื่อมวลชน จานวน 10 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัด
เป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับจาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” และแบบการวัดการควบคุมการ
ยอมรับการชักจูง ซึ่งข้ อคาถามเป็ นการวัดเกี่ยวกับปริ มาณการแนะนาส่งเสริ มให้ เด็ก ยอมรับ เห็น
ด้ วย ปฏิบตั ติ ามสิ่งที่ดีงามที่เสนอในสื่อมวลชนประกอบกับการห้ ามปรามมิให้ เด็กดีงามและกระทา
ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เหมาะสม ตลอดจนมารดาแสดงเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ด้ า นนี ด้ ้ ว ย จ านวน 10 ข้ อ โดย
ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับจาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” นอกจากนี ้
ในงานวิ จัย ของ วิ ไ ลลัก ษณ์ ทองค าบรรจง (2553) ได้ วัด การการควบคุม สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ใน
ครอบครัวจานวน 8 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับจาก “จริงที่สดุ ”
ถึง “ไม่จริงเลย”
ลักษณะการวัดการควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ในครอบครัวในครัง้ นี ้
ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนือ้ หาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้
จานวน 15 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated
Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ที่ ต อบ จริ ง ที่ สุด ได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
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สาหรับนักเรี ยนที่คะแนนจากแบบวัดนี ้มากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่รับรู้
ว่าตนเองได้ รับการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์มาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมอิทธิพล
สื่อมวลชน และ สื่ออินเทอร์ เน็ตในครอบครัว พบผลวิจยั ที่สอดคล้ องกันทังงานวิ
้
จยั ในประเทศและ
ต่างประเทศที่แสดงให้ เห็นว่าการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนในครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
สื่ออย่างเหมาะสม จะทาให้ เยาวชนมีพฤติกรรมกรรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างไม่เหมาะสมน้ อย และ
ในขณะเดียวกันการควบคุมการอิทธิพลของสื่อในครอบครัวก็จะส่งเสริ มให้ มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
อย่างเหมาะสมมาก จึงอาจถือได้ ว่าการควบคุมอิทธิพลของสื่อในครอบครัวทังสื
้ ่ออินเทอร์ เน็ต และ
สื่ออื่นๆ ทาให้ ลดพฤติกรรมการใช้ สื่ออย่างไม่เหมาะสม และส่งเสริ ม พฤติกรรมการใช้ สื่ออย่าง
เหมาะสม ดังข้ อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ต่อไปนี ้
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องผู้วิจัยได้ ทบทวนเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมสื่ออินเทอร์ เน็ตในครอบครัวกับพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ต
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล จิ ตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ ศึกษาวิจัยการป้องกันและแก้ ปั ญ หาเด็ก ติดเกม พบว่า
ครอบครัวเป็ นปั จจัยสาคัญในการป้องกันปัญหาการติดเกม โดยผลจากการศึกษาพบว่า ครอบครัว
ควรฝึ กให้ เด็กมีวินยั รู้จกั ควบคุมตนเองและควบคุมระยะเวลาที่ ใช้ ในการเล่นเกม และควรฝึ กเด็ก
ให้ มี ความรับผิดชอบงานบ้ าน และจากการทบทวนงานวิจัยที่ได้ ศึกษาการควบคุมการเล่นเกม
ออนไลน์ในครอบครัวพบว่ามีงานวิจยั ที่ศกึ ษาโดยตรงค่อนข้ างน้ อย พบแต่งานวิจยั ในต่างประเทศ
และงานวิจยั ในประเทศไทยที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวกับพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ต
แม้ ว่ า จะไม่ มี ก ารศึ ก ษาในชื่ อ ตั ว แปรการควบคุ ม สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในครอบครั ว แต่ พ บว่ า
การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวซึ่งประกอบด้ วยการสนับสนุนด้ านอารมณ์ การสนับสนุน
ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการสนับ สนุ น ด้ า นสิ่ ง ของ การวัด ในมิ ติ ก ารสนับ สนุน ด้ า นข่ า วสาร
จะเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษา คาแนะนาในการรับสื่ออินเทอร์ เน็ต ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งในการควบคุม
อิท ธิ พ ลจากสื่ อมวลชน โดยเป็ น การพูดคุย กับ เด็กถึ งเรื่ อ งราวในสื่ อมวลชน ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึงได้
ทบทวนงานวิ จัย ที่ ศึ ก ษาการสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากครอบครั ว ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ พฤติ ก รรม
ติดอินเทอร์ เน็ตร่วมด้ วย โดยงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างลบกั บ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เทอร์ เน็ ต และเป็ นตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง
และทางอ้ อมต่อ พฤติก รรมติด อิน เทอร์ เน็ ตของเยาวชนในประเทศเกาหลี (Cho & Lee, 2004)
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และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเป็ นตัวแปรในการทานายพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ตใน
กลุม่ เยาวชนประเทศเกาหลี (Ryu & Kim, 2003) ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ การที่ครอบครัวมีการเอาใจ
ใส่ดแู ลเด็กในเรื่ องการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตมากเท่าไร จะเป็ นการควบคุมดูแลเด็กให้ มีพฤติกรรมการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างไม่พงึ ประสงค์น้อยลง
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทของครอบครัวใน
การดูแลควบคุมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของเยาวชนเพิ่มเติม โดยมีผลการวิจยั ที่ชี ้ชัดว่าเด็กและเยาวชน
ที่ได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูแบบเอาใจใส่ โดยได้ รับการควบคุมดูแลในระดับที่เหมาะสม จะห่างไกลจา
การรับสื่ออินเทอร์ เน็ตที่ เป็ นโทษ หรื อ ส่งผลเสียต่อตนเอง ทังนี
้ ้ผลการวิจยั ของอัศรา ประเสริ ฐสิน
(2552) ได้ ศึกษาอิท ธิ พ ลของรู ป แบบการอบรมเลี ย้ งดูที่มี ผลต่อ การรับ สื่ อ อินเทอร์ เน็ ตของเด็ก
เยาวชนไทย ผลการวิจยั พบว่า การอบรมเลี ้ยงดูแบบเอาใจใส่ ซึ่งเป็ นลักษณะการเลี ้ยงดูที่พ่อแม่
สนับสนุนลูกให้ มี พัฒ นาการตามวุฒิ ภ าวะมี การกาหนดขอบเขตของพฤติกรรมเด็กในระดับ ที่
เหมาะสม ให้ ความรัก คาปรึกษา ชี ้แนะ และใช้ เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรับ
สื่ออินเทอร์ เน็ตด้ านบันเทิงทางลบ และเยาวชนที่ มี รูปแบบการอบรมเลี ย้ งดูแบบเอาใจใส่จ ะมี
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตด้ านบันเทิงทางลบน้ อยกว่าการอบรมเลี ้ยงดูแบบควบคุม ทอดทิ ้ง
และตามใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
นอกจากนี ้จากผลการวิจยั พบว่าหากครอบครัวมีการควบคุมอิทธิพลจาก
สื่อมวลชนอย่างเหมาะสมจะทาให้ เยาวชนมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อมวลชนอย่างเหมาะสมเช่นกัน
โดยจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในการรับสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ เช่น สื่อโทรทัศน์พบว่า
หากครอบครัวมีการควบคุมอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์อย่างเหมาะสม จะทาให้ เยาวชนมีการบริ โภค
ข้ อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ได้ อย่างเหมาะสม โดยที่ ผ่านมาผลการวิจยั จานวนหนึ่งพบว่าการที่
บิดามารดามีการควบคุมหรื อจากัดเวลาในการชมโทรทัศน์ และประเภทของรายการโทรทัศน์ ทา
ให้ เด็กมี พ ฤติกรรมการบริ โภคข้ อมูลข่าวสารที่ เหมาะสมจากสื่ อโทรทัศน์ ได้ โดยสามารถเลื อก
ประเภทรายการที่ เ หมาะสมและใช้ เวลาในการดู โ ทรทั ศ น์ ไ ด้ อย่ า งเหมา ะสม (Koolstra &
Lucassen, 2004; van den Bulck & van den Bergh, 2000; Bybee; Robinson & Turow,
1982) และงานวิ จัย ของ ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น และคณะ (2529: 300) พบผลการวิ จัย ว่ า
ผู้ปกครองที่มีการควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนมากในด้ านการเปิ ดรับสื่อมวลชน ด้ านการเข้ าใจใน
เนื อ้ หาสื่ อ มวลชน และด้ านการยอมตาม การชัก จูง จากสื่ อ มวลชน จะท าให้ เยาวชนมี การรั บ
สื่อมวลชนในปริ มาณและคุณภาพที่เหมาะสม และมีจิตลักษณะที่น่าปรารถนาสูง นอกจากนี ้วันวิ
สา สรี ระศาสตร์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย
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โดยค้ นพบว่าการควบคุมการใช้ อินเทอร์ เน็ตจากผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนับสนุนให้
เพื่อนใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยผ่านเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย
ดัง นัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ทัง้ ในและต่างประเทศ ผู้วิจัย
จึงคาดว่า การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
3.2.1.2 ปัจจัยด้ านกลุม่ เพื่อนกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
วัน เพ็ ญ พิ ศ าลพงศ์ (2540 : 195,196) กล่าวว่าเพื่ อ นมี อิท ธิ พ ลต่อ เด็ก
โดยก่อให้ เกิดการคล้ อยตาม และการยอมรับเอาค่านิยม ความเชื่อ และความน่าสนใจ แต่อย่างไร
ก็ตามแม้ ว่าการคบเพื่อนร่วมวัยจะเป็ นพฤติกรรมทางสังคมที่สาคัญยิ่งของวัยรุ่นแต่การคบเพื่อนก็
มีทงคุ
ั ้ ณและโทษ โดยเพื่อนอาจเป็ นผู้ที่คอยช่วยชี ้แนะสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจ
ชักนาไปในทางเสื่อมถอยได้ ทังนี
้ ้ด้ านการได้ รับอิทธิพลจากเพื่อน สอดคล้ องกับทฤษฎีทางสังคม
(Social Learning Theory) ขอ งแบ น ดู ร า (Bandura, 1977) ซึ่ ง ท ฤษ ฎี นี ม้ ี แน วคิ ด ห ลั ก ว่ า
พฤติกรรมเป็ นสิ่งที่บุคคลเรี ยนรู้ ได้ จ ากการลอกเลียนแบบของตัวแบบ (Modeling) โดยได้ อธิบาย
ว่าการเรี ยนรู้ ทางสังคมจะเกิดขึ ้นกับบุคคลตลอดเวลา โดยเพื่อนเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ทางสังคมที่
สาคัญ ของวัยรุ่ น วัยรุ่ นได้ รับอิทธิ พลจากกลุ่มเพื่อนมากที่สุด วัยรุ่ นที่คบเพื่อนที่ดีมีแนวโน้ มการ
เรี ยนรู้ของพฤติกรรมไปในทางที่ดี เช่น มีการร่วมกลุ่มกับเพื่อนศึกษาค้ นคว้ า ทบทวนตารา ในทาง
ตรงข้ ามวัยรุ่ นที่ คบหาสมาคมกับกลุ่ม เพื่ อนที่ ไม่ดี ก็มี แนวโน้ ม ของการเรี ยนรู้ ของพฤติกรรมไป
ในทางที่ไม่ดี ในการคบเพื่อนของวัยรุ่นไม่ว่าเป็ นเพื่อนแบบใดก็จะเป็ นสิ่งผลักดันให้ วยั รุ่นเกิดการ
เรี ยนรู้ในการปรับตัวให้ เข้ ากับสมาชิกของกลุ่มนอกจากนี ้งานวิจยั สุพตั รา สุภาพ (2546: 42) กล่าว
ว่าเพื่อนเป็ นผู้มีอิทธิพลเป็ นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้ มที่ต้องการอยู่
ร่ วมกันกับเพื่ อน เพื่ อนจะมี อิทธิ พ ลทัง้ ในด้ านความคิด การแต่งกาย และการแสดงออกเพื่ อให้
เพื่ อนยอมรับ เยาวชนมักจะยึดเพื่ อนเป็ นแนวทางการปฏิบัติ และเป็ นการแสดงความเป็ นพวก
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ที่พบว่านักเรี ยนที่มีประสบการณ์
จากการได้ รับการฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ มาก เป็ นนักเรี ยนที่มีเจตคติ ที่ดีต่อการ
เรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ มากกว่านักเรี ยนที่มีประสบการณ์จากการได้ รับการฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ า
ค่ายวิทยาศาสตร์ น้อย และการได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนที่เหมาะสมทาให้ มีพฤติกรรมเหมาะสม
และการได้ รั บ แบบอย่ า งจากเพื่ อ นที่ ไ ม่ เหมาะสม ก็ ท าให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสม เช่ น
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ผลการวิจัยของ ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนที่ดี
น้ อย เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นโทษ มากกว่านักศึกษาที่ได้ รับแบบอย่างจาก
เพื่อนที่ดีมาก และงานวิจยั ของวิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง (2551) พบว่าอิทธิพลของเพื่อนโดยการ
ได้ รับการชักจูงและทาตาม หรื อเลียนแบบเพื่อนในการตัดสินใจในการเลือกและรับข้ อมูลข่าวสาร
อย่างเหมาะสม มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมในการที่เยาวชนจะมีพฤติกรรมการบริ โภคข้ อมูล
ข่าวสารด้ วยปัญญา
นอกจากนีย้ งั พบว่าวัยรุ่ นจะเลือกรับสื่อมวลชนตามแบบเพื่อน (วันชาติ
ศิลาน้ อย, 2528: 2) และสาหรับสื่ออินเทอร์ เน็ตพบว่า วัยรุ่ นจะใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อพูดคุยสนทนา
ออนไลน์กนั หลังจากที่เลิกเรี ยน และเข้ าไปร่วมกิจกรรมการเล่นเกม และมีงานวิจยั หลายงานพบว่า
เพื่อนมีอิทธิพลกับวัยรุ่นในการใช้ อินเทอร์ เน็ต สาหรับการเปิ ดรับสื่อมวลชนได้ แก่ การชมโทรทัศน์
และการเล่นอินเทอร์ เน็ต ถื อเป็ นกิจ กรรมหนึ่งที่ เพื่ อนเข้ ามามี อิทธิ พ ลเป็ นอย่างยิ่ง โดยเพื่ อนมี
บทบาทสาคัญต่อความสนใจในการติดตามข้ อมูลข่าวสารทังจากโฆษณา
้
ข่าว และละคร เพราะ
วัยรุ่นจะใช้ ข้อมูลเหล่านี ้ในการเข้ าสังคมและการสนทนาร่วมกลุม่ กับเพื่อน ทังเพื
้ ่อความสนุกสนาน
ความรู้ และการติดตามในเรื่ องของแฟชัน่ การแต่งกายและสิ่งของเครื่ องใช้ และการปฎิบตั ิตนใน
สังคม ( Krosnick; Anand & Hartl, 2003 as cited in Van Evra, 1998) และการติดอินเทอร์ เน็ ต
ของวัยรุ่ น (Ryu & Kim, 2003; Cho & Lee, 2004; Lin & Tsai, 2002) หรื ออาจกล่าวได้ ว่าเพื่อนมี
บทบาทต่อการปฎิ บัติตนของวัยรุ่ นในการรับ สื่ อ ทัง้ ในแง่ของการยึดถื อเป็ น แบบฉบับและการ
ต้ องการการยอมรับจากเพื่อน
สาหรับความหมายของแบบอย่างของเพื่อน มีผ้ ใู ห้ ความหมายแตกต่าง
กันดังนี ้ตามบริ บทของเรื่ องที่ศกึ ษา อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2549) ได้ ให้ ความหมายของการเห็น
แบบอย่างเพื่อนในเรื่ องการบริ โภค ว่าหมายถึง การเห็นเพื่อนมีการบริ โภค ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งของ เงิน เวลาอย่างมีคณ
ุ ค่า และได้ รับการชักชวนจากเพื่อนให้ ทาตาม ปราณี จ้ อยรอด (2552)
ได้ ศกึ ษาการได้ รับตัวแบบจากเพื่อนกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
ได้ รับตัวแบบจากเพื่ อน หมายถึง การที่ บุคคลได้ เห็น หรื อรับรู้ การปฎิ บัติตัวเป็ นแบบอย่างจาก
เพื่อนในการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ การพูดคุยกล่าวถึงเนื ้อหาด้ านการศึกษาหา
ความรู้ ด้ านความบันเทิงสนุกสนาน และด้ านการติดต่อสื่อสาร ที่ได้ จากการรับสื่ออินเทอร์ เน็ต
สาหรับงานวิจยั เรื่ องนี ้ได้ ให้ ความหมายของอิทธิพลของเพื่อนในการเล่น
เกมออนไลน์ หมายถึง นักเรี ยนได้ ทาการเลียนแบบเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ทงทางด้
ั้
านเนื ้อหา
ตลอดจนการใช้ เวลาและสถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์
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การวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จากการศึก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การได้ รับ แบบอย่ า งจากเพื่ อ น
พบว่าเป็ นการวัดการได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนตามบริบทของเรื่ องที่ศกึ ษา โดยงานวิจยั ที่มีการใช้
แบบวัดเกี่ยวกับการได้ รับแบบอย่างจากเพื่อน พบว่า งานวิจยั ของ ผจงจิต อินทรสุวรรณ และคณะ
(2547) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดอิทธิพลจากเพื่อน ซึ่งเป็ นการวัดอิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อการบริ โภคด้ วย
ปั ญ ญา ซึ่ ง หมายถึ ง การได้ รั บ การชัก จูง และท าตาม เพื่ อ นในการตัด สิ น ใจบริ โภค หรื อ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของเงิน และเวลา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งเป็ นมาตราวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” จานวน 14 ข้ อ มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .73 และ
งานวิ จัย ของอรพิ น ทร์ ชูช ม, อัจ ฉรา สุข ารมณ์ และอุษ า ศรี จิ น ดารั ต น์ (2549) ได้ วัด การเห็ น
แบบอย่างทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่ เหมาะสมจากเพื่อน โดยเป็ นแบบวัดที่ ประกอบไปด้ วย
ข้ อความต่างๆ ที่ แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึก และพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพื่อนในเรื่ อง
ต่างๆ ที่นกั เรี ยนสังเกตเห็นได้ และสามารถซึมซับ เรี ยนรู้ และทาตามอย่าง โดยวัดใน 3 ด้ าน คือ
การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์จากเพื่อน การเห็นแบบอย่างการบริ โภคด้ วยปั ญญาจากเพื่อน และ
การเห็นแบบอย่างทางจิตสาธารณะจากเพื่อน เป็ นมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ จาก “จริ ง” ถึง
“ไม่จริง” สาหรับแบบวัดการได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนในเรื่ องการบริ โภคสื่อมีดงั นี ้ งานวิจยั ของวิไล
ลักษณ์ ทองคาบรรจง (2551) ที่ ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคข้ อมูลข่าวสารด้ วยปั ญ ญาจากสื่ อ
โทรทัศน์ ได้ พฒ
ั นาแบบวัดอิทธิพลของเพื่อน ซึ่งเป็ นการวัดการได้ รับการชักจูง และทาตาม หรื อ
เลี ยนแบบเพื่ อนในการตัดสิ น ใจในการเลื อ กและรับข้ อมูลข่าวสารที่ สื่ อโทรทัศน์ นาเสนออย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” และงานวิจยั ของ
ปราณี จ้ อยรอด (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ได้ พัฒนา
แบบวัด การได้ รับแบบอย่างจากเพื่อน ซึง่ วัดการเห็น หรื อการรับรู้การปฎิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างของ
เพื่อนในการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ การพูดคุยกล่าวถึงเนื ้อหาด้ านการศึกษาหา
ความรู้ ด้ านความบันเทิงสนุกสนาน และด้ านการติดต่อสื่อสารที่ได้ จากการรับสื่ออินเทอร์ เน็ต ซึ่ง
เป็ น มาตราวัดประเมิ น ค่า 6 ระดับ จาก “จริ ง ที่ สุด ” ถึง “ไม่จ ริ งเลย” จ านวน 7 ข้ อ ตัวอย่างข้ อ
คาถาม “เพื่อน ๆ มักจะค้ นหาเว็บไซค์ลามกอนาจารเพื่อคลายเครี ยด”
สาหรับงานวิจยั เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่น
เกมออนไลน์ขึ ้นเอง ให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิย ามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ จานวน 9 ข้ อ
โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale)
มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวก
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ผู้ที่ตอบ จริ งที่สุดได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3
คะแนน ไม่จ ริ งได้ 2 คะแนน ไม่จ ริ ง เลยได้ 1 คะแนน ส าหรั บ ข้ อความทางลบจะได้ คะแนนใน
ทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ ากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่
ได้ รับอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิทธิพลของเพื่อนใน
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เนื่องจาก
วิจยั ที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมมี น้อย ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดรับสื่อทัง้ สื่อโทรทัศน์
และสื่ออินเทอร์ เน็ต มาสนับสนุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ด้ วย
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ได้ รับ
แบบอย่างจากเพื่อนที่ดีน้อยเป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นโทษ มากกว่านักศึกษา
ที่ได้ รับแบบอย่างจากเพื่อนที่ดีมาก สาหรับงานวิจยั ของวิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง (2551) พบว่า
อิทธิ พ ลของเพื่ อนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเหมาะสม มีอิทธิ พ ลทางตรงทางลบต่อพฤติกรรม
ติดเกมออนไลน์และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคข้ อมูลข่าวสารด้ วยปั ญญา
จากสื่อโทรทัศน์ และงานวิจยั ของ ปราณี รอดจ้ อย (2552) พบว่าการได้ รับตัวแบบจากเพื่อน เป็ น
ตัวแปรที่ ทานายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการได้ รับตัวแบบจาก
เพื่ อ น หมายถึ ง ที่ บุค คลได้ เห็ น หรื อ รั บ รู้ การปฏิ บัติ ตัว เป็ น แบบอย่า งจากเพื่ อ นในการรั บ สื่ อ
อินเทอร์ เน็ตอย่างมี วิจารณญาณ นอกจากนี ้หากเยาวชนได้ รับแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย ก็จะ
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออย่างไม่เหมาะสมด้ วย
สาหรับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศ แม้ ว่าไม่พบว่า
วิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการได้ รับแบบอย่างจากเพื่ อนกับพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
โดยตรง แต่พบว่าการได้ รับการสนุนทางสังคมจากเพื่อน ซึ่งมีการวัดในมิติของการให้ คาแนะนา
ชักชวนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตรวมอยู่ด้วย เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ต โดยงานวิจยั ของ
ประเทศเกาหลีพบว่าการสนุนทางสังคมจากเพื่อนเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมติด
อิ น เทอร์ เน็ ต (Cho & Lee, 2004) และการสนุน ทางสัง คมจากเพื่ อ นเป็ น ตัว แปรส าคัญ ในการ
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ทานายพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ตในกลุ่มเยาวชนประเทศเกาหลี ( Ryu & Kim, 2003 ) ซึ่งจากการ
ทบทวนงานวิจยั จะเห็นได้ ว่า เพื่อนจึงมีอิทธิพลเป็ นอย่างยิ่งในการใช้ อินเทอร์ เน็ต โดยเพื่อให้ เพื่อน
ยอมรับเด็กมักจะยึดเพื่อนเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิ และเป็ นการแสดงความเป็ นพวกเดียวกัน
นอกจากนี ้ ส าหรั บ งานวิจัย ที่ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ นในการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ งานวิจยั หลายงานพบว่าอิทธิพล
ของเพื่อนเป็ นตัวแปรหนึ่งที่ร่วมกันทานายพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของเยาวชน เช่น ในงานวิจยั ของ
รุจิเรศ พิชิตานนท์ (2546: 115 ) ที่ได้ ศกึ ษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมฉลาดเลือก
กินของนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนปลาย พบว่ากิ จกรรมเหมาะสมที่ ทาร่ วมกับเพื่ อนเป็ นตัวแปรส าคัญ
ในการทานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ในงานวิจยั ของผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547: 24 –
25 ) เรื่ องการวิจัยและพัฒ นาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญ ญาของเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า
อิทธิ พ ลของเพื่ อนเป็ นตัวแปรส าคัญ ที่ เด่น ชัดในการท านายพฤติก รรมการบริ โภคด้ วยปั ญ ญา
โดยเป็ นตัวทานายสาคัญอันดับที่ 2 รองจากตัวแปรการควบคุมตน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ ผู้วิจยั จึงคาด
ว่าอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์มีอิทธิพลทางอ้ อมทางบวกต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.1.3 ปัจจัยด้ านโรงเรี ยนกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
คาว่า “กิจกรรมนักเรี ยน” มีการพัฒนาในการใช้ คานี ้มาหลากหลายก่อนที่
จะกลายเป็ นคาที่ใช้ ในความหมายของกิจกรรมนักเรี ยนที่ได้ รับความนิยมและยอมรับเป็ นสากล
มากกว่าคาอื่ น ๆ คือ คาว่า กิจกรรมนักเรี ยน (Student activities) โดยก่อนหน้ านีม้ ี คาที่ ใช้ เรี ยก
กิ จ กรรมนั ก เรี ย นดัง นี ้ 1) Extracurricular Activities เป็ นค าที่ มี ก ารใช้ เรี ย กกิ จ กรรมนั ก เรี ย น
ที่ผ้ เู รี ยนร่วมกัน คิดร่วมกันดาเนินการขึ ้นเองในระยะแรกที่มีการนากิจกรรมนักเรี ยนมาใช้ ซึง่ ต่อมา
กู๊ ด (Carter V.Good, 1973: 9) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความของค านี ไ้ ว้ ในพจนานุ ก รมการศึ ก ษา
(Dictionary of Education) ว่า Extracurricular Activities เป็ น โปรแกรมและเหตุก ารณ์ ที่ ผ้ ูเรี ย น
ปฏิ บัติ โดยไม่ มี ก ารให้ ห น่ ว ยกิ ต มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาคอยดุแ ล ผู้เรี ย นหรื อ องค์ ก ร ผู้เรี ย นเป็ น
ผู้จดั ระบบระเบียบในการดาเนินการเอง โดยกิจกรรมที่จดั ขึ ้นตามโปรแกรมหรื อเหตุการณ์นนท
ั ้ าขึ ้น
เพื่อความบันเทิงใจ เป็ นการสอนและ/หรื อการฝึ กฝนในสิ่งที่เป็ นความสนใจและสามารถพิเศษที่
นัก เรี ย นมี ค วามต้ องการและกิ จ กรรมเหล่านัน้ อยู่ในความควบคุม ของโรงเรี ยน ซึ่ง ในขณะนัน้
กิจกรรมนักเรี ยนจึงเป็ นที่นิยมและส่งเสริ มให้ มีขึ ้นในระดับอุดมศึกษาก่อนเพราะผู้เรี ยนอยู่ในวัยที่
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แสวงหาและมีคสามรับผิดชอบสูง หลังจากนันระดั
้ บมัธยมศึกษาได้ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
กิจกรรมนักเรี ยนที่มีตอ่ ผู้เรี ยนก็มีการนาไปใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ดังนัน้ Extracurricular Activities
เป็ นคาแรกที่ใช้ โดยมีความหมายว่าเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ ทานอกเหนือจากรายการที่กาหนดให้
เรี ยนในหลักสูตร (Curiculum) 2) คาอื่ น ๆ ที่ ใช้ ในความหมายของกิ จกรรมนักเรี ยน โดยเฟรดเดอริ ค
(Robert W. Frederick, 1959: 51-52) รวบรวมไว้ ในหนังสือเรื่ อง The Third Curriculum อาทิ เช่น
Extracurricular activities, Extra class Activities, Co-curricular Activities, Informal
curriculum, Semi curricular Activities เป็ นต้ น 3) ค าว่ า กิ จ กรรมนัก เรี ย น (Stusent activities)
ที่ มี ค วามนิ ย มและยอมรั บ จนเป็ นสากลมากกว่ า ค าอื่ น ๆ โดยมี ก ารให้ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ๆ
4 ประการ ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ้ ความหมาย และจุดเด่นของกิจกรรมนักเรี ยน เพื่อใช้ ในการพิจารณาว่า
สิ่งที่สถานศึกษานันมี
้ การจัดขึ ้นนันเป็
้ นไปตามตัวบ่งชี ้หรื อไม่เพียงใด ดังนี ้
1. เป็ นกิ จ กรรมที่ ผ้ ูเรี ย นอาสาสมัค รเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม (Volunteer
Participation) ในการดาเนินการเอง ด้ วยการเลือกกิ จกรรมอย่างอิสระด้ วยตนเอง โดยไม่มีการ
บังคับ หรื อกดดันให้ เลือกไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. เป็ น กิ จ กรรมที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากผุ้บ ริ ห าร (Approval by
School Authorities) ทัง้ นี เ้ พื่อให้ กิจ กรรมนักเรี ยนนัน้ ได้ รับการพิจารณาว่ามี ความเหมาะสมกับ
ผู้เรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน
3. กิ จ กรรมนัน้ ต้ อ งมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรม (Sponserships)
เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลให้ คาปรึกษาหารื ออย่างเป็ นทางการ
4. กิจกรรมนักเรี ยนนันไม่
้ นบั หน่วยกิต หรื อไม่นบั เป็ นคะแนนผลการ
เรี ยน (No Academic Credits)
ซึ่งจากลักษณะทัง้ 4 ประการนีใ้ ช้ เป็ นหลักการพิ จารณาว่ากิจกรรมนัน้
ถื อว่าเป็ น กิ จ กรรมนัก เรี ย นที่ ผ้ ูเรี ย นได้ ป ฏิ บัติด้ วยตนเอง เกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี ส าหรั บ ในการจัด
กิ จ กรรมตามระเบี ยบในหลัก สูตรมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น พุท ธศัก ราช 2521 (ฉบับปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ระบุให้ สถานศึกษามีหน้ าที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมว่าด้ วย
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ แก่ กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี หรื อผู้
บ าเพ็ ญ ประโยชน์ เป็ น กิ จ กรรมบัง คับ 1 กิ จ กรรม สัป ดาห์ ล ะ 1 คาบ และกิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น
กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ฯลฯ อีกสัปดาห์ละ 1 คาบ กิจกรรมแนะแนวหรื อกิจกรรมแก้ ปัญ หา
1 กิจกรรม 1 คาบ/สับดาห์/ภาค กิจกรรมอิสระของผู้เรี ยน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
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จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมนักเรี ยนเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ มีศกั ยภาพ
พัฒ นาองค์รวมของความเป็ นมนุษย์ให้ ครบทุกด้ าน ทัง้ ร่ างกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และสังคม
ตลอดจนสร้ างจิ ต ส านึก ของการท าประโยชน์ เพื่ อ สัง คมไม่ว่าจะใช้ ห ลัก สูต รฉบับ ใด กิ จ กรรม
นักเรี ยนก็ยงั เน้ นเรื่ องให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการเสริ มเติมเต็มหลักสูตรและเป็ นส่วนที่
ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรี ยนแต่ละคน
สาหรับความหมายของกิจกรรมนักเรี ยนที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ สรุ ปไว้ ในโครงสร้ างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2533) ดังนี ้ กิจ กรรมนักเรี ยนหมายถึง การปฏิ บัติงานร่ วมกันของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่ม ๆ ตามความ
สนใจและความถนัด มิใช่กิจกรรมที่ครูจดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนในการเรี ยนวิชาต่าง ๆ ซึ่งผู้เรี ยนจะต้ อง
เรี ยนและสอบให้ ผา่ นตามเกณฑ์ที่กาหนด ที่วา่ เป็ นการประกอบกิจกรรมร่วมกันก็คือ ผู้เรี ยนช่วยกัน
คิด ช่วยกัน ทา และช่วยกัน แก้ ปั ญ หา อัน จะเป็ น การปลูกฝั งลักษณะนิสัยในการอยู่รวมกันใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย นอกจากนี ม้ ี นัก การศึก ษาไทยโดย ภิ ญ โญ สาธร (2524: 4) กล่ า วว่ า
กิ จ กรรมนัก เรี ย น หมายถึ ง บรรดากิ จ กรรมร่ วมหรื อ นอกหลัก สูต รทัง้ หลายที่ ให้ ก ารศึก ษาแก่
นักเรี ยนนอกห้ องเรี ยน ปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมนักเรี ยนมีเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั โรงเรี ยนแต่ละ
แห่ง และความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน และกาญจนา ศรี กาฬสินธุ์ (2533: 15) กล่าวว่า
กิจกรรมนักเรี ยน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนสนับสนุนให้ นักเรี ยนร่วมกันจัดขึ ้นนอกเวลา
เรี ยน และนอกเหนือจากหลักสูตรที่โรงเรี ยนกาหนดให้ เรี ยนในเวลาปกติ ทัง้ นีด้ ้ วยความสมัครใจ
ของนักเรี ยนเอง และด้ วยความช่วยเหลืออานวยความสะดวกของโรงเรี ยนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
กิจกรรมแต่ละอย่างบรรลุความสาเร็ จ ตามความมุง่ หมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ ตัวอย่างกิจกรรมนักเรี ยนได้ แก่
การดาเนินงานของสภานักเรี ยน ชุมนุม หรื อ ชมรมต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนตังขึ
้ ้นในโรงเรี ยนเช่น ชมรม
กีฬา ชมรมศิลปวัฒนธรรม ชมรมดนตรี เป็ นต้ น
สาหรับกิจกรรมนักเรี ยนที่โรงเรี ยนต่าง ๆ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรเพื่อให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุ่ม ดาเนินงานด้ วยตนเอง ตังแต่
้ ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิ นและปรับปรุ งงาน โดยมี อาจารย์เป็ นที่ ปรึ กษากิจกรรมเหล่านี ้
ได้ แก่
1. กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ
1) กิจกรรมชมรม
2) กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
3) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

58
4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
6) กิจกรรมอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
2. กิจกรรมรักษาดินแดน
3. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมระดับชัน้ กิจกรรมไหว้ ครู กิจกรรมประกวดห้ องเรี ยน ฯลฯ
จากความหมายกิ จ กรรมนัก เรี ย นที่ ก ล่ า วมาแล้ วข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่ า
กิจกรรมนักเรี ยนที่ จดั ในการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยน
เป็ นผู้จดั โดยความเห็นชอบและสนับสนุนจากคณาจารย์ และอยู่ภายใต้ การควบคุมของโรงเรี ยน
เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรม หรื อร่วมกันจัดตามความสมัครใจ ตามความสนใจ หรื อตามความ
ถนัด ของตนเองเพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นในหลัก สูต รให้ เหมาะสม สมบู ร ณ์ ยิ่ งขึ น้ โดยเน้ น
กระบวนการทางานร่ วมกันเป็ นที ม เป็ นหมู่คณะ โดยโรงเรี ยนให้ ความช่วยเหลื ออานวยความ
สะดวกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ กิจกรรมแต่ละอย่างบรรลุความสาเร็จ ตามความมุง่ หมายที่ได้ ตงไว้
ั้
ส าหรั บ งานวิจัย เรื่ องนี ใ้ ห้ ความหมายกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท าร่ วมกับ
โรงเรี ยน หมายถึง การรายงานของนักเรี ยนให้ ทราบถึงความถี่และการเห็นประโยชน์ของการเข้ า
ร่วมกิจกรรมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน ทัง้ กิจกรรมด้ านวิชาการ ด้ านกี ฬา และด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
กิจกรรมเสริ ม หลักสูตร กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
การวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
จากการศึก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การวัด กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท า
ร่วมกับโรงเรี ยน พบว่ามีงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวแปรการวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน อยู่
บ้ าง เช่น งานวิจัยของแสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547) ได้ สร้ างแบบวัดการเข้ า
ร่วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนของวัยรุ่ น แบ่งเป็ น 2ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นการรายงานว่าในโรงเรี ยนที่
ตนศึกษาอยู่ว่ามีการจัดกิจกรรมที่ดีมากน้ อยเพียงใดจานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 3 หน่วย
ตัง้ แต่ “มาก” ถึง “น้ อย” และ ส่วนที่สอง เป็ นการรายงานว่าตนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเหล่านัน มาก
น้ อยเพียงใด จานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วยตัง้ แต่ จริ งที่สุด ถึง ไม่จริ งเลย
เมื่อนาคะแนนการวัด 2 ส่วนมาคูณกัน ได้ พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง15–270 คะแนน และมีค่าความ
เชื่ อ มั่ น .89 นอกจากนี ม้ ี ง านวิ จัย ของวรทั ศ น์ วัฒ นชี ว โนปกรณ์ (2555) สร้ างแบบวัด การมี
ประสบการณ์ เข้ าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ โดยวัดเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก ให้ นกั ศึกษารายงาน
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ว่าตนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่จดั กิจกรรมมาก
น้ อยเพียงใดแบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ มากที่สุด ถึง น้ อย
ที่สุด และส่วนที่สอง เป็ นการรายงานว่าตนได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมหนึ่งมากน้ อย
เพียงใดแบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” คะแนนที่ได้ มาจากผลคูณของการวัด 2 ส่วน เมื่อนาคะแนนการวัด 2 ส่วนมาคูณกัน แบบวัด
มีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 120 คะแนน ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .45 ถึง .74
และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .87
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดการมีประสบการณ์ เข้ าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ของวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัด โดยให้
เป็ นไปตามขอบเขตเนื อ้ หาและนิยามปฏิ บัติการของตัวแปรนี ้ ลักษณะของแบบวัดเป็ น 2 ส่วน
จานวน 15 ข้ อ ส่วนแรก ให้ นกั เรี ยนรายงานว่าตนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยนมากน้ อยเพียงใด
เป็ น แบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า (Summated Rating Scale) มี ม าตร 6 ระดับ ตัง้ แต่
“มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” และส่วนที่สอง ให้ นกั เรี ยนรายงานว่าตนได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วม
กิ จ กรรมหนึ่ง มากน้ อ ยเพี ย งใด แบบวัด เป็ น ชนิ ด มาตรประเมิ น รวมค่า 6 ระดับ คื อ ระดับ จาก
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย ซึ่งการตรวจให้ คะแนนผู้ที่ตอบ จริ งที่สุดได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน
ค่อนข้ างจริง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ ากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มี
กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนมาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมเหมาะสมที่
ทาร่ วมกับโรงเรี ยนกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เนื่ องจากไม่พบงานวิจัยที่
ศึก ษาโดยตรงเกี่ ย วกับ กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท าร่ ว มกับ โรงเรี ย นกับ พฤติก รรมการการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม มีเพี ยงงานวิจยั เทียบเคียงได้ โดยผู้วิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องดังนี ้
งานวิจัย ของสุรพงษ์ ชูเดช (2533) ได้ ศึกษาประสบการณ์ ด้า นการท า
กิจกรรมของนิสิต โดยแบ่งการวัดออกเป็ น 3 ส่วน คือ ประเภทของกิจกรรม ตาแหน่งหน้ าที่ และ
ความถี่ในการเข้ าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ด้านการทากิจกรรมเป็ นตัวทานาย
ที่ ส าคัญ ของจิ ต ลัก ษณะ 3 ด้ าน คือ ลักษณะมุ่ง อนาคตควบคุม ตน เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม และ
เอกลักษณ์ แห่งอีโก้ ของนิสิต นอกจากนี ้ในงานวิจยั ของแสงอรุณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี
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(2547) พบว่ า การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ดี ใ นโรงเรี ย นของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษา ร่ ว มกั บ การเป็ น
แบบอย่างที่ดีของครู สามารถร่วมกันทานายเจตคติที่ดีต่อการครองตนได้ คิดเป็ นร้ อยละ 18.4 อีก
ทัง้ ยังพบว่าตัวแปรการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนของนักเรี ยนเมื่อเข้ าร่วมกับตัวแปรในกลุม่ จิต
ลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 12 ตัวทานาย สามารถทานายพฤติกรรมการ
ควบคุมตนจากสิ่งยัว่ ยุ สามารถทานายพฤติกรรมการควบคุมตนจากสิ่งยัว่ ยุ (ซึ่งเป็ นพฤติกรรม
ย่อยพฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมการครองตน) ได้ ร้อยละ 52.5 ในกลุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4 โดยตัวแปรการเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนเข้ าทานายในลาดับที่ 2 นอกจากนีง้ านวิจยั ของ
กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) พบว่า นักเรี ยนที่มีประสบการณ์จากการได้ รับการฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ า
ค่ายวิทยาศาสตร์ มาก เป็ นนักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ มากกว่านักเรี ยนที่
มีประสบการณ์จากการได้ รับการฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ น้อย นอกจากนี ้งานวิจยั
ของ ทองพูล บัวศรี (2550: 145) ศึกษาความพร้ อมที่จะปรับตัวเป็ นคนดีของเยาวชนกระทาผิดใน
บ้ านกาญจนาภิ เษก จานวน 120 คน พบว่า ประสบการณ์ ในศูนย์ที่มีประโยชน์ เมื่อเข้ าทานาย
ร่ วมกับตัวทานายชุดลักษณะสถานการณ์ อีก 3 ตัวแปร รวมเป็ น 4 ตัวแปร สามารถร่ วมทานาย
ทัศนคติที่ดีตอ่ ตนเองได้ เป็ นในลาดับที่ 2 ใน 2 กลุม่ ย่อย (ได้ แก่ กลุม่ เยาวชนที่ทาผิดในคดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน และกลุม่ เยาวชนที่เข้ ารับการฝึ กจานวน 1 ครัง้ ) ส่วนผลวิจยั ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ ประโยชน์จากการฝึ กอบรมในโรงเรี ยนกับพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้ อง เช่น งานวิจัยของลินดา
สุว รรณดี (2543: 90-91) พบว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมตามโครงการรุ่ ง อรุ ณ เป็ นผู้ ที่ มี
พฤติกรรมลดปริ มาณขยะแต่ละด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ สิ่งของอย่างคุ้มค่า และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ) มากกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมตามโครงการรุ่ งอรุ ณ และจาก
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยน
ของ วัน วิ ส า สรี ระศาสตร์ (2554) ที่ ศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ างสร้ างสรรค์ แ ละ
ปลอดภัย ของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น พบว่า การรั บ รู้ ประโยชน์ จ ากการฝึ ก อบรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ผ่านเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่น
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ ทาง
สังคมเป็ นผู้ที่มี เจตคติต่อพฤติกรรมที่ น่าปรารถนาและมี พ ฤติกรรมที่ น่าปรารถนา ดังนัน้ ผู้วิจัย
คาดว่ากิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้ อมทางบวกต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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3.2.2 จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จิตลักษณะเดิมเป็ นลักษณะทางจิตใจที่ติดตัวบุคคลมาจากประสบการณ์ที่ได้ รับ
จากปฏิสัมพันธ์ ในครอบครัวและสถานศึกษา มีลักษณะคงที่ ไม่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
โดยรวม (Magnusson & Endler, 1977: 18-21) ตัวอย่างจิตลักษณะเดิมที่สาคัญสาหรับคนไทย
ปรากฎเป็ นองค์ประกอบในทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ ตวั แปรจิตลักษณะบางด้ านตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม
ของดวงเดือ น พัน ธุ ม นาวิน (2543) ที่ คาดว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อ ย่าง
เหมาะสม ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมเกิดจากการประมวลผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสาเหตุ
ของพฤติกรรมประเภทต่างๆ ของคนไทย อายุตงแต่
ั ้ 6 ถึง 60 ปี จานวนหลายสิบเรื่ องทฤษฎีนี ้แสดง
ถึงสาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง ที่ประกอบไปด้ วยพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เปรี ยบเสมือนดอกและผลของต้ นไม้ ได้ แก่ กลุ่มพฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง
กลุ่มพฤติกรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่น กลุ่มพฤติกรรมทาตามหน้ าที่ และกลุ่มพฤติกรรมพัฒนาตน
และสังคม ส่วนสาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวมีอยู่ใน 2 ส่วนของต้ นไม้ ส่วนลาต้ น
ของต้ นไม้ ประกอบด้ วยจิตลักษณะ 5 ด้ านคือ 1) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 2) ลักษณะมุ่งอนาคตและ
การควบคุมตน 3) ความเชื่ออานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 5) เจตคติ คุณธรรม และค่านิยม
(ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมหนึ่งหรื อสถานการณ์หนึ่ง) ส่วนรากของต้ นไม้ มีจิตลักษณะ 3 ด้ านได้ แก่
1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ สงั คม 3) สุขภาพจิต และจิตลักษณะตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมที่
คาดว่าจะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน เช่น ลักษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตน ความเชื่ออานาจในตน และเจตคติ เป็ นต้ น
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่า จิตลักษณะเดิมที่สาคัญเกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการใช้ สื่ ออย่างเหมาะสมของเยาวชนได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม ตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร, 2549; จิตติพร ไวโรจวิทยาการ, 2551; อิงชนก สุว
ถาวรกุล และดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2559 และวันวิสาห์ สรี ระศาสตร์ , 2554)
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3.2.2.1 ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม ตนได้ มี ผ้ ูเชี่ ย วชาญได้ ให้
นิยามไว้ ดงั นี ้
Latham and Locke (1991: 214) ได้ สรุ ปว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนหมายถึงความสามารถในการคาดการณ์ หรื อมองการณ์ไกล การเล็งเห็นสิ่งที่มีความสาคัญใน
อนาคตมากกว่าปั จจุบนั รวมทังความสามารถในการยั
้
บยังควบคุ
้
มตนเองให้ ร้ ูจกั อดทนรอ เพื่อรับ
ประโยชน์ที่ดีกว่า หรื อสาคัญกว่าที่จะมาในอนาคตของบุคคล
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวีริณ ธ์ ธรรมนารถสกุล
(2547: 40-46) กล่าวว่าจิตลักษณะเรื่ องการมุ่งอนาคตควบคุมตนเองนันทั
้ งสองส่
้
วนจะต้ องเกิดขึ ้น
ในลัก ษณะสอดคล้ อ งกัน ในปรากฏการณ์ เดี ย วกัน กล่ า วคื อ บุค คลต้ อ งมี ค วามต้ อ งการผล
ในอนาคตมากกว่าผลในปั จจุบนั แล้ วต่อมาจึงดาเนินการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้
ซึ่งต้ องประกอบเข้ าด้ วยกันกับการควบคุมตนเอง อย่างเช่น การอดได้ รอได้ นนั ้ เป็ นกระบวนการ
ที่ เกิ ดขึน้ สองขัน้ ตอนคือ สาเหตุที่บุคคลเลื อกที่ จ ะรับ ผลที่ ดีกว่าที่ จ ะมาในอนาคตมากกว่าผล
เล็กน้ อยในปั จจุบนั ความสามารถในการคาดการณ์ ไกลและความรู้สึกว่าระยะเวลาที่ต้องรอคอย
ไม่สามารถบัน่ ทอนผลในอนาคตได้ จึงเป็ นลักษณะการมุ่งอนาคต ส่วนต่อมาคือการอดได้ รอได้
นัน้ คือขัน้ ตอนกระทาเพื่ อ นาไปสู่ผลที่ ปรารถนาในอนาคต ซึ่ง ต้ องมี การปฏิ บัติเป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องหรื อมีการปฏิบตั ิซ ้าหลายครัง้ หรื อต้ องรอคอยผลเป็ นเวลานาน ความสามารถส่วนหลังนี ้
เกี่ยวกับการควบคุมตน ให้ กระทาหรื อละเว้ นการกระทาบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง จนกว่าจะได้ ผล
ตามที่ต้องการ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม ตน นัน้ ประกอบไปด้ วยหลักใหญ่ สองอย่าง
คือ การมุ่งอนาคต และอี กส่วนหนึ่งคือ การมุ่งควบคุม ตน การมุ่งอนาคต (Future Orientation)
หมายถึงความสามารถในการเห็ น การณ์ ไกล เล็ง เห็น สิ่ง ที่ จ ะเกิ ด กับ ตัวเองในอนาคตและเห็ น
ความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2536: 38) ซึ่งในที่นี ้
อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นลักษณะของบุค คลที่ เล็ งเห็น ว่าหากตนเองมี พ ฤติกรรมในการเล่นเกมที่ ไม่
เหมาะสม อาจเกิดผลร้ ายกับตนเองทัง้ ทางการเรี ยนและการเข้ าสังคม จึงจาเป็ นที่ต้องควบคุม
ความต้ องการให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ และอีกส่วนหนึง่ คือ การควบคุมตนเองเป็ นการที่บคุ คล
นันแสดงออกได้
้
ถึงพฤติกรรมของการรอได้ ในสภาพการณ์ตา่ งๆ เป็ นการมีความสามารถลดความ
ต้ องการในปัจจุบนั ของตนเอง เพราะเล็งเห็นถึงผลร้ ายที่จะตามมาสูต่ นเองในอนาคต เช่น การสอบ
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ไม่ผ่าน การไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคม หรื ออื่นๆ หรื อในอีกความหมายหนึ่งคือ การมี ความ
พยายามหรื อความพากเพียรในปั จจุบนั เพื่อมุ่งจุดหมายที่ตนมองไว้ ในอนาคต (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน, 2520: 35)
ความสามารถในการควบคุ ม ตนเองนั น้ เป็ นลั ก ษณ ะทางจิ ต ที่
ประกอบด้ วยเหตุปัจจัยหลายประการ คือ การมองเห็นความสาคัญของประโยชน์ที่จะตามมาใน
อนาคต มากกว่าประโยชน์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั การเลือกกระทาพฤติกรรมที่แสดงออก การอดได้ รอ
ได้ เช่น การทางานหรื อการบ้ านให้ เสร็ จ ก่อนออกไปเล่นหรื อดูทีวี เพราะเชื่อว่าการกระทาของตน
จะส่งให้ เกิดสิ่งที่ตามมาอย่างที่ ตนต้ อ งการได้ และนอกจากนัน้ ความสามารถควบคุม ตน ยังไม่
เกี่ ยวกับการหวังผลจากภายนอก แต่บุคคลสามารถให้ รางวัลตนเองและลงโทษตนเองได้ โดย
รางวัลที่ให้ แก่ตนเองนันมี
้ ลกั ษณะเช่น ความพอใจในตนเอง ความภูมิใจในตนเอง ส่วนการลงโทษ
ตนเอง เช่นการเกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวลและความละอายใจ ลักษณะเชื่อในผลของความ
พยายามของตนลักษณะการให้ รางวัลตนเองและการลงโทษตัวเองนัน้ จะปรากฎได้ กับวัยรุ่นที่มี
การพัฒนาทางจิตที่เหมาะสมตังแต่
้ เด็กจนถึงปั จจุบนั ส่วนมากเกิดจากการได้ รับรางวัลและการ
ลงโทษอย่างเหมาะสมกับเหตุ โดยการอบรมเลี ้ยงดูอย่างใช้ เหตุผลและไม่ใช้ อารมณ์ของตนเองเป็ น
ที่ ตั ง้ ลั ก ษณ ะเหล่ า นี ้ โรงเรี ย นสามารถช่ ว ยให้ เกิ ด การพั ฒ นาได้ เป็ นอย่ า งดี ด้ วยการจั ด
สภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม (ดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น , 2538: 92-93) อี ก ทัง้ ยัง หมายความถึ ง
ความสามารถในการที่จะละเว้ นการกระทาบางชนิดหรื อความสามารถในการที่จะเริ่มทาพฤติกรรม
ที่ต้องใช้ ความอดทนหรื อเสียสละ และทาพฤติกรรมนันได้
้ อย่างมีปริ มานและคุณภาพที่เหมาะสม
ในระยยะเวลาที่นานพอที่จะนาไปสู่ผลที่ต้องการในอนาคต จึงสามารถสังเกตุพบได้ วา่ จิตลักษณะ
เรื่ อ งการมุ่ง อนาคตควบคุม ตนเองนัน้ ทัง้ สองส่ วนจะต้ อ งเกิ ด ขึน้ ในลัก ษณะสอดคล้ อ งกัน ใน
ปรากฎการณ์ เดียวกัน กล่าวคือบุคคลต้ องมี ความต้ องการผลในอนาคตมากกว่าผลในปั จจุบัน
แล้ วต่อมาจึงดาเนินการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ ซึ่งต้ องประกอบเข้ าด้ วยกันกับการ
ควบคุมตนเอง อย่างเช่น การอดได้ รอได้ นันเป็
้ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นสองขันตอนคื
้
อ สาเหตุที่ทา
ให้ บุคคลเลือกที่จะรับผลที่ดีกว่าที่จะมาในอนาคตมากกว่าผลเล็กน้ อยปั จจุบนั ความสามารถใน
การคาดการณ์ไกลและความรู้สกึ ว่าระยะเวลาที่ต้องรอคอยไม่สามารถบัน่ ทอนผลในอนาคตได้ จึง
เป็ นลักษณะการมุ่งมองอนาคต ส่วนต่อมาคือการอดได้ รอได้ นัน้ คือ ขันตอนที
้
่กระทาเพื่อนาไปสู่
ผลที่ปรารถนาในอนาคตซึ่งต้ องมีการปฏิบตั ิเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องหรื อมีการปฏิบตั ิซ ้าหลายครัง้
หรื อต้ องรอคอยผลเป็ นเวลานาน ความสามารถส่วนหลังนี ้เกี่ยวกับการควบคุมตนให้ กระทาหรื อละ
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เว้ นการกระทาบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง จนกว่าจะได้ ผลตามที่ต้องการ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์ และวีริณธ์ ธรรมนารถสกุล, 2547:40-46)
จากแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมเบื ้องต้ น ผู้วิจยั จึงให้ ความหมาย
ของลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน หมายถึง การที่นกั เรี ยนมีความสามารถในการบังคับตนเอง
ให้ กระทาสิ่งที่พึงประสงค์โดยการควบคุมตนเองให้ กระทาในสิ่งที่ควรกระทาได้ อ ย่างเป็ นขัน้ เป็ น
ตอนเพื่อนาไปสู่ผลดีตามที่ตนต้ องการได้ โดยการเห็นความสาคัญในอนาคตมากกว่าปั จจุบนั และ
มีความสามารถในการอดได้ รอได้ เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะมีมาในอนาคต
การวัดลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน พบว่ามีงานวิจยั ที่วดั การควบคุมตนเองทังในด้
้ านเฉพาะ และด้ านทัว่ ไป โดยแบบวัดลักษณะ
มุ่ ง อนาคตและควบคุม ตน ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น , งามตา วนิ น ทานนท์ และคณะ (2536)
ซึง่ เป็ นการวัดการเล็งเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นกับตนเองในอนาคต ประกอบด้ วยประโยค
บอกเล่าเกี่ ยวกับความสามารถที่ จ ะคาดการณ์ ไกล และการอดได้ รอได้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วกับ การเรี ย น สุข ภาพ และการใช้ เงิ น มี ลัก ษณะของแบบวัด เป็ น มาตราวัด ประเมิ น ค่า
6 ระดับ จาก “จริ งที่ สุด ” ถึง “ไม่จ ริ งเลย” จ านวน 10 ข้ อ ในการวัดลักษณะมุ่ง อนาคตและการ
ควบคุมตน ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดซึง่ คัดมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน , งามตา วนินทานนท์
และคณะ (2536) จานวน 10 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนือ้ หาและนิยามปฏิ บตั ิการของตัว
แปรนี ้ มี ซึง่ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ
จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่สุด
ได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริ งได้
2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ ากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มี
ลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตนเองมาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนที่
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมนัน้ ผู้วิจัยได้ มี การทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เทียบเคียงพบว่าลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนนี ้เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมหลายชนิด
ทัง้ พฤติ ก รรมส่ ว นตัว เช่ น พฤติ ก รรมอดออม พฤติ ก รรมซื่ อ สัต ย์ พฤติ ก รรมรั บ ผิ ด ชอบและ
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปั จจนึก, 2520) ผลงานวิจยั
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ของผจงจิ ต อินทสุวรรณ และคณะ (2547. 24 – 25). พบว่าตัวแปรการควบคุม ตน เป็ นตัวแปร
สาคัญ อันดับแรกในการทานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และยังมีงานวิจยั ของนรา จัน
ชนะกิจ (2548) ที่พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเป็ นตัวแปรเพีย งลาพังตัวเดียวในการ
ทานายพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถื ออย่างปลอดภัยได้ และจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551)
พบว่าลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตน สามารถท านายพฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า ง
เหมาะสมได้ เป็ นอันดับสอง ข้ อค้ นพบในงานวิจยั ของปราณี รอดจ้ อย ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และ
ประที ป จิ น งี่ (2553) พบว่ า หากบุ ค คลมี ก ารควบคุม ตนเองอย่ า งเหมาะสมจะท าให้ เป็ นผู้ มี
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมีวิจารญาน นอกจากนี ้ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมติดเกมออนไลน์และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งวิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง และคณะ (2554) พบว่าลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุม ตนสูงก็ จ ะส่งผลให้ มี พ ฤติกรรมติด เกมออนไลน์ และพฤติกรรมติดสนทนา
ออนไลน์ต่า และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนยังเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อปั จจัยเชิงสาเหตุ
ด้ านสถานการณ์ทางสังคม และการมีภมู ิค้ มุ กันทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของนักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมและไม่เข้ า
ร่ วมโครงการส่งเสริ มการใช้ อินเทอร์ เน็ต อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย (วันวิสาห์ สรี ระศาสตร์ ,
้ นปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ต โดยผลวิจยั
2554) ซึ่งการควบคุมตนนันเป็
ส่วนใหญ่พบว่าการควบคุมตนต่า จะส่งผลให้ มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม
เช่น การติดเกมออนไลน์ การติดอินเทอร์ เน็ต (Ryu & Kim, 2003; LaRose, Lin & Eastin, 2003)
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องผู้วิจัยจึงคาดว่า
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
3.2.2.2 สุขภาพจิต
ความหมายของสุขภาพจิตได้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ให้ นิยามไว้ ดงั นี ้
ฝน แสงสิ ง แก้ ว (2522 : 57) ได้ ให้ ความหมายสุ ข ภาพจิ ต (Mental
Health) ว่าหมายถึง สภาพชีวิตที่เป็ นสุข ผู้มี อารมณ์มนั่ คง สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงมากๆ ได้ มีสมรรถภาพใน การทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้ วยความ องค์การอนามัย
โลก (World Health Organization, 1996. อ้ างถึงใน เจษฎา หนูรุ่น, 2551: 6) ได้ ให้ คาจากัดความ
ของสุขภาพว่า ภาวะของความสมบูรณ์ ทางด้ านร่างกาย จิตใจ และความผาสุกทางสังคม ซึ่งมิใช่
การปราศจากโรคหรื อการเจ็บป่ วยเท่านัน้ นอกจากนี ้มีการให้ คาจากัดความของคาว่า สุขภาพจิต
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หมายถึ ง ระดับ ความวิต กกัง วลของนัก ศึก ษา ซึ่ง ประกอบด้ วยความกลัวในเรื่ อ งต่า ง ๆ โดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร การมีอารมณ์ ที่รุนแรง ขาดสมาธิ ขาดความกล้ าหาญกลัวผิด ขาด
ความอดทุ น มี ค วาม โกรธง่ า ย ตื่ น เต้ น ง่ า ย สุข ภาพจิ ต เป็ นลัก ษณะที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังนัน้ การที่ มี สุขภาพจิตไม่ดี เป็ นสาเหตุในหลายสาเหตุที่ส่งผล
ร่ วมกัน ท าให้ บุค คลมี พ ฤติก รรมเบี่ ยงเบนได้ ส่วนความวิต กกัง วล (Anxiety) ซึ่ง มี ความหมาย
ใกล้ เคียงกัน คือ กระบวนการที่ปรากฏออกมาเป็ นอาการทางจิต และอาการทางสรี ระ เช่น ความ
กลัว ความไม่ส บายใจ ความกังวล ต่อเหตุการณ์ ที่ต้องเผชิญ โดยอาการทางจิต มี หลาย ระดับ
ตังแต่
้ ขนรุ
ั ้ นแรงมากต้ องได้ รับการรักษาอย่างถูกต้ องจนถึงยังไม่รุนแรงจนปรากฏเด่นชัด อาจวัด
สุขภาพจิตได้ โดยผู้ชานาญทางโรคจิตเป็ นผู้ตรวจอาการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2550:
153; สุรพงษ์ ชูเดช และวิภ าวี เอี่ ยมวรเมธ, 2545: 218) จาโฮดา (Jahoa, 1970: 3-4. อ้ างถึงใน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญ แข ประจนปั จจนึก , 2524: 3-4) ได้ รวบรวมเกณฑ์ที่ใช้ พิจารณา
สุขภาพจิ ตของบุคคลที่ ใช้ แพร่ หลายในวิช าจิตวิทยาได้ 6 ประการคือ 1. สุขภาพจิต ในแง่ของ
“ตน” (Self) ซึ่งหมายถึง การยอมรับตนเอง ความมั่นใจใน ตนเอง การฝึ กตนเองเป็ นที่พึ่ง ความ
ภาคภูมิใจในตน และความเคารพตน 2. สุขภาพจิต ในแง่ของความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
คือ มีความอิส ระจากอิทธิพ ลของสังคม ในการที่บุคคลจะตัดสินใจโดยยึดมาตรฐานที่ เป็ นหลัก
ประจาใจของตน มากกว่าที่จะขึ ้นอยู่กับการบีบคันของอิ
้
ทธิพลภายนอกและผลของการตัดสินใจ
ของผู้มีความเป็ น ตัวของตัวเองสูง จะปรากฏในรูปของการกระทาอย่างอิสระ 3. สุขภาพจิต ในแง่
ของความควบคุมสภาพแวดล้ อม ซึ่งมีความหมาย 2 ประการ คือ ความสาเร็จ และการปรับตัว ซึ่ง
อาจปรากฏในรู ปของความสามารถที่จะรัก ความเพียงพอใจ การทางาน การเล่นและการมี ความ
รัก ความเพียงพอในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประสิทธิภาพในการสนองตอบการเรี ยกร้ องของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนตนเอง และประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหา
ซึ่งเป็ นลักษณะที่เกิดขึ ้นได้ จากการที่บุคคลมีพฒ
ั นาการจิตใจขันสู
้ ง และมีความสามารถที่จะรับรู้
ความจริ งได้ อย่างถูกต้ อง 4. สุขภาพจิต ในแง่ของความเจริญเติบโต และพัฒนาการของบุคคลไปสู่
ระดับสูง แสดงความเป็ นจริ งแห่งตน (Self-actualization) โดยพัฒ นาความสามารถของตนจน
เต็มที่ 5. สุขภาพจิต ในแง่ของการรับรู้ความเป็ นจริ ง ซึ่งหมายถึงการรับรู้ที่ปราศจาก ความต้ องการ
ที่จะบิดเบือนความจริ ง มีความไว้ ในการเข้ าสังคม และความสามารถในการเอาใจ เขามาใส่ใจเรา
ได้ (Empathy) 6. สุข ภาพจิ ต ในแง่ ข องการบูรณาการของบุค ลิ ก ภาพ โดยเป็ น การผสมผสาน
เกี่ยวพันของกระบวนการทางจิตและคุณสมบัติต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งจะทาให้ เกิดหน่วยรวม และ
ความต่อเนื่องของบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ ซึ่งความหมายนีเ้ น้ นความสมดุลของพลังจิต ต่าง ๆ
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ของบุคคล การที่บคุ คลจะมองชีวิตในแง่มมุ ที่สอดคล้ องกันเป็ นหน่วยรวม และความสามารถที่จะ
ต้ านทานความเครี ยดได้ นอกจากนี ้ วีระ ไชยศรี สขุ (2539: 62-63) ได้ ให้ ความหมายลักษณะของผู้
มีสขุ ภาพจิตดีไว้ ดงั นี ้ 1. เป็ นผู้ที่มีความสามารถและความเต็มใจที่จะรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับ
ระดับ อายุ 2. เป็ นผู้ที่มีความพอใจในความสาเร็ จจากการได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดย
ไม่คานึงว่าการเข้ าร่ วมกิจกรรมนัน้ จะมี การถกเถี ยงกันมาก่อน 3. เป็ นผู้เต็มใจที่จะทางานและ
รับผิ ดชอบอย่ างเหมาะสมกับบทบาทหรื อตาแหน่ง ในชี วิตของเขา แม้ ว่าจะทาไปเพื่ อต้ องการ
ตาแหน่งก็ตาม 4. เมื่อเผชิญกับปั ญหาที่จะต้ องแก้ ไข ก็ไม่หาทางหลบเลี่ยง 5. จะรู้สึกสนุกต่อการ
ขจัดอุปสรรคที่ขดั ขวางต่อความสุขหรื อพัฒ นาการ 6. เป็ นผู้ที่สามารถตัดสินใจด้ วยความกังวล
น้ อยที่ สุด 7. เป็ น ผู้ที่ส ามารถอดได้ รอได้ จ นกว่าจะพบสิ่ง ใหม่ 8. เป็ น ผู้ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ด้ วย
ความสามารถที่แท้ จริง 9. เป็ นผู้ที่คดิ ก่อนที่จะทา 10. เป็ นผู้ที่เรี ยนรู้จากความล้ มเหลวของตนเอง
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพจิต
ปกติแล้ วบุคคลนัน้ จะมีสุขภาพจิตดีหรื อไม่ดีในแต่ละด้ านปะปนกัน ซึ่ง
ขึ ้นอยู่ กับ 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยด้ านร่างกายและจิตใจ กับปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความเข้ มแข็งของอารมณ์ เช่น ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถต่อสู้
และเผชิญปั ญหาในชีวิตโดยไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน หรื อพิจารณาจากความรู้ สึกนึกคิดของบุคคล
ในทางสร้ างสรรค์ กล้ าเผชิ ญ ปั ญ หาอย่ า งไม่ ท้ อถอย เป็ นผู้ ที่ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ ตนเอง มี ก าร
เจริ ญ เติบ โตและพัฒ นาความต้ องการที่ สอดคล้ องกับ ศักยภาพของตนอย่างผสมกลมกลื นกับ
บุคลิกภาพ ได้ แก่ การมีความคิด ความรู้สึก และการกระทาได้ อย่างเหมาะสม มีความเป็ นตั วของ
ตัวเอง ยอมรับ และกล้ าเผชิ ญ ความจริ ง สามารถเอาชนะอุป สรรคต่าง ๆ รวมถึ งการมี ม นุษ ย
สัมพันธ์ ที่ดี รู้ จกั ให้ และรับความรักจากผู้อื่น (อัจฉรา สุขารมณ์ , 2527: 4; Jahoda, 1970: 28-35)
โดยผลของการมีสขุ ภาพจิตดีจะทาให้ สามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ถกู ออกจากพฤติกรรมที่ผิด รู้ จัก
ผิ ดชอบชั่วดี สามารถเผชิ ญ กับ ความขัดแย้ งทัง้ ภายในและภายนอกจิต ใจได้ นอกจากนี ก้ ารมี
สุขภาพจิตที่ดี จะช่วยให้ สามารถใช้ สติปัญญาในการเรี ยนรู้สิ่ง ต่าง ๆ ได้ อย่างถุกต้ อง และชัดเจน
(Nikelly, 1966: 10; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 81-82) สาหรับผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดี สังเกตได้
จากหน้ า ตาท่ า ทางและการแสดงออก โดยจะมี ค วามวิ ต กกัง วลตลอดจนแสดงอารมณ์ ที่ ไ ม่
เหมาะสม มีความรู้สึกต่อคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ ง มีความสับสนทางจิต
รวมถึงเกิ ดความขัดแย้ งระหว่างความสามารถกับการกระทา และจะทาให้ การเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ
ผิดพลาด ขัดขวางพัฒนาการทางจริ ยธรรมของบุคคลด้ วย โดยผลของการมีสุขภาพจิตไม่ดีจะทา
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ให้ เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้ อง เช่นการติดยาเสพติด การติดเกม เป็ นต้ น (บุปผา มาลีวงศ์ ,
2521: 15; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543 : 81-82)
จากแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมเบื ้องต้ น ผู้วิจยั จึงให้ ความหมาย
ของสุขภาพจิต หมายถึง สภาวะทางจิตของนักเรี ยนที่เกี่ยวกับความวิตกกังวล ที่ประกอบไปด้ วย
ความกลัว ในเรื่ องต่าง ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ความกลุ้ม ใจ ความโกรธง่าย ความ
ตื่นเต้ น ขาดสมาธิ เป็ นต้ น โดยลักษณะของผู้มีสุขภาพจิ ตดีจะเป็ นผู้มีอารมณ์ ผ่องใส วิตกกังวล
น้ อย หรื อแสดงออกเหมาะสมกับเหตุการณ์ รู้ เท่าทันเหตุการณ์ ต่าง ๆ กล้ าเผชิญ ปั ญหาและหา
ทางแก้ ไข ตลอดจนสามารถแยกแยะได้ วา่ พฤติกรรมใดถูกหรื อผิด และจากผลของการมีสขุ ภาพจิต
ที่ดี จึงทาให้ มีพฤติกรรมที่ถกู ต้ อง และสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
การวัดสุขภาพจิต
จากการศึก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วกับ การวัด สุข ภาพจิ ต พบว่า ดวงเดื อ น
พันธุมนาวิน และคณะ (2536) จานวน 13 ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรวัดประเมิน 6 ระดับ
จานวน 20 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ โดยลักษณะ
ของแบบวัด เป็ นแบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่า (Summated Rating Scale) มี ม าตร 6
ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางลบผู้ที่ตอบ จริ ง
ที่สดุ ได้ 1 คะแนน จริงได้ 2 คะแนน ค่อนข้ างจริง ได้ 3 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริงได้ 4 คะแนน ไม่จริ ง
ได้ 5 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 6 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ ากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มี
สุขภาพจิตดีมาก โดยลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดีจะเป็ นผู้มีอารมณ์ ผ่องใส วิตกกังวล น้ อย หรื อ
แสดงออกเหมาะสมกับเหตุการณ์ รู้เท่าทันเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนันไม่
้ พบว่ามีการศึกษา จึงมีการทบทวนเอกสารและงานวิจยั
ที่เทียบเคียงพบว่ามีผ้ ทู ี่ศกึ ษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตกับพฤติกรรมที่ปรารถนาไว้ หลายคน เช่น เกษม
จันทศร (2541) ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมต้ านทานการเสพยาบ้ าของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2-3 พบว่านักเรี ยนที่มีสุขภาพจิตดีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดน้ อยกว่า และมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เกี่ยวข้ องกับยาบ้ ามากกว่านักเรี ยนที่มีสขุ ภาพจิตไม่ดี สุ ภา
สิ นี นุ่ม เนี ย ม (2546) ท าการศึก ษาสภาพแวดล้ อ มและจิ ต ลัก ษณะที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรม
รับ ผิ ด ชอบต่อ หน้ าที่ ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น พบว่า นัก เรี ย นที่ มี สุข ภาพจิ ต ดี จ ะมี
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พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่สงู กว่านักเรี ยนที่มีสขุ ภาพจิตไม่ดี นอกจากนี ้ นรินทร์ คาโพธิ์ (2550)
ได้ ทาการศึกษาปัจจัยทางสังคม ลักษณะทางจิต ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการต้ านทานการเล่นการ
พนันฟุตบอลของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรี ยนที่มีสขุ ภาพจิตดีมีพฤติกรรมการ
ต้ านทานการเล่นพนันฟุตบอลมากกว่านักเรี ยนที่มีสขุ ภาพจิตไม่ดี ทังนี
้ ้งานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์
วิทยาการ (2551) นัน้ พบว่าสุขภาพจิต สามารถทานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ได้ เป็ นอันดับต้ นๆ และ วรรณลดา กันต์โฉม (2553) ได้ ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ ยวข้ องกับ
ความฉลาดคบเพื่อนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น พบว่า จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิ งเส้ น
ปรากฏว่า ความฉลาดคบเพื่ อนได้ รับอิทธิ พลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ คือ สุขภาพจิตดี และ
การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ สถานการณ์ กบั พฤติกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเยาวชนในชุมชนของอนันต์ แย้ มเยือน (2559) พบว่าสุขภาพจิต ร่วมเป็ นตัวทานาย
ลาดับสี่ของพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องผู้วิจัยจึงคาดว่า
สุขภาพจิตดีมีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.3 จิตลักษณะตามสถานการณ์กบั พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
สาเหตุในการเกิ ด พฤติ ก รรมของมนุษ ย์ ต ามรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สัม พัน ธ์ นิ ย ม
(Interactionism Model) กล่าวถึงกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะที่เป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
ของมนุษ ย์ 2 กลุ่ม กลุ่ม หนึ่ง คือ จิ ต ลักษณะตามสถานการณ์ หรื อการปฏิ สัม พันธ์ แบบในตน
(Organismic Interaction) ซึ่ ง เป็ น ลัก ษณะทางจิ ต ของบุค คลที่ เกิ ด จากปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่า งจิ ต
ลัก ษณะเดิม ของบุค คลกับ สถานการณ์ ปั จ จุบัน ที่ บุค คลเผชิ ญ อยู่ เป็ น จิ ต ลักษณะที่ ไวต่อ การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรื อเป็ นจิตลักษณะที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์ มีงานวิจยั ที่
สาคัญ โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2529) ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้ องระหว่างตัวแปรใน
กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์กบั พฤติกรรมการรับสื่อต่างๆ (เช่น สื่อสิ่งพิมพ์) ที่มีประโยชน์
3.2.3.1 เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ความหมายและแนวคิดของเจตคติ
ความหมายของเจตคติได้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ให้ นิยามไว้ ดงั นี ้
Aliport (1935: 7998-844) กล่าวว่า เจตคติ (Attitude) คือสภาวะทางจิต
ซึ่งทาให้ บุคคลพร้ อมจะตอบโต้ ต่อสิ่งแวดล้ อมเสมอ ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเกิดขึน้ จากระสบ
การณ์ ซึง่ เป็ นตัวกาหนดทิศทางในการที่บคุ คลจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
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Thurstone (1967) ให้ ความหมายว่า เจตคติเป็ นความรู้สึกด้ านบวกและ
ลบของบุคคลที่มีต่อวัตถุทางจิตวิทยา ซึ่งวัตถุทางจิตวิทยาหมายถึง สัญลักษณ์ ใดๆก็ตามบุคคล
ความคิด วลี คติพจน์ ซึ่งกล่าวโดยสรุปนันบุ
้ คคลย่อมมีความรู้ สึกต่อวัตถุทางจิตวิทยานีแ้ ตกต่าง
กันไปไม่วา่ จะเป็ นทิศทางบวกหรื อลบก็ตาม
ดวงเดือน พันธุม นาวินและคณะ (2531: 81) ได้ ให้ ความหมายของเจต
คติไว้ ว่า เจตคติหมายถึง จิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลเกิดจากความรู้สึกเชิงประเมินค่าของ
บุค คลเกี่ ย วกับ สิ่ ง นัน้ คื อ ความรู้ สึ ก ว่า สิ่ ง นัน้ มี ป ระโยชน์ ห รื อ มี โทษมากน้ อ ยเพี ย งใด เมื่ อ เกิ ด
ความรู้ สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสิ่งหนึ่ง บุคคลนันจะมี
้
ความพร้ อมที่จะกระทาต่อสิ่งนัน้ เป็ นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้ องกับทิศทางความพอใจหรื อไม่พอใจในสิ่งนันของบุ
้
คคลดังนัน้ บุคคลจึงมีเจตคติ
ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากมาย รวมถึงเจตคติ คติต่อตนเอง หรื อเจตคติต่อการกระทาสิ่งอย่างใด
อย่างหนึง่
แนวคิดเรื่ องเจตคติ เป็ นลักษณะทางจิตของบุคคล ซึ่งเป็ นผลทางจิตใจที่
ได้ จากการเรี ยนรู้ รวมเข้ ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั ของบุคคล ทาให้ เกิดจิตลักษณะที่ เกิดขึน้ ตาม
สถานการณ์ ซึ่งในทฤษฏี ปฏิ สัม พันธ์ นิยมได้ อธิ บายไว้ ว่าเป็ นสาเหตุของการเกิ ดพฤติกรรมของ
บุคคล ประสบการณ์ ในอดีตต่างๆ ก่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ซึ่งนักจิต วิทยากลุ่ม จิ ตวิเคราะห์ ได้ ให้
ความสาคัญกับประสบการณ์ ที่รุนแรงและฝั งใจในวัยเด็ก ก่อให้ เกิดปรากฏการต่าง ๆ เช่น ความ
ก้ าวร้ าวในเด็ก อาการซึมเศร้ าจากการถูกทารุ ณ ประสบการณ์ ในการเรี ยนเช่นการถูกดุด่าอย่าง
รุนแรงจากครูอาจทาให้ เด็กฝั งใจและทาให้ เกิดจากเจตคติที่ไม่ดีตอ่ วิชานันๆในทางกลั
้
บกัน การยก
ย่องชมเชยของครูอาจทาให้ เด็กเกิดกาลังใจและเกิดทัศนคติที่ดี ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ต้องการและ
เอาใจใส่ในการเรี ยนในท้ ายที่ สุด การเรี ยนรู้ จึงเป็ นหัวใจส าคัญ ในการสร้ างทัศนคติของบุคคล
เพราะการที่ คนเราเกิดขึ ้นมาย่อมไม่ได้ พกเอาความรู้สึกเชื่อไม่เชื่อสิ่งใดติดตัวมาด้ วย ความกลัวงู
ความกลัวสิ่งต่าง ๆ ความชอบหรื อไม่ชอบเชื ้อชาติเผ่าพันธุ์ สิ่งเหล่านี ้ไม่ได้ มีมาแต่กาเนิด หากแต่
เกิดจากกระบวนการอื่นใดทางสังคมอย่างเช่น สภาวะครอบครัวการอบรมสั่งสอน สภาวะทาง
สังคมเช่นโรงเรี ยนที่เรี ยน กลุ่มเพื่อนที่ทากิจกรรมร่ วมกัน รวมไปถึงการมีค่รู ักเหล่านีเ้ ป็ นตัวหล่อ
หลอมความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ของบุคคล อาจกล่าวได้ ว่าประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ในอดีต
สร้ างให้ เกิ ด เจตคติ ใ นเรื่ อ งนั น้ อี ก ทั ง้ ปั จ จัย ด้ านสภาพจิ ต เช่ น สภาพวิ ต กกั ง วล หรื อ สภาพ
ความเครี ยดย่อมส่งผลโดยตรงต่อเจตคติสิ่งเป็ นลักษณะ ทางสภาพจิตใจ กล่าวโดยสรุปแล้ ว เจต
คติเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมในอนาคต การก่อให้ เกิดเจตคติที่พึงประสงค์ยอ่ มก่อให้ เกิดเจตคติที่พึง
ประสงค์ยอ่ มก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ต้องการได้ ไม่มากก็น้อย
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Ajzen and Fishbein (1980: 58) กล่าวว่าส่วนมากแล้ วมักพบว่าบุคคล
จะมีเจตคติทางบวกต่อพฤติกรรมถ้ าบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนคิดว่าตนควรแสดงพฤติกรรมนัน้
และมีเจตคติทางลบ ถ้ าบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนคิดว่าตนไม่ควรแสดงพฤติกรรมนัน้
ดวงเดือน พันธุ มนาวิน และเพ็ญ แข ประจนปั จจนึก (2550: 55 อ้ างอิง
จาก นลินี สุวรรณโชติ, 2549) กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติที่ครอบคลุมมากที่สุดและเป็ นที่
ยอมรับกันจากแนวคิดที่ เชื่อว่าเจตคติประกอบด้ วย องค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ องค์ประกอบด้ าน
ความรู้ (Cognitive Component) หมายถึ ง การที่ บุค คลจะมี เจตคติต่อสิ่ งต่าง ๆ ได้ นัน้ บุค คล
จะต้ องมีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนันก่
้ อนเสมอซึ่งเป็ นความรู้ความเชื่อในเชิงประมาณค่าว่าสิ่งนันมี
้ คณ
ุ
หรื อโทษอย่างไร และเนื่องมาจากการรับรู้อาจผิดพลาดหรื อบิดเบือนจากความเป็ นจริ ง ก็จะทาให้
บุคคลมีเจตคติที่ไม่ถูกต้ องต่อสิ่งนัน้ ๆ ได้ องค์ประกอบด้ านความรู้ สึก (Affective Component)
หมายถึง ความรู้สึกชอบไม่ชอบ หรื อไม่แน่ใจต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งความรู้สึกนันเกิ
้ ดขึ ้นเองโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่บคุ คลมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์หรื อโทษต่อสิ่งนันแล้
้ ว องค์ประกอบด้ านความรู้สึกนัน้
จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบด้ านการรับรู้เสมอกล่าวคือ ถ้ าบุคคลใดรั บรู้เกี่ยวกับสิ่งใดในทางที่ไม่
ดี ย่ อ มไม่ ช อบไม่ พ อใจต่ อ สิ่ ง นั น้ ตามมา องค์ ป ระกอบด้ านมุ่ ง กระท า (Behavior Intention
Component) หมายถึง องค์ประกอบที่เกิดขึ ้นหลังจากที่บุคคลมีความรู้ เชิงประมาณค่าเกี่ยวกับ
ประโยชน์หรื อโทษต่อสิ่งต่าง ๆ และเกิดความรู้สึกพอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่งนัน้ ๆ แล้ ว การกระทาที่
เกิดขึ ้นตามมานันมั
้ กจะสอดคล้ องกับการรับรู้ และความรู้สกึ ต่อสิ่งนัน้ ๆ เสมอ
งามตา วนิ น ทานนท์ (2535: 315) กล่ า วว่ า เจตคติ เป็ นจิ ต ลัก ษณะ
ประเภทหนึ่งของบุคคลอยู่ในรูปของความรู้ สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้ สึกนี ้เกิด
จากความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งนันคื
้ อ ความรู้ว่าสิ่งนันมี
้ ประโยชน์หรื อมีโทษมาก
น้ อยเพียงใด เมื่อเกิดความรู้ สึกพอใจสิ่งนัน้ (บุคคลนัน้ จะมีความพร้ อมที่จะกระทาต่อสิ่งนัน้ ไป
ในทางที่สอดคล้ องกับความชอบ หรื อไม่ชอบของตนต่อสิ่งนัน้ ซึง่ เจตคติของบุคคลต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มี 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบทางการรู้ คิด (Cognitive Component) หมายถึง การรู้ การ
คิด ความเชื่อ ตลอดจนข้ อสนเทศทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุทางเจตคติ เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ต้ องประกอบด้ วยความรู้ เกี่ยวกับสิ่งนัน้ เป็ นอันดับแรก และเป็ นความรู้ ว่า สิ่งนันมี
้ คุณ
หรื อมีโทษมากน้ อยเพียงใด เป็ นความรู้ หรื อความเชื่อถื อที่ใช้ ประเมินค่าได้ 2) องค์ประกอบทาง
ความรู้ สึก (Affective Component) องค์ ป ระกอบนี เ้ ป็ น ส่ วนส าคัญ ที่ สุด ของ เจตคติ หมายถึ ง
ความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พ อใจ ความรู้ สึกนี จ้ ะเกิ ดขึน้ โดยอัตโนมัติ เมื่ อบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณหรื อโทษของสิ่งนันแล้
้ ว บุคคลจะต้ องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรื อไม่ดี ก่อนที่เขาจะมี
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ความรู้สึกชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนัน้ องค์ประกอบทางความรู้สึกยังสอดคล้ องกับองค์ประกอบทางการ
รู้คดิ ด้ วย กล่าวคือ ถ้ าบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึง่ ในทางดีก็ย่อมจะเกิดความรู้สึก แต่ถ้ารู้เกี่ยวกับสิ่งนัน้
ในทางไม่ดีก็ย่อมจะไม่ช อบไม่พ อใจ 3) องค์ประกอบทางการพร้ อมกระทา (Action Tendency
Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความพร้ อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริ ม สิ่งที่เขาชอบ
พอใจ และพร้ อมที่ จ ะท าลายหรื อเพิ กเฉยต่อสิ่ งที่ เขาไม่ช อบ ไม่พ อใจ เมื่ อ บุคคลมี ค วามรู้ เชิ ง
ประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนันแล้
้ ว สิ่งที่สอดคล้ องกันซึ่งติดตามมาคือ ความ
พร้ อมที่จะกระทาการให้ สอดคล้ องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนันด้
้ วย ดังนัน้ การรายงานถึงความ
พร้ อมในการปฏิบตั ิต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงเป็ นเครื่ องสะท้ อนให้ เข้ าใจเจตคติของบุคคลได้ ด้วย ดังนัน้
องค์ประกอบทังสามของเจตคติ
้
สามารถใช้ ในการทานายและอธิบายพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของ
บุคคลได้ เพราะเชื่อว่าหากบุคคลมีเจตคติที่ดีตอ่ เรื่ องใด (ร่วมกับบุคลิกภาพอื่นๆ ที่เหมาะสม) ก็จะ
กระตุ้นให้ บคุ คลนันจะมี
้ แนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมในเรื่ องนัน้ มากกว่าบุคคลที่มีเจตคติที่ไม่ดี
องค์ประกอบทัง้ 3 ประการของเจตคติมี ลักษณะสาคัญ หลายประการ
ต่างๆ กัน แต่ลักษณะที่เป็ นสามัญในองค์ประกอบทัง้ 3 ซึ่งนักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดคือ ทิศทาง
และปริ มาณขององค์ประกอบนัน้ ๆ ทิศทาง (direction) หมายถึง การประเมินค่าการรู้ การรู้ สึก
และการพร้ อมกระทาไปในด้ านที่เป็ นบวกหรื อลบ เช่น เกี่ยวกับองค์ประกอบทางการรู้ สามารถวัด
ได้ วา่ บุคคลมีความรู้ในประเด็นที่ต้องการวัดในทางที่ ว่า สิ่งนันดี
้ หรื อเลว ส่วนองค์ประกอบทางการ
รู้ สึก สามารถวัดว่าบุคคลมีความรู้ สึกต่อสิ่งนัน้ ไปในทางบวกหรื อลบ คือ ในทางชอบและพอใจ
หรื อไม่ชอบ ไม่พ อใจ ส่วนองค์ประกอบทางการพร้ อมกระทา สามารถวัดได้ ว่าบุคคลพร้ อมที่จะ
กระท าต่อ สิ่ ง นัน้ ในทางบวกหรื อลบ ซึ่งทางบวกหมายถึ ง การพร้ อมที่ จ ะให้ การสนับ สนุนหรื อ
ช่วยเหลือ ส่วนทางลบ หมายถึง การพร้ อมที่จะทาลายหรื อขัดขวางความเจริ ญของสิ่งนัน้ ปริ มาณ
(magnitude) หมายถึง ความเข้ มข้ นหรื อปริ มาณความรุนแรงของเจตคติไปในทิศทางบวกหรื อลบ
กล่าวคือ บุคคลอาจมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งหนึ่งอย่างรุ นแรงมากและต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบาบาง ทัง้ นี ้
ย่อมขึ ้นอยู่กับความสาคัญของสิ่งนัน้ หรื อขึ ้นอยู่กบั ความพัวพันของบุคคลกับเรื่ องนัน้ (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2531: 5-8)
เนื่องด้ วยตัวแปรเจตคติในการเล่นเกมออนไลน์เป็ นตัวแปรที่ ผ้ วู ิจยั นามา
จากแนวคิ ด เรื่ อ งเจตคติ ข อง งามตา วนิ น ทานนท์ (2535: 315) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาในช่ ว งข้ างต้ น
หมายถึง องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่า องค์ประกอบความรู้สกึ และองค์ประกอบความพร้ อม
ที่จะกระทาในเรื่ องหนึ่งๆ ซึ่งในที่นี ้คือเรื่ องการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ดังนัน้ เจตคติใน
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม หมายถึง ลั กษณะทางจิตของนักเรี ยนที่ประกอบด้ วยการรู้
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การคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ความรู้สึกชอบ พอใจ
ไม่ชอบ ไม่พอใจ และความพร้ อมที่จะกระทาต่อบุคคลหรื อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทิศทางด้ านบวกหรื อ
ด้ านลบและในปริ ม าณความรุ นแรงที่ สอดคล้ องกับการรับรู้ การคิดถึงประโยชน์ และโทษ และ
ความรู้สกึ ของบุคคลนัน้
การวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับ เจตคติที่ดีในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า
งานวิ จัย ของ ดวงกมล ทรั พ ย์ พิ ท ยากร (2547) สร้ างแบบวัด เจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างมีประโยชน์ ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการประเมินในเชิงประโยชน์และโทษของการใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์รวมทังความรู
้
้ สึกพอใจ ชอบใจ ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต ความพร้ อมที่
จะใช้ อิ น เทอร์ เน็ ตอย่างถูกต้ อ งเหมาะสมตามแนวคิดของงามตา วนิ น ทานนท์ (2535: 315) มี
จานวน 11 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated
Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ที่ ต อบ จริ ง ที่ สุด ได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ ากแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มี
เจตคติที่ดีในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติกบั พฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมพบว่ามีงานวิจยั ที่ศกึ ษาโดยตรงเกี่ยวกับเจตคติกบั ที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีน้อย ผู้วิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับเจตคติด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมอื่น ๆ มาสนับสนุนเพิ่มเติม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดวงกมล ทรัพ ย์ พิ ทยากร (2547:
173-174) ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี พบว่าเจตคติ ที่ ดี ในการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต อย่า งเป็ น ประโยชน์ ส ามารถท านาย
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ ได้ ร้อยละ 25.5 และยังมีงานวิจยั ของนรา จันชนะ
กิจ (2548: 97, 100, 104) พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้ โทรศัพ ท์ มื อถื ออย่างเหมาะสม
สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้ เพียงตัวแปรเดียว และตัว
แปรนี ย้ ังสามารถร่ วมท านายพฤติกรรมการใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อย่างถูกกาลเทศะได้ เป็ น ล าดับ
เดียวกันในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะชีวสังคมต่างๆกันได้ เทียบเคียงได้ กบั งานวิจยั ของพระมหาสัญญา
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สวั ส ดิ์ ไ ธสงค์ (2549: 154 - 155) ศึ ก ษ าความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งเจตคติ ที่ ดี ใ นการนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนากับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา พบว่าผู้ ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การมีพฤติกรรม
การนับถือพระพุทธศาสนาที่มาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการนับถือศาสนามากกว่าผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การมีพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาที่น้อย และยังพบอีกว่าเจตคติที่ดีในพฤติกรรมการนับ
ถื อ พระพุ ท ธศาสนา เป็ นตั ว ท านายส าคั ญ อั น ดั บ 1 ในการท านายพฤติ ก รรมการนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมการเชื่อในพุทธ สอดคล้ องกับงานวิจัยของอนรรฆนงค์ เรี ยบร้ อย
เจริ ญ (2549: 121, 125) พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการป้องกันการคุกคามทางเพศ เมื่อเข้ า
ทานายร่วมกับตัวทานายชุดจิตลักษณะเดิม อีก 4 ตัวแปร รวมเป็ น 5 ตัวแปร สามารถร่ วมทานาย
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ เพียงลาพังตัวแปรเดียว นอกจากนี ้งานวิจยั ของจิตติพร
ไวโรจน์ วิทยาการ (2551: 97 - 98) พบว่า เจตคติที่ ดีต่อพฤติกรรมตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สามารถทานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้ เพียงตัวแปรเดียว และตัวแปรนี ้ยัง
สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการ ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้ เป็ นลาดับเดียวกันในนักเรี ยนที่
มีลกั ษณะชีวสังคมต่างๆ กันได้ นอกจากนี ้งานวิจยั ของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2552: 78 อ้ าง
ถึงใน พงษ์ พิศ พลศรี และ สมนึก ภัททิยธนี , 2561: 183) พบว่าความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับที่มีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนักเรี ยนทางตรงคือ เจตคติต่อการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานวิจยั ของนุสรา ผ้ ายผา (2553) ทาการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต ได้ แก่เจตคติต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ต ทัง้ นีว้ ันวิสา สรี ระ
ศาสตร์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย โดยค้ น
พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่าง
สร้ างสรรค์และปลอดภัย รวมถึงผลการวิจยั ของพนารัตน์ พรมมา (2555: 158) ยังค้ นพบว่าเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่มีในประเทศข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงคาดว่าเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีอิทธิพลทางตรงทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
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3.2.3.2 การรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ในศตวรรษที่ 21 ผู้ คนไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว่ า เทคโนโลยี มี บ ทบาทและมี
ความสาคัญ ต่อการดารงชีวิต ทาให้ คนในสังคมใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตในการบริ โภคข่าวสารและหา
ข้ อมูลได้ สะดวกรวดเร็วโดยไม่มีข้อจากัดเรื่ องเวลาและระยะทาง (Time and Space) และสามารถ
จะช่วยกาหนดหรื อชี น้ าสังคมดังคากล่าวของ มาร์ แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan, 1964)
ชาวแคนาดาดา นักคิดสานักโตรอนโต ที่เชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถส่งผล
ทาให้ สงั คมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้ ประสบการณ์ ของมนุษย์แผ่ขยายกว้ างออกไป ขยาย
ประสบการณ์ ด้านผัสสะของมนุษย์ (Extension of Experience) จากแนวคิดดังกล่า วได้ ส่งผลสู่
ประเด็นสาคัญของทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อว่าสื่อ (Media) gเป็ นกลไกที่
สาคัญที่สุดในการที่จะเป็ นผู้กาหนดการสื่อสาร (Technological Determinism) โดยที่ความเจริ ญ
ของสังคมมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของการพัฒนาการของสื่อในแต่ละยุค และอิทธิพลของสื่อในแต่
ละยุคจะเป็ นตัวกาหนด หรื อเป็ นตัวที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดจนการจัด
กระบวนทัศน์ตา่ ง ๆ ของสังคมด้ วย (สุภารักษ์ จูตระกูล, 2016) ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นลักษณะของสังคมข่าวสาร โซเชียลมีเดีย (Social Media) จึงมีบทบาท
สาคัญมากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่ง โดย Marc Prensky (2001) ได้ เรี ยกกลุ่มนีว้ ่า ชน
พื ้นเมืองดิจิทลั (Digital Natives) หรื อ เรี ยกประชากรกลุ่ม Millennials (ประชากรที่เกิดระหว่างปี
ค.ศ.1981 – 2000 อายุ ร ะหว่ า ง 14 – 32 ปี ) ซึ่ ง เกิ ด มาในยุ ค ดิ จิ ทั ล และเติ บ โตมาท่ า มกลาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนันถื
้ อว่าเป็ นกลุม่ หลักในการใช้ สื่อดิจิทลั จึงมีทกั ษะในการ
ใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ในการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ อย่างคล่องแคล่ว
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2557 ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ท าการส ารวจข้ อ มูล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรื อนของคนไทย พบว่าคนไทยเริ่ มใช้ เทคโนโลยีตงแต่
ั้
อายุ 6 ปี ขึ น้ ไป โดยเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ร้ อยละ 69.7 และร้ อยละ 42.2
ใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เล่น เกม และจากการส ารวจของบริ ษั ท มายด์แ ชร์ ประเทศไทย (Mindshare
Thailand) ในปี พ.ศ. 2557 เรื่ อง “Growing Up as Digital Natives” พบว่า ประมาณ 51 % ของ
กลุ่ม ประชากรผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยเป็ นชนพื น้ เมื องดิจิทัล (Digital Natives) คิดเป็ น
จ านวน 8,570,890 คน โดยเป็ นกลุ่ม Digitally Born ซึ่งเป็ นกลุ่ม วัยรุ่ น ที่ ใช้ อิน เทอร์ เน็ต ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 14-17 ปี ที่นอกจากเล่นอินเทอร์ เน็ต ดูวิดีโอออนไลน์/ทีวีออนไลน์ ยังชอบเล่นเกมออนไลน์
ยูทูป ผ่านสมาร์ ท โฟนที่ ส ามารถเชื่ อ มต่อ ได้ ง่ าย รวดเร็ ว และทุก ที่ จากการที่ Digital Natives
เข้ าถึง (access) สื่ออินเทอร์ เน็ตได้ ง่ายขึ ้นนันท
้ าให้ เกิดปั ญหาของการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตในทางที่
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ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเล่นการพนันออนไลน์ ใช้ เล่นเกม จนไม่เป็ นอันทาอะไร
สะท้ อนให้ เห็นว่า เด็กไทยจานวนหนึ่งกาลังหมกมุ่นอยูก่ บั การใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตจนเกิดปั ญหาหนึ่ง
ที่แฝงตัวอยู่ในระบบการศึกษา คือ เด็ก กาลังติดสื่อจนส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรี ยนรู้ เช่นการ
ติดเกมออนไลน์จนไม่สนใจเรี ยนหนังสือ เด็กกลุ่มนี ้กลายเป็ นเด็กติดเกม การเรี ยนตกต่า สุขภาพ
ย่าแย่ สนใจสิ่งรอบตัวน้ อยลง ดังนันถ้
้ าเด็กและเยาวชนไม่สามารถจัดระเบียบการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ให้ เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมได้
จากการที่ โ ลกปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเข้ ามาของอิ น เทอร์ เน็ ต และนวัต กรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ ้วสัมผัส จึงเกิด
แนวคิด ที่ ไ ด้ รับ การยอมรั บ อย่ างกว้ า งขวางในระดับ สากลคื อ แนวคิด การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ซึ่ง เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการเสริ มสร้ างการบริ โภคสื่ออย่างฉลาด ไม่ตกเป็ นเหยื่อของข้ อมูลข่าวสาร โดย
การที่บคุ คลจะสามารถรู้เท่าทันสื่อได้ ต้องอาศัยทักษะในการเข้ าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการ
ประเมินเนื ้อหา ทักษะการสร้ างสรรค์ และทักษะการมีส่วนร่ วม รวมถึงการคานึงถึ งปั จจัยต่าง ๆ
ทังปั
้ จจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่ล้วนแล้ วแต่สง่ ผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ(บุบผา เมฆศรี
ทองคา, 2554) ดังนัน้ ท่ามกลางสังคมในโลกยุคดิจิทัล (Digital Society) ครอบครัวซึ่งเป็ นผู้ที่อยู่
ใกล้ ชิดเด็กมากที่สดุ ต้ องทาหน้ าที่ในการดูแลแนะนาและปลูกฝั งการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)
ตลอดจนถึง การรู้ เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) ให้ กับเด็ก ๆ โดยกล่าวถึงเรื่ องของการรู้ ใช้
(Use) คื อ มี ทั ก ษะในการใช้ คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลาย รู้ เข้ าใจ
(Understand) คือ มีทักษะที่จะช่วยให้ การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินผล สื่อดิจิทัล ภายใต้
บริ บทแวดล้ อมต่าง ๆ ทาให้ ร้ ู ว่าจะทาอะไรเกี่ ยวกับข่าวสารในโลกออนไลน์ที่ต้องเผชิญ รวมถึง
ผลกระทบจากโลกออนไลน์ ความตระหนักของสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตพฤติกรรม การรับรู้
ความเชื่อ ความรู้สึกต่อโลกรอบ ๆ ตัว และ รู้ ส ร้ างสรรค์ (Create) คือ ความสามารถในการสร้ าง
เนื ้อหาอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทางสร้ างสรรค์ภายใต้ จริ ยธรรมและความเป็ นพลเมืองดิจิทลั
(Didital Citizen) (Digital Literacy and Digital Literacies, 2014. อ้ างถึ งใน สุ ภ ารั กษ์ จู ตระกู ล , 2559)
ดังนันครอบครั
้
วโดยพ่อแม่จึงต้ องหมัน่ คอยเอาใจใส่คอยดูแลการใช้ อินเทอร์ เน็ตของลูก สอนให้ เด็ก
ใช้ สื่อดิจิทัลด้ วยความเข้ าใจ คิดวิเคราะห์แยกแยะ ประเมินได้ ว่าสื่อไหนมีประโยชน์และสื่อไหน
ก่อให้ เกิ ดผลร้ าย ดังนัน้ การที่เด็กมี ความสามารถในการนาการรู้ เท่าทันสื่อและการรู้ เท่าทันสื่ อ
ดิ จิ ทัล (Digital Literacy) ที่ เป็ นทัก ษะที่ ส าคัญ ในการเรี ย นรู้ และใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สามารถ
วิเคราะห์และจัดการข้ อมูลข้ อเท็จจริ ง และแก้ ไขปั ญ หาได้ อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งจะช่วยนาพาชีวิต
และสังคมไปสูค่ วามสาเร็จและความสุขในทุกด้ าน
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สาหรับงานวิจัยนี ก้ ล่าวถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ซึ่งเกม (Game) ในที่ นีห้ มายถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ เกมออนไลน์ ที่ เล่น บนคอมพิ วเตอร์ ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต ด้ วยเกมบนโทรศัพท์มือถือ เกมตู้ (หยอดเหรี ยญ) เป็ นต้ น ซึ่งนับว่าเป็ นการใช้
สื่อดิจิทลั อย่างหนึ่งของเด็ก หากแบ่งเกมออนไลน์ตามวิธีการเล่น ได้ แก่ เกมแอ็คชัน่ เกมผจญภัย
เกมวางแผน เกมจ าลอง เกมสวมบทบาท เกมประเภทกี ฬ า เป็ น ต้ น โดยเกมถูก สร้ างมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานหลายอย่างของคน ถูกออกแบบมาอย่างดีโดยนัก ออกแบบและ
พัฒนาเกม ในเกมสามารถทาภารกิจซ้ า ๆ ได้ หลายครัง้ เช่น ลองผิดลองถูก ตายแล้ วรี เซตเกมใหม่
ซึ่งการสร้ างตัวตน ฝึ กฝนจนเก่งกาจ เป็ นที่ยอมรับได้ ไม่ยากในเกม เกมท้ าทายความสามารถ มี
ด่านยากง่ายให้ เล่น มีปริ ศนาให้ แก้ โจทย์ยากขึ ้นเรื่ อยๆ ยิ่งท้ าทายผู้ เล่นเกมเติมเต็มจินตนาการ
เช่น การผจญภัยในโลกแฟนตาซี ผู้เล่นเกมได้ สวมบทบาทตัวละครต่างๆ ในเกม เกมออนไลน์ทาให้
ผู้เล่นมีเพื่อนใหม่ๆ จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ ว ที่ทาให้ คนชอบเล่นเกม และบางรายถึงกับติดเกม
อย่างไรก็ตามการเล่นเกมส่งทัง้ ในด้ านบวกและด้ านลบ ส าหรับด้ านบวกเกมมีประโยชน์ หลาย
อย่าง เช่น คลายเครี ยด ให้ ความสนุก เกมฝึ กทักษะ เช่น เกมกีฬา ฝึ กพิมพ์ดีด ฝึ กภาษา เกมเฉพาะ
ด้ าน เช่น เกมฝึ กขับเครื่ องบิน การใช้ อาวุธ ฝึ กยุทธวิธี การรบในวงการทหาร เกมฝึ กผ่าตัดในวงการ
แพทย์ เป็ นต้ น ส่วนในด้ านลบ เกมอาจท่าให้ เกิดโทษหากเด็กเลือกเกมไม่เหมาะสม หรื อเล่นเกม
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน เกินไป เช่น หากเด็กเล่นเกมรุ นแรง เกมผิดศีลธรรม ก็จะซึมซับ คุ้นชิ ้นกับ
พฤติกรรมนัน้ ๆ ในเกมไปด้ วย การใช้ เวลาเล่นเกมมากเกิ นไป ท่าให้ เด็กติดเกม เป็ นโรคเก็บตัว
ซึ ม เศร้ า ขาดปฏิ สัม พั น ธ์ กั บ คนรอบข้ าง ละเลยการเรี ย นและกิ จ กรรมอื่ น ๆ อาจก่ อ ปั ญ หา
อาชญากรรมเพื่ อ หาเงิ น มาจ่ายค่าเกม ดังนัน้ พ่อแม่ผ้ ูป กครองควรดูแลเด็ก ไม่ให้ เล่น เกมมาก
จนเกิ น ไป ควรเล่ น เกมหลากหลายประเภท และเลื อ กเกมที่ เหมาะกั บ เพศและวัย ให้ กับ ลู ก
หลีกเลี่ยงเกมที่ส่งเสริ มความรุนแรง เกมลามก หรื อเกมที่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรม
สังคม นอกจากนี ้ เด็กๆ ควรรู้ ทันเกม ผู้ผลิตเกมและร้ านเกมสามารถทาเงินได้ มาก จากการขาย
แผ่นเกม ขายชั่วโมงเล่นเกม ขายสินค้ าในเกม (game item) ดังนัน้ ยิ่งผู้เล่นเล่นนานเท่าไหร่ เล่น
หลายเกมเท่าไหร่ เล่นในระดับสูงขึ ้นเท่าไหร่ บริ ษัทเขาก็ยิ่งได้ เงินมากขึ ้นเท่านัน้ เด็กต้ องสารวจ
ตัวเองว่าติดเกมหรื อไม่ การป้องกันการติดเกมต้ องดาเนินการโดยการดูแลตัวเองตังแต่
้ เริ่ม เล่นเกม
ควบคุมเวลาในการเล่นเกมไม่ให้ เกินวันละ 1-2 ชัว่ โมง และไม่จาเป็ นต้ องเล่นเกมทุกวัน เพื่อไม่ให้
พัฒ นาไปสู่ระดับการติดเกม จะได้ ไม่เสียเงิน เสียเวลา เสียการเรี ยน เสียสุขภาพ และเสียเพื่อน
นอกจากนี ค้ วรรู้ ทัน เนื อ้ หาและควรเลื อ กเกมให้ เหมาะสมกับ เพศและวัย โดยเลื อ กเกมที่ เป็ น
ประโยชน์ หรื ออย่างน้ อยไม่เป็ นโทษต่อตัวเอง อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมบ่อยๆ แม้ ร้ ูทนั เนื ้อหาของ
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เกม แต่บางครัง้ ก็ อาจติด หรื อซึม ซับ อารมณ์ พฤติกรรมหรื อบทบาทในเกมโดยไม่ได้ ตงั ้ ใจ เช่น
พฤติกรรมชกต่อย ขับ รถเร็ ว ขโมยของ เป็ น ต้ น ทางที่ ดีคือไม่เล่นเกมใดเกมหนึ่ง ติดต่อกัน เป็ น
เวลานานหลายเดือน เพื่ อป้องกันไม่ให้ หมกมุ่นหรื อติดเกม (มูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒ นาไทย.
www.inct foundation.or.th/icthappy)
สาหรับงานวิจยั เรื่ องนี ้ให้ ความหมายการรู้เท่าทันเกมออนไลน์หมายถึง การที่
นักเรี ยนมีความสามารถที่จะเลือกเกมออนไลน์ที่เล่นได้ อย่างพอเหมาะพอควรกับวัย การใช้ เวลา
การใช้ เงิ น รวมถึ ง การรั ก ษาความสัม พัน ธ์ ในครอบครั ว อย่ า งพอดี อี ก ทัง้ มี ก ารคิ ด วิ เคราะห์
แยกแยะ ประเมินผล ภายใต้ บริบทแวดล้ อมต่าง ๆ ทาให้ ร้ ูว่าจะทาอะไรเกี่ยวกับข่าวสารในโลกของ
เกมออนไลน์ที่ต้องเผชิญ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารที่สร้ างสรรค์และการปิ ดกัน้ ข้ อมูลข่าวสารที่ไร้
ประโยชน์รวมถึงรับรู้ผลกระทบจากโลกของเกมออนไลน์ ตลอดจนความตระหนักของสิ่งที่จะส่งผล
กระทบต่อชีวิตของนักเรี ยน และบุคคลรอบข้ างที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
การวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ พบว่ามีงานวิจยั
ของ ปกรณ์ ประจัน บาน และอนุช า กอนพ่ วง (2555) สร้ างแบบวัด ทักษะการรู้ เท่าทัน สื่ อ ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการประเมินทักษะตามองค์ประกอบทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อ (Media literacy) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์
ขึ ้นเองโดยใช้ แนวทางการสร้ างข้ อคาถามจากแบบวัดตามโครงสร้ างของการรู้ เท่าทันสื่อ (Media
Literacy) ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของปกรณ์ ประจันบาน และอนุชา กอนพ่วง (2555) โดย
งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้
จานวน 11 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated
Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับ
ข้ อความ ทางบวกผู้ ที่ ตอบ จริ ง ที่ สุ ด ได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้ างจริ ง ได้
4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มากกว่าแสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้
ที่มีการรู้เท่าทันเกมออนไลน์มากกว่านักเรี ยนผู้ที่ทาคะแนนได้ ต่ากว่า
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การรู้ เท่า ทัน เกม
ออนไลน์ กับพฤติกรรมการเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาโดยตรง
เกี่ยวกับการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีเพี ยงงานวิจัย
เทียบเคียงได้ ดังนี ้
การรู้ เท่าทันสื่อจะทาให้ เด็กมีภูมิค้ มุ กันในการเสพสื่อ ทาให้ เด็กเสพ
สื่ออย่างระมัดระวังแม้ จะเจอสื่อที่มีพิษ แต่ก็สามารถแยกแยะได้ เด็กจะสามารถเลือกเรี ยนรู้แต่สิ่ง
ดีๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อ ใช้ สื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง มากกว่าจะหมกมุ่นอยูก่ บั การเสพ จนส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตของตัวเอง การบริ โภคสื่อในปริมาณที่เหมาะสม การไม่ตกเป็ นเหยื่อของ
ข้ อมูลข่าวสารที่บิดเบือนการแยะแยะได้ ว่า อะไรคือสิ่งที่เหมาะสม หรื อไม่เหมาะสม และเลือกใน
สิ่งที่เป็ นประโยชน์เมื่อบริ โภคสื่อ คือ การรู้ เท่าทันสื่อ ซึ่งหมายถึง ไม่ว่าสื่อจะนาเสนออะไร เด็กก็
สามารถรับมื อได้ อย่างดี ถื อว่ามี ภูมิ ค้ ุม กัน (Buckingham, 2005 อ้ างถึงใน สุภ ารักษ์ จูตระกูล ,
2559; อุลิชษา ครุฑะเสน, 2556) จากงานวิจยั ของวิสาลักษณ์ สิทธิ์ขนุ ทด (2551) พบว่าปั จจัยด้ าน
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ ปั จจัยด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการอ่าน ปั จจัย
ด้ านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทันสื่อ และปั จจัยด้ านการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองต่อการเปิ ดรับสื่อของนักเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านปั จจัยด้ านพฤติกรรมการ
เปิ ดรั บ สื่ อ นอกจากนี ง้ านวิจัย ของจิ น ตนา ตัน สุว รรณนนท์ . (2561) พบว่า การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้ างต้ น ผู้วิจัยคาดว่าการรู้ เท่าทัน
เกมออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.4 ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของนักเรี ยนกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของบุคคลอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงได้ ศกึ ษาภูมิหลังของนักเรี ยน เช่น ระดับชัน้
การศึกษา ผลการเรี ยน จานวนเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ตอ่ สัปดาห์
3.2.4.1 ระดับชันการศึ
้
กษากับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ระดับชัน้ การศึกษา หมายถึง ระดับชัน้ การศึกษาที่ นักเรี ยนกาลังศึกษาอยู่
มี ง านวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งระหว่า งระดับ การศึก ษากับ พฤติ ก รรมที่ น่ า ปรารถนาของนัก เรี ย น เช่ น
งานวิจัยของ อนรรฒนงค์ เรี ยบร้ อยเจริ ญ (2549) พบว่า นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นผู้ที่มี
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เจตคติที่ ดี ต่อพฤติกรรมการป้องกัน การคุกคามทางเพศ และมี พ ฤติก รรมป้องกัน ตนมากกว่า
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ระดับชันการศึ
้
กษามีความเกี่ยวข้ อง
กับ พฤติก รรมที่ น่าปรารถนาต่างๆ เช่น มี พ ฤติก รรมการป้อ งกัน การคุกคามทางเพศ ดัง นัน้ ใน
งานวิจยั นี ้ จึงคาดว่าระดับชันการศึ
้
กษามีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
3.2.4.2 ผลการเรี ยนของนักเรี ยนกับพฤติกรรมการการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม
ผลการเรี ยน หมายถึง เกรดเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมิ นผลการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระวิชาในปี การศึกษาที่ผ่านมาตามสมุดรายงานผลการเรี ยนซึ่งมีคะแนนตัง้ แต่
0.00 – 4.00 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องระหว่างผลการเรี ยนกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของนักเรี ยน เช่น
งานวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543) พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูงมีพฤติกรรมการใช้ สิ่งของ
อย่างคุ้มค่า และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า งานวิจัย
ของสุภาสินี นุ่มเนียม (2546) พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่ในครอบครัว และในโรงเรี ยน มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนไม่ดี งานวิจยั ของสุกมล มุ่ง
พัฒนสุนทร (2546: 209-210, 215-216) พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูง มีพฤติกรรมรักษ์ สตั ว์ที่
ตนเองกระทา และพฤติกรรมสนับสนุนการรักษ์ สตั ว์ มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า งานวิจยั
ของกุห ลาบ ไทรโพธิ์ ภู่ (2546) พบว่า นักเรี ยนที่ มี ผ ลการเรี ยนสูง มี พ ฤติกรรมการรั กษาความ
สะอาดส่วนตัวและพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวมมากกว่า นักเรี ยนที่ มีผลการเรี ยนต่า
งานวิจยั ของ อนรรฆนงค์ เรี ยบร้ อยเจริ ญ (2549) พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีมาก เป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมป้องกันตน มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนดีน้ อย งานวิจัยของจิ ตติพ ร ไวโรจน์ วิท ยาการ (2551) พบว่า นักเรี ยนที่ มี เกรดเฉลี่ ยสูง มี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยต่า งานวิจยั ของศุภรางค์
อินทุณห์ (2552) พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูง มีความสนใจเลือกอ่านเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์
และมีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมรักการอ่าน มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ผลการเรี ย นมี ค วามเกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาต่างๆ เช่น มีพฤติก รรมการลดปริมาณขยะ (พฤติกรรมการใช้ สิ่งของอย่าง
คุ้ม ค่า และพฤติก รรมหลี ก เลี่ ย งการสร้ างขยะ) มี พ ฤติก รรมรั บ ผิ ด ชอบต่อ หน้ าที่ มี พ ฤติก รรม
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การรั ก ษาความสะอาด ดัง นัน้ ในงานวิ จัย นี ้ จึง คาดว่า ผลการเรี ย นของนัก เรี ย นเกี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.4.3 การพักอาศัยกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การพักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง การพักอาศัยของนักเรี ยนที่พกั อาศัย
อยู่กับ ครอบครัวและนัก เรี ย นที่ พัก อาศัยกับ เพื่ อน หรื อ นัก เรี ย นที่ พักอาศัยคนเดี ยว งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องระหว่างการพักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างกั บพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของนักเรี ยนไม่พบใน
งานวิจัยที่ เกิ ด ขึน้ มาก่ อ น อย่างไรก็ ต ามในงานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย คาดว่า การพัก อาศัยของนัก เรี ย น
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2.4.4 สัม พั น ธภาพในครอบครั ว กับ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
สัมพันธภาพในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง การที่ครอบครัวรักใคร่
และช่วยเหลือกันดีการที่ครอบครัวมีสมั พันธภาพไม่ราบรื่ น ทะเลาะวิวาทกันบ่อย หรื อไม่ค่อยมี
ปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่างกับ
พฤติ ก รรมที่ น่ าปรารถนาของนัก เรี ย น เช่ น การสัม พัน ธภาพที่ ดี ในครอบครั ว นัน้ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมเด็กอย่างมาก ซึ่งการสร้ างสัมพันธภาพในครอบครัวจะค่อยๆ ดาเนินไปได้ ดีได้ นนั ้ ต้ อง
อาศัย ลัก ษณะส าคัญ ๆ ดัง นี ้ พฤติ ก รรมที่ แ สดงความรั ก ต่อ กัน อย่า งเหมาะสมของบุค คลใน
ครอบครัวประกอบด้ วยต้ องเอาใจใส่ดแู ลและเอื ้ออาทรต่อกัน การดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็ นอยู่
ในที่ นีค้ รอบคลุม ถึงความเป็ นอยู่ทุกๆ ด้ าน ของบุคคลนัน้ เช่น สุขภาพ อาหาร ชีวิตประจาวัน
ความสะอาด การเรี ยน การใช้ จ่าย การเดินทาง การมีเพื่อน ความสุข ความทุกข์ ที่ต้องการระบาย
เป็ นต้ น ที่สาคัญคือ จะต้ องเป็ นการเอาใจใส่ดแู ลด้ วยความเอื ้ออาทรห่วงใยอย่างแท้ จริง และจริงใจ
ต้ องรู้จกั คนที่เรารัก สามีและภรรยาต้ องรู้จกั กันให้ ดี และเข้ าใจกันให้ ดี ทังในเรื
้ ่ องความชอบ และ
ไม่ชอบ นิสยั ใจคอ และจุดเด่น จุดด้ อย ที่แต่ละฝ่ ายมี ต้ องเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพนับถือกัน
และกัน ให้ เกียรติกนั การเกรงใจกันของสมาชิกในครอบครัว เป็ นการให้ เกียรติและยอมรับในการมี
ศักดิ์ศรี ของการเป็ นมนุษย์ของบุคคลที่เรารัก ต้ องมีความรับผิดชอบ สมาชิกในครอบครัวจะต้ องอยู่
รวมกันด้ วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ร่วมกัน ทังหน้
้ าที่ส่วนตัว และหน้ าที่ตอ่ สมาชิกคน
อื่นในครอบครัว ต้ องมีความไว้ วางใจกัน ความไว้ วางใจกันในครอบครัว ต้ องให้ กาลังใจกันและกัน
ต้ องให้ อภัยกันและกัน ต้ องรู้จกั สื่อสารในครอบครัว สื่อสารในครอบครัวด้ วยปิ ยะวาจา สร้ างสรรค์
และให้ กาลังใจ ถูกต้ องกับกาลเทศะ ต้ องใช้ เวลาด้ วยกันอย่างมีคณ
ุ ค่า และมีคณ
ุ ภาพ และต้ องมี
การปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างก็มี
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บทบาท หน้ าที่ ที่พึงกระทาต่อกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวในแต่ละช่วงวัย อันเป็ นผลมาจากพัฒนาการทุกด้ าน ปรับตัวในเรื่ อง บทบาทและหน้ าที่
ทังต่
้ อตนเองและสมาชิกในครอบครัว (ประกายเพชร สุภะเกษ, 2551; นุชลดา โรจนประภาพรรณ,
2548; ศิริไชย หงส์ สงวนศรี , โชษิ ดา ภาวะสุทธิ ไพสิฐ และสุวรรณา เรื องกาญจนเศรษฐิ์ , 2548;
พูนสุข ช่วยทอง, 2548)
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนาต่างๆ ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ จึงคาดว่าการพัก
อาศัยของนักเรี ยนเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.3 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สาหรับการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฏีปฏิสมั พันธ์นิยม ซึง่ เป็ นทฤษฎีที่กล่าวว่าพฤติกรรมใด ๆ
ของมนุษย์ ย่อมเกิดจากจากสาเหตุหลายด้ านทัง้ สถานการณ์ ภายนอก จิตลักษณะเดิมที่ติดตัว
บุคคลมา และจิตลักษณะตามสถานการณ์ร่วมกัน ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มงุ่ ศึกษาสาเหตุ
ของพฤติกรรม ที่มีความสอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มาเป็ นกรอบในการศึกษาวิจัย
ประกอบกับผู้วิจัยได้ นาทฤษฎี ต้นไม้ จริ ยธรรม (ดวงเดือน พันธุนาวิน 2538: 2-3) มาร่ วมในการ
อธิ บายพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ และจากแนวคิดและหลักการ
ดังกล่าวนันนั
้ นตั
้ วแปรที่น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนัก เรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นตัวแปรปั จจัยลักษณะสถานการณ์ทางสังคม อันได้ แก่ สภาพแวดล้ อม
ด้ า นครอบครั ว คื อ สัม พัน ธ์ ภ าพในครอบครั ว การควบคุม การเล่น เกมออนไลน์ ในครอบครั ว
สภาพแวดล้ อมด้ านกลุ่มเพื่อน คือ อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ สภาพแวดล้ อมด้ าน
โรงเรี ยน คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน ตัวแปรจิตลักษณะเดิมคือ ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน และสุขภาพจิต และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติในการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ สร้ างเส้ นทางและนาเสนอ
ตัวแปรเพื่อทาการทดสอบถึงสภาพความเป็ นสาเหตุและเส้ นทางของตัวแปรต่างๆ ดังภาพประกอบ
3 และภาพประกอบ 4

83

ด้ านครอบครัว
 สัมพันธภาพในครอบครัว
 การควบคุมการเล่นเกม
ออนไลน์ในครอบครัว
ด้ านกลุ่มเพื่อน
 อิทธิพลของเพื่อน
ในการเล่นเกมออนไลน์
ด้ านโรงเรียน
 กิจกรรมเหมาะสมที่ทา
ร่วมกับโรงเรี ยน

พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ
 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย

จิตลักษณะตามสถานการณ์
จิตลักษณะเดิม
 ลักษณะมุง่ อนาคตและ
ควบคุมตน

 เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ยา่ งเหมาะสม
 การรู้เท่าทันเกมออนไลน์

 สุขภาพจิต

ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของนักเรียน
ระดับชัน้ การศึกษา ผลการเรียน การพักอาศัย สัมพันธภาพในครอบครัว

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

การควบคุมการเล่น
เกมออนไลน์
ในครอบครัว
เกมออนไลน์

การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์
ในครอบครัว

การรู้เท่าทัน
เกมออนไลน์

พฤติกรรการเล่น
เกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

ทักษะการประเมินสือ่

ทักษะการวิเคราะห์

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะด้ านการวางแผน
และตัดสินใจ

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะด้ านการคิด

เจตคติตอ่ พฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ ฯ

ภาพประกอบ 4 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม

สุขภาพจิต

ลักษณะมุง่ อนาคต
และควบคุมตน

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทาร่วมกับ

อิทธิพลของเพื่อน
ในการเล่นเกม

สุขภาพจิต

ลักษณะมุง่ อนาคต
และควบคุมตน

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
ครอบครัว

อิทธิพลของเพื่อน
ในการเล่นเกมออนไลน์

สัมพันธภาพในครอบครัว

สัมพันธภาพ
ในครอบครัว

เจตคติตอ่ พฤติกรรม
การเล่นเกม
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4. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการปรับพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสม
4.1 โปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ ระเบียบวิธีเชิงปริ มาณที่แบ่งการวิจัยเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
เป็ นการวิจยั ย้ อนรอยความสัมพันธ์ (Casual Relation) เพื่อค้ นหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ส่วนการวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิง
ทดลอง ( Experimental research ) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ในกลุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้วิจยั สร้ างโปรแกรม
เพื่ ออบรม ซึ่งโปรแกรมที่ นามาใช้ ผ้ ูวิจัยได้ ทาการค้ นคว้ าเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิดและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม โดยนาเอาผลจากตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้ อมมากต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในการวิจยั ระยะที่ 1
มาใช้ ในการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อให้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์คือพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนัน้
มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวและคงทนถาวร และจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ทาให้ ทราบตัว
ทานายทางจิตลักษณะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของวัยรุ่นตอนต้ น
ผู้วิจยั จึงได้ รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมที่อาจนามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรม
ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นตัวอย่างกิ จกรรมเพื่ อฝึ กจิตลักษณะบางประการ และนามาใช้ ในการ
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สาหรับใช้ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ดีของตนเองได้ เพื่อจะนาไปสู่การเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมให้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ทฤษฎีและแนวคิดกับการปรับพฤติกรรม (Behavior Modication)
ในการปรั บ พฤติ ก รรมเพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมสามารถด าเนิ น การได้
หลากหลายวิธี ตามความเชื่อพื น้ ฐานของแต่ละแนวคิด คาลิซ (Kalish, 1981 อ้ างถึงในประที ป
จินงี่, 2540; 9) ได้ ให้ ความหมายของการปรับพฤติกรรมไว้ ว่าเป็ นการนาเอาหลักการแห่งพฤติกรรม
(Behavior Principle) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ การนาหลักการ
แห่งพฤติกรรม ( Behavior Principle) มาอธิบายพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล
ได้ ซึ่ง คาลิซ (Kalish, 1981 อ้ างถึงในประทีป จินงี่ , 2540; 9) ได้ ให้ ความหมายของหลักการแห่ง
พฤติกรรมไว้ ว่า เป็ นหลักการที่ครอบคลุมทัง้ แนวคิดของทฤษฎี การเรี ยนรู้ การวางเงื่ อนไข และ
แนวคิดทางจิตวิทยาต่าง ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เข้ ามาประยุกต์ใช้ ได้ ในการนา
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แนวคิดของการใช้ หลักการแห่งพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี
คือ
กรณี ที่ 1 กรณี ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ ผู้ทาหน้ าที่พัฒ นา สามารถ
พัฒ นาพฤติกรรมที่พ ฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้ โดยตรง โดยใช้ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ การวางเงื่ อนไข
จัดการกับพฤติกรรมโดยตรง ด้ วยการคุมสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ให้ ได้
กรณี ที่ 2 กรณี ที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ จึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยน
หรื อพัฒนาที่พฤติกรรมโดยตรงได้ จึงต้ องจัดกระทาโดยการเปลี่ยนที่ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งส่งผล
ท าให้ พ ฤติก รรมเปลี่ ย นได้ หรื อ จัด กระท าโดยการเปลี่ ย นการรู้ คิ ด (Cognitive) ซึ่ง ส่งผลท าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะตามหลักการแห่งพฤติกรรมเชื่ อว่า การรู้ คิด ความรู้ สึก
และพฤติกรรม จะมีผลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะเปลี่ยนได้ ที่ความรู้สึกหรื อรู้คิด
ซึง่ จะส่งผลว่าให้ พฤติกรรมเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้ อม
จากผลการวิจัยระยะที่ 1 ที่ ใช้ ทฤษฎี ป ฏิ สัม พัน ธ์ นิ ยมเกี่ ยวกับสาเหตุของการเกิ ด
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมพบว่ามีตวั แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์) และจิตลัก ษณะ
เดิมของบุคคล (สุขภาพจิต) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลโดยตรงและทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบ (พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ ม สร้ าง
ทักษะ และ พฤติกรรมหารเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย) ซึ่งปั จ จัย ตัวแปรจิ ตลักษณะตาม
สถานการณ์ คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้ เท่าทันเกม
ออนไลน์นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องกับการรู้คดิ ภายในตัวบุคคล และปัจจัยสุขภาพจิตนันเป็
้ นจิตลักษณะเดิมของ
บุคคลที่ค่อนข้ างคงที่ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพ ลของสถานการณ์ ปัจจุบัน ดังนัน้ ในการสร้ างโปรแกรม
เสริ ม สร้ างพฤติ กรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมในครัง้ นี ้ จึงมี การบูรณาการโดยการ
พัฒนาทังปั
้ จจัยตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ และปั จจัยจิตลักษณะเดิม สาหรับเจตคติต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์นนมี
ั ้ การให้ ความรู้
และการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเจตคติ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาจน
เกิ ด พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมที่ ดี ยิ่ง ขึน้ ผู้วิจัยได้ น าเอาแนวคิด การปรั บ
พฤติกรรมปั ญญานิยม (Cognitive Behavior Approach) มาเกี่ยวข้ องกับตัวแปรจิตภายในทัง้ 2
ตั ว แปร มาปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม (Behavioral modification) โดยการเปลี่ ย นที่ ค วามรู้ สึ ก
(Feeling) ซึ่งส่งผลทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนได้ หรื อจัดกระทาโดยการเปลี่ยนการรู้คิด (Cognitive) ที่
เป็ นการเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรื อกระบวนการทางปั ญญา และส่งผลทาให้ พฤติกรรมการเล่น
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เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสมของกลุ่ม วัย รุ่ น ตอนต้ น เปลี่ ย นแปลงได้ ส าหรั บ แนวคิด การปรั บ
พฤติกรรมปั ญ ญานิยม (Cognitive Behavior Approach) เป็ นแนวคิดที่ นักจิตวิทยาแนวใหม่ได้
เสนอความคิดว่า การจัดกระทาข้ อมูลและสัญลักษณ์ ต่างๆ ภายในกระบวนการทางปั ญญา เป็ น
ตัวก าหนดพฤติก รรมของบุค คล โดยกระบวนการทางปั ญ ญา หมายถึ ง การท างานในหลาย
ลักษณะ ได้ แก่ การคิด การให้ ความหมาย จินตนาการ ความเชื่อ เป็ นต้ น (Dryden and Golden,
1987) โดยแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้ า กระบวนการทางปั ญญา พฤติกรรม และ
ผลกรรมนัน้ แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ม (ดาราวรรณ ต๊ ะ ปิ นตา, 2534) คื อ 1) ความสัม พัน ธ์ ในลัก ษณะ
Homogeneiyty ที่เชื่อว่าพฤติกรรมภายใน หรื อ กระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรมภายนอก มี
ลักษณะของการเกิด การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน ดังนันจึ
้ งทาให้ พฤติกรรม
ภายในเปลี่ ย นมาเป็ นภายนอกได้ 2) ความสัม พั น ธ์ ใ นลัก ษณะ Interaction เป็ นลั ก ษณะที่
พฤติกรรมภายในหรื อกระบวนการทางปั ญญากับพฤติกรรมภายนอกมีปฏิสมั พันธ์กนั กล่าวได้ ว่า
บุคคลซึ่งแสดงพฤติกรรมภายนอกด้ วยการชี ้แนะ (Prompting) จากกระบวนการทางปั ญญา และ
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางปั ญญาด้ วย โดยความเชื่อนี ้ได้
รวมเอาภาวะทางจิตใจ (Psychological Events) ไว้ กับพฤติกรรมภายนอก (ประทีป จินงี่ , 2540)
จากแนวคิดดังกล่าวนี ้หากต้ องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรื อกระบวนการทางปัญญานัน้
สามารถจะใช้ วิธีการใดๆ ก็ได้ แล้ วแต่ผ้ ูที่จ ะทาการศึกษา ดังนัน้ ในการใช้ แนวคิดนี เ้ พื่ อเป็ นการ
เปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรื อกระบวนการทางปั ญญาจึงเปิ ดกว้ างมากโดยจะนาแนวคิดใดๆ มาใช้
ก็ได้ เพราะถ้ าสามารถทาให้ พฤติกรรมภายในหรื อกระบวนการทางปั ญญาเปลี่ยนแล้ วก็จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมภายนอกในที่ สุด ซึ่งการให้ ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในหรื อ
กระบวนการทางปั ญญาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกนันเป็
้ นลักษณะเด่นที่เป็ น 1 ใน 4 ประการ
ของการปรั บ พฤติ ก รรมตามแนวคิ ด พฤติ ก รรมปั ญ ญานิ ย ม (Kirk, 1990) ส าหรั บ การสร้ าง
สุขภาพจิ ต ใช้ กระบวนการการผ่อ นคลาย (Relaxation) โดยเทคนิ ค การผ่อนคลายนัน้ เป็ น การ
บาบัดบุคคลที่กาลังเผชิญกับความเครี ยด ได้ แก่ การทาสมาธิ การออกกาลังกาย เป็ นต้ น
ผู้วิจยั ได้ พัฒ นาโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
โดยใช้ แนวคิดการปรับพฤติกรรมปั ญญานิยมและเทคนิคการผ่อนคลายโดยผ่านการจัดกิจกรรม
เพื่อฝึ กตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 3 ตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 1 ดังกล่าวข้ างต้ น และนามาใช้ ใน
การเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ดีของตนเองได้ เพื่อจะนาไปสู่การเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมให้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจยั ได้ พัฒ นาโปรแกรมเสริ มสร้ าง
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พฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม โดยวิ ธี ก ารใช้ ส ารชัก จูง เกี่ ย วกับ การเล่ นเกม
ออนไลน์ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้ ในการเปลี่ยนเจตคติของบุคคล เพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม การใช้ สารชักจูงใช้ ทงที
ั ้ ่เป็ นการอ่าน และการ
เขียนสารชักจูง (McGuire, 1969 และ ดวงเดือน พันธุม นาวิน , 2544) รวมถึงการพัฒ นาตัวแปร
สุ ข ภาพจิ ต โดยวิ ธี ก ารวิ่ ง เหยาะ (Jogging) และท าสมาธิ (Meditation) ตามแนวคิ ด ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สุช าติ โสมประยูร (2535) ตลอดจนพัฒ นาทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ ที่
พัฒ นาจากใช้ เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) และมี กรณี ศึกษาในกิ จกรรมที่ สามารถ
พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ได้ โดยพัฒนาจากกิจกรรมในงานวิจยั ของประพรรธน์ พละ
ชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกลุ , ดนุชา สลีวงศ์ และ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ (2561) เพื่อทาให้ นกั เรี ยนมี
พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมเพิ่ ม มากขึน้ โดยชุด ของกิ จ กรรมเป็ น การรวม
กิจกรรม เริ่มจากกิจกรรมการใช้ สารชักจูงที่เป็ นการอ่านและการเขียนสารชักจูง เพื่อเสริ มสร้ างเจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างเหมาะสมและกิจกรรมเสริ มทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ตลอดจนมี การวิ่งเหยาะและทาสมาธิ ควบคู่กันไปตลอดกิ จกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของทุก
กิจกรรมต้ องการเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของเยาวชนในวัยรุ่ น
ตอนต้ นให้ มีมากยิ่งขึ ้นและสามารถปฏิบตั ิได้ ยาวนานและยัง่ ยืนตลอดไป ดังนัน้ จากแนวคิดและ
หลัก การที่ ใช้ ในกระบวนการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 รูปแบบกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนเจตคติ
เจตคติ เป็ นลัก ษณะทางจิ ต ที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ดังนัน้ การพัฒ นาเจตคติเพื่ อให้ เกิ ด ผลในทางพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมต้ องให้ ความรู้ โดยการสร้ างกิจกรรมเพื่ อสร้ างเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว จากที่
ทราบกันดีอยู่แล้ วว่าเจตคติประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2530: 5 อ้ างถึงใน นลินี สุวรรณโชติ, 2549) ได้ แก่
1. องค์ประกอบด้ านความรู้ (Cognitive Component) หมายถึง การที่บุคคล
จะมีเจตคติตอ่ สิ่งต่าง ๆ ได้ นนั ้ บุคคลจะต้ องมีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนันก่
้ อนเสมอ ซึง่ เป็ นความรู้ความ
เชื่อในเชิงประเมินค่าว่าสิ่งนันมี
้ คณ
ุ หรื อโทษอย่างไร และเนื่องมาจากการรับรู้ อาจผิดพลาดหรื อ
บิดเบือนจากความเป็ นจริง ก็จะทาให้ บคุ คลมีเจตคติที่ไม่ถกู ต้ องต่อสิ่งนัน้ ๆ ได้
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2. องค์ ประกอบด้ านอารมณ์ ค วามรู้ สึก (Affective Component) หมายถึ ง
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรื อไม่แน่ใจต่อสิ่งต่างๆ ซึง่ ความรู้สึกนันเกิ
้ ดขึ ้นเองโดยอัตโนมัตหิ ลังจากที่
บุค คลมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ห รื อ โทษต่อ สิ่ ง นัน้ แล้ ว องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก นัน้ จะ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบด้ านการรับรู้เสมอกล่าวคือ ถ้ าบุคคลใดรับรู้เกี่ยวกับสิ่งใดในทางที่ดียอ่ ม
มีความรู้สึกที่ดี ชอบ พอใจในสิ่งนัน้ ตรงกันข้ ามกับบุคคลที่ได้ รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดในทางที่ไม่ดี
ก็ยอ่ มไม่ชอบไม่พอใจต่อสิ่งนันตามมา
้
3. องค์ประกอบด้ านมุ่งกระทา (Behavior Intention Component) หมายถึง
องค์ประกอบที่เกิดขึ ้นหลังจากที่บุคคลมีความรู้เชิงประมาณค่าเกี่ยวกับประโยชน์หรื อโทษต่อสิ่ง
ต่าง ๆ และเกิดความรู้สึกพอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่งนัน้ ๆ แล้ ว การกระทาที่เกิดขึ น้ ตามมานันมั
้ กจะ
สอดคล้ องกับการรับรู้ และความรู้สกึ ต่อสิ่งนัน้ ๆ เสมอ
ส าหรับ ทัง้ 3 องค์ประกอบนัน้ มี ความสอดคล้ องกันเสมอ ถ้ าบุคคลรับ รู้ ข้ อมูล
ไม่ครบถ้ วน หรื อได้ รับข้ อมูลบิดเบือนไปในสิ่งใด ก็จะทาให้ เกิดเจตคติที่ไม่เหมาะสมในสิ่งนัน้ อาทิ
ถ้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับโทษหรื อประโยชน์เพียงด้ านเดียว ก็จะทาให้ เกิดความรู้ สึก ชอบ ไม่ชอบ
พอใจ ไม่พอใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากถ้ าได้ รับทราบถึงโทษเพียงอย่างเดียวจะเกิดเจตคติที่ไม่ดีตอ่
สิ่งนัน้ ซึ่งการมีเจตคติที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว จะเป็ นหนทางนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ตามไปด้ วย ดังนันการเปลี
้
่ยนหรื อพัฒนาเจตคติให้ เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรื อคงไว้ เจตคติที่
เหมาะสมอยู่แ ล้ ว จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่า งยิ่ ง เจตคติ นัน้ เป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู้ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการอบรมสัง่ สอน สภาพแวดล้ อม ความก้ าวหน้ าทางการศึกษา ซึ่งวิธีการที่ใ ช้
ในการเปลี่ยนเจตคติของบุคคลมีหลายวิธี (McGuire, 1969: 175-177) ซึ่งหนึ่งในนันคื
้ อการใช้ สาร
ชักจูง (persuasive messages) เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนเจตคติสามารถกระทาได้ โดยให้ บคุ คลได้ รับ
ข้ อ มู ล ใหม่ ที่ เหมาะสมกับ เรื่ อ งนัน้ ๆ โดยสามารถกระท าได้ ทัง้ สามองค์ ป ระกอบของเจตค ติ
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2544) คือองค์ประกอบด้ านความรู้เชิงประเมินค่าสามารถกระทาได้ โดย
ให้ ค วามรู้ ในด้ า นคุณ ประโยชน์ ห รื อ โทษเพิ่ ม เติม ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ องค์ ป ระกอบที่ ส องและสาม
ส่วนการเปลี่ยนองค์ประกอบที่สองทาได้ โดยการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก ส่งนองค์ประกอบที่สาม
ทาได้ โดยการให้ กระทาในทางตรงข้ ามกับเจตคติเดิม
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ส าหรับขัน้ ตอนในกระบวนการชักจูงนัน้ แมคไกวร์ (McGuire, 1973: 221) ได้
อธิบายกระบวนการชักจูงใจไว้ ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ตามลาดับดังนี ้
1. การนาเสนอ (Presentation) การนาเสนอข้ อมูลในการชักจูงนัน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องใดก็ ตามผู้รับสารจะต้ องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสมที่จะรับสาร การชักจูง
จะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลยถ้ าปราศจากขันตอนนี
้
้
2. ความสนใจ (Atttention) นอกจากในเรื่ องของสถานที่และเวลาแล้ วการชัก
จูงนันจะต้
้
องก่อให้ เกิดความสนใจและเอาใจใส่จากผู้รับสารอีกด้ วย ถ้ าผู้รับสารขาดการเอาใจใส่
สิ่งที่ชกั จูง การชักจูงจะชะงักตังแต่
้ เริ่ มต้ น ฉะนันการยิ
้
นยอมที่จะรับฟั งจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญของ
การให้ ความเอาใจใส่ของสารที่ใช้ ชกั จูง รวมถึงการชักจูงต้ องมีความน่าสนใจ และเนื ้อหาของสาร
ชักจูงมีความยากง่ายตรงกับสติปัญ ญาผู้รับ ถ้ าผู้รับสารไม่ให้ ความสนใจแล้ วการชักจูงย่อมไม่
ประสบความสาเร็จ
3. ความเข้ าใจ (Comprehension) ความเข้ าใจในสารเป็ นส่ ว นส าคั ญ
สาหรับกระบวนการการชักจูง เพราะถ้ าผู้รับเพียงแต่สนใจสาร แต่ไม่เข้ าใจความหมายการชักจูงก็
จะไม่ประสบผลสาเร็ จ สาหรับความเข้ าใจนัน้ ขึน้ อยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี ้ คือ สารมี ลักษณะ
เหมาะสมกับผู้อ่าน มีการเรี ยงลาดับอย่างชัดเจน สามารถโน้ มน้ าวจิตใจ เข้ าใจง่าย ตรงกับความ
ต้ องการของผู้รับ จะทาให้ สารมีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Traindis, 1971)
4. การยอมรับ (Acceptance) นับเป็ นขันที
้ ่สาคัญที่สุด เนื่องจาก ถ้ าผู้รับให้
ความสนใจและเกิ ดความเข้ าใจในสารแล้ ว ถ้ าผู้รับให้ การยอมรับสารชักจูงแล้ วย่อมจะส่งผลให้
ผู้รับนันเปลี
้ ่ยนความคิดเห็น การรับความรู้สึก ตลอดจนการกระทาตามสารชักจูงได้ ดังนันการชั
้
ก
จูงที่ดีนนควรก่
ั้
อให้ เกิดการยอมรับสารนันด้
้ วย
5. การจดจา (Retention) เมื่ อผู้รับสารยอมรับในสารแล้ ว ขัน้ ตอนต่อไปนัน้
คือ การพยายามในการชักจูงให้ ผ้ รู ับสารจดจาและเก็บรักษาข้ อมูลนันไว้
้ ในความคิดให้ ได้
6. การกระท า (Action) การชัก จู ง นัน้ จะสมบู ร ณ์ แ บบ เมื่ อ บุ ค คลได้ เอา
แนวความคิดใหม่นนไปกระท
ั้
าและปฏิบตั จิ ริง
จากขัน้ ตอนในกระบวนการชักจูงทัง้ 6 ขัน้ ตอนนัน้ จะสามารถทาให้ การชักจูง
ประสบความสาเร็จ และเป็ นไปตามความต้ องการของผู้สง่ สารชักจูงไปยังผู้รับสารชักจูง โดยผู้วิจยั
ได้ นามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างสารชักจูง ซึ่งจะช่วยทาให้ การชักจูงมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมาของการวิจยั
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สาหรับการใช้ สารชักจูง กับการเปลี่ยนเจตคติ เจตคติเป็ นสิ่งที่เกิดจากการเรี ยนรู้
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ด้ วยการอบรมสั่ง สอน สภาพแวดล้ อ ม ความก้ าวหน้ า ทางการศึก ษา
ซึ่งวิธีการที่ใช้ ในการเปลี่ยนเจตคติของบุคคลมีหลายวิธี (McGuire, 1969) ซึ่งหนึ่งในนันคื
้ อการใช้
สารชักจูง การใช้ สารชักจูงเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนเจตคติสามารถกระทาได้ โดยให้ บคุ คลได้ รับข้ อมูล
ใหม่ที่เหมาะสมกับเรื่ องนัน้ ๆ โดยสามารถกระทาได้ ทงั ้ สามองค์ประกอบของเจตคติ (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2544) คือองค์ประกอบด้ านความรู้เชิงประเมินค่าสามารถกระทาได้ โดยให้ ความรู้ใน
ด้ านคุณ ประโยชน์หรื อโทษเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบที่สองและสาม ส่วนการเปลี่ยน
องค์ประกอบที่สองทาได้ โดยการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก ส่วนองค์ประกอบที่สามทาได้ โดยการให้
กระทาในทางตรงข้ ามกับเจตคติเดิม ซึง่ ในโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมนี ้จะใช้ สารชักจูง โดยแบ่งการจัดกระทาสาเหตุออกเป็ นการอ่านชักจูง และการเขียนสาร
ชักจูง จะเสริ มสร้ าเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ เพิ่ม
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้น โดยกิจกรรมประกอบด้ วยการให้ นักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองอ่านข้ อความที่มีเนือ้ หาที่แสดงให้ เห็นประโยชน์ของการเล่นเกม
ออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสมและโทษของการเล่น เกมออนไลน์ จ นติด เกมออนไลน์ นอกจากนี ใ้ ห้
นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้ ฝึกให้ เหตุผลแก่คนอื่นเกี่ยวกับประโยชน์หรื อข้ อดีของการเล่น เกมออนไลน์
อย่า งเหมาะสม เช่น ถ้ า นัก เรี ย นได้ รับ มอบหมายให้ พูด สนับ สนุน การเล่น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม ขอให้ นักเรี ยนคิดค าพูด ที่ อ ธิ บ ายข้ อดี และประโยชน์ ของการเล่นเกมออนไลน์ อ ย่าง
เหมาะสมอย่างน้ อย 3 ข้ อ เป็ นต้ น
ซึ่งในโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนี ้จะใช้
สารชักจูง โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ การให้ ข่าวสารข้ อมูลเกี่ ยวกับเรื่ องการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นนันเปลี
้ ่ยนแปลงเจตคติตอ่ การเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม โดยการให้ ขา่ วสารจะทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีการรู้เชิ งประเมินค่าเกิดขึ ้น
จนในที่สดุ นักเรี ยนนันได้
้ มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอ่ การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นผล
ตามมา โดยแบ่งการจัดกระทาสาเหตุออกเป็ นการอ่านชักจูง และการเขียนสารชักจูง จะเสริมสร้ าง
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ เพิ่ มพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้น
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยใช้ สารชักจูง
กิจกรรมการใช้ สารชักจูง เป็ นกิจกรรมที่ทาให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองที่อ่านและ
เขียนสารชักจูงเป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมที่นา่ ปรารถนาและมีความพร้ อมในการมีพฤติกรรม
ที่น่าปรารถนามากกว่าผู้ที่ไม่ได้ รับสารชักจูง ซึ่งในงานวิจัยครัง้ นี ศ้ ึกษาเกี่ ยวกับการเสริ ม สร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่นบั ได้ ว่าเป็ นพฤติกรรมที่น่าปรารถนาเช่นเดียวกัน
และผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ อ่านและเขียนสารชักจูงเกี่ ยวกับการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมมี ค วามพร้ อมในการที่ จ ะเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมมากกว่ากลุ่ม ควบคุม ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่เทียบเคียงได้ ในเรื่ องของการเป็ นพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เช่น งานวิจัย
ของ ธนรั ต น์ เก่ ง สกุล (2548) พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ สารใช้ ส ารชัก จูง มี เจตคติ ที่ ดี ต่อ การอ่ า น
ภาษาอังกฤษ และมีความพร้ อมในการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่ากลุ่มควบคุม อีกทังยั
้ งมีงานวิจยั
ของ บุณฑริ กา ราชอาจ (2548) พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับสารชักจูงมีเจตคติที่ดีและมีความพร้ อมใน
การปฎิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยนมากกว่ากลุ่มควบคุม รวมถึงการศึกษาของณัฐวดี ปั ญญาสกุลวงศ์
(2555) พบผลการวิจยั ที่สาคัญว่านักศึกษาที่ได้ อ่านสารชักจูงหรื อได้ เขียนสารชักจูงมีการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มากกว่าและมีความเห็นด้ วยในการสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มากกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้ อา่ นสารชักจูงหรื อไม่ได้ เขียนสารชักจูง เป็ นต้ น
4.2.2 รูปแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพจิต
การมีสขุ ภาพจิตที่ดีเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นและมีบทบาทที่สาคัญต่อบุคคล โดย
ลักษณะของบุคคลที่มีสขุ ภาพจิตดีจะมีลกั ษณะเป็ นผู้มีอารมณ์ผ่องใส มีความวิตกกังวลน้ อย หรื อ
แสดงออกเหมาะสมกับเหตุการณ์ และรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ และถ้ าบุคคลใดมีความวิตกกังวล
ความเครี ยดย่อมก่อให้ เกิดผลเสียต่อบุคคลนัน้ ดังนันหากบุ
้
คคลใดเกิดภาวะนันต้
้ องผ่อนคลายให้
ลดลงโดยใช้ เทคนิ ค การผ่ อ นคลาย (Relaxation Techniques) เข้ ามาเพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาภาวะ
ดังกล่าว
การผ่อนคลาย (Relaxation) นัน้ เป็ นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่ างกายที่ต รง
ข้ ามกับการเกิดความเครี ยด หรื อ ปฏิ กิริยาที่สามารถยับยัง้ กลไกของร่ างกายที่เกิดเมื่อร่ างกาย
เผชิญ ความเครี ยดหรื อความวิตกกังวล (Well – Federman, 1995: 59 – 66; Benson, 1975: 19)
นอกจากนี ้การผ่อนคลายเป็ นสภาวะที่ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจปราศจากความตึงเครี ยด ซึง่ ผลของการ
ผ่อนคลายจะช่วยลดผลที่เกิดจากความเครี ยด ลดความวิตกกังวลอย่างเฉียบพลัน ลดความเหนื่อย
ล้ า ลดการหดตัว ของกล้ ามเนื อ้ เพิ่ ม ความรู้ สึ ก ท าให้ สบายใจ (โรจนี จิ น ตนาวัฒ น์ , 2536;
McCaffery, 1980) โดยเทคนิ ค การผ่ อ นคลายนั น้ เป็ นการบ าบั ด บุ ค คลที่ ก าลั ง เผชิ ญ กั บ
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ความเครี ยด ได้ แก่ การใช้ ดนตรี การทาสมาธิ การออกกาลังกาย เป็ นต้ น ซึ่งการทาสมาธินนเป็
ั้ น
เทคนิคการผ่อนคลายที่มีพลังและประสิทธิภาพสูงมาก สมาธิจะเพิ่มการสารวจความคิดรวมจิตใจ
และการรู้ ตนเอง (Concentration and awareness) และท าให้ เกิ ด ความสุ ข ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง
(Seaward, 1996: 317) โดยสมาธิ ที่ ร้ ู จัก กั น ชนิ ด หนึ่ ง คื อ สมาธิ แ บบเอที เอ็ ม (Trancendental
meditation: TM) พัฒนามาจากโยคีของฮินดู โดยสมาธิจะเป็ นการจากัดการรับรู้จากภายนอกและ
เกิดการรวมจิตอยู่ภายใน รวบรวมความคิดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและทาท่าทางเดิมๆ เป็ นการเคลื่อนไหว
ซ ้า ๆ เช่นการวิ่ง เดิน ซึง่ บางครัง้ เรี ยกว่า active meditation
จากเทคนิคการผ่อนคลายข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงได้ นามาเป็ นแนวทางเพื่ อใช้ ในการ
พัฒ นาสุขภาพจิตด้ วยเทคนิคการผ่อนคลายสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
โสมประยูร (2535) ที่ทาการผ่อนคลายความเครี ยดด้ วยการผสมผสานการออกกาลังกายวิธีการวิ่ง
เบาหรื อวิ่งเหยาะ (jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ) ซึ่งเรี ยกว่าวิ่งสมาธิ (jogging meditation)
ก่อนอื่นต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการวิ่งเบาหรื อการวิ่งเหยาะ และ การทาสมาธิเพื่อเชื่อมต่อไป
ยังการวิ่งสมาธิ
ผู้วิจัยขอกล่าวถึงการวิ่งเบาหรื อการวิ่งเหยาะตามคากล่าวของ สงบ พุฒิ หมื่ น
(2543: 27) ที่กล่าวว่า การวิ่งเบาหรื อการวิ่งเหยาะนัน้ เป็ นการวิ่งเพื่อสุขภาพ มักจะวิ่งในระยะทาง
และระยะเวลาที่ ย าวนานกว่ า วิ่ ง เร็ ว และจากการที่ วิ่ ง เหยาะนั น้ ไม่ ต้ อ งใช้ พลัง งานสู ง มาก
การหายใจก็ไม่เร็ วถึงกับหอบ ไม่ทาให้ เหนื่อยมากเกินไป การวิ่งเหยาะจึงพอมีช่วงจังหวะที่เหมาะ
ในการทาสมาธิ เบือ้ งต้ นหรื อขณิ กสมาธิ ได้ ซึ่ งควรใช้ เวลาในการวิ่ง ครัง้ ละ 30 นาที ทุกวันหรื อ
อาจจะเป็ นวันเว้ นวันตามสภาพความพร้ อมของแต่ละคน การวิ่งเบาหรื อวิ่งเหยาะนัน้ มีประโยชน์
ต่ อ ร่ า งกาย คื อ ท าให้ ร่ า งกายแข็ ง แรง รู ป ร่ า งดี บุ ค ลิ ก ดี ปอดและหั ว ใจท างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังช่วยเสริ มสุขภาพจิตได้ อีกด้ วย และพบในวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ว่า ภ้ าคนเราวิ่งเร็ วหรื อวิ่งเหยาะไปถึงจุดๆ หนึ่ง เช่นเมื่ อวิ่งไปสัก 20-30 นาที หากร่ างกายเกิ ด
ความพร้ อมถึงจุด ดุลยภาพขึ ้นแล้ วนัน้ กระแสการไหลเวียนของโลหิตจะไปกระตุ้นต่อมใต้ สมอง
(Pituitary gland) ที่เป็ นต่อมไร้ ท่อที่สาคัญกับร่างกายให้ ทาการหลัง่ สารเคมีหรื อฮอร์ โมนชนิดหนึ่ง
ออกมาชื่อว่า “เอนดอร์ ฟิน (Endorphin) โดยสารนี ้มีคณ
ุ สมบัติสาคัญ 2 ประการคือ ช่วยให้ จิตใจ
ขุ่มฉ่าสดชื่นและเคลิบเคลิ ้ม (เกิดปิ ติ) และช่วยให้ ร่างการไม่ปวดเมื่อย (เกิดสุขะ) บางคนเรี ยกสาร
เอนดอร์ ฟินนี ้ว่า “สารปิ ติสุข” หรื อ “สารสุข” (ชื่น ศิริรักษ์ , 2547: 31) ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าการออก
กาลังกายในรูปแบการวิ่งเบาหรื อวิ่งเหยาะนันมี
้ ประโยชน์ ทังในเรื
้ ่ องของการทาให้ สขุ ภาพแช็งแรง
และมีจิตใจดี รวมถึง มีอารมณ์แจ่มใส ทาให้ เกิดการผ่อนคลายความเครี ยด ความเมื่อยล้ า ความ
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วิตกกังวล โดยผู้ที่วิ่งนันออกก
้
าลังกายที่เป็ นจังหวะด้ วยการหายใจเข้ าและออกอย่างเป็ นจังหวะ
ตามลักษณะของการก้ าวขาทัง้ สองข้ างตลอดเวลาที่วิ่งอยู่ ซึ่งทาให้ ผ้ ูที่วิ่งนัน้ จะต้ องมีสมาธิ เป็ น
อย่างมาก ดังนันนั
้ บว่าการฝึ กสมาธินนสามารถปฏิ
ั้
บตั ิได้ ตลอดเวลาไม่จาเป็ นต้ องนัง่ สมาธิอย่า ง
เดียว (วรพจน์ จิราพงษ์ , 2551)
ส าหรั บ ในเรื่ อ งของสมาธิ นัน้ กล่ า วได้ ว่า สมาธิ เป็ นลัก ษณะของจิ ต ใจที่ เป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นที่พงึ่ ทางใจของมนุษย์ที่สามารถฝึ กปฏิบตั ิได้ โดยทัว่ ไปเพราะสมาธิเป็ นสิ่ง
ที่ มี ความจาเป็ นในการที่ จ ะช่วยให้ การกระทาสิ่งต่างๆ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ทัง้ ด้ านการ
ทางาน การเล่าเรี ยนหนังสือ การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน สาหรับระดับของสมาธินนั ้
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ 1) ขณิ ก สมาธิ (Momentary coccentration) ซึ่งหมายถึง สมาธิ ชั่ว
ขณะที่คนทัว่ ไปสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในชีวิตประจาวันให้ ได้ ผลดี 2) อุปสาร
ส ม า ธิ (Access concentration) ส ม า ธิ จ ว น จ ะ แ น่ ว แ น่ 3) อั ป ป น า ส ม า ธิ (Attainment
concentration) หมายถึง สมาธิที่แน่วแน่สนิทเป็ นระดับสูง ภาวะนีม้ ีในฌาณต่างๆ ซึ่งถื อว่าเป็ น
ผลสาเร็จที่ต้องการเจริญสมาธิ (สุธาทิพย์ บูรพันธ์ , 2546; อ้ างอิงจาก พระราชวรมุณีประยุทธ์ ปยุต
โต, 2529) ซึ่งในการฝึ กสมาธิที่เรี ยกว่าการฝึ กอานาปานสติ ที่เป็ นการฝึ กความสงบของจิตใจ โดย
มีสติร้ ูภาวะอารมณ์ คือ ลมหายใจเข้ า -ออก ซึ่งนับเป็ นการฝึ กเพื่อเตรี ยมสภาวะของจิตใจให้ พร้ อม
ที่ จ ะใช้ ปั ญ ญา โดยฝึ ก ความสงบที่ เป็ น ขัน้ หยาบจนประณี ต ละเอี ย ดอ่ อ น ในการฝึ ก สมาธิ มี
ประโยชน์หลายอย่าง ได้ แก่ เป็ นประโยชน์ที่เป็ นจุดมุ่งหมายทางศาสนา คือ ความหลุดพ้ นจาก
กิเลสและทุกข์ทงั ้ ปวง ซึ่งเป็ นการบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา ประโยชน์ใน
ด้ านอภิญญา คือ หูทิพย์ ตาทิพย์ สามารถทายใจคนอื่นได้ ระลึกชาติได้ เป็ นต้ น ประโยชน์ในด้ าน
สุขภาพจิตและการพัฒ นาบุคลิกภาพ ทาให้ ผ้ ทู ี่ทาการฝึ กสมาธิ มีจิตใจเข้ มแข็ง หนักแน่น มัน่ คง
สงบ ฯลฯ ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างให้ จิตใจพร้ อมและง่ายต่อการปลูกฝั งคุณธรรมต่างๆ และเป็ นการ
เสริ มสร้ างนิสยั ที่ดี รวมถึงรู้จกั ทาใจให้ สงบ รู้จกั ผ่อนหนักเป็ นเบา แสดงถึงการมีความมัน่ คงทาง
อารมณ์และมีภูมิค้ มุ กันโรคทางจิต และประโยชน์ต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน เช่น ทาให้ จิตใจผ่องใส
คลายเครี ยด เกิดความสงบ หยุดยังความวิ
้
ตกกังวล ความกลัดกลุ้ม ทาให้ มีประสิทธิภาพในการ
ทางาน การเรี ยนหนังสือ การทากิจกรรมต่างๆ เป็ นต้ น (วรพจน์ จิราพงษ์ , 2551)
จากประโยชน์ของการทาสมาธิที่กล่าวมาเมื่อนามาผนวกใช้ ในการวิ่งเบาหรื อวิ่ง
เหยาะ นับเป็ นสิ่งดีที่จะนามาใช้ เป็ นการวิ่งสมาธิ ด้ วยการผสมผสานการออกกาลังกายวิธีการวิ่ง
เบาหรื อวิ่งเหยาะ (jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ) ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
โสมประยูร (2535) ที่กล่าวถึงการวิ่งสมาธิไว้ ว่าจะทาให้ เกิดสารเอนดอร์ ฟิน (สารปิ ติสขุ ” หรื อ “สาร
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สุข”) ตามข้ อสันนิษฐานว่าสารนี ้จะเกิด ชึ ้นก่อนจากสมาธิ เนื่องจากขณิกสมาธิเกิดขึ ้นได้ คอ่ นข้ าง
เร็ วแต่ก็อาจขาดเป็ นห้ วงๆ หลังจากนัน้ สารสุขนีจ้ ากการวิ่งเบาหรื อวิ่งงเหยาะก็จะเกิ ดขึ ้นบ้ างใน
ตอนท้ ายของการวิ่งสมาธิ ในช่วงหลังเป็ นช่วงที่สารสุขอาจเกิดขึ ้นพร้ อมกัน หรื อเกิดขึ ้นร่วมกันได้
และเป็ นช่วงที่การบูรณาการน่าจะมีอิทธิพ ลมากที่สุด สารสุขนีไ้ ด้ หลัง่ ออกมาจากต่อมใต้ สมอง
เพิ่มขึ ้น ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นไปได้ ที่จะสรุปว่าการวิ่งสมาธิ (ขณิกสมาธิ) ควรจะได้ รับสารสุข
มากกว่า ทังการวิ
้
่งเบาหรื อวิ่งเหยาะอย่างเดียว หรื อการทาสมาธิเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
การวิ่งสมาธิ ตามแนวคิดหลักของ สุชาติ โสมประยูร (2535) ได้ พัฒ นามาจาก
พุทธพจน์ “จิตต ทนต สุขวห ” กล่าวคือ จิตที่ ฝึกดีแล้ วย่อมนาความสุขมาให้ หรื ออาจสรุ ปได้ ว่า
1) กายหรื อจิตที่ฝึกนันย่
้ อมยังประโยชน์แก่เจ้ าของได้ มากกว่า และ 2) กายและจิตที่ได้ ฝึกร่วมกัน
(วิ่งสมาธิ) ภายใต้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมเดียวกัน โดยอาศัยหลักบูรณาการย่อมยังประโยชน์
ให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของได้ มากกว่าร่ างกายและจิตที่ฝึกแยกจากกันโดยขาดการประสานสัมพันธ์ กัน
ตามธรรมชาติ สาหรับการวิ่งสมาธินนั ้ หมายถึง การวิ่งเหยาะ พร้ อมทาสมาธิด้วยการกาหนดจิต
และภาวนา “พุท- โธ” ในระหว่างที่หายใจเข้ า-ออก (ตามหลักอานาปานสติ) เพื่อเป็ นการออกกาลัง
กายและออกกาลังจิตไปพร้ อมๆกัน โดยอาศัยหลักบูรณาการระหว่างร่ างกายกับจิตใจซึ่งเป็ นไป
ตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่ องเหตุและผล ซึ่งจะทาให้ เกิดผลต่อสุขภาพและ
สมรรถภาพได้ ทงกายและภาวะจิ
ั้
ตใจโดยตรง โดยการหายใจเข้ า ภาวนาว่า “พุทธ” หายใจเข้ าใจไป
ลึกๆ สุดที่ท้องหายใจออกภาวนาว่า “โธ” (สุชาติ โสมประยูร, 2535)
การออกกาลังกายให้ ผลทางจิตวิทยา ทาให้ ร้ ู สึกสบาย ลดความเครี ยด ส่วนการ
วิ่งและทาสมาธิ ที่มีการกาหนดลมหายใจไป พร้ อม ๆ กับการวิ่ง ซึ่งเป็ นการทาสมาธิโดยการตังสติ
้
ไว้ กบั การเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึง่ การวิ่งสมาธินา่ จะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิจะเป็ นผู้ที่มีทงสมรรถภาพกาย
ั้
และสมรรถภาพจิตที่ดีรวมกันเป็ นทวีคณ
ู ตามหลักของการบูรณาการ ดังนันเมื
้ ่อนักเรี ยนได้ พฒ
ั นา
สุขภาพจิตจากกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น จะทาให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข
มีความยินดีที่จะให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรม ต่าง ๆ นับเป็ นการส่งเสริมความพร้ อมทางด้ าน
ร่ างกายและอารมณ์ ของนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองในการทากิ จกรรมเพื่ อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมที่ น่า
ปรารถนาอย่างเช่นพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมให้ มีมากยิ่งขึ ้น
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสุขภาพจิต
กิจกรรมเสริ มสร้ างสุขภาพจิตที่ดีให้ นักเรี ยนกลุ่มทดลอง โดยใช้ การบูรณา
การเรื่ องของการทาสมาธิเข้ ากับกิจกรรมซึ่งในการวิจยั นี ้ใช้ การออกกาลังกายในรูปแบบการวิ่งเบา
หรื อการวิ่งเหยาะ ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายที่เป็ นจังหวะด้ วยการหายใจเข้ าและออกอย่างเป็ น
จังหวะ ตามลักษณะของการก้ าวขาทัง้ สองข้ างตลอดเวลาที่ ท าการวิ่ง จะทาให้ สภาพร่ างกาย
แข็งแรงและมีจิตใจที่ดี อารมณ์ แจ่มใส ทาให้ ผ่อนคลายความเครี ยด ซึ่งกิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่
สร้ างความพร้ อมทางด้ านร่ างกายและอารมณ์ เป็ นการสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน
ช่วยลดความวิต กกังวล สร้ างสุขภาพจิตที่ดีขึ ้นได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของรัตนา ตังชลทิ
้ พย์
(2530: 68) พบว่าภายหลังการฝึ กสมาธิ กลุ่มทดลองมีสุขภาพจิตดีกว่าก่อนการฝึ กสมาธิอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงผลการวิจยั ของวรพจน์ จิราพงษ์ (2551) ที่พบว่านักเรี ยนที่
ได้ รับโปรแกรมการวิ่งเบาและทาสมาธิในกลุ่มทดลองมีการผ่อนคลายความเครี ยดสูงกว่าก่อนการ
ทดลองและสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุม เป็ นต้ น
4.2.3 รูปแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ในที่นี ้หมายถึง การที่เยาวชนมีความสามารถที่จะเลือก
เกมออนไลน์ที่เล่นได้ อย่างพอเหมาะพอควรกับวัย แยกแยะเรื่ องจริ งกับเรื่ องสมมติได้ อีกทังมี
้ การ
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิ นผล ภายใต้ บริ บ ทแวดล้ อมต่างๆ ทาให้ ร้ ู ว่าจะทาอะไรเกี่ ยวกับ
ข่าวสารในโลกของเกมออนไลน์ที่ต้องเผชิญ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารที่สร้ างสรรค์และการปิ ด กัน้
ข้ อ มูล ข่า วสารที่ ไร้ ประโยชน์ รวมถึ ง รั บ รู้ ผลกระทบจากโลกของเกมออนไลน์ ตลอดจนความ
ตระหนักของสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชน และบุคคลรอบข้ างที่อยู่รอบๆ ตัว ซึ่งการ
พัฒ นาทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์นับเป็ นการรู้ เท่าทันสื่ออย่างหนึ่งนัน้ ใช้ เทคนิคการระดม
สมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เป็ นกลุ่ม ช่วยกัน วิเคราะห์ สถานการณ์ และมี
กรณี ศึกษา (Case Study) ในกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมกันตัดสินใจแก้ ปัญหาหรื อหาทางออก
โดยการแลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ย่อยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกการ
วิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ ที่สามารถพัฒ นาทักษะการ
รู้เท่าทันเกมออนไลน์ได้ โดยพัฒนาจากกิจกรรมที่ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุ
ชา สลีวงศ์ และ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ (2561) ได้ พฒ
ั นาไว้ จากการดาเนินการศึกษาจากเอกสาร
คูม่ ือการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนากิจกรรมรู้จกั ด้ านบวก-ด้ านลบของเกม (หนังสือรู้เท่าทันสื่อ
ICT), กิ จ กรรมคุณ ติดเกมแล้ วหรื อยัง (หนังสื อรู้ เท่าทัน สื่ อ ICT), กิ จ กรรมแนวทางการเล่น เกม

97
อย่างเหมาะสม (หนังสือรู้ เท่าทันสื่อ ICT) (อ้ างถึงใน ศรี ดา ตันทะอธิพานิช และคณะ, 2554) มา
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ดังนันเมื
้ ่อนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้ พฒ
ั นาทักษะการเล่นเกมออนไลน์จากกิจกรรม
ดังกล่าวแล้ วย่อมเกิดเจตคติที่ดีตอ่ การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมและจะทาให้ เพิ่มพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
กิจกรรมการสร้ างทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนกลุ่ม
ทดลอง ได้ ท ากิ จ กรรมกลุ่ม โดยการระดมสมอง และกรณี ศึก ษา เพื่ อพูดคุยแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนร่ วมกลุ่ม รวมถึงยังได้ ฝึกทักษะการนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบต่างๆ เช่น การวาด
ภาพ เป็ นต้ น ซึ่งจากผลงานวิจยั ของประพรรธน์ พละชีวะ และคณะ (2560) ที่ได้ พัฒนากิจกรรม
การรู้เท่าทันสื่อสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายและพบว่าแนวทางการจัดกิจกรรมการรู้
ท่าทันสื่อซึง่ รวมถึงการรู้เท่าทันเกมออนไลน์นนถ้
ั ้ าจัดเป็ นกิจกรรมกลุ่ มย่อยตามแนวทางการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (collaborative learning) จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีโอกาสการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการแบ่ง
หน้ าที่ของการทางาน การรับผิดชอบ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั (ทิศนา แขมมณี , 2551, ใจทิพย์
ณ สงขลา, 2550) รวมถึงการช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ และกรณีศกึ ษา ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการฝึ ก
ทักษะการวิเคราะห์ สอดคล้ องกับที่ ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ (2553) ที่ ได้ กล่าวไว้ ว่า ทักษะการคิด
วิเคราะห์เป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ จากประสบการณ์อนั หลากหลายโดยการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ น
กลุ่ม และกรณีศกึ ษา โดยกรณีศกึ ษาต้ องปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทของผู้เรี ยนที่มีความแตกต่างกัน
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้ องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2554) ที่กล่าวไว้ ว่าใน
การสอนวิเคราะห์ ผู้สอนสามารถเริ่ มต้ นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ ตวั ผู้เรี ยน ดังนันการยกสถานการณ์
้
หรื อ
กรณีศกึ ษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์จึงต้ องคานึงถึงภูมิหลัง สภาพเศรษฐกิจ สังคมของผู้เรี ยนด้ วยซึ่ง
สอดคล้ องกับ นิธิดา วิวฒ
ั น์พาณิชย์ (2558) ที่กล่าวไว้ วา่ การสอนแบบกรณีศกึ ษาสามารถพัฒนา
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อสังคมออนไลน์ ได้ ซึ่งการเล่นเกมออนไลน์ นับได้ ว่าเป็ นสื่อสังคมออนไลน์
อย่างหนึง่
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5. กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2
การศึกษาผลของโปรแกรมเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
ในการวิจยั ระยะที่สอง เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่ทาการทดสอบว่าตัวแปรใดบ้ างมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมว่ามีขนาดอิทธิพลเท่าไหร่และเป็ นไปใน
ทิศทางใด และสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งของกลุ่มตัวอย่างหรื อไม่ ซึ่งการวิจยั ในระยะที่สองนัน้
เป็ นการศึกษาเพื่อยืนยันหรื อสามารถอธิบายความเป็ นเหตุเป็ นผลของพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา
ให้ ชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยนาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมใน
ระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็ นโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะ
ทาให้ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นเพิ่มขึน้
ทังนี
้ ้ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2553) กล่าวไว้ ว่า การศึกษานันเป็
้ นศาสตร์
ประยุกต์ ซึ่งการทดลองทางการศึกษาจึงเป็ นการปรับหรื อเป็ นการพัฒนาความรู้จากศาสตร์ ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยต้ องอาศัยการเปรี ยบเทียบด้ วย
วิธีการที่มีระบบระเบียบเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปว่าแนวทางใดที่ให้ ผลดีกว่ากัน ซึง่ เป็ นการพยายามหาสิ่งที่
ดีกว่านั่นเอง ดังนันในการวิ
้
จยั ระยะที่สอง ผู้วิจยั จึงทาการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มที่
ได้ รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมและกลุ่มที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
เพื่อหาประสิทธิผลของโปรแกรมดังกล่าว และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศแล้ วยังไม่พบว่าเคยมีการศึกษาการวิจยั เชิงทดลองด้ วยการพัฒนา
โปรแกรมบูรณาการจิตลักษณะเพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมา
ก่อน ทังนี
้ ้การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) นัน้ เป็ นการประยุกต์หลักพฤติกรรมโดยใช้
เทคนิคหรื อวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธีประสมประสานกัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ให้ เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตลอดทังสร้
้ างสรรค์และเสริ มสร้ างให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ , 2530 :14) ผู้วิจยั จึงนาปัจจัยที่สาคัญในระยะที่ 1 จานวน 3 ตัวแปรคือ เจต
คติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มา
พัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยการกาหนดเนื ้อหา
และกิจกรรมในโปรแกรม เพื่อใช้ ในการพัฒนากลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายให้ สามารถควบคุมพฤติกรรม
ที่ดีของตนเองได้ เพื่อจะนาไปสู่การเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมให้
เพิ่มขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการพัฒนาโปรแกรมนันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาวิธีการใช้ สารชักจูงเกี่ยวกับ
การเล่นเกมออนไลน์ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้ ในการเปลี่ ยนเจตคติของบุคคล (McGuire,
1969: 175-177) โดยสามารถกระทาได้ ทงสามองค์
ั้
ประกอบของเจตคติ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ,
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2544) การพัฒ นาตัวแปรสุขภาพจิต โดยวิธีการวิ่งเหยาะ (Jogging) และทาสมาธิ (Meditation)
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โสมประยูร , 2535) ตลอดจนพัฒ นาทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ ที่
พัฒนาจากใช้ เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) และมีกรณี ศีกษาในกิจกรรม (ประพรรธน์
พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกลุ , ดนุชา สลีวงศ์ และ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ , 2561) เพื่อให้ นกั เรี ยน
มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของทุกกิจกรรม
ต้ องการเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของเยาวชนในวัยรุ่นตอนต้ นให้ มี
มากยิ่งขึ ้นและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ยาวนานและยัง่ ยืนตลอดไป
โดยการวิ จั ย ในระยะที่ 2 นี เ้ ป็ นการวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง ( Quasi-Experimental
research) ชนิ ดสองกลุ่ม ชนิ ดสองกลุ่ม มี กลุ่ม ทดลอง (Experiment Group) และกลุ่ม ควบคุม
(Control Group) วัด ก่อนและหลังทดลอง (The Randomized Pretest-Posttest Control Group
Design) โดยมีจดุ ประสงค์ที่จะประเมินผลการฝึ กอบรมในโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในวัยรุ่นตอนต้ น ดังแสดงตามภาพประกอบ 5
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- การได้ รับโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
- การไม่ได้ รับโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรม

พฤติกรรมการแล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม

การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั ในระยะที่ 2
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6. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
ผู้ วิ จัย มี ส มมุ ติ ฐ านการวิ จัย ว่ า รู ป แบบความสัม พั น ธ์ โ ครงสร้ างเชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมตามสมมติฐานจะมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยๆ ตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี ้คือ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ 1.1 “กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท ากับ โรงเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ 1.2 “กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท ากับ โรงเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติฐานการวิจั ยข้ อ 1.3 “การควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ในครอบครัวมี
อิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทันเกมออนไลน์”
สมมติฐานการวิจั ยข้ อ 1.4 “การควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ในครอบครัวมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านการรู้เท่าทันเกมออนไลน์”
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.5 “อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.6 “อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์มีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านเจตคติต่อ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติฐานการวิจั ย ข้ อ 1.7 “สัม พันธภาพในครอบครัวมี อิทธิ พ ลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ 1.8 “ลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตนมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.9 “สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติฐานการวิจั ยข้ อ 1.10 “การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์มี อิทธิ พ ลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.11 “เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
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สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 2.1 ในระยะหลังการทดลอง นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมการ
เล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมทัง้ พฤติก รรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะ และ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สูงกว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่ไม่ได้ รับ
โปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 2.2 ในระยะติดตามผล นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมเสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม มี พ ฤติ ก รรม
การเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมทัง้ พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ เพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะ
และพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม สูง กว่า นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น
ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย เชิ ง เหตุข องพฤติ ก รรมการเล่ น เกม
ออนไลน์และประสิทธิ ผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการศึกษาเชิงปริ มาณพหุวิธี (Multimethod)
(Teddiie & Tashakkon, 2003) ซึ่งมี ลักษณะเป็ นการศึกษาโดยใช้ วิธีวิทยา จานวน 2 วิธี อยู่บน
พื ้นฐานแนวคิดปฏิฐานนิยม (positivism) ได้ แบ่งการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ การวิจยั
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงสาเหตุ (Casual Research) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรตามทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ชองนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น หลังจากนันเมื
้ ่อค้ นพบตัวแปรสาเหตุที่มีความสาคั ญลาดับ
ต้ นๆ ต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม จะนามาใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2
ซึ่งเป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่ อนามาใช้ ทดสอบประสิทธิ ผล
ของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงขอนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจยั ตามระยะของการวิจยั ดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ การวิจยั
3. การสร้ างเครื่ องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ระยะที่ 2 ศึกษาผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม เพื่อลดพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
3. แบบแผนการทดลอง
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
5. การสร้ างเครื่ องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
6. การดาเนินการทดลอง
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิจัยระยะที่ 1: การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสม
การวิจัยระยะที่ 1 ใช้ ระเบียบวิธี การวิจัยเชิง สหสัม พันธ์ มี วัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างและ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม พร้ อมทัง้
ศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดร่างของ
รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เชิ ง เหตุแ ละผลของพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมตาม
รูปแบบสมมติฐานขึ ้น และทาการตรวจสอบความสอดคล้ องของรูปแบบตามสมมติฐานกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยสรุปขันตอนในการด
้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย
เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ซึ่ง เป็ นโรงเรี ย นในสัง กัด รั ฐ บาล เขต
กรุ ง เทพมหานคร (เขตการศึ ก ษา 1, 2) และเขตปริ ม ณฑล (เขตการศึ ก ษา 3, 4 และ 6 ) ปี
การศึกษา 2561 โดยมีคุณ สมบัติเบื ้องต้ นคือต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
โดยวัดจากการใช้ เวลาการเล่นเกมออนไลน์เป็ นเวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมงขึ ้นไปต่อวัน จานวนวันในการ
เล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และเกรดเฉลี่ ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึน้ ไป
(กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ , 2556. ชาญวิทย์
พรนภดล, บัณ ฑิ ต ศรี ไพศาล, กุสุมาวดี คาเกลี ย้ ง, และ เสาวณี ย์ พัฒ นอมร , 2557: 3-14; สุภัคนิ จ
วิษณุพงษ์พร, 2552: 8)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ซึ่ง เป็ นโรงเรี ย นในสัง กัด รั ฐ บาล เขต
กรุ ง เทพมหานคร (เขตการศึ ก ษา 1, 2) และเขตปริ ม ณฑล (เขตการศึ ก ษา 3, 4 และ 6 ) ปี
การศึกษา 2561 จานวน 400 คน โดยมีการกาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
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1) การกาหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่ง
ความชั ด เจน (Rule of Thump) โดยที่ ข นาดตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมในงานที่ มี ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ การวิเคราะห์ เส้ นทาง (Path Analysis) และโมเดลสมการ
โครงสร้ าง (Structural Equation Models) (Comrey,A, 1973) ซึ่ง ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ขนาดที่
เหมาะสม นันก
้ าหนดไว้ วา่ ควรให้ มีขนาดตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ไม่ต่ากว่า 200 ตัวอย่าง (Kline,
2010) จึงจะเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ และมีจานวนเพี ยงพอที่จะทาให้ ผลการวิจยั เชื่อถือได้
โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดตัวอย่าง นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ปี การศึกษา
2561 ที่เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม จานวน 400 คน
2) วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า ง ผู้วิ จัย ใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสองขัน้ ตอน
(Two – stage sampling) โดยขันแรกใช้
้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified random sampling)
กาหนดขนาดของโรงเรี ยนเป็ นตัวแปรแบ่งชันภู
้ มิ โดยทาการสุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็ก 1 โรงเรี ยน และ
ขนาดกลาง 1 โรงเรี ยนในแต่ล ะเขต เป็ นเขตกรุ งเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ จาก
สานักเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุงเทพมหานคร เขตละ 2 โรงเรี ยนรวมทัง้
สิ ้น 4 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนในเขตปริ มณฑลจากสานักงานเขตพืน้ ที่ เขต 3 เขต 4 และเขต 6 เขต
ละ 2 โรงเรี ยนรวมเป็ นโรงเรี ยนทังสิ
้ ้น 6 โรงเรี ยน จานวนโรงเรี ยนทังหมดที
้
่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างรวม 10
โรงเรี ยน หลังจากนัน้ โรงเรี ยนที่เป็ นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จะใช้ การสุ่มแบบกลุม่ (Cluster random
sampling) เพื่อเลือกตัวแทนห้ องเรี ยนของระดับชัน้ ระดับชันละ
้ 2 ห้ อง ดังนัน้ โรงเรี ยนที่สมุ่ ได้ จะมี
ประชากรตัวแทนเป็ นห้ องเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา 1-3 อย่างละ 2 ห้ อง รวมทังสิ
้ ้น 60 ห้ องเรี ยน
ห้ อ งละประมาณ 20 - 30 คน จากนัน้ ท าการเก็ บ ข้ อ มูล จากนัก เรี ย นทุก คนในห้ องเรี ย นที่ สุ่ม
(คัดเลือกนักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์และปั จจุบนั ยังเล่นอยูโ่ ดยนักเรี ยนใช้ เวลาเล่นเกมออนไลน์เป็ น
เวลาไม่เกิ น 3 ชั่วโมงต่อวัน จ านวนวัน ในการเล่นเกมออนไลน์ ข องนัก เรี ยนไม่เกิ น 5 วัน ต่อ 1
สัปดาห์ และเกรดเฉลี่ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึ ้นไปจากข้ อมูลซึง่ ได้ จากการตอบแบบสอบถาม)
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ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ แบ่งตัวแปรที่ศกึ ษาดังนี ้
ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรสาเหตุ
1. กลุ่มลักษณะสถานการณ์ ทางสังคม คือ ปั จจัยด้ านครอบครัว ปั จจัยด้ าน
กลุม่ เพื่อน ปัจจัยด้ านโรงเรี ยน
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้ อมด้ านครอบครัว ได้ แก่
1.1.1 สัมพันธภาพในครอบครัว
1.1.2 การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
1.2 ปั จจัยสภาพแวดล้ อมด้ านกลุ่มเพื่อน ได้ แก่ อิทธิพลของเพื่อนในการ
เล่นเกมออนไลน์
1.3 ปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มด้ านโรงเรี ยน ได้ แก่ กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท า
ร่วมกับโรงเรี ยน
2. กลุม่ จิตลักษณะเดิม ประกอบด้ วยตัวแปร
2.1 ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
2.2 สุขภาพจิต
3. กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้ วยตัวแปร
3.1 เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3.2 การรู้ เท่า ทัน เกมออนไลน์ ประกอบด้ ว ยทัก ษะการวิ เคราะห์ และ
ทักษะการประเมินสื่อ
ตัวแปรตาม
ปั จ จัย เชิ ง ผล ได้ แ ก่ พฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของ
นักเรี ยน ประกอบด้ วย พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
การสร้ างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบสอบถามให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั ซี่ง
เกี่ยวข้ องกับปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ ปั จ จัยเชิ งเหตุข องพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อนามาเป็ นแนวทางและสร้ างแบบสอบถามตามลักษณะที่ต้องการจะ
วัดโดยให้ สอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
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3. สร้ างเครื่ องมือในการวิจยั จากข้ อมูลที่ได้ การดาเนินการในขัน้ ตอนที่ 1-2 มาทาการ
สร้ างมาตรวัดตัวแปรอิสระต่าง ๆ ทังหมด
้
รวมถึงตัวแปรตามที่เป็ นตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ในรูปแบบการกระทา เป้าหมาย บริ บท และระยะเวลา โดยปรับข้ อความ
ให้ สอดคล้ องกับเนิ ้อหาสาระตามที่ได้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
ได้ สร้ างแบบสอบถามเพื่อวัดตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมตามลักษณะที่
ต้ องการจะวัดโดยให้ สอดคล้ องกับนิยายเชิงปฏิบตั ิการด้ วยเพื่อใช้ ในการสอบถามสาหรับนักเรี ยนที่
ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 ว่าเคยเล่นเกมเพื่อนาข้ อมูลส่วนนี ้ไปใช้ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ระยะที่ 2
4. ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่สร้ างขึ ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องให้ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ หลัง จากนัน้ ท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา แล้ วน าไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content
Validity) เพื่อดูความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมในการเรี ยงข้ อ
ค าถามหลัก และค าถามรอง จากผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 5 ท่ า น จากนัน้ น าข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบสอบถามผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ดชั นีวดั ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม
กับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruency Index: IOC) เท่ากับ 0.80 ขึ ้นไป ซึ่งถือว่ามีความ
สอดคล้ องกับ เนื อ้ หา (ดวงกมล ไตรวิจิ ตรคุณ . 2550) ได้ แบบสอบถามที่ มี ความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถนาไปใช้ ได้ แล้ วจัดพิมพ์เป็ นต้ นฉบับ
5. นาแบบสอบถามข้ างต้ น ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่
มีคณ
ุ ลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง) รวมทังสิ
้ ้นจานวน 100
ชุด แล้ วนาผลการทดลองใช้ ม าวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2528: 170-171) โดยค่าความเชื่อมัน่
มากกว่า 0.71 และหาค่าหาค่าอานาจจ าแนกโดยหาค่าสหสัม พัน ธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมทัง้ ฉบับเป็ นคุณ ภาพรายข้ อ (Item-Total Correlation) หรื อค่า r โดยมีเกณฑ์ ว่า ค่า r
ควรมีคา่ มากกว่า 0.20 ขึ ้นไป
6. น าเครื่ อ งมื อ ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง (Construct validity) ของ
เครื่ องมือวัดตัวแปรต่าง ๆ ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต กาหนดให้ ตวั บ่งชี ใ้ นแต่
ละด้ านของตัวแปรแฝงมี ความสัม พัน ธ์ เฉพาะกับ ตัวแปรแฝงในด้ านนัน้ ๆ การตรวจสอบความ
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เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง พิจารณาจากความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยเทียบกับเกณฑ์ดชั นีที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล (Schumacker
& Lomax, 2004: 82; Kline, 2005; Hair; et al. 2010) ดังตาราง 1
ตาราง 1 เกณฑ์ของค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล
ตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สถิติ
Chi-square (2)
2/df
CFI
GFI
NFI
RMSEA

เกณฑ์ การพิจารณา
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
< 3.00
> .90
> .90
> .90
< .08

หากค่าสถิติที่คานวณได้ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จาเป็ นต้ องมีการปรับโมเดล โดย
อาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และค่าดัชนีปรับแต่งโมเดล (Model modification indices) จนกว่าจะได้
โมเดลที่ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ และมี ค่าสถิ ติตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น ส าหรับ ค่าไค-สแควร์ (2) มี ข้อยกเว้ นที่ อาจมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ทัง้ นี ้ เนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มี จ านวนมาก แม้ โมเดลจะสอดคล้ องกลมกลื นแล้ วก็ ตาม (Schumacker & Lomax.
2004: 100) นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ พิ จารณาอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนไค-สแควร์ ต่อองศาอิส ระ
(

2
df

 3)

ร่วมด้ วย (Kline, 2005) เนื่ องจากค่าไค-สแควร์ มีความแปรผันไปตามขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง ถ้ าขนาดของกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์ มีแนวโน้ มที่จะมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น และความเที่ ย งตรงในการวั ด
(Construct reliability and validity) ตรวจสอบคุณ ภาพของตัวบ่งชี ว้ ่าตัวแปรสังเกตของตัวแปร
แฝงมีความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงโดยคานวณหาค่าความเชื่อมั่ นของตัว
แปรแฝง (Construct reliability: CR) เกณฑ์การพิจารณาหากมีคา่ มากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปร
สังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝงหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะ
กับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด (Hair et al., 2010: 710) และคานวณหาค่าเฉลี่ย
ความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ที่ตวั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE)
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เกณฑ์ การพิจารณา ควรมี ค่ามากกว่า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) แต่ถ้าค่า AVE น้ อยกว่า
0.50 ควรพิจารณาหลักฐานอื่น คือ พิจารณาค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง ต้ องมีค่ ามากกว่า
0.70 และ/หรื อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ โดยต้ องมีนยั สาคัญทางสถิติ (Ping. 2009)
เครื่ องมือที่ใช้ วดั ตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยแบบสอบถามปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมู ลทั่วไปที่เป็ นข้ อมู ลส่ วนตัวของนั กเรี ยน เป็ นแบบสอบถามเพื่อ
ทราบข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วยคาถาม 15 ข้ อ สอบถามในเรื่ องเกี่ ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาของนักเรี ยน เกรดเฉลี่ยสะสม สถานที่พกั อาศัย สถานภาพของบิดา-มารดา
สัมพันธภาพในครอบครั วของนักเรี ยน เล่นเกมออนไลน์ที่ชอบเล่นบ่อยที่สดุ เล่นเกมออนไลน์จาก
แหล่งใดมากที่สดุ ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ จานวนการเล่นเกมออนไลน์กี่วนั ใน 1 สัปดาห์
กี่ชวั่ โมงใน 1 วัน วันละกี่ครัง้ ตลอดจนระยะเวลาการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อครัง้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม เป็ น
แบบสอบถามวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจยั ใช้ แนวทางการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของหนังสือ รู้เท่าทันสื่อ ICT ของ มูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนา
ไทย ร่ วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม สุข ภาพ และแผนงานสื่ อสร้ างสุขภาวะ
เยาวชน (อ้ างถึงใน ศรี ดา ตันทะอธิพานิช และคณะ, 2554) และหลักของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่ องการเป็ นคนที่ไม่เบียดเบียนตนเอง (ดุจเดือน พันธุม
นาวิ น และอั ม พร ม้ าคนอง, 2547: 27-29) มาเป็ นหลัก ในการวัด และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ โดย
ก าหนดให้ แ บบวัด พฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ เป็ น ค าถามปลายปิ ด สอบถามความรู้ สึ ก
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ที่ ให้ ผ้ ูตอบแสดงความคิดเห็นตามความรู้ สึกที่ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริ งมากที่สุดเพียงข้ อเดียว โดยแบบสอบถามเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิน
รวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ได้ แก่ จริงที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่
จริ ง ไม่จริ ง และไม่จริ งเลย ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่สุดได้ 6
คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้ 3 คะแนน ไม่จ ริ งได้ 2
คะแนน ไม่จริ งเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน ส่วนที่วดั
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มทักษะจานวน 15 ข้ อ และส่วนที่วดั พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย จานวน 12 ข้ อ

109
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่ามีพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์
เหมาะสมมากแบ่งเป็ นพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
ตัวอย่ างข้ อคาถาม พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะ เช่น
1. ในการเล่นเกมออนไลน์ นักเรี ยนเข้ าใจและแยกแยะได้ ว่าตัวละครในเกมออนไลน์
นันแตกต่
้
างจากความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นในชีวิตได้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. บทเรี ยนที่ ได้ รับหลังจากเล่นเกมออนไลน์ แต่ละครัง้ นักเรี ยนมี การเปรี ยบเที ยบ
วิธีการเล่นในแต่ละครัง้ และพยายามที่จะแก้ ไขจุดบกพร่องที่ทาให้ แพ้ คตู่ อ่ สู้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

………….
จริงที่สดุ
………….
จริงที่สดุ

ตัวอย่ างข้ อคาถาม พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย เช่น
1. นักเรี ยนมักแอบเล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลาดึกที่ตนเองต้ องเข้ านอนแล้ ว
………….
………….
………….
………….
………….
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. บ่อยครัง้ ที่นกั เรี ยนตื่นสายเพราะเล่นเกมออนไลน์จนดึก
………….
………….
………….
………….
………….
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

ในการตรวจสอบและหาคุณ ภาพแบบวัด พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีการนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ อระหว่าง 0.012-0.673 และมี ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.819 และทาการตรวจสอบโดย
พิ จ ารณาแยกพฤติก รรมการเล่ม เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมออกเป็ น 2 องค์ป ระกอบ พบว่า
องค์ประกอบแรกคือ พฤติกรรมการเล่มเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ มีคา่ อานาจจาแนก
รายข้ อระหว่าง 0.474-0.673 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.894 ส่วนองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการ
เล่มเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อระหว่า ง 0.012-0.511 และมี ค่าความ
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เชื่ อมั่น 0.687 ส าหรั บข้ อ คาถามที่ มี ค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.20 ผู้วิจัยจึงได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ
คาถามออก หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.224-0.561 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.806 และเมื่อแยก
เป็ น 2 องค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบแรกคือ พฤติกรรมการเล่มเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ าง
ทั ก ษะ มี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อระหว่ า ง 0.315-0.561 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.827 ส่ ว น
องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการเล่มเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย ค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง
0.224-0.557 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.687 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดพฤติกรรมการเล่มเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม 2 องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลอง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่ มี
ความซ า้ ซ้ อ นกับ ข้ อ ค าถามอื่ น ๆ โดยตัด ออกที ล ะข้ อ ค าถาม จนแบบจ าลองดัง กล่า วมี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ อง
กลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ แก่ 2 = 32.39, df = 26,
P-value = 0.18, CFI = 0.99, GFI = 0.98, TLI = 0.99, RMSEA = 0.025 พ บ ว่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งกลมกลื น ทุก ตัว ผ่านเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ ว่า แบบจ าลองพฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ประกอบด้ วย พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ มี
ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.72 และ AVE = 0.34 และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.71 และ AVE = 0.39 แสดงว่าข้ อคาถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.50-0.66 ดังนัน้ แบบวัดพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีจานวนข้ อคาถามเดิมจานวนรวม 27 ข้ อ ปรับใหม่ลดลงจานวน 9 ข้ อ
คงเหลือข้ อคาถามจานวน 18 ข้ อ เป็ นส่วนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อเสริ มสร้ างทักษะ
จานวน 12 ข้ อ และเป็ นส่วนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยจานวน 6 ข้ อ
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ตอนที่ 3 มาตรวัดเกี่ยวกับตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเล่ นเกม
ออนไลน์ อย่ างเหมาะสม จานวน 8 ชุด ดังนี ้
ชุดที่ 1 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว
ชุดที่ 2 แบบวัดการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
ชุดที่ 3 แบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
ชุดที่ 4 แบบวัดกิจกรรมที่เหมาะสมของโรงเรี ยน
ชุดที่ 5 แบบวัดลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
ชุดที่ 6 แบบวัดสุขภาพจิต
ชุดที่ 7 แบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ชุดที่ 8 แบบวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
เครื่ องมื อดังกล่าวมี รายละเอียดการสร้ าง เกณฑ์ การให้ คะแนน และการหาคุณ ภาพ
เครื่ องมือดังนี ้
1. แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครั ว ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) ในส่วนที่วดั การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับคู่
สมรส และฉบับที่วดั ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนและผู้ปกครอง จานวน 11 ข้ อ และในส่วนที่วดั
การทางานร่ วมกันในครอบครัว ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของสมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552)
จานวน 5 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ โดยลักษณะของ
แบบวัดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale) มี ม าตร 6 ระดับ
ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริงที่สดุ
ได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2
คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่รับรู้ว่าตนเอง
มีความสัมพันธ์ในด้ านนัน้ ๆ มาก

112
ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนรักใคร่กลมเกลียวกันดี
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนไม่ค่อยได้ พ บหน้ าและพูดจากัน
มากนัก
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ในการตรวจสอบและหาคุณ ภาพแบบวัด สัม พัน ธภาพในครอบครั ว มี ก ารน าไป
ทดลองใช้ เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มี ค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง 0.0130.594 สาหรับข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.20 ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามออก
และมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.816 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีค่าอานาจจาแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง 0.333-0.638 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.819 และทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า แบบจาลองสัมพันธภาพ
ในครอบครัวยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัดข้ อ
คาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับ ข้ อคาถามอื่นๆ โดย
ตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
พิ จ ารณาได้ จ ากค่าสถิ ติที่ ใช้ ต รวจสอบความสอดคล้ องกลมกลื น ของแบบวัด สัม พัน ธภาพใน
ครอบครั ว ได้ แก่ 2 = 3.87, df = 2, P-value = 0.14, CFI = 0.99, GFI = 1.00, TLI = 0.98,
RMSEA = 0.048 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ทุก ตัวผ่า นเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ ว่า
แบบจ าลองสัม พัน ธภาพในครอบครัวมี ความสอดคล้ อ งกลมกลื น กับ ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ โดย
สัมพันธภาพในครอบครัว มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.70 และ AVE = 0.37 แสดงว่า
ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด
ส าหรั บ ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.48-0.70 ดัง นัน้ แบบวัด
สัมพันธภาพในครอบครัวมีจานวนข้ อคาถามเดิม 16ข้ อ ปรับใหม่ลดลงจานวน 4 ข้ อ คงเหลือข้ อ
คาถามจานวน 12 ข้ อ
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2. แบบวัดการควบคุมการเล่ นเกมออนไลน์ ในครอบครัว ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้น
ใหม่ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื อ้ หาและนิ ยามปฏิ บัติก ารของตัวแปรนี ้ จ านวน 15 ข้ อ โดย
ลักษณะของแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ
ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริงที่สดุ
ได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2
คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่คะแนนจากแบบวัดนีม้ าก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่รับรู้ ว่าตนเอง
ได้ รับการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์มาก
ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. ผู้ปกครองให้ เล่นเกมออนไลน์ได้ หลังจากที่ทาการบ้ าน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. ผู้ปกครองกาหนดเวลาการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนโดยกาหนดกติการ่วมกัน
กับนักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ในการตรวจสอบและหาคุณ ภาพแบบวัด การควบคุม การเล่ น เกมออนไลน์ ใ น
ครอบครัว มีการนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ อระหว่าง 0.197-0.681 สาหรับข้ อคาถามที่มีคา่ อานาจจาแนกต่ากว่า 0.20 ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณา
ตัดข้ อคาถามออก และมีคา่ ความเชื่ อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.865 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.369-0.681 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.876 และทาการ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างของโมเดลการวัด การควบคุม การเล่น เกมออนไลน์ ใน
ครอบครั ว พบว่า แบบจ าลองการควบคุม การเล่น เกมออนไลน์ ในครอบครั ว ยัง ไม่ ส อดคล้ อ ง
กลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ดัง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อค าถามที่ มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม
จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่
ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
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ได้ แ ก่ 2 = 5.71, df = 5, P-value = 0.33, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA =
0.019 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึ งสรุปได้ ว่าแบบจาลองการ
ควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.82 และ
AVE = 0.48 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั
แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.56-0.81
ดังนัน้ แบบวัดการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัวมีจานวนข้ อคาถาม 15 ข้ อปรับใหม่
ลดลงจานวน 5 ข้ อ คงเหลือข้ อคาถามจานวน 10 ข้ อ
3. แบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่ นเกมออนไลน์ ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่
ตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ จานวน 9 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดแบบ
วัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่ สุด”
ถึง “ไม่จริงเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริงที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริ ง
ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริ งได้ 2 คะแนน ไม่จริ ง
เลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่คะแนนจากแบบวัดนีม้ าก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้ที่รับรู้ ว่าตนเอง
ได้ รับอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์มาก
ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. นักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์ตามเพื่อน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนเลือกเล่นเกมออนไลน์ที่กาลังเป็ นที่นิยมในกลุ่ม เพื่ อน ๆ เช่น เกม ROV
เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ในการตรวจสอบและหาคุณภาพแบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ มี
การนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง
0.074-0.512 ส าหรั บ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.20 ผู้วิ จัย จึง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ
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คาถามออก และมี ค่าความเชื่ อ มั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.796 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มี ค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.490-0.634 และมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.782 และทาการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
พบว่า แบบจาลองอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ยงั ไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจ ารณาตัดข้ อคาถามที่ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อ
คาถามที่มีความซา้ ซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกลมกลื น กับข้ อมูล เชิ งประจักษ์ พิ จ ารณาได้ จ ากค่าสถิ ติที่ใช้ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ ได้ แก่ 2 = 1.39, df =
2, P-value = 0.50, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองอิทธิพลของเพื่อนในการเล่น
เกมออนไลน์มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกม
ออนไลน์ มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.78 และ AVE = 0.47 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อ
ตัวแปรสังเกตมีความสัม พันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ า นที่ตัวแปรสังเกตนัน้ จะวัด ส าหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.59-0.80 ดังนัน้ แบบวัดอิทธิพลของเพื่อน
ในการเล่น เกมออนไลน์ มี จ านวนข้ อ คาถามเดิม 9 ข้ อปรับ ใหม่ ล ดลงจ านวน 4 ข้ อ คงเหลื อข้ อ
คาถามจานวน 5 ข้ อ
4. แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นโดยใช้ แบบวัด
การมี ป ระสบการณ์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ของวรทัศ น์ วัฒ นชี วโนปกรณ์ (2555)
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัด โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร
นี ้ ลักษณะของแบบวัดเป็ น 2 ส่วน จานวน 15 ข้ อ ส่วนแรก ให้ นักเรี ยนรายงานว่าตนได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมของโรงเรี ยนมากน้ อยเพียงใด โดยลักษณะของแบบวัดแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวม
ค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” และส่วนที่สอง
ให้ นกั เรี ยนรายงานว่าตนได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมหนึง่ มากน้ อยเพียงใด แบบวัดเป็ น
ชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ คือ ระดับจาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย ซึ่งการตรวจให้ คะแนน
ผู้ที่ ตอบ จริ งที่ สุดได้ 6 คะแนน จริ ง ได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จ ริ งได้
3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
ส าหรั บ นัก เรี ยนที่ ไ ด้ ค ะแนนจากแบบวัด นี ม้ าก แสดงว่านักเรี ย นเป็ น ผู้มี กิจ กรรม
เหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนมาก
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ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านวิชาการที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านวิชาการดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยนได้ เพิ่มพูน
ความรู้มากขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมประกวดกองเชียร์ ในงานกีฬาสีที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมประกวดกองเชียร์ ในงานกีฬาสีดงั กล่าวในข้ อ (ก) ทาให้
นักเรี ยนได้ ฝึกการทางานเป็ นหมูค่ ณะ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ในการตรวจสอบและหาคุณภาพแบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน มี
การนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง
0.417-0.786 และมี ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.957 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ร ะหว่าง 0.427-0.718 และมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.947 และทาการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
พบว่า แบบจาลองกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจ ารณาตัดข้ อคาถามที่ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อ
คาถามที่มีความซา้ ซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกลมกลื น กับข้ อมูล เชิ งประจักษ์ พิ จ ารณาได้ จ ากค่าสถิ ติที่ใช้ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ ทาร่วมกับโรงเรี ยน ได้ แก่ 2 = 6.03, df = 5,
P-value = 0.30, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.023 พ บ ว่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับ
โรงเรี ยนมี ความสอดคล้ องกลมกลื นกับ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยกิ จกรรมเหมาะสมที่ ทาร่ วมกับ
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โรงเรี ยน มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.81 และ AVE = 0.46 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อ
ตัวแปรสังเกตมีความสัม พันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตัวแปรสังเกตนัน้ จะวัด ส าหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.64-0.73 ดังนัน้ แบบวัดกิจกรรมเหมาะสม
ที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนมีจานวนข้ อคาถามข้ อคาถามเดิม 15 ข้ อปรับใหม่ลดลงจานวน 5 ข้ อ คงเหลือ
ข้ อคาถามจานวน 10 ข้ อ
5. แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน ซึ่งคัดมาจากแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน , งามตา วนินทานนท์ และคณะ
(2536) จานวน 10 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนือ้ หาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ โดย
ลักษณะของแบบวัดแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6
ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ซึง่ การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวกผู้ที่ตอบ จริ ง
ที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริ ง
ได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีลกั ษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนมาก
ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. นัก เรี ย นมักจะเตรี ยมสิ่ง ของที่ ต้อ งน าไปเรี ยนให้ เสร็ จ ในกลางคื น เพื่ อ จะได้ ไม่
เสียเวลาในตอนเช้ าวันรุ่งขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนไม่อยากสอบตก จึงขยันดูหนังสือเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ในการตรวจสอบและหาคุณภาพแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีการ
น าไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพเป็ น รายข้ อ พบว่า มี ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อระหว่า ง
0.180-0.716 ส าหรั บ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.20 ผู้วิ จัย จึง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ
คาถามออก และมี ค่าความเชื่ อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.784 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้ อมูลจริ ง มี ค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.232-0.684 และมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.751 และทาการ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน พบว่า
แบบจ าลองลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนยังไม่สอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่ มี
ความซ า้ ซ้ อ นกับ ข้ อ ค าถามอื่ น ๆ โดยตัด ออกที ล ะข้ อ ค าถาม จนแบบจ าลองดัง กล่า วมี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ อง
กลมกลื น ของแบบวัด ลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตน ได้ แก่ 2 = 3.37, df = 2, P-value =
0.18, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 0.99, RMSEA = 0.041 พ บว่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อง
กลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึง สรุ ปได้ ว่าแบบจาลองลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีคา่ ความ
เชื่ อ มั่น ของตัว แปรแฝง CR = 0.71 และ AVE = 0.38 แสดงว่า ข้ อ ค าถามหรื อ ตัวแปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.54-0.71 ดังนัน้ แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมี
จานวนข้ อคาถามเดิม 10 ข้ อ ปรับใหม่ลดลงจานวน 2 ข้ อ คงเหลือข้ อคาถามจานวน 8 ข้ อ
6. แบบวั ด สุ ข ภาพจิ ต ผู้ วิ จัย ใช้ แ บบวัด สุข ภาพจิ ต ซึ่ ง คัด มาจากแบบวัด ของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน , งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) จานวน 13 ข้ อ โดยให้ เป็ นไปตาม
ขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” การตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางลบผู้ที่ตอบ จริ งที่สดุ ได้ 1 คะแนน จริ งได้ 2 คะแนน
ค่อ นข้ างจริ ง ได้ 3 คะแนน ค่ อ นข้ า งไม่ จ ริ ง ได้ 4 คะแนน ไม่ จ ริ ง ได้ 5 คะแนน ไม่ จ ริ ง เลยได้
6 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีสขุ ภาพจิตดีมาก
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………….
จริงที่สดุ
………….
จริงที่สดุ

ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. นักเรี ยนมีเรื่ องกลุ้มใจอยูเ่ สมอ
………….
………….
………….
………….
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
2. นักเรี ยนรู้สกึ ลาบากใจถ้ าจะต้ องตัดสินใจทาอะไรด้ วยตนเอง
………….
………….
………….
………….
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง

………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย

ในการตรวจสอบและหาคุณ ภาพแบบวัด สุข ภาพจิ ต มี ก ารน าไปทดลองใช้ เพื่ อ
ตรวจสอบคุณ ภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง 0.277-0.714 และมีค่า
ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.879 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.236-0.698 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดสุขภาพจิต พบว่า แบบจาลองสุขภาพจิตยังไม่สอดคล้ องกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบน้ อย
รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซา้ ซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลอง
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ต รวจสอบ
ความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดสุขภาพจิต ได้ แก่ 2 = 8.41, df = 9, P-value = 0.49, CFI
= 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองสุขภาพจิตมี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยสุขภาพจิตมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.85 และ AVE = 0.45 แสดงว่า
ข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด
ส าหรั บ ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.54-0.78 ดัง นัน้ แบบวัด
สุขภาพจิตมีจานวนข้ อคาถามเดิม13 ข้ อ ปรับใหม่ลดลงจานวน 5 ข้ อ คงเหลือข้ อคาถามจานวน 8 ข้ อ
7. แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม ผู้วิจยั ใช้
แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งคัดมาจากแบบวัดเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ ของดวงกมล ทรัพ ย์พิ ทยากร (2547) โดยใช้ เป็ นแนว
ทางการสร้ างข้ อคาถาม ซึ่งใช้ หลักการทางทฤษฎีองค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่า องค์ประกอบ
ความรู้ สึก และองค์ ประกอบความพร้ อมที่ จ ะกระทาในเรื่ อง มาปรับ ใช้ ให้ เป็ น ไปตามขอบเขต
เนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ จานวน 15 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดแบบวัดประเภท
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มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” ซึ่ง การตรวจให้ ค ะแนนส าหรับ ข้ อความทางบวกผู้ที่ ตอบ จริ งที่ สุด ได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5
คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่จริ งได้ 3 คะแนน ไม่จริ งได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้
1 คะแนน สาหรับข้ อความทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ ามกัน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนี ้มาก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีเจตคติ ที่ดีใน
การเล่นเกมออนไลน์มาก
ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. นักเรี ยนคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนันเป็
้ นสิ่งที่มีคณ
ุ ประโยชน์ ไม่
ทาให้ เกิดผลเสียกับนักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนเห็นว่าการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมสามารถทาให้ ตนเองเป็ นคน
ช่างสังเกตและมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ในการตรวจสอบและหาคุณภาพแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม มีการนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีคา่ อานาจจาแนก
รายข้ อระหว่าง 0.305-0.609 และมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.799 หลังจากนัน้ นาไปเก็บ
ข้ อมูลจริ ง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.294-0.504 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.740
และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม พบว่า แบบจาลองเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถาม
ที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกที
ละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้ จากค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม ได้ แ ก่ 2 = 0.48, df = 2, P-value = 0.79, CFI = 1.00, GFI = 1.00,
TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึง
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สรุ ปได้ ว่าแบบจาลองเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีคา่
ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.69 และ AVE = 0.39 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ระหว่า ง 0.36-0.82 ดัง นัน้ แบบวัด เจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมมีจานวนข้ อคาถามเดิม 12 ข้ อ ปรับใหม่ลดลงจานวน 4 ข้ อ คงเหลือข้ อ
คาถามจานวน 8 ข้ อ
8. แบบวั ด การรู้ เท่ า ทั น เกมออนไลน์ ผู้วิจัยได้ พัฒ นาแบบวัด การรู้ เท่าทันเกม
ออนไลน์ขึ ้นเองโดยใช้ แนวทางการสร้ างข้ อคาถามจากแบบวัดตามโครงสร้ างของการรู้ เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของประจันบาน และอนุชา กอนพ่วง (2555) โดย
งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามให้ เป็ นไปตามขอบเขตเนื ้อหาและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้
จานวน 11 ข้ อ โดยลักษณะของแบบวัดแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating
Scale) มีมาตร 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึ่งการตรวจให้ คะแนนสาหรับข้ อความ
ทางบวกผู้ที่ตอบ จริ งที่สุดได้ 6 คะแนน จริ งได้ 5 คะแนน ค่อนข้ างจริ ง ได้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่
จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดนีม้ าก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นผู้มีร้ ู เท่าทันเกม
ออนไลน์มาก

………….
จริงที่สดุ
………….
จริงที่สดุ

ตัวอย่ างข้ อคาถาม เช่น
1. นักเรี ยนสามารถแยกแยะข้ อดี และข้ อเสียของการเล่นเกมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดี
………….
………….
………….
………….
………….
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนจะไม่เล่นเกมออนไลน์จนทาให้ ร้ ูสกึ ว่าร่างกายมีความอ่อนล้ าและเพลีย
………….
………….
………….
………….
………….
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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ในการตรวจสอบและหาคุณภาพแบบวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มีการนาไปทดลอง
ใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง 0.322-0.760 และมี
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.878 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 0.443-0.734 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.891 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ 2 องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลองการ
รู้เท่าทันเกมออนไลน์ยงั ไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณา
ตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่นๆ
โดยตัด ออกที ล ะข้ อ ค าถาม จนแบบจ าลองดัง กล่าวมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดการรู้เท่าทัน
เกมออนไลน์ ได้ แก่ 2 = 15.91, df = 8, P-value = 0.04, CFI = 0.99, GFI = 0.99, TLI = 0.99,
RMSEA = 0.050 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น เกื อ บทุก ตัวผ่านเกณฑ์ ส าหรับ ค่าไคสแควร์ (2) มีข้อยกเว้ นที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้ เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนมาก แม้
โมเดลจะสอดคล้ องกลมกลืนแล้ วก็ตาม ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจาลองการรู้เท่าทันเกมออนไลน์มี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ประกอบด้ วย ทักษะ
การวิเคราะห์ มี ค่า ความเชื่ อ มั่น ของตั ว แปรแฝง CR = 0.79 และ AVE = 0.55 และทัก ษะการ
ประเมินสื่อ มี ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.80 และ AVE = 0.58 แสดงว่าข้ อคาถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.62-0.85 ดังนัน้ แบบวัดการรู้ เท่าทันเกม
ออนไลน์มีมีจานวนข้ อคาถามเดิม 11 ข้ อ ปรับใหม่ลดลงจานวน 5 ข้ อ คงเหลือข้ อคาถามจานวน 6 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ทาหนังสือแนะนาตัวเพื่อขอความร่ วมมือและขออนุญาตในการเก็บข้ อมูล จาก
คณบดี บัณ ฑิ ต วิท ยาลัยมหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ไปยัง โรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาที่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง และแจกเอกสารขออนุญาตผู้ปกครองและครู ประจาชันของนั
้
กเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อเก็บข้ อมูลในการวิจยั
2. นาจดหมายจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ
และแบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั ไปยังโรงเรี ยนกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้ รับอนุญาตให้ เก็บข้ อมูลจาก
โรงเรี ยนแต่ละแห่งแล้ ว ผู้วิจยั จะดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยประสานงานกับผู้บริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่
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ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเก็บข้ อมูลและนัดหมายวันเวลาการเก็บข้ อมูล อีกทังต้
้ องแจ้ งวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั และชี ้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างรับทราบ ในการเก็บข้ อมูล
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและนามาตรวจสอบความถูกต้ องโดยคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และตรวจสอบข้ อมูลให้ ตรงตามข้ อตกลงของการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมลิสเรล เพื่อเตรี ยมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ จากแบบสอบถาม ด้ วยการนามา
ประมวลผลซึง่ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ดังนี ้
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยสถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ท าให้
ทราบลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่าง และลัก ษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยการนามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อตอบสมมติฐาน
ของการวิจยั
2.1 ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นสาหรับการวิเคราะห์แบบจาลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้ แก่ การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) และค่านัยสาคัญทางสถิติ
ของสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ ทดสอบว่าตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์มีการแจกแจง
เป็ นแบบโค้ งปกติหรื อไม่ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิ ติของทัง้ ค่าความเบ้
และความโด่ ง ถ้ าไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แ สดงว่ า ตัว แปรมี ก ารแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ แ ละ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ องไม่ เกิ ด ปั ญ หาภาวะร่ ว มเส้ นตรง (Multicollinearity) โดย
ตรวจสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่างตัวแปรด้ วยการคานวณหาค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ เพี ยร์ สัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ในกลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่งเกณฑ์ ความเหมาะสม
ของข้ อมูลที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรไม่ควรสูงกว่า 0.85 (Kline, 2005: 56) เนื่องจากจะทาให้ เกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้ นตรงพหุ
(Multicollinearity)
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2.2 การวิเคราะห์วิเคราะห์สถิติโดยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path analysis)
เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่ างเหมาะสม โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ด้ วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ตรวจสอบความสอดคล้ อ ง
กลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทาการวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรง
อิทธิ พ ลทางอ้ อม และอิทธิ พลรวมของตัวแปรสาเหตุ ซึ่งใช้ การประมาณค่าพารามิ เตอร์ ด้วยวิธี
ความน่ า จะเป็ นสูง สุ ด (Maximum Likelihood Estimates : ML) เพื่ อ การวิ เคราะห์ โ มเดลตาม
สมมติฐ านที่ กาหนด มี ค่าสถิ ติส าคัญ ที่ ใช้ ต รวจสอบความสอดคล้ องกลมกลื น ของโมเดลตาม
สมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ดงั นี ้
2.2.1 สถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square: 2 - test)
2.2.2 ดัชนีอตั ราส่วนไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (Relative Chi-Suare Ratio)
2.2.3 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)
2.2.4 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)
2.2.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลื นไม่อิงเกณฑ์ (Non-normed fit index: NNFI
or TLI)
2.2.6 ดัช นี รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean
Squared Error of Approximation: RMSEA)
จากค่าสถิติข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 ที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล
ตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2.3 นาเสนอค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวม ของตัวแปรที่สง่ ผล
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม

125
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1
ขันตอนที
้
่ 1 จัดทาร่าง
ต้ นแบบรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุของ
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
ขันตอนที
้
่ 2 ตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของ
รูปแบบความสัมพันธ์ที่
เป็ นสาเหตุของพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อจัดทา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมตามสมมติฐาน
2. กาหนดตัวแปรปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์

1. เลือกประชากรที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายและกาหนดขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างตลอดจนสุม่ ตัวอย่าง
2. สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม และวัดปั จจัยทางสังคมและปั จจัย
ภายในบุคคล ตลอดจนแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบ
ความตรงและความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยการวิเคราะห์คา่
ความเที่ยงตรงของเนื ้อหา และปรับแก้ ไข
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในกรุงเทพมหานครจากสานักเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 และเขตปริ มณฑลจาก
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เขต 4 และ
เขต 6
5. ตรวจสอบข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นด้ วยโปรแกรม
สถิติสาเร็ จรูปและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
รูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม พร้ อมทังปรั
้ บแก้ ไขรูปแบบให้
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของกลุม่ ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 6 สรุปขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั ในระยะที่ 1
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การวิจัยระยะที่ 2: การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์
อย่ างเหมาะสม
การวิจยั ในระยะที่ 2 ใช้ รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมเพื่ อทาให้ นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ นมี พ ฤติกรรมที่ เล่น เกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมให้ มากขึ ้นจากเดิม โดยผู้วิ จยั คาดหวังว่าโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยทาให้ มีพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น โดยมีการดาเนินการตามขันตอนวิ
้
จยั ดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย
ส าหรั บ กลุ่ม ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมทางพฤติก รรม
ศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เหมาะสมเพิ่มมากขึน้ เป็ นนักเรี ยนที่กาลัง
ศึก ษาชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นสัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นคือต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์ใช้ เวลาการ
เล่นเกมออนไลน์ตอ่ เนื่องโดยไม่หยุดพักเป็ นเวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมงต่อวัน และจานวนวันในการเล่น
เกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และเกรดเฉลี่ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึ ้นไป ได้ จาก
ในการวิ จัย ระยะที่ 1 พบว่า มี 2 โรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย โดยรวมของพฤติ ก รรมการเล่ น เกม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมอยู่ ในระดับ ต่ า ในช่ ว งเปอร์ เซ็ น ไทล์ ที่ 25 เป็ นโรงเรี ย นมั ธ ยมสัง กั ด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขตการศึกษา 4
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์
เพื่ อ เสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม เป็ นนั ก เรี ย นที่ ก าลัง ศึ ก ษา
ชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนสัง กัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เขต 4 ท าการสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า งแบบ 2 ชัน้ ตอน (Two-Stage
Sampling) ดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) ทั ง้
2 โรงเรี ยน โดยการเลือกห้ องที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมอยู่ ใ นระดับ ต่ า ในช่ ว งเปอร์ เซ็ น ไทล์ ที่ 25 ในแต่ ล ะชัน้ ปี ปี ละ 1 ห้ อง รวมจ านวน
6 ห้ องเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ทาการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 1 โรงเรี ยนเข้ า
กลุ่มทดลอง (โรงเรี ยน ก) และสุ่มอีก 1 โรงเรี ยนเข้ ากลุ่มควบคุม (โรงเรี ยน ข) โดยเลือกนักเรี ยนที่
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สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรมจากทัง้ 2 โรงเรี ยนๆ ละ 40 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
80 คน โดยมี
คุณสมบัติเบื ้องต้ นคือต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เล่นเกมออนไลน์ใช้ เวลาการเล่นเกมออนไลน์ต่อเนื่องโดย
ไม่หยุดพักเป็ นเวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมงต่อวัน และจานวนวันในการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่
เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และเกรดเฉลี่ยสะสม ตังแต่
้ 2.5 ขึ ้นไปซึ่งได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม และไม่เคยได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมมาก่อน จากทัง้ 2 ห้ องๆ ละ 40 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
80 คน การกาหนด
ขนาดตัวอย่างเป็ นไปตามแนวคิดของไมเออร์ สและแฮสเซน (Myres & Hassen, 2006) ที่แนะนา
ให้ ทาการกาหนดกลุ่มผู้เข้ าร่วมโปรแกรมระหว่าง 20-30 ต่อกลุม่ ขึ ้นไป เมื่อทาการคัดเลือกนักเรี ยน
ได้ ตามเกณฑ์แล้ ว แล้ วสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน และกาหนดเวลาในการเข้ าร่วมโปรแกรม ฯ โดยกลุ่ม
ทดลองได้ รับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อทาการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้ รับความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ในห้ องเรี ยน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 2 นี ้ประกอบด้ วย
1. ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) ได้ แก่ ตัวแปรจัดกระทา ได้ แ ก่
การได้ รับ/ไม่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ที่ใช้ กิจกรรม
เพื่อฝึ กปั จจัยที่สาคัญที่สดุ จากการวิจยั ระยะที่ 1 จานวน 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้ แก่ ตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
2.1 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
2.2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
แบบแผนการทดลอง
ในส่วนการวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง ( Quasi-Experimental research)
ชนิ ด สองกลุ่ม ชนิ ด สองกลุ่ม มี ก ลุ่ม ทดลอง (Experiment Group) และกลุ่ม ควบคุม (Control
Group) วัดก่ อนและหลังทดลอง (The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design)
(Creswell, 2003: 170) ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามพฤติ ก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์ ในในการวิจัย ระยะที่ 1 โดยมี ก ลุ่ม ตัวอย่า งซึ่ง มี ลัก ษณะของพฤติก รรมการเล่ น เกม
ออนไลน์ โดยวัดจากการใช้ เวลาการเล่นเกมโดยไม่หยุดพักเป็ นเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน และ
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จานวนวันในการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนไม่เกิน 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ เกรดเฉลี่ยสะสม ตังแต่
้
2.5 ขึ ้นไป และมีคะแนนพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมน้ อย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนที่สมัครใจเพื่อเข้ าร่ วมทดลองโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม เพื่อลดพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ ซึ่งแบบแผนการทดลองใช้ กระบวนการเพื่อการ
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มควบคุมและ
กลุ่ม ทดลองอยู่ในเขตการศึกษาเดีย วกัน ทัง้ นี เ้ พื่ อการควบคุม สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย นให้
เหมือนกันทังสองกลุ
้
่ม และทากิจกรรมได้ ในช่วงเวลาเดียวกันของการเรี ยน การดาเนินการทดลอง
รวมทุกขัน้ ตอนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยขอความอนุเคราะห์ในการใช้ สถานที่ของโรงเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดาเนินการทดลองรู ปแบบดังกล่าว โดยผู้วิจยั ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ตลอดจน
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การด าเนิ น การทดลอง เพื่ อ ให้ ท างโรงเรี ย นเข้ า ใจในวิ ธี ก ารของผู้วิ จัย ที่
ดาเนินการทดลองกับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่คดั เลือกไว้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
สาหรับการวิจยั ในส่วนนี ้มีเครื่ องมือในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวัดตัวแปร และเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวั ดตั วแปร เป็ นแบบสอบถาม ชุดเดี ยวกับแบบสอบถาม
ในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่มีการสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือตามข้ อมูลของการวิจยั ในระยะที่ 1
แบ่งออกเป็ น
- แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
- แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
- แบบสอบถามเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
- แบบสอบถามสุขภาพจิต
- แบบสอบถามการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์
2. เครื่ องมือที่ใช้ ทดลอง สาหรับการวิจยั นี ้มีเครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการทดลอง เป็ น
โปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในกลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ น ผู้วิจยั มุ่งเน้ นการใช้ โปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพื่อ
การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลไปสู่ตัวแปรตาม คื อ ตัวแปรด้ านพฤติกรรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 จะทาให้ ทราบตัวทานายทางจิตลักษณะ
และสถานการณ์ ที่ส าคัญ บางประการที่ อ าจจะส่ง ผลต่อ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของวัยรุ่นตอนต้ นได้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
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อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ เทคนิคการปรับ
พฤติกรรมจากตัวแปรจิตลักษณะจากผลจากตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิ ทธิพลทางตรงและทางอ้ อมที่
สาคัญในการวิจยั ระยะที่ 1
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 นัน้ ค้ นพบตัวแปรที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อการเสริ ม สร้ างทักษะ พบว่าตัวแปรที่ มี
อิทธิพลทางตรง คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.29 นอกจากนี ้ ยังพบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้ อม คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทากับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่น
เกมออนไลน์ มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.27, 0.12, 0.08 และ 0.05 ตามลาดับ
2. พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างปลอดภัย พบว่า ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรง คือ สุขภาพจิต สัมพันธภาพในครอบครัว และเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.25, 0.25 และ 0.21 ตามลาดับ นอกจากนี ้ ยังพบตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้ อม คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน และการควบคุม
การเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.20, 0.09 และ 0.06 ตามลาดับ
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ เลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและมีค่าอิทธิพลมาก
ต่อพฤติกรรมทัง้ 2 องค์ประกอบได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แต่
ค่าอิท ธิ พ ลค่อนข้ างน้ อย จึง พิจ ารณาตัวแปรถัด ไป ที่ มี อิทธิ พ ลทางตรงแค่ 1 องค์ป ระกอบ คื อ
สุขภาพจิต และพิจารณาตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลโดยรวมสูงแต่มีอิทธิพลทางอ้ อมกับพฤติ กรรมทัง้
2 องค์ประกอบ คือ การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ รวมเป็ น 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมและอิทธิ พล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมที่มากอยู่ในอันดับ ต้ นๆ กว่าตัวแปรอื่นที่เหลือ คือ กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทากับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่น
เกมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้ นาแค่ 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มาเป็ นเทคนิคในการปรับพฤติกรรมในครัง้ นี ้
โดยนามาใช้ ในการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ คื อ พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสมนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวและคงทนถาวร ซึ่งในงานวิจยั ส่วนนีจ้ ะเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยวิธีการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านและเขียนเกี่ยวกับการเล่นเกม
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ออนไลน์ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้ ในการเปลี่ยนเจตคติของบุคคล (McGuire, 1969, ดวง
เดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น , 2544) เพื่ อ เสริ ม สร้ างเจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติ ก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสม ตลอดจนพัฒ นาทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ โดยพัฒนาจากกิจกรรมที่ประพรรธน์
พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ (2561) ได้ พฒ
ั นาไว้
จากการดาเนินการศึกษาจากเอกสารคูม่ ือการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนากิจกรรมรู้จกั ด้ านบวกด้ านลบของเกม (หนังสื อรู้ เท่าทันสื่อ ICT), กิจกรรมคุณ ติดเกมแล้ วหรื อยัง (หนังสื อรู้ เท่าทันสื่ อ
ICT), กิจกรรมแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม(หนังสือรู้ เท่าทันสื่อ ICT) (อ้ างถึงใน ศรี ดา ตัน
ทะอธิ พ านิช และคณะ, 2554) มาพัฒ นาการรู้ เท่าทัน สื่ อออนไลน์ ที่ ใช้ เทคนิ คการระดมสมอง
(Brain Stroming) และกรณี ศึกษา (Case Study) ของกลุ่มย่อยซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ที่สามารถ
พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ได้ รวมถึงการพัฒนาตัวแปรสุขภาพจิต โดยวิธีการวิ่งเหยาะ
(Jogging) และท าสมาธิ (Meditation) ตามแนวคิ ด ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุช าติ โสมประยูร
(2535) ซึ่งการออกกาลังกายให้ ผลทางจิตวิทยา ทาให้ ร้ ูสึกสบาย ลดความเครี ยด ส่วนการวิ่งและ
ทาสมาธิ ที่มีการกาหนดลมหายใจไป พร้ อม ๆ กับการวิ่ง ซึ่งเป็ นการทาสมาธิโดยการตังสติ
้ ไว้ กับ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเป็ นการวิ่งเหยาะและทาสมาธิควบคู่กนั ไป ก่อนทากิจกรรมการใช้
สารชักจูงที่ เป็ นการอ่านเพื่ อเสริ ม สร้ างเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างเหมาะสมและ
กิ จ กรรมเสริ ม ทัก ษะการรู้ เท่ า ทัน เกมออนไลน์ ซึ่ง วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ของทุก กิ จ กรรมต้ อ งการ
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของเยาวชนในวัยรุ่ นตอนต้ นให้ มีมาก
ยิ่งขึ ้นและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ยาวนานและยัง่ ยืนตลอดไป
โปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในกลุม่ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ผ้ ูวิจยั พัฒ นาขึ ้นตามหลักการดังกล่าวข้ างต้ น ประกอบด้ วยกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี ้คือ
1. กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนเจตคติ โดยการใช้ สารชักจูง ประกอบด้ วย
1.1 การอ่านสารชักจูงกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.2 การเขียนสารชักจูงกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2. กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาสุข ภาพจิ ต โดยการผ่ อ นคลายความเครี ย ดด้ ว ยการ
ผสมผสานการออกกาลังกายวิธีการวิ่งเบาหรื อวิ่งเหยาะ (jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)
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3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ประกอบด้ วย
3.1 การระดมสมอง
3.2 การใช้ กรณี ศึกษา สาหรับเครื่ องมืออื่น ๆ ที่ใช้ ในการทดลองประกอบไป
ด้ วย วิทยากร สารชักจูง เป็ นต้ น
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและโปรแกรมฯที่ใช้ ในการทดลอง
1. แบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของ
นักเรียน
สาหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน
จากการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วย
- แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
- แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
- แบบสอบถามสุขภาพจิต
- แบบสอบถามเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
- แบบสอบถามการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์
และจากการวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้ วย
- แบบวัดความรู้ในการรับสารชักจูง
2. โปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ส าหรั บ การสร้ างโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมมีการกาหนดขันตอนการสร้
้
างดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัยศึกษา นิยามศัพ ท์เฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อนามา
เป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย คือการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเพื่ อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยสร้ างเป็ นรูปแบบกิจกรรมที่จะพัฒนาตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ซึ่งการได้ รับการอบรม
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นของพฤติกรรม สาหรับโปรแกรมดังกล่าวใช้ แนวคิดหลักที่
ก าหนดเนื อ้ หาและกิ จ กรรมเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นตัว แปรทางจิ ต และพฤติก รรม มี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
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1) แนวคิดเกี่ ยวกับการสร้ างเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตคือเจตคติ โดยใช้ สาร
ชักจูง กับการเปลี่ยนเจตคติ ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1 การอ่ านชักจูง โดยกิ จ กรรมประกอบด้ ว ยการให้ นัก เรี ย นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นกลุม่ ทดลองอ่านข้ อความที่มีเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นประโยชน์ของการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมและโทษของการเล่นเกมออนไลน์จนติดเกมออนไลน์
1.2 การเขียนสารชักจูง โดยกิจกรรมประกอบด้ วยการให้ นกั เรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็ นกลุ่ม ทดลองได้ ฝึกให้ เหตุผลแก่คนอื่นเกี่ ยวกับประโยชน์หรื อข้ อดีของการเล่นเกม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม เช่น ถ้ านักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ พูดสนับสนุนการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ขอให้ นกั เรี ยนคิดคาพูดที่อธิบายข้ อดีและประโยชน์ของการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมอย่างน้ อย 3 ข้ อ เป็ นต้ น
แนวคิดที่ 1 นามาใช้ สาหรับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ดังนี ้
- ด้ านจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2) แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่า งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตัว แปรทางจิ ต คื อ
สุขภาพจิต โดยใช้ แนวคิดการพัฒนาสุขภาพจิตโดยการผ่อนคลายความเครี ยดด้ วยการผสมผสาน
การออกกาลังกายวิธีการวิ่งเบาหรื อวิ่งเหยาะ (jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ) โดยกิจกรรม
ประกอบด้ วยการให้ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างวิ่งสมาธิ โดยการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการ
วิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ) ก่อนทากิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้ างสุจภาพจิตที่
สดชื่ น แจ่ม ใส ดังนัน้ เมื่ อนักเรี ยนกลุ่ม ตัวอย่างได้ พัฒ นาสุขภาพจิ ต จากกิ จ กรรมดังกล่าวแล้ ว
ย่อมจะทาให้ เพิ่มพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
แนวคิดที่ 2 นามาใช้ สาหรับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ดังนี ้
- ด้ านจิตลักษณะเดิม คือ สุขภาพจิต
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3) แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
เพื่อให้ นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตคือ การ
รู้เท่าทันเกมออนไลน์ โดยใช้ เทคนิคผลมผสานกันดังนี ้
3.1 ใช้ เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้
ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ได้ โดย
กิจกรรมประกอบด้ วยการแบ่งกลุ่มย่อยเป็ นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองเขียนประโยชน์
และโทษของการเล่นเกมลงในกระดาษภายในเวลา 10 นาที จากนันให้
้ แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน นอกจากนี ้ให้ นกั เรี ยนแยกแยะพฤติกรรมในแผ่นการ์ ดพฤติกรรมว่าพฤติกรรมแบบใด
เข้ าข่ายการติดเกม และให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจตัวเองว่ำตัวเองมีพฤติกรรมติดเกมบ้ำงหรือไม่
3.2 ใช้ กรณี ศึก ษาในกิ จ กรรมเพื่ อให้ ผ้ ู เรี ย นได้ ร่วมกันตัดสิ นใจ
แก้ ปัญ หาหรื อหาทางออก โดยกิ จกรรมประกอบด้ วยการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มย่อยเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกม
ออนไลน์ ได้ โดยให้ อาสาสมัคร 3-4 คน ออกมำเล่ำถึงเกมที่ ตนเองเคยเล่นว่ ำคือเกมอะไร และมี
วิธีกำรเล่นอย่ำงไรให้เหมำะสม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงรู้สึกว่ำตนเองก็สำมำรถทำได้ ทำให้เกิดแรงจูงใจ
ภำยในให้นักเรียนปฏิบัติตำม
แนวคิดที่ 3 นามาใช้ สาหรับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ดังนี ้
- ด้ านจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างกิจกรรมในโปรแกรม
ผู้วิจยั ได้ สร้ างกิจกรรมตามแนวคิดข้ างต้ นเพื่อที่ จะนามาใช้ ในการเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมให้ กับนักเรี ยนกลุ่ม ตัวอย่างในโปรแกรมฯ โดย
รายละเอียดของกิจกรรมแต่ละครัง้ สามารถสรุปเป็ นผังขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมเพื่อการเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังนี ้ ดังภาพประกอบ 7
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กิจกรรมที่ 1–2 เพื่อทาการละลาย
พฤติกรรมให้ ทาความรู้จกั สมาชิกในทีม
และเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดยการการวิ่ง
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่ง
เบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ
(ขณิกสมาธิ) (4 ชัว่ โมง)

กิจกรรมที่ 3-8 เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
โดยการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกาย
โดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทา
สมาธิ (ขณิกสมาธิ) และเพื่อพัฒนาเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม โดยการอ่านสารชักจูงที่ใช้
แนวคิดสารชักจูง (12 ชัว่ โมง)

กิจกรรมที่ 10-11 เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
โดยการการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลัง
กายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging)
และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ) และเพื่อ
พัฒนาการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
(4 ชัว่ โมง)

กิจกรรมที่ 9 เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดย
การการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกาย
โดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทา
สมาธิ (ขณิกสมาธิ) และเพื่อพัฒนาเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม โดยการเขียนสารชักจูงที่ใช้
แนวคิดสารชักจูง (2 ชัว่ โมง)

ภาพประกอบ 7 ผังขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จากภาพประกอบ 7 ผังขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมเพื่อการเสริ มสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดของกิจกรรมทัง้ 12 กิจกรรมมีดงั นี ้

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ของ
ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
1. เพื่อละลายพฤติกรรม 1. ผู้วิจยั แนะนาตนเอง ชี ้แจงความสาคัญของการทา
“สมาธิในการวิ่งเบา (1)” นักเรี ยนโดยสร้ าง
วิจยั และขันตอนการทดลอง
้
และกล่าวถึง
ความคุ้นเคยระหว่าง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ผู้วิจยั กับนักเรี ยน และ 2. ให้ นกั เรี ยนแนะนาตนเอง พร้ อมแจกป้ายชื่อให้
ระหว่างนักเรี ยนกับ
นักเรี ยน และพูดคุยเพื่อสร้ างความคุ้นเคยระหว่าง
นักเรี ยน
วิทยากร ผู้วิจยั กับนักเรียน และนักเรี ยนกับนักเรี ยน
3. ละลายพฤติกรรมก่อนเข้ าทากิจกรรมสมาธิในการ
วิ่งเบาด้ วยการเล่นเกม ร้ องเพลง เป็ นต้ น
4. ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
แบบวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ และแบบวัด
สุขภาพจิต

ตาราง 2 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิต

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิต (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา

60 นาที

เวลา

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมจากการ
ละลายพฤติกรรม
2.แบบวัดพฤติกรรม
2. คะแนน.แบบวัด
การเล่นเกม
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่าง
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
เหมาะสม แบบวัด
แบบวัดเจตคติตอ่
เจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกม
พฤติกรรมการเล่น
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
เกมออนไลน์อย่าง
แบบวัดการรู้เท่าทันเกม
เหมาะสม
แบบวัดการรู้เท่าทัน ออนไลน์ แบบวัด
สุขภาพจิต
เกมออนไลน์ แบบ
วัดสุขภาพจิต

1.ป้ายชื่อ

สื่อ/อุปกรณ์
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กิจกรรม

ตาราง 2 (ต่อ)

วัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม
2.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่ง
สมาธิ เพื่อพัฒนา
สุขภาพจิต
เวลา
60 นาที

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
5. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการ
วิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/
วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)

สื่อ/อุปกรณ์

สังเกตพฤติกรรมจากการฝึ ก
วิ่งสมาธิ

การประเมินผล
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กิจกรรมที่ 2
“สมาธิในการวิ่งเบา (2)”

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม
1. เพื่อละลาย
พฤติกรรมนักเรี ยน
โดยสร้ าง
ความคุ้นเคย
ระหว่างผู้วิจยั กับ
นักเรี ยน และ
ระหว่างนักเรี ยนกับ
นักเรี ยน
2.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่ง
สมาธิ เพื่อพัฒนา
สุขภาพจิต

ตาราง 3 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสุขภาพจิต

60 นาที

เวลา

2. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่ 60 นาที
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่ง
เหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)

1. ละลายพฤติกรรมก่อนเข้ าทากิจกรรมสมาธิ
ในการวิ่งเบาด้ วยการเล่นเกม ร้ องเพลง เป็ นต้ น

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสุขภาพจิต (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา

ป้ายชื่อ

สื่อ/อุปกรณ์

สังเกตพฤติกรรมจากการ
ฝึ กวิ่งสมาธิ

สังเกตพฤติกรรม
จากการละลายพฤติกรรม

การประเมินผล
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กิจกรรมที่ 2
“สมาธิในการวิ่งเบา (2)”

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม
1. เพื่อละลายพฤติกรรม
นักเรี ยนโดยสร้ าง
ความคุ้นเคยระหว่าง
ผู้วิจยั กับนักเรี ยน และ
ระหว่างนักเรี ยนกับ
นักเรี ยน
2.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิ
เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต

ตาราง 4 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสุขภาพจิต

30 นาที

30 นาที

2. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)

เวลา

1. ละลายพฤติกรรมก่อนเข้ าทากิจกรรมสมาธิในการวิง่
เบาด้ วยการเล่นเกม ร้ องเพลง เป็ นต้ น

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม

ป้ายชื่อ

สื่อ/อุปกรณ์

แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านสารชักจูง

สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ

สังเกตพฤติกรรมจาก
การละลายพฤติกรรม

การประเมินผล

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง)
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“การเล่นเกมออนไลน์
ของ
วัยรุ่นยุค
Thailand 4.0 (1)”

กิจกรรม

ตาราง 4 (ต่อ)

วัตถุประสงค์ ของ
ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสาร 3. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
ชักจูงเพื่อปรับเจตคติตอ่
รายละเอียดในใบงาน โดยใช้ เพาเวอร์ พ้อยท์ และให้
พฤติกรรมการเล่นเกม
นักเรี ยนปฎิบตั ิการอ่านสารชักจูงในหัวข้ อทีเ่ ตรี ยมมา
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
60 นาที

เวลา

การประเมินผล

ใบงาน 1 อ่านสาร
สังเกตพฤติกรรมจากการ
ชักจูงในหัวข้ อ
อ่านสารชักจูง
“การเล่นเกมออนไลน์
ของวัยรุ่นยุค Thailand
4.0 (1)”

สื่อ/อุปกรณ์
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วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อให้ นกั เรี ยนวิง่ สมาธิเพื่อ
พัฒนาสุขภาพจิต

2. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสารชัก
จูงเพื่อปรับเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
“สมาธิในการวิ่งเบา
(4)”

“การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่น
ยุค Thailand 4.0
(2)”

ตาราง 5 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสุขภาพจิต

2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
รายละเอียดในใบงาน โดยใช้ เพาเวอร์ พ้อยท์ และให้
นักเรี ยนปฎิบตั ิการอ่านสารชักจูงในหัวข้ อทีเ่ ตรี ยมมา
3. ให้ นกั เรี ยนลองฝึ กเล่นเกมฝึ กภาษา และเกมซุโดกุ
ที่เป็ นเกมปริศนาตัวเลขเพื่อฝึ กไหวพริ บ

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)
60 นาที

เวลา
60 นาที

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
จากการฝึ กวิ่งสมาธิ
ใบงาน 2อ่านสารชัก สังเกตพฤติกรรม
จูงในหัวข้ อ “การ
จากการอ่านสารชัก
เล่นเกมออนไลน์
จูง
ของวัยรุ่นยุค
Thailand 4.0 (2)”

สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านสารชักจูง

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง)

140

2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
รายละเอียดในใบงาน โดยใช้ เพาเวอร์ พ้อยท์ และให้
นักเรี ยนปฎิบตั ิการอ่านสารชักจูงในหัวข้ อทีเ่ ตรี ยมมา

“การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่น
ยุค Thailand 4.0
(3)”

2. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสารชัก
จูงเพื่อปรับเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5
เพื่อให้ นกั เรี ยนวิง่ สมาธิเพื่อ
“สมาธิในการวิ่งเบา พัฒนาสุขภาพจิต
(5)”

ตาราง 6 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสุขภาพจิต

60 นาที

เวลา
60 นาที

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ

ใบงาน 3 อ่านสาร สังเกตพฤติกรรมจาก
ชักจูงในหัวข้ อ “การ การอ่านสารชักจูง
เล่นเกมออนไลน์
ของวัยรุ่นยุค
Thailand 4.0 (3)”

สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านสารชักจูง

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง)
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กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6
1. เพื่อละลายพฤติกรรม
“สมาธิในการวิ่งเบา
นักเรี ยนโดยสร้ าง
(6)”
ความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจยั
กับนักเรี ยน และระหว่าง
นักเรี ยนกับนักเรี ยน

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
1. ผู้วิจยั ชี ้แจงความสาคัญของการทาวิจยั และขันตอน
้
การทดลองในส่วนนี ้ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
2. ละลายพฤติกรรมก่อนเข้ าทากิจกรรมด้ วยการเล่นเกม
ร้ องเพลง เป็ นต้ น

เวลา
30นาที

ตาราง 7 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การละลายพฤติกรรม

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านสารชักจูง
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วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
2.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิ เพื่อ
พัฒนาสุขภาพจิต

3. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสารชัก
จูงเพื่อปรับเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

“การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่น
ยุค Thailand 4.0
(4)”

ตาราง 7 (ต่อ)
ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
2. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)
3. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
รายละเอียดในใบงานโดยใช้ เพาเวอร์ พ้อยท์ และให้
นักเรี ยนปฎิบตั ิการอ่านสารชักจูงในหัวข้ อทีเ่ ตรี ยมมา
60 นาที

เวลา
30 นาที

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ

ใบงาน 4อ่านสารชัก สังเกตพฤติกรรมจาก
จูงในหัวข้ อ “การ
การอ่านสารชักจูง
เล่นเกมออนไลน์
ของวัยรุ่นยุค
Thailand 4.0 (4)”

สื่อ/อุปกรณ์
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2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
รายละเอียดในใบงานโดยใช้ เพาเวอร์ พ้อยท์ และให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิการอ่านสารชักจูงในหัวข้ อทีเ่ ตรี ยมมา

“การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่น
ยุค Thailand 4.0
(5)”

2. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสารชัก
จูงเพื่อปรับเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7
1.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิ เพื่อ
“สมาธิในการวิ่งเบา
พัฒนาสุขภาพจิต
(7)”
60 นาที

เวลา
60นาที

ตาราง 8 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
จากการฝึ กวิ่งสมาธิ
ใบงาน 5อ่านสารชัก สังเกตพฤติกรรมจาก
จูงในหัวข้ อ “การ
การอ่านสารชักจูง
เล่นเกมออนไลน์
ของวัยรุ่นยุค
Thailand 4.0 (5)”

สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านสารชักจูง
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60 นาที

2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
รายละเอียดในใบงาน โดยใช้ เพาเวอร์ พ้อยท์ และให้
นักเรี ยนปฎิบตั ิการอ่านสารชักจูงในหัวข้ อทีเ่ ตรี ยมมา

“การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่น
ยุค Thailand 4.0
(6)”

2. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสารชัก
จูงเพื่อปรับเจตคติตอ่
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
เวลา
ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิ่งเบาโดยการวิ่งสมาธิ 60 นาที
ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 8
เพื่อให้ นกั เรี ยนวิง่ สมาธิเพื่อ
“สมาธิในการวิ่งเบา พัฒนาสุขภาพจิต
(8)”

ตาราง 9 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ
1. ใบงาน 6 อ่านสาร สังเกตพฤติกรรมจาก
ชักจูงในหัวข้ อ
การอ่านสารชักจูง
“การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่น
ยุค Thailand 4.0
(6)”

สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านสารชักจูง
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กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
เวลา
กิจกรรมที่ 9
1.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิ เพื่อ 1. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
60นาที
“สมาธิในการวิ่งเบา
พัฒนาสุขภาพจิต
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(9)”
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)
“ฉันเจ๋ง ฉันจึงอยาก 2. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสารชัก 2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
60 นาที
เขียน”
จูงเพื่อปรับเจตคติตอ่ พฤติกรรม รายละเอียดในใบงาน และให้ นกั เรี ยนปฎิบตั ิการเขียน
การเล่นเกมออนไลน์อย่าง
สารชักจูงในหัวข้ อที่เตรี ยมมา
เหมาะสม
3. วิทยากรแบ่งกลุม่ นักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ จานวนเท่าๆ
กัน พร้ อมให้ นาเสนอกลุม่ ละ 10 นาที
4. ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดความรู้ในการรับสารชักจูง

ตาราง 10 กิจกรรมที่ 9 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ
1.ใบงานที่ 7 เขียน 1.สังเกตการนาเสนอ
สารชักจูงในหัวข้ อ หน้ าชันเรี
้ ยน
“ฉันเจ๋ง ฉันจึง
2. คะแนนแบบวัด
อยากเขียน”
ความรู้ในการรับ
2. แบบวัดความรู้ใน สารชักจูง
การรับสารชักจูง

สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาสุขภาพจิต และเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา เปลี่ยนเจตคติโดยการใช้ สารชักจูงด้ วยการเขียนสารชักจูง
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“มารู้เท่าทันเกม
ออนไลน์กนั เถอะ
(1) ”

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
เวลา
1. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
30นาที
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)
2. เพื่อให้ นกั เรี ยน สามารถบอก 2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาใบงานโดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
90 นาที
ประโยชน์และโทษของการ
รายละเอียดในใบงาน
เล่นเกมออนไลน์ได้ รวมถึง
3. วิทยากรแบ่งกลุม่ นักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ จานวนเท่าๆ
สามารถวิเคราะห์และ
กัน โดยให้ สมาชิก
อภิปรายผลกระทบของเล่น แต่ละกลุม่ ร่วมกันระดมสมองเขียนประโยชน์และโทษของ
เกมออนไลน์
การเล่นเกมลงในกระดาษภายในเวลา 10 นาทีจากนัน้
ให้ แต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอหน้ าชัน้ เรียน
3. ให้ อาสาสมัคร 3-4 คน ออกมาเล่าถึงเกมที่ตนเองเคย
เล่นว่าคือเกมอะไร และมีวิธีการเล่นอย่างไร
4. วิทยากรแจกใบความรู้เรื่ องประโยชน์และโทษของเกม
และกล่าวสรุปตามใบความรู้

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 10
1.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิ เพื่อ
“สมาธิในการวิ่งเบา
พัฒนาสุขภาพจิต
(10 )”

ตาราง 11 กิจกรรมที่ 10 พัฒนาสุขภาพจิต การรู้เท่าทันเกมออนไลน์

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาสุขภาพจิต การรู้เท่ าทันเกมออนไลน์ (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา และพมนาการรู้เท่าทันเกมออนไลน์

1. ใบงานที่ 8.1
กิจกรรม
“ประโยชน์และ
โทษของเกม
ออนไลน์”
2. ใบงานที่ 8.2
ความรู้ เรื่ อง
“ประโยชน์และ
โทษของเกม
ออนไลน์”

สื่อ/อุปกรณ์
ป้ายชื่อ

1. สังเกตการนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน
2. ผลงานที่แต่ละ
กลุม่ ช่วยกันคิด
3.การมีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรม

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ
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กิจกรรม

ตาราง 11 (ต่อ)

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
5. วิทยากรแจกแผ่นการ์ ดพฤติกรรมการเล่นเกมให้
นักเรี ยนแต่ละกลุม่
6. ให้ นกั เรี ยนแยกแยะพฤติกรรมในแผ่นการ์ ดว่า
พฤติกรรมแบบใดเข้ าข่ายการติดเกม และให้ นกั เรี ยนแต่
ละคนสารวจตัวเองว่าตัวเองมีพฤติกรรมติดเกม
บ้ างหรื อไม่

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์
2. ใบงานที่ 8.3
ความรู้ เรื่ อง
“ติดเกมแล้ วรึยงั ”
3. แผ่นการ์ ด
พฤติกรรมการเล่น
เกม

การประเมินผล
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กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 11
1.เพื่อให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิเพื่อ
“สมาธิในการวิ่งเบา พัฒนาสุขภาพจิต
(11)”
“มารู้เท่าทันเกม
2. เพื่อให้ นกั เรี ยน สามารถ
ออนไลน์กนั เถอะ
กาหนดแนวทางการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมได้
(2)”
สนับสนุนการเลือกรับและใช้
เกมออนไลน์ในทาง
สร้ างสรรค์
และเป็ นประโยชน์ และต่อต้ าน
การเลือกรับและใช้
เกมออนไลน์ที่ไม่สร้ างสรรค์
และเป็ นโทษ

ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม
เวลา
1. ให้ นกั เรี ยนฝึ กการทาสมาธิและการวิง่ เบาโดยการวิง่
60 นาที
สมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ)
1. วิทยากรแบ่งกลุม่ นักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่
60 นาที
2. วิทยากรแจกแผ่นการ์ ดแนวทางการเล่นเกมอย่าง
เหมาะสม
3. ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนสารวจตัวเองว่าตัวเองมีพฤติกรรม
แนวทางการเล่นเกมที่เหมาะสมหรื อไม่
4. ให้ ผ้ เู รี ยนที่มีพฤติกรรมแนวทางการเล่นเกมที่
เหมาะสมออกมาถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกัน
หาทางออก
5. วิทยากรแจกกระดาษให้ นกั เรียนสรุปความรู้ที่ได้ จาก
การทากิจกรรมลงในกระดาษ

ตาราง 12 กิจกรรมที่ 11 พัฒนาสุขภาพจิต การรู้เท่าทันเกมออนไลน์

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาสุขภาพจิต การรู้เท่ าทันเกมออนไลน์ (เวลาดาเนินกิจกรรม 2 ชัว่ โมง)
แนวคิดที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสุขภาพจิตโดยสมาธิในการวิ่งเบา และพัฒนาการรู้เท่าทันเกมออนไลน์

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจาก
การฝึ กวิง่ สมาธิ
1. ผลงานที่แต่ละ
กลุม่ ช่วยกันคิด
2.การมีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์
1.ป้ายชื่อ

1. ใบงานที่ 8.4
ความรู้เรื่ องแนว
ทางการเล่นเกม
ออนไลน์อย่าง
เหมาะสม”
2. แผ่นการ์ ดแนว
ทางการเล่นเกม
อย่างเหมาะสม
3. กระดาษ
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จากรายละเอี ยดกิจกรรมทัง้ 11 กิ จกรรม สรุ ปเป็ นความสัมพันธ์ เป้าหมาย
ของกิจกรรม 11 ครัง้ ในโปรแกรมดังตาราง 2
ตาราง 13 แสดงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของกิจกรรม 11 ครัง้ ในโปรแกรม
ครัง้ ที่

เป้ าหมายของกิจกรรม

1 “สมาธิในการวิ่งเบา
(1)”

1. เพื่อละลายพฤติกรรม
นักเรี ยนโดยสร้ าง
ความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจยั
กับนักเรี ยน และระหว่าง
นักเรี ยนกับนักเรี ยน
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบแนว
ทางการทาสมาธิในการวิ่ง
เบา
1.เพื่อละลายพฤติกรรม
นักเรี ยนโดยสร้ าง
ความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจยั
กับนักเรี ยน และระหว่าง
นักเรี ยนกับนักเรี ยน
2. เพื่อสร้ างและเตรี ยม
ความพร้ อมของร่างกาย
และจิตใจ การทาสมาธิ
ในการวิ่งเบา
3. เพื่อฝึ กนักเรี ยนให้ ทาสมาธิ
ในการวิ่งเบาได้ อย่าง
ถูกต้ อง

2 “สมาธิในการวิ่งเบา
(2)”

แนวคิดที่ใช้ ในการจัด
กิจกรรม
1. แนวคิดการวิ่งสมาธิที่
เป็ นการออกกาลังกาย
โดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ
(ขณิกสมาธิ)

ตัวแปรที่ต้องการ
เสริมสร้ าง
1. สุขภาพจิต

1. แนวคิดการวิง่ สมาธิที่
เป็ นการออกกาลังกาย
โดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ
(ขณิกสมาธิ)

1. สุขภาพจิต

151
ตารางที่ 13 (ต่อ)
แนวคิดที่ใช้ ในการจัด
ตัวแปรที่ต้องการ
กิจกรรม
เสริมสร้ าง
3-8 1. สมาธิในการวิง่ 1. เพื่อให้ นกั เรี ยนทาการวิ่ง 1. แนวคิดการวิ่งสมาธิที่เป็ น 1. สุขภาพจิต
เบา(3-8)
เบาและ การทาสมาธิได้
การออกกาลังกายโดย
2. เจตคติตอ่
2. “การเล่นเกม
อย่างถูกต้ อง
การวิง่ เบา/วิ่งเหยาะ
พฤติกรรมการเล่น
ออนไลน์ของวัยรุ่น 2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
(Jogging) และทาสมาธิ
เกมออนไลน์อย่าง
ยุค Thailand 4.0
สุขภาพจิตที่ดี
(ขณิกสมาธิ)
เหมาะสม
(3-8)”
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน อ่านสาร
2. แนวคิดการใช้ สารชักจูง
ชักจูงเพื่อให้ ปรับเจตคติตอ่
โดยการอ่านสารชักจูง
พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
เล่นเกมออนไลน์ได้ อย่าง
เหมาะสม
9 1. สมาธิในการวิง่
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนทาการวิ่ง 1. แนวคิดการวิ่งสมาธิที่เป็ น 1. สุขภาพจิต
เบา(9)
เบาและ การทาสมาธิได้
การออกกาลังกายโดย
2. เจตคติตอ่
2. “ฉันเจ๋ง ฉันจึง
อย่างถูกต้ อง
การวิง่ เบา/วิ่งเหยาะ
พฤติกรรมการเล่น
อยากเขียน”
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
(Jogging) และทาสมาธิ
เกมออนไลน์อย่าง
สุขภาพจิตที่ดี
(ขณิกสมาธิ)
เหมาะสม
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน เขียนสาร 2. แนวคิดการใช้ สารชักจูง
ชักจูงเพื่อให้ ปรับเจตคติตอ่
โดยการเขียนสารชักจูง
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
เล่นเกมออนไลน์ได้ อย่าง
เหมาะสม
ครัง้ ที่

เป้ าหมายของกิจกรรม
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ครัง้ ที่
10 – 11 1. สมาธิใน
การวิง่ เบา (10-11)
2. “มารู้ เท่ า ทัน
เกมออนไลน์กนั เถอะ
(1) ”(10)
3.“มารู้ เท่ า ทั น
เกมออนไลน์กนั เถอะ
(2)”(11)

แนวคิดที่ใช้ ในการจัด
ตัวแปรที่ต้องการ
กิจกรรม
เสริมสร้ าง
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนทาการวิ่ง
1. แนวคิดการวิ่งสมาธิที่
1. สุขภาพจิต
เบาและ การทาสมาธิได้
เป็ นการออกกาลังกาย
2. การรู้เท่าทันเกม
อย่างถูกต้ อง
โดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
ออนไลน์
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีสขุ ภาพจิต (Jogging) และทาสมาธิ
ที่ดี
(ขณิกสมาธิ)
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีการรู้เท่า 2. แนวคิดทีใ่ ช้ เทคนิคการ
ทันเกมออนไลน์
ระดมสมองของกลุม่ ย่อย
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเล่น ซึง่ เป็ นการเรียนรู้ร่วมกัน
เกมออนไลน์ได้ อย่าง
เป็ นกลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์
เหมาะสม
สถานการณ์ เพื่อเป็ น
แนวทางการจัดกิจกรรม
การรู้
เท่าทันเกมออนไลน์
และกรณีศกึ ษาที่
สามารถสร้ างทักษะ
การคิดวิเคราะห์และ
สามารถพัฒนาทักษะ
การรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ได้
เป้ าหมายของกิจกรรม

ขัน้ ตอนที่ 3 การหาคุณภาพของโปรแกรมฯและการปรับปรุงคุณภาพ
จากการที่ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างรู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ ในโปรแกรมเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจยั ได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. น าโปรแกรมฯที่ ส ร้ างเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องเรี ยบร้ อยและครอบคลุมเนื ้อหา
2. นาโปรแกรมฯ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบแล้ วไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินงี่ 2) รองศาสตราจารย์ ดร. น ้าทิพย์
และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรี ไพร ศัก ดิ์ รุ่ ง พงษากุล ดัง รายนามปรากฎในภาคผนวก ข
ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างจุดมุง่ หมาย เนื ้อหา วิธีดาเนินการ การประเมินผล และรูปแบบ
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3. น าโปรแกรมฯ ที่ แก้ ไ ขตามค าแนะน าผู้ท รงคุณ วุฒิ เสนออาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้ อ งอี ก ครั ง้ หนึ่ ง แล้ ว สามารถน าไปทดลองใช้ กับ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีคณ
ุ ลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา (ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจริง)
4. นาผลที่ได้ รับจากการทดลองใช้ มาทาการปรับปรุงกิจกรรมในโปรแกรม
ฯ เพื่อให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น เพื่อนาไปใช้ ในการทดลองจริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
5. นาโปรแกรมฯ ที่สมบูรณ์แล้ วไปใช้ ทดลองในการวิจยั ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การดาเนินการตามโปรแกรม
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวม
ข้ อมูล แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการทดลอง ระยะดาเนินการทดลอง และระยะหลังการ
ทดลอง ดังต่อไปนี ้
1. ระยะเตรียมการทดลอง
1.1 ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อมู ล จาก
สถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ไปยัง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องการเก็บข้ อมูลและการทดลอง เพื่อขอความร่ วมมือในการ
วิจยั ครัง้ นี ้
1.2 ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ครู ห รื อ ผู้ ประสานงานของโรงเรี ย น
เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดขันตอนในการท
้
าวิจยั และขอความร่วมมือในการดาเนินการ
ทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งในการวิจัย เพื่ อ คัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ที่เข้ าเกณฑ์ โดยนักเรี ยนและผู้ปกครองต้ องมีความสมัครใจและยอมรับเงื่อนไขในการเข้ าร่ วม
ทดลองในงานวิจยั และทาหนังสือยินยอมการเข้ าร่วมโปรแกรม และสุ่มเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จ านวน 2 โรงเรี ยน รวมกลุ่ม ตัวอย่าง 80 คน และให้ ทาแบบวัด พฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัด
สุขภาพจิต และแบบวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ก่อนการทดลอง (Pretest) ทุกคน
1.3 จัด เตรี ย มความพร้ อมของสถานที่ รวมถึ ง วัส ดุ อุป กรณ์ และ
เอกสารที่ใช้
2. ระยะดาเนินการทดลอง
ระยะนี ้ผู้วิจยั เป็ นผุ้เก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างด้ วยตนเอง โดย
ใช้ โปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ใช้ การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากเลือกโรงเรี ยน
เข้ ากลุม่ ทดลอง 40 คน และกลุม่ ควบคุม 40 คน
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2.1 กลุ่มควบคุม ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิเดิม โดยใช้ เวลา 3 ครัง้
ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ชี แ้ จงวัตถุประสงค์ของกิจ กรรมและให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ
การเล่น เกมออนไลน์ ใ นห้ อ งเรี ยนให้ นักเรี ย นท าแบบวัด พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่า ง
เหมาะสม แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดการรู้ เท่าทัน
เกมออนไลน์ แบบวัดสุขภาพจิต เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ครัง้ ที่ 2 ให้ นกั เรี ยนและให้ ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ใน
ห้ องเรี ยน และทาแบบวัดความรู้ในการรับสารชักจูง เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ครัง้ ที่ 3 ให้ นักเรี ย นท าแบบวัด พฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม แบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดการรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ แบบวัดสุขภาพจิต เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
2.2 กลุ่มทดลอง ใช้ เวลา 2 เดือน (ติดตามผล 1 เดือน) เข้ าโปรแกรม
เพื่ อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมทัง้ หมด 11 ครัง้ ใช้ เวลากิจ กรรม
ทังหมด
้
22 ชัว่ โมง
กิ จ กรรมที่ 1 ชี แ้ จงวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมและให้ ความรู้
เกี่ ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ในห้ องเรี ยน ให้ นักเรี ยนทาแบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม แบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดการรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ แบบวัดสุขภาพจิต หลังจากนันท
้ ากิจกรรมละลายพฤติกรรม และ“สมาธิในการวิ่ง
เบา (1) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดยมีฝึกการทาสมาธิและการวิ่งเบา (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 2 ทากิจกรรมละลายพฤติกรรม และ“สมาธิในการวิ่ง
เบา (2) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตโดยมีฝึกการทาสมาธิและการวิ่ง (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 3 ทากิจกรรมละลายพฤติกรรม และ “สมาธิในการวิ่ง
เบา (3) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดยการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ
(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกสมาธิ ) และ “การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นยุค Thailand 4.0 (1) ”
เพื่อเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรม
อ่านสารชักจูง (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 4 “สมาธิในการวิ่งเบา (4) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตโดย
การวิ่งสมาธิ ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิ กส
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มาธิ) “และ “การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นยุค Thailand 4.0 (2) ”เพื่อเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมอ่านสารชักจูง (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 5 “สมาธิในการวิ่งเบา (5) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดย
การวิ่งสมาธิ ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิ กส
มาธิ) และ “การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นยุค Thailand 4.0 (3) ”เพื่อเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมอ่านสารชักจูง (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 6 “สมาธิในการวิ่งเบา (6) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดย
การวิ่งสมาธิ ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิ กส
มาธิ) และ “การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นยุค Thailand 4.0 (4) ”เพื่อเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมอ่านสารชักจูง (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 7 “สมาธิในการวิ่งเบา (7) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดย
การวิ่งสมาธิการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ
(ขณิ กสมาธิ) และ “การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่ นยุค Thailand 4.0 (5) ”เพื่อเปลี่ยนเจตคติของ
ตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมอ่านสารชักจูง (จานวน 2
ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 8 “สมาธิในการวิ่งเบา (8) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดย
การวิ่งสมาธิ ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิ กส
มาธิ) และ “การเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นยุค Thailand 4.0 (6) ”เพื่อเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมอ่านสารชักจูง (จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 9 “สมาธิในการวิ่งเบา (9) ” เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต โดย
การวิ่งสมาธิ ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิ กส
มาธิ) และ “ฉันเจ๋ง ฉันจึงอยากเขียน”เพื่อเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม โดยกิ จ กรรมเขี ย นสารชัก จูง และแบบวัด ความรู้ ในการรั บ สารชัก จูง
(จานวน 2 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 10 “สมาธิในการวิ่งเบา (10) ” เพื่อพัฒ นาสุขภาพจิต
โดยการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกส
มาธิ และ“มารู้ เท่ าทัน เกมออนไลน์ กัน เถอะ(1)” พัฒ นาการรู้ เท่า ทัน เกมออนไลน์ (จ านวน 2
ชัว่ โมง)
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กิจกรรมที่ 11 “สมาธิในการวิ่งเบา (11) ” เพื่อพัฒ นาสุขภาพจิต
โดยการวิ่งสมาธิที่เป็ นการออกกาลังกายโดยการวิ่งเบา/วิ่งเหยาะ(Jogging) และทาสมาธิ (ขณิกส
มาธิ) และ“มารู้เท่าทันเกมออนไลน์กนั เถอะ (2)” (จานวน 2 ชัว่ โมง)
หลังจากการจัดกิจ กรรมตามแผนที่กาหนดไว้ ส าหรับทัง้ สองกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ กลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลอง ต้ องทาแบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม แบบวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ แบบวัดสุขภาพจิตหลังการ
ทดลอง (Post-test) ในวัน สุด ท้ า ยของโปรแกรมทุก คน และกลุ่ม ทดลองต้ อ งท าแบบประเมิ น
ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. ระยะหลังการทดลอง
หลังจากการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ ผู้วิจยั ติดตามผลและ
ประเมินผลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ หลังผ่านไป 1 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมฯ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะ
เตรี ยมการทดลอง ระยะดาเนินการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ดังต่อไปนี ้
1. ระยะเตรียมการทดลองใช้ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
1.1 ผู้ วิ จัย ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อมู ล จาก
สถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยัง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง สานักเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี ที่
ต้ องการเก็บข้ อมูลและทาการทดลอง เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ นอกจากนี ้การวิจยั ครัง้
นี ้ เป็ นการเก็ บข้ อมูล ส่วนบุคคลจากนักเรี ยน รวมถึงมี การทดลองในมนุษย์ ดังนัน้ เพื่ อเป็ นการ
พิทกั ษ์ สิทธิและรักษาจรรยาบรรณในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ทาเรื่ องขออนุมตั ิโครงการวิจยั และผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒตามหนังสือรับรอง เลขที่ SWUEC/E-253/2560 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
1.2 ติดต่อประสานงานกับครูหรื อผู้ประสานงานของโรงเรี ยน เพื่อ
ชี ้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียดขันตอนในการท
้
าวิจยั และขอความร่วมมือในการดาเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.3 ผู้วิ จัย ร่ ว มกับ โรงเรี ย นกลุ่ม ตัว อย่ า ง คัด เลื อ กนัก เรี ย นที่ มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้
1.4 ส่ ง จดหมายให้ ผ้ ูป กครองของนัก เรี ย นที่ มี คุณ สมบัติ ต าม
เกณฑ์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เพื่ อ ชี แ้ จงรายละเอี ย ดชองการวิจัย วัต ถุป ระสงค์ กิ จ กรรมในโปรแกรม
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ความสาคัญตลอดจนประโยชน์ที่จะได้ รับพร้ อมทังจั
้ ดส่งใบยินยอมให้ นักเรี ยนในความปกครอง
เข้ าร่วมในโปรแกรมฯ
1.5 จัดเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ รวมถึง วัสดุ อุปกรณ์ และ
เอกสารที่ใช้
2. ระยะดาเนินการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 8 สัปดาห์
2.1 ระยะในการเก็ บ ข้ อ มูล พื น้ ฐาน เป็ น ระยะแรกที่ ผ้ ูวิ จัย เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการทดลอง ประกอบด้ วยแบบ
วัด พฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม แบบวัด เจตคติ ต่อ พฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัด การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ และแบบวัดสุขภาพจิต เพื่อเป็ นข้ อมูล
พื น้ ฐานก่อนเริ่ ม ก่อนทดลอง โดยทาการเก็ บข้ อมูลทัง้ กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม
ทดลอง เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
2.2 ระยะด าเนิ น การเสริ ม สร้ างพฤติก รรม เป็ น ระยะที่ ให้ ก ลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองเข้ าร่ วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มควบคุมเข้ าร่ วมกิจกรรมของ
ทางโรงเรี ยนปกติ
3. ระยะหลั ง การทดลอง/ระยะติ ด ตามผล ใช้ ระยะเวลา 4
สั ป ดาห์ เป็ น ระยะที่ ต้ อ งให้ ก ลุ่ม ตัวอย่า งที่ เป็ น กลุ่ ม ควบคุม ยุติ ก ารควบคุม หลัง จากการจัด
กิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยติดตามผลและประเมินผลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อีก
ครัง้ หลังผ่านไป 1 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ โดยสาหรับทังสองกลุ
้
่มตัวอย่างทัง้
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทุกคน ต้ องทาการวัดข้ อมูลตัวแปรประกอบด้ วยแบบวัดพฤติกรรม
การเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม แบบวัด เจตคติต่อ พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสม และแบบวัดการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ นอกจากนี ้กลุ่มทดลองต้ องทาแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมฯ
สาหรับการประเมินผลการทดลองเป็ นแผนผังการทดสอบวัดผลการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมตามระยะ
การทดลองสรุปได้ ดงั ตาราง 3
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ตาราง 14 แผนผังการทดสอบวัดผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมตามระยะการทดลอง
แบบแผนการวิจัยมีการวัดตัวแปรก่ อน – หลัง (Pretest Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่ าง การทดสอบ โปรแกรมฯ การทดสอบหลัง
การทดสอบหลัง
ก่ อน
โปรแกรมฯ 1 เดือน
กลุ่มทดลอง AT1, LT1, MH1,
X
AT2, LT2, MH2,
AT3, LT3, MH3,
BSK1,BSF1
BSK2,BSF2
BSK3,BSF3
กลุ่มควบคุม AT1, LT1, MH1,
AT2, LT2, MH2,
AT3, LT3, MH3,
BSK1,BSF1
BSK2,BSF2
BSK3,BSF3
AT
LT
MH
BSK
BSF
BSH

=
=
=
=
=
=

เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การรู้เท่าทันเกมออนไลน์
สุขภาพจิต
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม

การพิทักษ์ สิทธิและจรรยาบรรณในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ม้ ี ผู้วิจัยดาเนิน การทาเรื่ องขออนุมัติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมในการทาวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตามใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั
หมายเลขรับรอง SWUEC/E -253/2 560 รวมถึงการทาแบบยินยอมตนในการเข้ าร่ วมวิจัย และ
ค าอธิ บ ายการวิ จัย ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนรั บ ทราบ ทัง้ นี ้ ประเด็ น ในการรั ก ษาสิ ท ธิ์ ข องนั ก เรี ย น
ประกอบด้ วย
1. นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการวิจยั จะได้ รับการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั วิธีการวิจยั ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการวิจยั โดยละเอียด
2. นักเรี ยนทุกคนมีสิทธิ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี ้ และการบอกเลิกการร่วม
โครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวนักเรี ยน
3. ข้ อมูลส่วนตัวของนักเรี ยนทังหมดจะเก็
้
บเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะผลสรุ ป
การวิจยั เท่านัน้
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การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข้ อ มูล ที่ เก็ บ รวบรวมมา ด้ ว ยการน ามาประมวลผลซึ่ง ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ดังนี ้
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยสถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ท าให้
ทราบลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่าง และลัก ษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยการนามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยสถิ ติ อ นุ ม าน (Inferential Statistics) เพื่ อทดสอบ
สมมติ ฐ าน โดยการใช้ ก ารวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มพหุตัวแปร (MANCOVA) และความ
แปรปรวนพหุ ตัว แปร (MANOVA) และพิ จ ารณาความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย รายคู่ (Pairwise
comparison) ด้ วยวิธีการของ Bonferroni Test และทาการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ด้วยการ ตรวจสอบการแจกแจงปกติ โดยใช้ ความเบ้ ความโด่ง ควบคู่กับการใช้
สถิติ Shapiro-Wilk Test ตรวจสอบความเท่ากันของเมทริ กซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมของ
ตัวแปร ด้ วยสถิติบอกซ์ (Box’ M) เพื่อตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการใช้ สถิติ และตรวจสอบ
ความเท่ากันของตัวแปรทุกตัวด้ วยสถิ ติ Levene’s Test และใช้ วิธี Bartlett’s Test of Sphericity
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
ส าหรั บ การด าเนิ น การวิ จัย ในระยะที่ 2 นี ผ้ ้ ูวิ จัย ขอสรุ ป ขัน้ ตอนการด าเนิ น การวิ จัย
ดังภาพประกอบ 8
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สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย ในระยะที่ 2
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่ พฤติกรรมเล่น
เกมออนไลน์ให้ เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้น
2. กาหนดตัวแปรปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

ขันตอนที
้
่2
ประสานงานและ
สารวจหากลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีพฤติกรรมการเกม
ออนไลน์อย่าง
เหมาะสม

1. ติดต่อขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรี ยนและนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นสานักเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
2. สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมให้ มีคณ
ุ ภาพ
3. สารวจหานักเรี ยนทีม่ ีพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์ตามคุณสมบัตฯิ
พร้ อมกับรับสมัครและสุม่ เข้ ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

ขันตอนที
้
่3
สร้ างโปรแกรมฯและ
ทดลองใช้

ขันตอนที
้
่4
อบรมตามโปรแกรมฯ
เพื่อการเสริ มสร้ าง
พฤติกรรม
ขันตอนที
้
่5
สรุปและอภิปรายผล

สร้ างโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมให้ มากขึ ้น และนาโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
รวม 3 ท่านตรวจสอบแก้ ไข พร้ อมพิจารณา
ความเหมาะสม ความสอดคล้ องด้ านเนื ้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการ
ดาเนินการ ตลอดจนรูปแบบ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ขึ ้น
และนาไปทดลองใช้ ก่อนการทดลองจริ งกับกลุม่ ทดลองที่เป็ นกลุม่
ตัวอย่าง

นาโปรแกรมฯ ไปทดลองกับตัวอย่างทีเ่ ป็ นกลุม่ ทดลอง
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
จัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานเป็ นระยะและสุดท้ าย
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมเสนอบทความวิจยั เผยแพร่ทงไทยและต่
ั้
างประเทศ

ภาพประกอบ 8 สรุปขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั ในระยะที่ 2
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ความสัมพันธ์ ของขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัยทัง้ 2 ระยะ
การวิจัย ครั ง้ นี แ้ บ่ง เป็ น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็ น การวิจัย เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์
โครงสร้ างเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และระยะที่ 2 เป็ น
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งการดาเนินการวิจัยทัง้ 2 ระยะนัน้ ต่างก็มีความสัมพันธ์ รวมทัง้
สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ การวิจยั ในแต่ละขันตอนมี
้
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ซึ่งการวิจยั ในระยะที่
1 เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม จะทาให้ ทราบข้ อมูลความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุต่าง ๆ ที่ ใช้ ในการ
อธิบายถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น และทา
ให้ ท ราบถึ ง ขนาดอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรต่า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยข้ อมูล ที่ ได้ ในระยะที่ 1 นัน้ จะมี ความส าคัญ และเป็ นประโยชน์ ต่อการสร้ างและ
พัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในการวิจยั ระยะที่
2 และในขณะเดี ย วกัน การวิ จัย ในระยะที่ 2 ซึ่ ง เป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลอง เป็ นการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่มีความสาคัญและสามารถตรวจสอบและยืนยันผลของความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ให้ มีความถูกต้ องชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึงสรุปความสัมพันธ์ของ
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ทัง้ 2 ระยะดังภาพประกอบ 9
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะ
สถานการณ์
ทางสังคม

ตัวแปรจิตและสถานการณ์
ที่สาคัญที่สดุ ในระยะที่ 1
จานวน 3 ตัวแปร

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

จิตลักษณะเดิม/
ปั จจัย

จิตลักษณะตาม
สถานการณ์
การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยสหสัมพันธ์

ตัวแปรจัดกระทา

-การได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมฯ

ตัวแปรพฤติกรรม

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์

-การไม่ได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมฯ
ตัวแปรอิสระ

อย่างเหมาะสม
ตัวแปรตาม

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ของขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย เชิ ง เหตุข องพฤติ ก รรมการเล่ น เกม
ออนไลน์และผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผู้วิจยั
ได้ แบ่งการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
การวิจัย ระยะที่ 1 ศึก ษาปั จ จัยเชิ ง เหตุของพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสม
การวิจยั ระยะที่ 2 ศึกษาผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม เพื่อลดพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสม
การวิ จัย ในระยะที่ 1 ใช้ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง สหสัม พัน ธ์ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ าง
และพัฒ นารู ป แบบความสัม พัน ธ์ เชิ ง เหตุของพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
พร้ อมทัง้ ศึกษาปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปร ที่ จ ะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยจะได้ นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ตอน
ได้ แก่ ตอนที่ 1) ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ตาราง 15 – ตาราง 16) ตอนที่ 2) ลักษณะของ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ (ตาราง 17 ) ตอนที่ 3) สถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
(ตาราง 18 – ตาราง 19) ตอนที่ 4) ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน รู ป แบบ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของนั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ตาราง 20 – ตาราง 21) ตอนที่ 5) ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐาน (ตาราง 22 – ตาราง 29)
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ตาราง 15 แสดงลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ลักษณะทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

107
293

26.75
73.25

46
129
127
82
16

11.50
32.25
31.75
20.50
4.00

67
285
48

16.75
71.25
12.00

279
75
46

69.75
18.75
11.50

364
19
17

91.00
4.75
4,25

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
สถานที่พักอาศัย
หอพัก/บ้ านเช่า
อยูก่ บั บิดา-มารดา
อยูก่ บั เพื่อน
สถานภาพของบิดา-มารดา
พ่อแม่อยูด่ ้ วยกัน
พ่อแม่หย่าร้ าง
พ่อแม่แยกกันอยู่
สัมพันธภาพในครอบครัว
รักใคร่และช่วยเหลือกันดี
ไม่ราบรื่ น ทะเลาะวิวาทกันบ่อย
ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน
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จากตาราง15 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือนักเรี ยนที่กาลังศึกษา
อยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร
และเขตปริ มณฑล จานวน 400 คน เป็ นเพศชาย จานวน 107 คน (ร้ อยละ 26.75) และเป็ นเพศ
หญิ ง จ านวน 293 คน (ร้ อยละ 73.25) อายุของกลุ่ม ตัวอย่าง นัก เรี ย นมี อายุระหว่าง 12-16 ปี
เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.50 -4.00 เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
มีจานวน 132 คน (ร้ อยละ 33.00) นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีจานวน
123 คน (ร้ อยละ 30.75) และนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาอยู่ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 มี จ านวน
145 คน (ร้ อยละ 36.25) ส่ ว นใหญ่ นั ก เรี ย นพั ก อาศัย อยู่ กั บ บิ ด า-มารดา มี จ านวน 285 คน
(ร้ อยละ 71.25) ทัง้ นี น้ ัก เรี ย นส่ วนใหญ่ บิ ด า-มารดายัง อยู่ด้ ว ยกัน มี จ านวน 279 คน (ร้ อยละ
69.75) ส่วนนักเรี ยนที่บิดา-มารดาแยกกันอยู่หรื อหย่าร้ าง มีจานวน 75 คน (ร้ อยละ 18.75) โดย
นักเรี ยนส่วนใหญ่นนอยู
ั ้ ใ่ นครอบครัวที่รักใคร่และช่วยเหลือกันดี มีจานวน 364 คน (ร้ อยละ 91.00)
มีนกั เรี ยนเพียง19 คน (ร้ อยละ 4.75) ที่อยูใ่ นครอบครัวที่ไม่ราบรื่ น ทะเลาะวิวาทกันบ่อย

62
45
107

ชาย

159
134
213

หญิง

221
179
400

12 ปี

อายุ
ม.2

ม.3

69 71 81
63 52 64
132 123 145

ม.1

ชัน้ ปี
145
134
279

อยู่กับ
บิดา-มารดา

47
28
75

หอพัก

29
17
46

อยู่กับญาติ
เพื่อน

สถานที่พักอาศัย
200
164
369

อยู่ด้วยกัน

10
9
19

หย่ า

11
6
17

แยกกัน
ไม่ หย่ า

สถานภาพบิดา – มารดา
200
164
364

10
9
19

รักใคร่ กันดี ไม่ ราบรื่น

11
8
17

ไม่ มี
ปฏิสัมพันธ์

สัมพันธภาพในครอบครัว

และจากตาราง 16 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ที่แบ่งเป็ นโรงเรี ยนในเขตกรุงเทพมหานครและเขคปริ มณฑล ครัง้ นี ้ คือนักเรี ยนที่กาลัง
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ย นในสัง กัดกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เขตกรุ ง เทพมหานคร และเขตปริ ม ณฑล จ านวน 400 คน
เขตกรุ งเทพฯ เป็ น เพศชาย จ านวน 62 คน (ร้ อยละ 15.50) เพศหญิ ง จ านวน 159 คน (ร้ อยละ 39.75) ส่วนเขตปริ ม ณฑล เป็ น เพศชาย จ านวน 45 คน
(ร้ อยละ 11.25) และเป็ นนักเรี ยนหญิ ง จ านวน 134 คน (ร้ อยละ 33.50) โดยในเขตกรุ ง เทพฯเป็ น นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษารวม 221 คน (ร้ อยละ 55.25)
และเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาเขตปริมณพล จานวน 179 คน (ร้ อยละ 44.75) โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา ในเขตกรุงเทพฯ มีจานวน
147 คน (ร้ อยละ 36.75) ส่วนนักเรี ยนเขตปริ มณพล มีจานวน 138 คน (ร้ อยละ 34.50) ซึ่งส่วนใหญ่นนบิ
ั ้ ดา-มารดาของนักเรี ยนยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ หย่าร้ าง
หรื อแยกกันอยู่ทงเขตกรุ
ั้
งเทพฯและเขตปริ มณฑล ในเขตกรุงเทพ ฯ มีจานวน 145 คน (ร้ อยละ 36.25) และเขตปริมณพล มีจานวน 134 คน (ร้ อยละ 33.50)
และสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรี ยนส่วนใหญ่มีความรักใคร่และช่วยเหลือกันดี เขตกรุงเทพฯ มีจานวน 200 คน (ร้ อยละ 50.00) นักเรี ยนเขตปริ มณฑล
มีจานวน 164 คน (ร้ อยละ 41.00)

กรุงเทพฯ
ปริ มณฑล
รวม

เขต

เพศ

ตาราง 16 แสดงลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นแยกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ตอนที่ 2 ลักษณะของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์
ตาราง 17 แสดงลัก ษณะของพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ ข องกลุ่ม ตัว อย่ า งนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ลักษณะทั่วไป
เกมออนไลน์ ท่ ชี อบเล่ น
Action game – เกมที่ใช้ ทกั ษะในการบังคับ
Strategy game – เกมการวางแผนและกลยุทธ์การรบ
Racing game – เกมขับขี่ยานพาหนะ
Simulation game – เกมจาลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ
Role – Playing game (RPG) เกมการเล่นตามบทบาท
Sport game – เกมการแข่งขันกีฬา
Puzzle game – เกมใช้ ความคิดในการแก้ โจทย์และปั ญหา
Fighting game – เกมการต่อสู้
Education game – เกมการศึกษา
แหล่ งที่เล่ นเกมออนไลน์
บ้ านตนเอง
บ้ านเพื่อน
ร้ านเกม
ห้ างสรรพสินค้ า
เล่ นเกมออนไลน์ กับผู้ใด (ตอบได้ มากกกว่ า 1 คาตอบ)
เพื่อน
น้ อง
ผู้ปกครอง
ญาติ
อื่น ๆ

จานวน
(400 ตัวอย่ าง)

ร้ อยละ

59
104
14
85
31
18
4
72
13

14.80
26.00
3.50
21.20
7.80
4.50
1.00
18.00
3.20

357
9
23
11

89.20
2.20
5.80
2.75

300
87
25
45
18

75.00
21.75
6.25
11.25
4.50
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ตาราง 17 (ต่อ)
ลักษณะทั่วไป
ช่ วงเวลาในการเล่ นเกมออนไลน์
8.00 น. - 12.00 น.
12.01 น. - 16.00 น.
16.01 น. -20.00 น.
20.01 น. - 24.00 น.
หลัง 24.00 น.
จานวนการเล่ นเกมออนไลน์ ต่อสัปดาห์
1 - 2 วันต่อสัปดาห์
3 - 4 วันต่อสัปดาห์
5 วันต่อสัปดาห์
เล่นทุกวัน
จานวนครัง้ ในการเล่ นเกมออนไลน์ ต่อวัน
1-2 ครัง้ ต่อวัน
3-4 ครัง้ ต่อวัน
5-6 ครัง้ ต่อวัน
7 ครัง้ ขึ ้นไปต่อวัน
จานวนชั่วโมงในการเล่ นเกมออนไลน์ โดยรวมต่ อวัน
น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
ไม่เกิน 3 ชัว่ โมง

จานวน
(400 ตัวอย่ าง)

ร้ อยละ

61
110
141
69
19

15.20
27.50
35.20
17.20
4.80

111
81
50
158

27.80
20.20
12.50
39.40

126
150
54
70

31.50
37.50
13.50
17.50

41
54
109
196

10.25
13.50
27.25
49.00
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จากตาราง 17 ลักษณะของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้
คือนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล จานวน 400 คน เกมออนไลน์ที่นกั เรี ยนชอบเล่นบ่อยที่สุด
เป็ นเกม Strategy game – เกมการวางแผนและกลยุทธ์ การรบ 104 คน (ร้ อยละ 26) รองลงมาคื อ
เกม Simulation game – เกมจ าลองสถานการณ์ ต่ าง ๆ 85 คน (ร้ อยละ 21.50) โดยส่ว นใหญ่
นักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์ ที่บ้านตนเอง มี จานวน 357 คน (ร้ อยละ 89.20) รองลงมาคือเล่นเกม
ออนไลน์ ที่ร้านเกม มี จานวน 23 คน (ร้ อยละ 5.80) ทัง้ นี น้ ักเรี ยนส่วนใหญ่ มักเล่นเกมออนไลน์
กับ เพื่ อ น มี จ านวน 300 คน (ร้ อยละ 75) และเล่ น กั บ น้ อง มี จ านวน 87 คน (ร้ อยละ 21.75)
โดยช่วงเวลาที่ นักเรี ยนชอบเล่นอยู่ในช่วงเวลา 16.01 น. -20.00 น. มี จ านวน 141 คน (ร้ อยละ
35.20) รองลงมาคื อ ช่ ว งเวลา 12.01 น. - 16.00 น. มี จ านวน 110 คน (ร้ อยละ 27.50 ) และ
นักเรี ยนนักเรี ยนใช้ เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ช่วงเวลาหลัง 24.00 น มีเพียงจานวน 19 คน (ร้ อย
ละ 4.80) ซึ่งมีนักเรี ยนใช้ เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ โดยเล่นทุกวัน มีจานวน 158 คน (ร้ อยละ
30.40) รองลงมาคือนักเรี ยนใช้ เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์ มีจานวน 111 คน
(ร้ อยละ 27.80) โดยที่ใน 1 วันมีนกั เรี ยนใช้ เวลาเล่นเกมออนไลน์ 3-4 ครัง้ ต่อวัน มีจานวน 150 คน
(ร้ อยละ 37.50) นัก เรี ย นใช้ เวลาใน 1 วัน เล่ น เกมออนไลน์ มี จ านวน 1-2 ครั ง้ ต่อ วัน มี จ านวน
126 คน (ร้ อยละ 31.50) และนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใช้ เวลาเล่ น เกมออนไลน์ โดยรวมตลอดวั น
ไม่เกิน 3 ชั่วโมง มีจานวน 196 คน (ร้ อยละ 49) และ นักเรี ยนใช้ เวลาใน 1 วันโดยรวมตลอดวัน
น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง มีจานวน 41 คน (ร้ อยละ 10.25)
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ตอนที่ 3 สถิติพนื ้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของตัวแปร โดยตรวจสอบข้ อตกลง
เบื ้องต้ นสาหรับการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ได้ แก่ การแจกแจง
แบบปกติ (Normal distribution) และความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรต้ องไม่เกิ ดปั ญ หาภาวะร่ วม
เส้ นตรง (Multicollinearity) ดังนี ้
1. ลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของตัวแปร
ผู้วิจยั ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของตัวแปรว่าเป็ นการแจงแจงแบบ
ปกติหรื อไม่ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง
(Kurtosis) ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) และค่านัยสาคัญทางสถิติของสถิติทดสอบไค-สแควร์
ทดสอบว่าตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในรู ปแบบความสัมพันธ์ มีการแจกแจงเป็ นแบบโค้ งปกติหรื อไม่
โดยพิ จ ารณาจากผลการทดสอบนัย ส าคัญ ทางสถิ ติของทัง้ ค่าความเบ้ แ ละความโด่ง ถ้ าไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 7
ตาราง 18 ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติของตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปร
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการประเมินสือ่
กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว
อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
สุขภาพจิต

𝐱̄̄
4.745

SD
0.610

Skewness
-0.020

Kurtosis
-0.090

p
0.947

4.427
4.638

1.067
0.741

-0.062
-0.028

-0.224
-0.093

0.564
0.934

5.005
4.705
4.925
4.940
4.555
3.953
4.729
3.237

0.867
0.884
0.829
0.920
0.819
1.129
0.839
1.117

-0.255
-0.134
-0.140
-0.136
-0.046
-0.003
-0.084
0.011

-0.510
-0.350
-0.376
-0.367
-0.198
-0.113
-0.264
-0.149

0.003
0.138
0.098
0.113
0.674
0.928
0.406
0.853

จากตาราง 18 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตที่ ใช้ ในการศึกษา
ในแบบจ าลองความสัม พั น ธ์ ทดสอบว่ า ตัว แปรที่ ศึ ก ษามี ก ารแจกแจงเป็ นโค้ ง ปกติ ห รื อ ไม่
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โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสาคัญ ทางสถิติของทัง้ ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรสังเกตที่ ศึกษาใน
รู ปแบบความสัมพันธ์ เกื อบทุกตัวแปรไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้ นตัวแปรทักษะการวิเคราะห์
แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีการบ่งชี ้ว่าตัวแปรทังหมด
้
นันมี
้ การแจกแจงแบบเป็ นโค้ งปกติ
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
ผู้ วิ จั ย ได้ ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรด้ วยการค านวณหาค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เพี ย ร์ สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ในกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังตาราง 19 ดังนี ้
ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ตัวแปร
1
สังเกต
1. BSK 1.00
2. BSF .093
3. AT
.241**
4. LT1 .245**
5. LT2 .342**
6. AC
.242**
7. CT
.289**
8. FM
.181**
9. FR
.213**
10. FT .239**
11. MH -.013
*P < .05, **P < .01

2

3

4

5

6

7

1.00
.157**
.207**
.166**
.189**
.224**
.273**
-.167**
.159**
.250**

1.00
.512**
.441**
.411**
.351**
.058
.132**
.308**
-.099*

1.00
.594**
.530**
.446**
.180**
.016
.453**
.007

1.00
.500**
.419**
.203**
.052
.395**
-.011

1.00
.439**
.325**
.068
.531**
.040

1.00
.394**
.075
.393**
.073

8

9

1.00
.052 1.00
.341** .121*
.241** -.087

10

11

1.00
-.029

1.00

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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BSK
BSF
AT
LT1
LT2
AC
CT
FM
FR
FT
MH

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการประเมินสื่อ
กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว
อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
สุขภาพจิต

จากตาราง 19 การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกต พบว่า มี ทัง้
ความสัมพันธ์ ทางบวกและความสัมพันธ์ ทางลบ โดยค่าความสัมพันธ์ ทางบวก มีค่าสหสัมพันธ์
ระหว่าง .121 ถึง .594 ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันมากที่สดุ ได้ แก่ ทักษะการวิเคราะห์กบั ทักษะการประเมินสื่อ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน เท่ากับ .594 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันน้ อยที่สุด คือ อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกม
ออนไลน์ กับลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ
.121 และค่าความสัมพันธ์ทางลบ มีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่าง -.099 ถึง -.167 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 และ .01 โดยตัว แปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน มากที่ สุด ได้ แ ก่ พฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัยกับอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์ สนั เท่ากับ -.167 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน้ อยที่สดุ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมกับสุขภาพจิต มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั เท่ากับ -.099
เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ ความเหมาะสมของข้ อมูลที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์
สมการโครงสร้ างเชิ งเส้ น ค่าสั ม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรไม่ควรสูงกว่า 0.85 (Kline,
2005: 56) เนื่องจากจะทาให้ เกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ (Multicollinearity) ในการศึกษาครัง้
นี ้ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกินกว่า 0.85 ตัวแปรที่ศึกษาครัง้ นี ้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
นามาวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ นต่อไป
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่ น
เกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
การวิ เ คราะห์ ค วามกลมกลื น ของแบบจ าลองความสั ม พั น ธ์ เป็ นการตรวจสอบ
แบบจาลองความสัมพันธ์ ที่ได้ พัฒ นาขึน้ ว่ามี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อไม่ โดย
พิจารณาถึงดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืน และขนาดอิทธิพลของแต่ละตัวแปรที่ปรากฏในแบบจาลอง
ความสัมพันธ์ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ อทดสอบความกลมกลื นของแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ หากพบว่าแบบจาลองไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกั บข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึง
ปรับแบบจาลองโดยพิจารณาค่าดัชนีปรับแต่งโมเดล (Model modification index) ที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ รวมถึงความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ในเชิ งแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง
จากการทดสอบความกลมกลื น ของแบบจ าลองกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า
2 = 188.83, df = 21, P = 0.000, CFI = 0.90, GFI = 0.92, TLI = 0.74, RMSEA = 0.142
ซึ่งข้ อมูลยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จึงจาเป็ นต้ องปรับแบบจาลอง เพื่อให้ แบบจาลอง
ความสัมพันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ ้น
แต่จ ากการพิ จ ารณาในเบื อ้ งต้ น พบว่า ค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบของตัว แปรสัง เกต
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
ปลอดภั ย มี ค่ า น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ .29 และ .31 ตามล าดั บ ซึ่ ง เป็ นค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบที่ต่า ผนวกกับค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตดังกล่าวไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จึง
สะท้ อนให้ เห็นว่า ตัวแปรสังเกตทังสอง
้
ไม่สามารถรวมเพื่อเป็ นองค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ จึงได้ แยกพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ าง
ทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยออกจากกันและทาการวิเคราะห์ ใหม่
เพื่อให้ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลมากยิ่งขึ ้น
จากการทดสอบความกลมกลื น ของแบบจ าลองกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า
2 = 191.40, df = 46, P = 0.000, CFI = 0.93, GFI = 0.94, TLI = 0.87, RMSEA = 0.089
ซึ่งข้ อมูลยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จึงจาเป็ นต้ องปรับแบบจาลอง เพื่อให้ แบบจาลอง
ความสัมพันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ ้น
แนวทางการปรับแบบจาลองในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยการปรับโมเดลในส่วนแรก ผู้วิจยั ได้ ตดั
เส้ นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สาคัญ หรื อเส้ นอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางลบออก 9 เส้ น ได้ แก่ 1) เส้ นอิทธิพล
ตัวแปรกิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยนที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ าง
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ทักษะ 2) เส้ น อิทธิ พ ลตัวแปรกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท ากับโรงเรี ยนที่ มี ต่อพฤติกรรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย 3) เส้ นอิทธิ พลตัวแปรอิทธิ พ ลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ที่มีต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ 4) เส้ นอิทธิพลตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนใน
การเล่นเกมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย 5) เส้ นอิทธิ พลตัวแปร
การรู้ เท่ า ทั น เกมออนไลน์ ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ เพื่ อ การเสริ ม สร้ างทั ก ษะ
6) เส้ น อิ ท ธิ พ ลตัว แปรการรู้ เท่ า ทัน เกมออนไลน์ ที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
ปลอดภัย 7) เส้ นอิทธิพลตัวแปรสุขภาพจิตที่มีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม 8) เส้ นอิทธิพลตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม และ 9) เส้ นอิทธิพลตัวแปรการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัวที่
มีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม รวมทังได้
้ เพิ่มเส้ นอิทธิพลบางเส้ น
จานวน 3 เส้ น ได้ แก่
1) เส้ นอิทธิ พ ลตัวแปรกิ จกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยนมี ผลต่อการรู้ เท่าทันเกม
ออนไลน์ โดยการลากเส้ นเป็ นไปตามแนวคิ ด ทฤษฎี ป ฏิ สัม พั น ธ์ นิ ย ม โดยตัว แปรทางด้ า น
สถานการณ์ ทางสังคมมีผลไปยังตัวแปรจิตตามสถานการณ์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของปทิตตา
รอดประพันธ์ , วิเชียร ธารงโสตถิสกุล และสายฝน วิบลู รังสรรค์ (2559) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมนุมในโรงเรี ยน เป็ นกิจกรรมที่พฒ
ั นาผู้เรี ยน ส่งผลให้ นกั เรี ยน
เกิดทักษะและการคิดอย่างรู้เท่าทัน
2) เส้ นอิทธิพลตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนมีผลต่อการรู้เท่าทันเกม
ออนไลน์ โดยการลากเส้ น เป็ น ไปตามแนวคิด ทฤษฎี ป ฏิ สัม พัน ธ์ นิ ย ม โดยตัวแปรทางด้ านจิ ต
ลักษณะมี ผลไปยังตัวแปรจิตตามสถานการณ์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของวันวิสา สรี ระศาสตร์
(2554) ที่พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย สะท้ อนให้ เห็นว่าการที่นกั เรี ยนเล็งเห็นความสาคัญที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคต รวมทังควบคุ
้
มบังคับตนเองให้ ร้ ู จกั อดได้ รอได้ เป็ นสิ่งที่จะทาให้ เกิดนักเรี ยน
เกิดความคิดที่จะเล่นเกมออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากการเล่นเกม
ออนไลน์ได้ อย่างถูกต้ อง
3) เส้ นอิทธิพลตัวแปรการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์มีผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสม โดยการลากเส้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของวัน วิสา สรี ระศาสตร์
(2554) ที่พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับเจตคติตอ่ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย สะท้ อนให้ เห็นว่า
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การที่นกั เรี ยนมีความรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ว่าการเล่นเกมออนไลน์ที่เหมาะสมมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร ก่อให้ เกิดการรับรู้ประโยชน์ รู้สึกพอใจ และพร้ อมที่จะกระทาการเล่นเกมออนไลน์ได้
อย่างเหมาะสม
ผลการทดสอบความสอดคล้ อ งของรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุข องพฤติก รรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น หลังจากการปรับโมเดล
พบว่า ค่าดัช นี วัด ความสอดคล้ อ งมี ค วามเหมาะสมสอดคล้ องกลมกลื น มากขึน้ พบว่า ได้ แ ก่
2 = 115.87, df = 52, P = 0.000, CFI = 0.97, GFI = 0.96, TLI = 0.95, RMSEA = 0.055
ตาราง 20 การเปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนก่อนและหลังปรับโมเดล
ดัชนี
2
2/df
CFI
GFI
NFI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
< 3.00
> .90
> .90
> .90
< .08

ค่ าดัชนีก่อนปรับ
 = 191.40, df = 46, p=0.00
2/df = 4.16
0.93
0.94
0.87
0.089
2

ค่ าดัชนีหลังปรับ
 = 115.87, df = 52, p=0.00
2/df = 2.23
0.97
0.96
0.95
0.055
2

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค่ า ดัช นี วัด ความกลมกลื น เหล่ า นี ก้ ั บ เกณฑ์ ที่ บ่ ง ชี ว้ ่ า แบบจ าลอง
มี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ แม้ ว่า ค่าไค-สแควร์ (2) จะยัง มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ซึ่งค่าไคสแควร์ ดงั กล่าวอาจมีนยั สาคัญทางสถิติได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ พบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นที่ ป รั บ แก้ โมเดล มี ค วามสอดคล้ องกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
จึงสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวได้ ถือว่าเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 1
ทังนี
้ ้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 21 และภาพประกอบ 10
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ตาราง 21 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวม
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวแปร
เชิงสาเหตุ DE
AC 0.43*
CT
0.28*
FM FR
FT
0.21*
MH LT
AT
2
R
* p < .05

LT
IE
0.61

AT
TE DE
IE
0.43* 0.02 0.40*
0.28* 0.26*
0.18* 0.21* -0.17 0.20*
0.93* 0.78

TE
0.42*
0.26*
0.18*
0.03
0.93*
-

DE
0.06
0.25*
-0.02
0.25*
0.21*

BSF
IE
0.09*
0.06*
0.04*
0.01
0.20*
0.28

BSK
TE DE
IE
0.09* 0.12*
0.12 0.11 0.08*
0.25* 0.09 0.04* 0.05*
-0.01 0.10 0.01
0.25* -0.02 0.20* 0.27*
0.21* 0.29* 0.22

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
BSK = พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
BSF = พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
AT = เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
LT1 = ทักษะการวิเคราะห์
LT2 = ทักษะการประเมินสื่อ
AC = กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
CT = การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
FM = สัมพันธภาพในครอบครัว
FR = อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
FT = ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
MH = สุขภาพจิต

TE
0.12*
0.19*
0.09
0.05*
0.11
-0.02
0.27*
0.29*

0.84

0.91

FM

FT

CT

AC

0.83

FM

0.21*

0.28*

0.43*

FR

0.25*
0.87

FR

LT

0.80

0.18*

0.74*
0.93*

LT2

MH

AT

R2=0.78

0.90

0.73

MH

0.25*

0.29*

AT

BSK

R2=0.22

R2=0.28

BSF

0.21*

ภาพประกอบ 10 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองความสัมพันธ์

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

FT

CT

AC

0.93

R2=0.61

LT1

SK1

*

0.71

0.72

SF2

SF1

SK2
0.82*
SK3
0.44

0.71*
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จากตาราง 21 ภาพและประกอบที่ 10 สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้
1. ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝงทุกตัวที่มี การทดสอบนัยสาคัญ ของค่านา้ หนักองค์ประกอบ พบว่า
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรสัง เกตมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Comrey & Lee, 1992) คือ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.70
ขึ ้นไปอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) ค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.63 ขึ ้นไปอยู่ในระดับดีมาก
(Very good) ค่ า น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบตั ง้ แต่ 0.55 ขึ น้ ไปอยู่ ใ นระดั บ ดี (Good) ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบตังแต่
้ 0.45 ขึ ้นไปอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.32 ขึ ้นไป
อยู่ในระดับแย่ (Poor) และค่าน ้าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า 0.32 อยู่ในระดับแย่มาก และควรถูก
ตัดออก (Disregard) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรแฝงการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ พบว่ามีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสัง เกตเท่ ากับ 0.74 แสดงว่า ตัวแปรสัง เกตที่ ใช้ วัด การรู้ เท่าทัน เกมออนไลน์ มี ค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบในระดับดีเยี่ยม โดยที่ตวั แปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ทักษะ
การประเมินสื่อ แสดงว่ามีความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการรู้เท่าทันเกมออนไลน์มากที่สดุ
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย พบว่ามีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเท่ากับ 0.71 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อ ย่ า งปลอดภั ย มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบในระดับ ดี เยี่ ย ม โดยที่ ตัว แปรสัง เกตที่ มี
ค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การเล่นเกมออนไลน์ที่ดี สถานที่เหมาะสมและการใช้ เงิน
ในปริ ม าณที่ พ อเหมาะ แสดงว่ า มี ค วามส าคัญ ต่ อ ตัว แปรพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์
อย่างปลอดภัยมากที่สดุ
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ พบว่า
มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง 0.71-0.82 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะทุกองค์ประกอบมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
ในระดับดีเยี่ยม โดยที่ตวั แปรสังเกตที่มีค่ านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ทักษะการวางแผน
และการตัด สิ น ใจ แสดงว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ตัว แปรแฝงพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์
เพื่อการเสริมสร้ างทักษะมากที่สดุ
โดยภาพรวม ตัวแปรสังเกตทุกตัวมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบเป็ นค่าบวกและมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่าผลการวิเคราะห์ ส อดคล้ องกับ โครงสร้ างของแต่ล ะตัวแปรแฝง
แสดงว่า การวัดตัวแปรแฝงในแบบจาลองมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างอีกด้ วย
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2. อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ ที่มีต่อตัวแปรผล
ตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวม (Total effect) ทังต่
้ อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่ อการเสริ ม สร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัยมากที่ สุด อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
(AT) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.29 และ 0.21 ตามลาดับ รองลงมาคือ สุขภาพจิต (MH)
และสัมพันธภาพในครอบครัว (FM) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวม (Total effect) ต่อพฤติกรรม
การเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างปลอดภัย อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
อิท ธิ พ ลเท่ากัน คื อ 0.25 การรู้ เท่ าทัน เกมออนไลน์ (LT) เป็ น ตัวแปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยรวม (Total
effect) ทัง้ ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัยมากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ า กั บ 0.27 และ 0.20 ตามล าดั บ ส าหรั บ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct effect) ต่ อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะมากที่สดุ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม (AT) โดยมี ค่าสัม ประสิทฺธ์ิ อิทธิ พ ลเท่ากับ 0.29 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และตัวแปรที่ มี อิทธิ พ ลทางตรง (Direct effect) ต่อพฤติกรรมการเล่ นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัยมากที่สุดคือ สุขภาพจิต (MH) และสัมพันธภาพในครอบครัว (FM) โดยมี
ค่าสัมประสิทฺธิ์อิทธิพลเท่ากันคือ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม (AT) มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ลเท่ากับ 0.21
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะมากที่สดุ คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ (LT) โดยมีคา่ สัมประสิทฺธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ กิ จกรรมเหมาะสมที่ทา
ร่วมกับโรงเรี ยน (AC) โดยมีคา่ สัมประสิทฺธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 การควบคุม การเล่ น เกมออนไลน์ (CT) โดยมี ค่าสัม ประสิ ทฺ ธ์ิ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.08 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ โดยมีคา่ สัมประสิทฺธ์ิ
อิทธิ พ ลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรที่ มีอิทธิ พ ลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยมากที่สุด คือ การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ (LT) โดยมี
ค่าสัมประสิทฺธ์ิอิทธิ พลเท่ากับ 0.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ กิจกรรม
เหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน (AC) โดยมีค่าสัมประสิทฺธ์ิ อิทธิพลเท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ (CT) โดยมีค่าสัมประสิทฺธ์ิอิทธิพลเท่ากับ
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0.06 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ โดยมี
ค่าสัมประสิทฺธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.04 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สรุปผลการวิเคราะห์ ตามสมมติฐานการวิจัยข้ อ 1
จากอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรเชิ ง สาเหตุที่ มี ต่อ ตัวแปรผล ทัง้ อิ ท ธิ พ ลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้ อมสามารถสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1 แบบจาลองสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ ้น
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ ้น
มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยมี ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรงและอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อม
ตามสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.1 “กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยนมีอิทธิ พล
ทางตรงต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท ากับ โรงเรี ย นไม่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง
สรุปได้ วา่ ปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.2 “กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยนมีอิทธิ พล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัยผ่านเจตคติ ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.3 “การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทันเกมออนไลน์”
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า การควบคุม การเล่ น เกมออนไลน์ ในครอบครั ว มี
อิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.28 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.4 “การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัวมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านการรู้เท่าทันเกมออนไลน์”
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า การควบคุม การเล่ น เกมออนไลน์ ในครอบครั ว มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่น
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เกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ผ่านการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ ว่า
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิ จั ยข้ อ 1.5 “อิทธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่นเกมออนไลน์ มี
อิทธิพลทางตรงต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิเคราะห์พ บว่า อิทธิ พลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์มีอิทธิ พ ล
ทางตรงต่อ เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มี ค่าอิทธิ พ ลเท่ากับ 0.18
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ วา่ สนับสนุนสมมติฐาน
การวิจยั
สมมติฐานการวิ จั ยข้ อ 1.6 “อิทธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่นเกมออนไลน์ มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า การควบคุม การเล่ น เกมออนไลน์ ใ นครอบครั ว มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ อ ย่ า งปลอดภั ย ผ่ า นเจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม
ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.7 “สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า สัม พั น ธภาพในครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่สมั พันธภาพในครอบครัวไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่ อการเสริ มสร้ างทักษะ ดังนัน้ ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่า สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
เป็ นบางส่วน
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สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.8 “ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีอิทธิพ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนไม่มีอิทธิ พ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ วา่ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.9 “สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิเคราะห์พบว่า สุขภาพจิตมีอิทธิพ ลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเ
กมออนไลน์ อ ย่ า งปลอดภั ย มี ค่า อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.25 อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
แต่สุขภาพจิตไม่มี อิทธิ พ ลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อการเสริ ม สร้ างทักษะ
ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เป็ นบางส่วน
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.10 “การรู้เท่าทันเกมออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
โดยผู้วิจัยได้ ป รับ โมเดลด้ วยการตัด เส้ น อิ ท ธิ พ ลเส้ น นี อ้ อก เนื่ อ งจากไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และความเป็ นไปทางด้ านแนวคิดและทฤษฎี
สมมติฐานการวิ จั ยข้ อ 1.11 “เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ
0.21 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมมี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ เพื่ อการเสริ ม สร้ างทัก ษะ มี ค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.29 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ ว่า
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
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นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ เพิ่มเส้ นอิทธิพล จานวน 3 เส้ น ดังนี ้
1) “กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้ เท่าทันเกม
ออนไลน์”
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ท ากับ โรงเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) “ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทัน
เกมออนไลน์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) “การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์มีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม”
ผลการวิเคราะห์พบว่า การรู้เท่าทันเกมออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจต
คติต่อพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มี ค่าขนาดอิท ธิ พ ลเท่ากับ 0.93 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ดังนัน้ จึง สามารถสรุ ป ได้ ว่า สนับ สนุน สมมติฐ านที่ 1.2 - 1.6 และ 1.11 และ
สนับสนุนสมมติฐานเป็ นบางส่วนที่ 1.7 และ 1.9
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 นันค้
้ นพบตัวแปรที่สาคัญและ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ พบว่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรง คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.29 นอกจากนี ้ ยังพบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้ อม คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทากับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่น
เกมออนไลน์ มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.27, 0.12, 0.08 และ 0.05 ตามลาดับ
2. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรง คือ สุขภาพจิต สัมพันธภาพในครอบครัว และเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.25, 0.25 และ 0.21 ตามลาดับ นอกจากนี ้ ยังพบตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้ อม คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน และการควบคุม
การเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.20, 0.09 และ 0.06 ตามลาดับ
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จากผลการวิจยั ข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ เลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและมีคา่ อิทธิพล
มากต่อ พฤติ ก รรมทัง้ 2 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ เจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม แต่ ค่ า อิ ท ธิ พ ลค่ อ นข้ างน้ อย จึ ง พิ จ ารณาตั ว แปรถั ด ไป ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงแค่
1 องค์ประกอบ คือ สุขภาพจิต และพิจารณาตัวแปรที่มีคา่ อิทธิพลโดยรวมสูง แต่มีอิทธิพลทางอ้ อม
กับ พฤติก รรมทัง้ 2 องค์ป ระกอบ คือ การรู้ เท่าทัน เกมออนไลน์ รวมเป็ น 3 ตัวแปรที่ มี อิ ท ธิ พ ล
โดยรวมและอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมที่มากอยู่ในอันดับ ต้ นๆ กว่าตัวแปรอื่นที่เหลือ
คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว และอิทธิพล
ของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ ผู้วิจยั จึงได้ นาแค่ 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ มาเป็ นเทคนิคในการปรับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในการวิจยั ระยะที่ 2 โดยนามาใช้ ในการออกแบบ
และพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พื่อให้
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์คือพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาวและคงทนถาวร
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการวิจัยข้ างต้ น จะทาให้ ทราบถึงตัวแปรที่ มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยนที่มีระดับ
ของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่อยู่ในปริ มาณต่าหรื อที่เรี ยกว่านักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มเสี่ยงนัน้ ผู้วิจยั ต้ องการทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเป็ นกลุ่มใดเพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการวางแผนและควบคุมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมสาหรับ
นัก เรี ย นที่ เ ป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งกลุ่ ม นี ้ ซึ่ ง ควรได้ รั บ การพั ฒ นาโดยเร่ ง ด่ ว น ในสถานศึ ก ษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ น้ โดยผู้ วิ จัย ได้ ท าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยสถิ ติ อ นุ ม าน
(Inferential Statistics) ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ t-test ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) วิธี การของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างกัน ทางชี วสังคม
และภูมิหลังว่าจะมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่แตกต่างกันหรื อไม่ และใช้ การ
วิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขัน้ (Stepwise Multiple Regression) เพื่ อแสวงหาเปอร์ เซ็น ต์
การทานายที่สาคัญ และลาดับการทานายในตัวแปรตามของงานวิจัย ซึ่งก็ คือพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สาหรับเปรี ยบเทียบอานาจในการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระที่เป็ นตัว
แปรทางชีวสังคมและภูมิหลัง โดยผลการวิจยั พบผลที่สาคัญบ่งชี ้ว่ากลุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ นตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังที่มีลักษณะที่น่าปรารถนาในงานวิจยั นี ้ คือพฤติกรรม
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การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ในปริ มาณต่า หรื อที่เรี ยกว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งต้ อง
ได้ รับการพัฒ นาโดยเร่ งด่วนคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีพ ฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมในระดับต่า ได้ แก่ กลุ่มนักเรี ยนที่พานักพักอาศัยอยู่คนเดีย วและกลุ่มนักเรี ยนที่มี
เกรดเฉลี่ ย 2.50-2.99 โดยเสนอแนะปั จ จัยปกป้อ งที่ ได้ จ ากการวิเคราะห์ โดยมี ปั จ จัย ปกป้องที่
สาคัญตามลาดับจากมากไปน้ อยได้ แก่ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์
ในครอบครัว และเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1. เปรี ยบเทียบตัวแปรทางชีวสังคมและภูมิหลัง กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ซึ่ง ได้ แก่ เพศ ระดับชันการศึ
้
กษา ผลการศึกษา ที่พักอาศัย และ สถานภาพของ
บิดา-มารดาโดยผู้วิจยั ต้ องการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเกี่ ยวกับความแตกต่างกันทางชีว
สังคมและภูมิหลังจะมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่แตกต่างกันหรื อไม่ดงั ตาราง
22 – 29
ตาราง 22 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมจาแนกตามเพศ
ชาย (n=107)
SD
𝐱̄̄
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

4.58

0.51

หญิง (n=293)
SD
𝐱̄̄
4.59

0.56

t

Sig.

-1.41

.89

จากตารางที่ 22 ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ Independent Sample t–test แสดง
ว่านักเรี ยนที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่แตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ .05
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ตาราง 23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จาแนกตามระดับชันการศึ
้
กษา
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

.108
119.604
119.712

2
397
399

.054
.301

.179

.84

จากตารางที่ 23 ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิ ติ F–test แสดงว่านักเรี ยนในแต่ละ
ระดับ การศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมไม่ แ ตกต่า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ .05
ตาราง 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จาแนกตามสถานภาพของบิดามารดา
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

11.755
259.005
270.760

3
396
399

3.918
.654

5.991

.84

จากตารางที่ 24 ผลการทดสอบด้ วยค่ า สถิ ติ F–test แสดงว่ า นั ก เรี ย นที่ มี
สถานภาพของบิดา – มารดาต่างกัน มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่ แตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ .05
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ตาราง 25 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมจาแนกตามผลการศึกษา

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เกรดเฉลี่ย
2.50 - 2.99
( n  160 )
SD
𝐱̄̄
4.51
0.06

เกรดเฉลี่ย
3.00 – 4.00
( n  240 )
SD
𝐱̄̄
4.64
0.84

t

Sig.

-2.317

.021

จากตารางที่ 25 ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ Independent Sample t–test แสดงว่า
นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และ นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 – 4.00 มีพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมแตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 โดยนัก เรี ย น
ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 – 4.00 มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าเกรดเฉลี่ ย
2.50 – 2.99
ตาราง 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จาแนกตามที่พกั อาศัย
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

2.643
117.069
119.712
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

MS

F

Sig.

2
397
399

1.322
.295

4.482

.012*
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จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ F–test แสดงว่านักเรี ยนที่มีที่พกั อยู่
กับเพื่อนมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่านักเรี ยนที่พกั อยูค่ นเดียว อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 เมื่ อพบความแตกต่าง จึง ได้ ท าการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่
ด้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังตาราง 16
ตาราง 27 การทดสอบความแตกต่างรายคูข่ องของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
จาแนกตามที่พกั อาศัย
อยู่คนเดียว
อยูค่ นเดียว
อยูก่ บั ครอบครัว (บิดา – มารดา)
อยูก่ บั เพื่อน
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อยู่กับครอบครัว
(บิดา – มารดา)

อยู่กับเพื่อน
.031*

.031*

จากตารางที่ 27 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe’s Method) พบว่า มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่านักเรี ยนที่พกั
อยูค่ นเดียว
ตาราง 28 การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมจาแนกตาม
ที่พกั อาศัย
ตัวแปร
อิสระ
ที่พกั อาศัย

การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของตัวแปรตาม
กลุ่มที่มคี ่ าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มคี ่ าเฉลี่ยปานกลาง
กลุ่มที่มคี ่ าเฉลี่ยต่า
อยูก่ บั เพื่อน
อยูก่ บั ครอบครัว (บิดา – มารดา)
อยูค่ นเดียว
= 4.80
= 4.61
= 4.44

จากตารางที่ 28 พบว่านักเรี ยนที่ มีที่พักอาศัยอยู่กับเพื่ อน มี พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากที่สดุ และ นักเรี ยนที่มีที่พกั อาศัยอยู่คนเดียวมีพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมต่าที่สดุ
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ตาราง 29 ผลการทานายพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ น
กลุ่ม
รวม
เกรดเฉลีย่ 2.50 – 2.99
เกรดเฉลีย่ 3.50 – 4.00
อยูค่ นเดียว
อยูก่ บั เพื่อน
อยูก่ บั ครอบครัว
(บิดา – มารดา)

จานวน
คน
400
140
260
67
20
313

% ทานาย
20.6
11.0
24.8
39.8
21.6
18.2

ปั จจัย 9 ตัวแปร
ตัวทานาย
8,3,2
8,2
8.3
7,3
8
8,3,2

ตัวทานายที่ 1 คือ สัมพันธภาพในครอบครัว
ตัวทานายที่ 2 คือ การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
ตัวทานายที่ 3 คือ อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์
ตัวทานายที่ 4 คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน
ตัวทานายที่ 5 คือ ลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตน
ตัวทานายที่ 6 คือ สุขภาพจิต
ตัวทานายที่ 7 คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวทานายที่ 8 คือ การรู้เท่าทันเกมออนไลน์

ค่ าเบต้ า
.20,.13,.08
.13,.13
.32,.13
.27,.24
.34
.18,.12,.11
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ผลการวิจัยระยะที่ 2
ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็ น การวิจัยเชิ ง ทดลอง เพื่ อทดสอบประสิท ธิ ผลโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่ อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยในการวิจัย
ระยะที่ 2 ได้ นาเสนอผลการวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปร (ตาราง 30
– ตาราง 31)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (ตาราง 32 – ตาราง 39)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมตามโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม (ตาราง 40)
ก่อนการนาเสนอผลการวิจยั ในระยะที่ 2 ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
x̄
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จานวนตัวอย่าง
df
แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
F
แทน การทดสอบด้ วยค่าสถิตเิ อฟ (F-test)
t
แทน การทดสอบด้ วยค่าสถิตทิ ี (t-test)
p
แทน ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (P-value)
d
แทน ค่าอิทธิพล (Effect size)
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ างและค่ าสถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปร
ตาราง 30 จานวนและร้ อยละของลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง

กลุ่มทดลอง(N=40)
จานวน

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
ระดับชัน้ เรียน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
เกรดเฉลี่ยสะสม
2.50-2.99
3.01-3.50
3.51-4.00
สถานที่พักอาศัย
หอพัก/บ้ านเช่า
อยูก่ บั บิดามารดา
อยูก่ บั เพื่อน
สถานภาพของบิดามารดา
พ่อแม่อยูด่ ้ วยกัน
พ่อแม่หย่าร้ าง
พ่อแม่แยกกันอยู่

ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
(N=40)
จานวน ร้ อยละ

รวม
(N=80)
จานวน ร้ อยละ

20
20

50.0
50.0

20
20

50.0
50.0

40
40

50.0
50.0

4
15
10
10
1

10.0
37.5
25.0
25.0
2.5

7
21
8
4
-

17.5
52.5
20.0
10.0
-

11
36
18
14
1

13.8
45.0
22.5
17.5
1.3

12
12
16

30.0
30.0
40.0

12
12
16

30.0
30.0
40.0

24
24
32

30.0
30.0
40.0

21
12
7

52.5
30.0
17.5

17
10
13

42.5
25.0
32.5

38
22
20

47.5
27.5
25.0

17
17
6

42.5
42.5
15.0

1
35
4

2.5
87.5
10.0

18
52
10

22.5
65.0
12.5

31
5
4

77.5
12.5
10.0

33
5
2

82.5
12.5
5.0

64
10
6

80.0
12.5
7.5
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ตาราง 30 (ต่อ)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
สัมพันธภาพในครอบครัว
รักใคร่และช่วยเหลือกันดี
ไม่ราบรื่ น ทะเลาะกันบ่อย
ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กนั
แหล่ งเล่ นเกมออนไลน์
บ้ านตนเอง
บ้ านเพื่อน
ร้ ามเกม

กลุ่มทดลอง(N=40)

กลุ่มควบคุม
(N=40)
จานวน ร้ อยละ

รวม
(N=80)
จานวน ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

33
4
3

82.5
10.0
7.5

37
2
1

92.5
5.0
2.5

70
6
4

87.5
7.5
5.0

35
5

87.5
12.5

38
2
-

95.0
5.0
-

73
2
5

91.3
2.5
6.3

จากตาราง 30 แสดงลักษณะเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
80 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน เมื่อพิจารณาตามลักษณะพื ้นฐานทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี ้
เพศ ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยนเพศชายและเพศหญิ ง
สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0
อายุ ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนอายุ 13 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
37.5 และ 52.5 ตามล าดับ รองลงมา คือ กลุ่ม ทดลองเป็ นนักเรี ยนอายุ 14 และ 15 ปี มี สัดส่วน
เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ส่วนกลุม่ ควบคุมเป็ นนักเรี ยนอายุ 14 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 20.0
ระดั บ ชั ้น เรี ย น ทั ง้ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ เป็ นนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีสดั ส่วนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 รองลงมา คือ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 และ 2 มีสดั ส่วนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 30.0
เกรดเฉลี่ยสะสม ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ นกั เรี ยนมีเกรดเฉลี่ย
สะสม 2.50-2.99 คิดเป็ นร้ อยละ 52.5 และ 42.5 รองลงมา คือ กลุ่มทดลอง นักเรี ยนมีเกรดเฉลี่ย
สะสม 3.01-3.50 คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 ส่วนกลุ่ม ควบคุม นัก เรี ยนมี เกรดเฉลี่ ย สะสม 3.50-4.00
คิดเป็ นร้ อยละ 32.5
สถานที่พักอาศัย ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม นักเรี ยนในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่
อาศัย อยู่ห อพัก /บ้ า นเช่า และอาศัย อยู่กับ บิ ด ามารดา มี สัด ส่ ว นเท่ า กัน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 42.5
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ส่วนนักเรี ยนในกลุ่มควบคุม ส่วนนักเรี ยนในกลุ่ม ควบคุมส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบั บิดามารดา คิดเป็ น
ร้ อยละ 87.5
สถานภาพของบิดามารดา ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน
ที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน คิดเป็ นร้ อยละ 77.5 และ 82.5 ตามลาดับ รองลงมา คือ นักเรี ยนที่พ่อแม่หย่า
ร้ าง มีสดั ส่วนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 12.5
สัมพันธภาพในครอบครัว ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนที่
มี สัม พั น ธภาพในครอบครั ว แบบรั ก ใคร่ แ ละช่ ว ยเหลื อ กั น ดี คิ ด เป็ นร้ อยละ 82.5 และ 92.5
ตามลาดับ รองลงมา คือ นักเรี ยนที่มี สัม พันธภาพในครอบครัวแบบไม่ราบรื่ น ทะเลาะกันบ่อย
คิดเป็ นร้ อยละ 10.0 และ 5.0 ตามลาดับ
แหล่ งเล่ นเกมออนไลน์ ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนเล่น
เกมออนไลน์ที่บ้านตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 87.5 และ 95.0 ตามลาดับ รองลงมา คือ ในกลุ่มทดลอง
นักเรี ย นเล่นเกมออนไลน์ ที่ ร้านเกม คิด เป็ น ร้ อยละ 12.5 ส่วนในกลุ่ม ควบคุม นักเรี ยนเล่นเกม
ออนไลน์ที่บ้านเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0
ตาราง 31 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสยั ของตัวแปรที่ใช้ จาแนกตามกลุม่ การทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
ตัวแปร

รวม
(N=80)

กลุ่มทดลอง(N=40) กลุ่มควบคุม(N=40)

SD
𝐱̄̄
𝐱̄̄
1. พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้ างทักษะ
ก่อนการทดลอง
4.64
0.56
4.58
หลังการทดลอง
4.95
0.33
4.63
ติดตามผล
4.96
0.46
4.58
2. พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างปลอดภัย
ก่อนการทดลอง
4.16
0.62
4.37
หลังการทดลอง
4.49
0.52
4.15
ติดตามผล
4.74
0.34
4.37

พิสัย

SD

𝐱̄̄

SD

0.79
0.59
0.79

4.61
4.79
4.77

0.68
0.70
0.73

3.53
3.53
3.53

0.68
0.41
0.68

4.27
4.32
4.56

0.54
0.56
0.63

3.17
4.67
3.67
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ตาราง 31 (ต่อ)
ตัวแปร

รวม
(N=80)

กลุ่มทดลอง(N=40) กลุ่มควบคุม(N=40)
𝐱̄̄

SD

𝐱̄̄

3. สุขภาพจิต
ก่อนการทดลอง
3.46
0.44
3.60
หลังการทดลอง
3.76
0.54
4.45
ติดตามผล
3.77
0.19
3.60
4. เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ก่อนการทดลอง
4.36
0.55
4.44
หลังการทดลอง
4.81
0.55
4.40
ติดตามผล
4.83
0.45
4.44
5. การรู้เท่ าทันเกมออนไลน์
ก่อนการทดลอง
4.41
0.62
4.51
หลังการทดลอง
4.95
0.57
4.51
ติดตามผล
4.96
0.45
4.51

พิสัย

SD

𝐱̄̄

SD

0.73
0.60
0.73

3.53
4.11
3.69

0.69
0.97
0.80

3.77
5.00
4.15

0.64
0.63
0.64

4.40
4.61
4.64

0.66
0.68
0.57

2.83
3.25
2.33

0.70
0.70
0.70

4.46
4.73
4.73

0.72
0.71
0.65

3.18
2.91
2.73

จากตาราง 31 เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมพบว่ า พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมในแต่ล ะด้ าน ทัง้ ด้ านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะ และด้ าน
พฤติกรรมการเล่นมเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล โดยกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ไม่สามารถสรุปได้ อย่างทันทีวา่ การเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมในแต่ล ะด้ า นเกิ ด มาจากโปรแกรมเสริ ม สร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยต้ องมีการทดสอบทางสถิติเพื่ อยืนยันความ
แตกต่างและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในลาดับถัดไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ก่อนทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ ทาการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์
ข้ อมูล ในการใช้ ส ถิ ติวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุตัวแปร (MANOVA) และสถิ ติวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนร่วมพหุตวั แปร โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (Hir et al., 2010: 456-457)
1) การแจกแจงของตัวแปรเป็ นปกติ กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยนี ้ มี กลุ่มทดลอง
จานวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้ อมูลจึงใช้ การตรวจสอบ

195
ความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง (Kurtosis) ของตัว แปรแต่ ล ะตัว ควบคู่กั บ การใช้ สถิ ติ
Shapiro-Wilk (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545) โดยเกณฑ์ที่ใช้ คือตัวแปรควรมีค่าความเบ้ หรื อความ
โด่งเกิ น 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ ตวั แปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมในแต่ละด้ านมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาจากความเบ้ และความโด่งพบว่า ไม่มี
ตัวแปรใดที่มีค่าความเบ้ หรื อความโด่ง เกิน 2 (± 2) จึงสามารถสรุปได้ ว่าข้ อมูลทังหมดมี
้
การแจก
แจงแบบโค้ งปกติ (George & Mallery, 2010) ข้ อมูลจึงเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2) ความเท่ ากันของเมทริกซ์ ความแปรปรวน-แปรปรวนร่ วม จากการตรวจสอบ
โดยใช้ Box’s M Test ในแต่ล ะกลุ่มตัวแปร เพื่อพิจารณาความมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05
(กัลยา วานิชย์บัญ ชา. 2549: 186) และตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัวแปร
ทุกตัวด้ วยวิธี Levene’s Test ของทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ทัง้ ในระยะก่ อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล 1 เดือน รวมทัง้ ตรวจสอบความสั ม พันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรตามด้ วยวิธี Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อวิเคราะห์ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการตรวจสอบโดยใช้ Box’s M Test ในแต่ละกลุ่มตัวแปร พบว่ามีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (p < .05) เฉพาะตัวแปรพฤติก รรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมในระยะหลัง การ
ทดลอง แสดงว่าความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตัวแปรตามในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม เมื่อตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวด้ วยวิธี Levene’s Test ของ
ทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ผลการวิเคราะห์ พ บว่า พฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมในระยะหลังการทดลอง พบความแตกต่างในพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม ด้ านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ และด้ านพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย และเมื่ อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามด้ วยวิธี Bartlett’s
Test of Sphericity ผลการวิเคราะห์พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรตามทุกตัวในแต่
ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กนั ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์จึงมีความน่าเชื่อถือมากพอแม้ วา่ Box’s M Test
ละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นนี ้ จึงสามารถทดสอบสมมติฐานต่อไปได้
3) การวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร จากการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์
เพื่ อ ทดสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ของการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบพหุ ดัง ตาราง 13 พบว่า
พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทัก ษะในระยะก่ อนการทดลองมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะในระยะติดตามผล (r = .576)
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยในระยะก่อนการทดลองมีความสัมพั นธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยในระยะติดตามผล (r = .691) นอกจากนี ้ พฤติกรรม
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การเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะในระยะหลังการทดลองมี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะในระยะติดตามผล (r = .269) และพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยในระยะหลังการทดลองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยในระยะติดตามผล (r = .248) ซึ่งเห็นได้ ชดั ว่า ตัวแปรที่วดั ก่อน
การทดลองและตัวแปรที่วดั หลังการทดลอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับตัวแปรที่วดั ติดตามผล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ กุ ตัว
ตาราง 32 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
แต่ละด้ าน ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
ตัวแปร
1
1
2
-.215
3
.027
4
.137
5
.576**
6
-.082
*p<.05, ** p<.01

2

3

4

5

6

.066
-.029
-.215
.691**

.185
.269*
.093

.080
.248*

-.086

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
1 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ (วัดก่อนการทดลอง)
2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย (วัดก่อนการทดลอง)
3 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ (วัดหลังการทดลอง)
4 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย (วัดหลังการทดลอง)
5 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ (วัดติดตามผล)
6 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย (วัดติดตามผล)
2.1 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ (MANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้ อ 1
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2.1.1 ในระยะหลังการทดลอง นัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ ได้ รับ โปรแกรม
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม สูงกว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่ไม่ได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ก่อนทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบทังในกลุ
้
่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เพื่อตรวจสอบความเท่าเทียมกันของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ด้ วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบพหุ (MANOVA) โดยใช้ ตวั แปรที่วดั ก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรตาม ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 22
ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุของตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง จาแนกตามกลุม่ การทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน
Multivariate
Univariate
ด้ านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
ด้ านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย

Wilk’s Lambda
.963

F
1.479

df
2

p-value
.234

.122

1

.728

2.996

1

.087

จากตาราง 33 พบว่า ไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม
(Wilk’s lambda = .963, F = 1.479, p = .234) แสดงว่า กลุ่ม ตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม นั่น คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมก่อนการ
ทดลองที่เท่าเทียมกัน
ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่วดั ในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม
แหล่ งความแปรปรวน
กลุม่ การทดลอง

Wilk’s Lambda
.875

F
5.498

df
2

p-value
.006
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จากตาราง 34 เมื่อพิจารณาผลของกลุ่มการทดลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลของกลุ่ม
การทดลองมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Wilk’s lambda = .875, F = 5.498, p = .006) แสดง
ว่า คะแนนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบในระยะหลังการ
ทดลอง ระหว่างนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่ได้ รับและไม่ได้ รับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
เพื่ อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ตัวแปร
ดังนัน้ จึงได้ ทาการทดสอบว่ามีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันที่ตวั แปรใดบ้ าง ดังตาราง 35
ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบ ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ที่วดั ในระยะหลังการทดลอง
ตัวแปร
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย

แหล่ งความแปรปรวน
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง

SS
2.048
36.988
2.335

df
1
78
1

MS
2.048
.474
2.235

ความคลาดเคลือ่ น

22.451

78

.288

F
4.319

P
.041

8.111

.006

จากตาราง 35 พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ระหว่าง
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ได้ แ ก่ ด้ า น
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ (F = 4.319, p = .041) และด้ านพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย (F = 8.111, p = .006) เมื่อพบความแตกต่าง จึงได้ ทาการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธี Bonferroni ดังตาราง 25
ตาราง 36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมที่มีตอ่ พฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบ ในระยะหลังการทดลอง
ตัวแปร

ช่ วงเวลา

กลุ่ม

𝐱̄̄

พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ

หลังการ
ทดลอง

ทดลอง

4.953

พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย
*P<.05

หลังการ
ทดลอง

ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

4.633
4.496
4.154

Mean
difference

ES

.320*

0.46

.342*

0.64
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จากตาราง 36 เมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยแล้ ว แสดงให้ เห็น ว่า กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ย
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อเสริ ม สร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
ปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.46 และ 0.64 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นค่าอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า
ความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็ นผลมาจากอิทธิพลของ
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ น
การยอมรับสมมติฐาน
2.1.2 ในระยะติดตามผล นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ นที่ได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สูง
กว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นที่ไม่ได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
โดยผู้วิจัยได้ น าตัวแปรพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะ และ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ที่วดั ในระยะก่อนการทดลอง มาเป็ นตัวแปรร่ วม
(Covariate) เนื่ องจากตัวแปรทัง้ สองที่ วัดในระยะก่อนการทดลอง มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อเสริ ม สร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
ปลอดภัย ที่ วัดในระยะติดตามผล จึงทาให้ ผ้ ูวิจัยเลื อกใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมพหุ
(MANCOVA: Multivariate analysis of covariance) แสดงผลดังตาราง 26
ตาราง 37 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มพหุ เพื่ อ ทดสอบความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่วดั ในระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยมีตวั แปรร่วม คื อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในระยะก่อนการ
ทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน
ตัวแปรร่วม
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
กลุม่ การทดลอง

Wilk’s Lambda

F

df

p-value

.649
.354
.560

20.258
68.502
29.458

2
2
2

.000
.000
.000
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จากตาราง 37 เนื่ อ งจากการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมพหุมี ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น ว่า
ตัวแปรร่วมต้ องมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ทังพฤติ
้ กรรมการเล่น
เกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ที่วดั ในระยะ
ก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กบั คะแนนของตัวแปรที่วดั ในระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ที่วดั ในระยะก่ อนการทดลองมีความสัมพันธ์ กับตัวแปรตาม เป็ นไป
ตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลของกลุ่ม การทดลอง เมื่ อท าการควบคุม ให้ ทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะและพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัยเท่าเทียมกันก่อนการทดลองแล้ ว ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลของกลุ่มการทดลอง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 (Wilk’s lambda = .560, F = 29.458, p = .000) แสดงว่ า
คะแนนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบในระยะติดตามผล
ระหว่างนักเรี ยนชันมั
้ ธ ยมศึกษาตอนต้ นที่ได้ รับและไม่ได้ รับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ อ
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ตัวแปร ดังนัน้
จึงได้ ทดสอบว่ามีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันที่ตวั แปรใดบ้ าง ดังตาราง 27
ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบที่วดั ในระยะติดตามผล
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตัวแปร
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย

แหล่ งความแปรปรวน
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

SS
2.060
25.648
6.161
10.074

Df
1
76
1
76

MS
2.060
.337
6.161
.133

F
6.104

P
.016

46.475 .000

จากตาราง 38 พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ พฤติกรรม
การเล่น เกมออนไลน์ เพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะ (F = 6.104, p = .016) และพฤติก รรมการเล่น เกม
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ออนไลน์อย่างปลอดภัย (F = 46.475, p = .000) เมื่อพบความแตกต่าง จึงได้ ทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธี Bonferroni ดังตาราง 28
ตาราง 39 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ที่มีตอ่ พฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ประกอบ ในระยะติดตามผล
ตัวแปร
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างปลอดภัย

ช่ วงเวลา
ติดตามผล
ติดตามผล

กลุ่ม

𝐱̄̄

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

4.934
4.606
4.842
4.277

Mean
difference

ES

.327*

0.46

.566*

0.93

*P<.05

จากตาราง 39 เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่าเฉลี่ ยที่ ป รับ ด้ วยตัวแปรร่ วมแล้ ว แสดงให้ เห็ น ว่า
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะติดตามผล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคา่ ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.46 และ 0.93 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นค่าอิทธิพลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และระดับสูง ตามลาดับ แสดงว่าความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม ควบคุมเป็ นผลมาจากอิทธิพ ลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ อส่งเสริ ม
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็ นการยอมรับสมมติฐาน
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสร้ าง
พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ตามโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ภายหลังการจัดกิ จ กรรมโครงการในครัง้ สุด ท้ ายในระยะติด ตามผล ผู้วิจัยได้ ให้ กลุ่ม
ทดลองทุก คนท าการประเมิ น กิ จ กรรมในโครงการ พื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มูล ในการพัฒ นากิ จ กรรมใน
โปรแกรมให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยระดับการให้ คะแนนนันอยู
้ ่ระหว่าง 1-5 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจมีคะแนนดังตาราง 29
ตาราง 40 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ข้ อความ
1. กิจกรรมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
2. เนื ้อหากิจกรรมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมมีความเหมาะสม
4. เอกสารกิจกรรม เขียนเข้ าใจง่าย สอดคล้ องกับกิจกรรมที่ทา
5. วิทยากรใช้ ภาษาเข้ าใจง่ายและน ้าเสียงชัดเจน
6. วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดกิจกรรมได้ ชดั เจน
7. ความรู้ที่ได้ รับจากการทากิจกรรมในครัง้ นี ้เป็ นไปตามความคาดหวังของท่าน
8. ท่านได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรม
9. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจกับกิจกรรมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมนี ้
รวม

คะแนนเฉลี่ย
4.68
4.48
4.13
4.28
4.40
4.43
4.48
4.78
4.35
4.41

จากตาราง 40 สรุ ป ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.44 คะแนน และความพึ ง พอใจ
ในภาพรวม เฉลี่ย เท่ากับ 4.35 คะแนน ดังนันโปรแกรมเสริ
้
มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น อยู่ในระดับดีมาก โดยเกือบทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับ ที่ สูงกว่า 4.31 คะแนน ซึ่งเป็ น เกณฑ์ ดีม าก โดยความพึง พอใจสูง สุดคื อ การได้ รับ
ประโยชน์ จ ากการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมโปรแกรมการเสริ ม สร้ างพฤติก รรม รองลงมาคื อ กิ จ กรรม
โปรแกรมการเสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมมี วัต ถุป ระสงค์ ชัด เจน และความพึ ง พอใจน้ อยที่ สุด คื อ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้ างพฤติกรรมมีความเหมาะสม
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น มีจดุ มุงหมายของการวิจยั เพื่อ
ทาการศึกษาแบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ รวมถึงทาการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยเขิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่ น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยมีการทาวิจยั ตามจุดมุ่งหมาย
เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ระยะที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาศึ ก ษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเหตุและผล
ของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมที่เป็ นแนวคิด
หลักการจากนักวิขาการหลายท่านที่ได้ กล่าวมาแล้ วในบทที่ 2 เพื่อให้ ความหมายและองค์ประกอบ
ของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในงานวิจัยนีด้ งั นีค้ ิอ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม หมายถึง การเล่นเกมออนไลน์ ของนักเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดย
คานึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้ รับและรู้ จกั ประมาณในการเล่นให้ อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสมไม่นาน
เกิน ไปและละเว้ นการเล่นที่ จ ะทาให้ ตนเองเดือดร้ อน และองค์กอบของพฤติกรรมการเล่น เกม
ออนไลน์ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึงจะแบ่งศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์โดยแบ่ งศึกษาใน 2 ด้ าน
คือ 1) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อ การเสริ มสร้ างทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะด้ านการคิด
ทักษะการวางแผนและตัดสินใจ และทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักเรี ยน เป็ น
การสร้ างความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ 2) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย เช่น ในการ
ใช้ เวลาการเล่นเกมออนไลน์ในปริ มาณที่เหมาะสม เล่นเกมที่ดีและเหมาะสมกับวัย เล่นในสถานที่
ที่ปลอดภัย และไม่ใช้ เงินมากเกินสาหรับการเล่นเกม นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดพฤติกรรม
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การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมขึ ้นมาเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์สาหรับปรับใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม อื่ น ๆ ที่ มี คุณ ลักษณะแตกต่างออกไปหรื ออาจอยู่ในบริ บทเดียวกัน ดังรายละเอี ยดตามที่
ปรากฏในภาคผนวก ค ซึ่งแบบวัดนี ้ได้ ทาการทดสอบแล้ วพบว่าโมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้ เห็นว่าแบบวัดนีส้ ามารถนาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ได้ และจาก
จุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุ รวมถึงทาการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยเขิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น พบผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูล รู ปแบบความสัม พันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุของ
พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม พบว่า โมเดลความสัม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุต าม
สมมติฐานก่อนทาการปรับโมเดล ยังไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ กอปรกับ จากการ
พิ จ ารณาในเบื อ้ งต้ น พบว่า ค่าน า้ หนักองค์ ป ระกอบของตัวแปรสังเกตพฤติกรรมการเล่น เกม
ออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .29 และ .31 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นค่านา้ หนักองค์ประกอบที่ ต่า ผนวกกับค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตดังกล่าวไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จึงสะท้ อนให้ เห็นว่า ตัวแปรสังเกต
ทัง้ สอง ไม่ส ามารถรวมเพื่ อเป็ นองค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมได้ จึงได้ แยกพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะและพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยออกจากกันและทาการวิเคราะห์ใหม่ เพื่อให้ โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลมากยิ่งขึ ้น พบว่าภายหลังจากการปรับแก้
โมเดลโครงสร้ างเชิงสาเหตุปัจจัยที่ มี ผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนต้ น ที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ มาจากแนวคิดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อง โมเดลที่
ปรับแก้ แล้ วเป็ นโมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องมีคา่ ดีขึ ้น
โดยกลุ่ม Absolute fit index พบว่า ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (2) = 115.87, df = 52, P-value = 0.00,
RMSEA = 0.055 ต่ากว่า .08 ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ดัชนีความสอดคล้ องกลุ่ม Incremental fit
index พบว่า TLI = 0.95, CFI = 0.97 มีค่ามากกว่า .90 ผ่านตามเกณฑ์ ที่กาหนด และดัชนีความ
สอดคล้ องกลุ่ ม Parsimony fit index พบว่ า GFI = 0.96 มี ค่ า มากกว่ า .90 ผ่ า นตามเกณฑ์
ที่กาหนด, (2/df) = 2.23 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 3.0 ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสรุปได้ ว่าโมเดล
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โครงสร้ างเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ปรับแก้ แล้ วมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผลในโมเดล
ความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
จากอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล ทัง้ อิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้ อมสามารถสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1 แบบจาลองสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อม โดยอิทธิพล
ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะโดยรวม
(Total effect) และมีอิทธิพลทางตรง (Direct effect) คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.29 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบตัวแปร
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะการรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ผ่านตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม คือ การรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
และอิทธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่นเกมออนไลน์ มี ค่าอิท ธิ พ ลเท่ากับ 0.27, 0.12, 0.08 และ 0.05
ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้ นี ้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทัง้ หมดร่ วมกันอธิ บาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่ อการเสริ มสร้ างทักษะ ได้ ร้อยละ 22 และ
สาหรับ อิทธิ พ ลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย
โดยรวม (Total effect) และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct effect) มากที่ สุ ด คื อ คื อ สุ ข ภาพจิ ต
สัม พัน ธภาพในครอบครั ว และรองลงมาคื อ เจตคติ ต่อ พฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.25, 0.25 และ 0.21 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกจากนี ้ ยังพบตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
ปลอดภัย คือ การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน และการควบคุมการ
เล่ น เกมออนไลน์ ในครอบครั ว มี ค่า อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.20, 0.09 และ 0.06 ตามล าดับ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทงหมดร่
ั้
วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ได้ ร้อยละ 28
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3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจยั ต้ องการทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเป็ นกลุ่มใดที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็ น
กลุ่ม ที่ มี พ ฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสม ในปริ ม าณต่ า โดยผลการวิจัย พบว่า
นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เสี่ยง ซึง่ ต้ องได้ รับการพัฒนาโดยเร่งด่วนคือกลุม่ นักเรี ยนที่พานักพักอาศัยอยูค่ น
เดียวและกลุ่ม นักเรี ยนที่ มีเกรดเฉลี่ ย 2.50-2.99 โดยผู้วิจัยเสนอแนะปั จจัยปกป้องที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ โดยมีปัจจัยปกป้องที่สาคัญตามลาดับจากมากไปน้ อยได้ แก่ การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์
การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว และเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
จากผลการวิ จัย ในระยะที่ 1 ท าให้ ท ราบข้ อ มูล ความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรเชิ ง
สาเหตุต่าง ๆ ที่ใช้ ในการอธิ บายถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น และทาให้ ทราบถึ งขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยข้ อมูลที่ได้ ในระยะที่ 1 นันมี
้ ความสาคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่
การสร้ างและพัฒ นาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมใน
การวิจยั ระยะที่ 2 ที่เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยการนาโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
เขต 4 จ านวน 2 โรงเรี ย น ซึ่ง เป็ น กลุ่ม ตัวอย่างการวิจัย ที่ ผ้ ูวิจัย เลื อ กจากโรงเรี ย นในระยะที่ 1
และทาการสุ่ม ตัวอย่างนักเรี ยนเพื่ อเข้ าโปรแกรมส่งเสริ ม การเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
จ านวน 80 คน ส าหรั บ โปรแกรมเสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม
ประกอบด้ วยกิจกรรมทัง้ หมด 11 กิจกรรม ดาเนินการต่อเนื่องกัน 4 อาทิตย์ คิดเป็ นเวลาทัง้ สิน้
24 ชัว่ โมง และจากการทาวิจยั ระยะที่ 2 สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้ดังนี ้
1) ในระยะหลัง การทดลอง เมื่ อ สิ น้ สุด การพัฒ นาจิ ต ลัก ษณะตามโปรแกรม
เสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโปรแกรมฯ มีพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่เป็ นพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างทักษะ และ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) เท่ากับ 0.46 และ 0.64 ตามลาดับ แสดงว่าความ
แตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ อ ย่างปลอดภัยระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม เป็ น ผลมาจากอิท ธิ พ ลของ
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โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ น
การยอมรับสมมติฐานที่ 1
2) ในระยะติ ด ตามผล 1 เดื อ น หลัง จากสิ น้ สุด การพัฒ นาจิ ต ลัก ษณะตาม
โปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน นักเรี ยน
ที่เข้ าร่วมโปรแกรมฯ มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่เป็ นพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าขนาดอิทธิ พล (Effect size) เท่ากับ 0.46
และ 0.93 ตามล าดับ แสดงว่าความแตกต่างของคะแนนพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ เพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเป็ นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
ในการวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยใช้ รูปแบบทฤษฎี ปฏิ สัม พันธ์ นิยมมาเป็ นกรอบแนวคิด
เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดตัวแปรอิสระเพื่อวิจยั สาเหตุของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม โดยสาเหตุของพฤติกรรมมี 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1) สาเหตุด้านสถานการณ์ คือ สัมพันธภาพ
ในครอบครั ว การควบคุม การเล่น เกมออนไลน์ ในครอบครัว อิท ธิ พ ลของเพื่ อนในการเล่น เกม
ออนไลน์ และกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน 2) สาเหตุด้านจิตลักษณะเดิม คือ ลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน และสุขภาพจิต และ 3) สาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ ซึ่งจากข้ อ
ค้ น พบในการวิจัยครัง้ นี ใ้ นระยะที่ 1 นัน้ ก่ อให้ เกิ ด ความเข้ าใจที่ ชัดเจนยิ่ง ขัน้ ในการอธิ บ ายถึ ง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ว่ามีปัจจัยใดที่มี
อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมนี ้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ารู ปแบบความสั มพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นที่ ป รับ แก้ แล้ ว
มี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยพิ จ ารณาพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ
และพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งปลอดภั ย โดยพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์
เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากสาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์คือตัว
แปรเจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อม
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จากสาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์รวมถึงสาเหตุด้านสถานการณ์ คือ ตัวแปรการรู้เท่าทัน
เกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน การควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ในครอบครัว
และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่ วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ ได้ ร้อยละ 22 ส่วนที่เหลือ
เป็ นอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ ถูกเลือกเข้ ามา และสาหรับ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
ปลอดภัย ได้ รับอิ ทธิ พ ลทางตรงจากสาเหตุด้ านจิ ต ลัก ษณะเดิม คือ สุขภาพจิ ต รวมถี งสาเหตุ
ด้ านสถานการณ์ คื อ สัม พัน ธภาพในครอบครั ว และรองลงมาได้ แ ก่ สาเหตุด้ านจิ ต ลัก ษณะ
ตามสถานการณ์ คื อ เจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม นอกจากนี ้
และได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากสาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ ตัวแปรการรู้เท่าทันเกม
ออนไลน์ รวมถึงสาเหตุด้านสถานการณ์ คือ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน และการควบคุม
การเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว ทัง้ นี ้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่วมกันอธิ บายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ได้ ร้อยละ 28 ส่วนที่เหลือเป็ นอิทธิพลของตัว
แปรอื่นที่ไม่ได้ ถูกเลือกเข้ ามา ซึ่ง จากผลการวิจัยครัง้ นี ้ โมเดลตามสมมติฐานที่ปรับแล้ วมีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง ประจักษ์ โดยพบว่ามี ตวั แปรสาเหตุทงั ้ 5 ตัวแปร คือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทา
กับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกม
ออนไลน์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ าง
ทักษะของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นได้ ร้อยละ 22 ที่เหลืออีกร้ อยละ 78 เป็ นอิทธิพลของตัวแปร
ที่ไม่ถูกเลือกเข้ ามาในโมเดล ถ้ าสามารถนาตัวแปรอื่นที่เกี่ ยวข้ องเข้ ามาวิเคราะห์ด้วยอาจทาให้
โมเดลสามารถอธิบายของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะของนักเรี ยนได้
เพิ่มขึ ้น และสาหรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย นันพบว่
้
ามีตวั แปรสาเหตุ 6 ตัว
แปร คือ สุขภาพจิต สัม พันธภาพในครอบครัว เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ กิจกรรมเหมาะสมที่ทากับโรงเรี ยน และการควบคุมการเล่น
เกมออนไลน์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นได้ ร้อยละ 28 ที่เหลืออีกร้ อยละ 72 เป็ นอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่ถกู
เลือกเข้ ามาในโมเดล ถ้ าสามารถนาตัวแปรอื่ นที่เกี่ ยวข้ องเข้ ามาวิเคราะห์ ด้วยอาจทาให้ โมเดล
สามารถอธิบายของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ของนักเรี ยนได้ เพิ่มขึ ้น และจาก
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ผู้วิจยั จึงอภิปรายผลการศึกษาตามกลุ่มสาเหตุของพฤติกรรมในรู ปแบบ
ทฤษฎี ปฏิสัมพันธ์ นิยมคือ 1) สาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติต่อพฤติกรรม
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การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ 2) สาเหตุด้านจิตลักษณะเดิม
คื อ สุข ภาพจิ ต และลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตน และ 3) สาเหตุด้ า นสถานการณ์ คื อ
สัมพันธภาพในครอบครัว กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์
ในครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์ ดังนี ้
1) เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างเหมาะสมมีอิทธิ พ ลทางตรงทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างเหมาะสมของนักเรี ยนทังสององค์
้
ประกอบคือ พฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะมีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.29 และพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ของนักเรี ยนมีค่าสัมประสิทธ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.21 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 จากผลการวิจัยนี แ้ สดงให้ เห็ น ถึง ความสัม พัน ธ์ ของเจตคติต่อพฤติก รรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยเมื่อนักเรี ยนมีการเห็นคุณประโยชน์ มีความรู้ สึกพอใจ
และมีความพร้ อมที่จะทา อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
นันคื
้ อการที่บคุ คลมีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้นย่อมทาให้ เกิด
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้นตามไปด้ วย ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะเจตคติเป็ น
บ่อเกิดแห่งพฤติกรรม โดยเจตคติเป็ นสภาวะทางจิตประการหนึง่ ที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งต่าง ๆ อันเกิดจาก
การได้ รับ ประสบการณ์ เกี่ ยวกับสิ่ งนัน้ ๆ โดยสามารถนาไปใช้ ในการทานายและนาไปอธิ บาย
พฤติ ก รรมที่ เ ฉพาะเจาะจงของบุ ค คลได้ (อภิ ญ ญา อิ ง อาจ, 2554) และยัง เป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้ ชี ว้ ัด
พฤติกรรมบุคคลได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ เชื่อได้ ว่า หากบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดแล้ วมักส่งผลให้
บุคคลนัน้ มีแนวโน้ มของพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีด้วย นอกจากนีโ้ ดยส่วนใหญ่ แล้ ว ปั จจัยเชิง
สาเหตุทางด้ านจิตลักษณะตามสถานการณ์มกั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างเด่นชัดกว่าตัวแปรทาง
จิตและตัวแปรสถานการณ์ ทวั่ ไป โดยเฉพาะเจตคติซึ่งเป็ นลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีความ
สอดคล้ องในลักษณะพาดพิ งกับ พฤติกรรมของบุค คลมากกว่าลักษณะทางจิ ต ประเภทอื่ น ๆ
(ศรัณย์ พิมพ์ทอง 2557) ซึ่งจากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่านักเรี ยนที่มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
เล่น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสมมากขึน้ ย่อ มท าให้ เกิ ด พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสมมากขึ ้นตามไปด้ วยสอดคล้ องกับการศึกษางานวิจยั ในอดีตที่พบว่าเจตคติเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อพฤติกรรม เช่น งานวิจยั ของ Wu and Liu (2007) ที่พบว่านักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการ
เล่นเกมออนไลน์จะมีพฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะเล่นเกมออนไลน์ด้วย งานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์
วิทยาการ (2551: 97 - 98) พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง สามารถ
ทานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้ เพียงตัวแปรเดียว และตัวแปรนี ้ยังสามารถ
ร่ ว มท านายพฤติ ก รรมการ ใช้ เทคโนโลยี อ ย่า งเหมาะสมได้ เป็ น ล าดับ เดี ย วกัน ในนัก เรี ย นที่ มี
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ลักษณะชีวสังคมต่าง ๆ กันได้ นอกจากนีง้ านวิจยั ของ ศุภกิตติ์ ทองสี (2552. อ้ างถึงใน พงษ์ พิศ
พลศรี และ สมนึก ภัททยธี , 2561) พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับที่มีอิทธิพล
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนักเรี ยนทางตรง คือ เจตคติต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้
ยัง มี ง านวิจัย ที่ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น่า ปรารถนาของดุจ เดื อน พัน ธุ ม นาวิ น (2558) ศึก ษาอิ ท ธิ พ ล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของจิตลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ
โดยพบว่าทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติมีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมี สติ และสอดคล้ องกับ การศึกษาของพงษ์ พิศ พลศรี และ สมนึก ภัททิยธนี (2561: 189)
ที่พบว่าเจตคติตอ่ การใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
โดยผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นัก เรี ย น ทัง้ สององค์ ป ระกอบได้ แ ก่ ในส่ว นขององค์ ป ระกอบพฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์
เพื่ อการเสริ ม สร้ างทักษะ ได้ รับ อิท ธิ พ ลหลักจากปั จจัยภายในที่ เป็ นลักษณะของความเป็ น จิ ต
ลักษณะตามสถานการณ์ (psychological state) ซึ่งเป็ นจิตใจที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
แวดล้ อม คือเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ดังนันเมื
้ ่อปั จจัยเจตคติต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เหมาะสม เป็ นปัจจัยสาคัญอันดับแรกที่สง่ ผลพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น การพัฒนาและสร้ างจิตลักษณะให้
เยาวชนเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการมีพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีส่วนทาให้
นักเรี ยนจะได้ ใช้ เป็ นเกราะกาบังต่อการถลาลึกเข้ าไปเล่นเกมมากจนกลายเป็ นคนติดเกมซึ่งไม่เป็ น
ผลดีทงั ้ ต่อตนเอง ต่อผู้คนรอบข้ าง และต่อสังคม ดังนัน้ จึงต้ องหากลวิธีในการส่งเสริ ม ให้ มีการ
พัฒนาให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดยการทา
ให้ นกั เรี ยนเห็นโทษของการเล่นเกมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมซึ่งเป็ นโทษกับนักเรี ยน เช่น การใช้
เวลาเล่น เกมออนไลน์ น านเกิ น ไปเป็ นการบั่นทอนสุขภาพร่ างกาย อีกทัง้ ยังส่งผลถึงผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน เป็ นต้ น และทาให้ นกั เรี ยนเห็นประโยชน์ของการเล่นเกมออนไลน์อย่างเป็ นประโยชน์
เพื่อทาให้ นกั เรี ยนมี ความรู้ สึกพอใจ ชอบใจ ในการเล่นเกมออนไลน์รวมทัง้ ความพร้ อมที่จะเล่น
เกมออนไลน์อย่างถูกต้ องเหมาะสม ซึ่งจากการที่นกั เรี ยนตระหนักถึงคุณและโทษของการเล่นเกม
ออนไลน์แล้ วนันนั
้ กเรี ยนจะสามารถหลีกเลี่ยงการเล่นเกมออนไลน์นานเกินไป พร้ อมที่จ ะเล่นใน
เวลาที่กาหนด หรื องดการเล่นเกมออนไลน์ในวันหยุดและหันไปทากิจกรรมอื่นๆ แทนดังนัน้ การ
ส่งเสริมนักเรี ยนให้ มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เหมาะสมแล้ วย่อมส่งผลให้ อยาก
มีพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ ้นไป ทาให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อตนเอง
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ครอบครัว คนรอบข้ าง สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป ก่อให้ เกิดความพอดีในชีวิต ส่งผลให้ นกั เรี ยน
มีสขุ ภาพที่ดี การเรี ยนไม่ตกต่า สุขภาพจิตดี ไม่สร้ างปัญหาให้ กบั ครอบครัวและสังคมรอบข้ าง
2) การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์มีอิทธิ พลทางตรงทางบวกต่อเจตคติต่อพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 และมีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทังสององค์
้
ประกอบ คือ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะมีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.24 และพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย ของนักเรี ยนมีค่าสัมประสิทธ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.21 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ที่พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับ
การใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติตอ่ พฤติกรรม
การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า งสร้ างสรรค์ แ ละปลอดภัย สะท้ อ นให้ เห็ น ว่า การที่ นัก เรี ย นมี ค วามรู้
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ว่าการเล่นเกมออนไลน์ที่เหมาะสมมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ก่อให้ เกิด
การรับรู้ ประโยชน์ รู้ สึกพอใจ และพร้ อมที่จะกระทาการเล่นเกมออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสม และ
สาหรับผลการวิจัยส่วนนี จ้ ึงแสดงให้ เห็นว่า ยิ่งนักเรี ยนมีการรู้ เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์เท่าใด
ยิ่งส่งผลให้ เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้น ทังนี
้ ้การรู้ เท่าทัน เกม
ออนไลน์นบั เป็ นการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ที่เริ่ มนามาใช้ ในปี ค.ศ. 1992 โดยมีสมาชิกของ
Aspen Media Literacy Leadership Institute ได้ ให้ คาจากัดความไว้ ว่า หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้ าถึง วิเคราะห์ประเมินและสร้ างสรรค์ สื่อในหลายๆ รูปแบบ อย่างไรก็ตาม จนกระทัง่ ใน
ปั จจุบนั คาว่า “การ รู้เท่าทันสื่อ” ถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญในการให้ การ ศึกษาแก่นกั เรี ยน นักศึกษา ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 จึงครอบคลุมถึงวิธีการที่มีความสาคัญและสมควรจะต้ องให้ การศึกษาโดยการ
กาหนดกรอบในการเข้ าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้ างสรรค์การสื่อข้ อความในหลายๆ รู ป แบบ
นับ แต่ด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ จนถึ ง สื่ อ ภาพและเสี ย ง อย่า งโทรทัศ น์ ห รื อ วี ดิ โอ จนกระทั่ง อิ น เทอร์ เน็ ต
นอกจากนัน้ การรู้เท่าทันสื่อจะต้ องมีการนาไปปรับ ใช้ ใน 4 รูปแบบ คือ เข้ าถึง (access) วิเคราะห์
(analyse) ประเมิน (evaluate) และ สร้ างสรรค์ (create) และทัง้ 4 รู ปแบบนีส้ ามารถใช้ ได้ กับสื่อ
ทุกประเภท นับตังแต่
้ สื่อสิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง จนถึงสื่ออินเทอร์ เน็ต ซึ่งเริ่ มมีอิทธิ พลอย่าง
กว้ างขวางในปั จจุบนั (อุษา บิ ้กกิน้ ส์, 2552) โดยมีความสอดคล้ อง สรี ยา ทับทัน. (2557) ที่กล่าว
ว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั และจาเป็ นอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวล ้า และ
มี ความจ าเป็ นส าหรับ นักเรี ยน นักศึก ษาทุกระดับ เพราะการเข้ าถึงสาร ความสามารถในการ
วิเคราะห์สาร การประเมินสาร และนาไปใช้ ในทางที่เกิดประโยชน์ นับว่าเป็ นการนาทฤษฎี การรู้
เท่าทันสื่อมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับสื่อ ซึง่ ถือเป็ นกลไกนาพาให้ บคุ คล
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มีการพัฒนาคุณภาพตนเองอยู่เสมอ และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ เป็ นผู้ร้ ูย่อมถือว่าเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ ในยุคปั จจุบนั นอกจากนี ้งานวิจยั ของขนิษฐา จิตแสง (2557)
ค้ นพบว่าการให้ คาแนะนาในการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตของเพื่อนและโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ เชิงบวก
กับความสามารถในการเข้ าถึงสื่ออินเทอร์ เน็ตและความสามารถในการทาความเข้ าใจเนื ้อหาบน
สื่ออินเทอร์ เน็ต อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยการเสริ ม สร้ างทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตให้ แก่เยาวชนควรเป็ นความร่ วมมือของทุกฝ่ ายทังครอบครั
้
วโรงเรี ยน และกลุ่มเพื่อน
ดังคากล่าวของ Evelyne Bevort และ Isabella Breda (2008. อ้ างถึงใน ขนิษฐา จิตแสง, 2557)
ที่กล่าวว่าการเสริมสร้ างทักษะการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์ เน็ตให้ แก่เยาวชนนันไม่
้ สามารถทาแยกส่วนได้
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่กล่าวมาแล้ วนัน้ จะทาให้ เกิดการฝึ กฝนเรี ยนรู้ทกั ษะต่าง ๆ ทังที
้ ่บ้าน
และที่โรงเรี ยน ทังในระดั
้
บที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเพื่อให้ เป็ นเสริ มสร้ างให้ การเรี ยนรู้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ดังนันการที
้
่เยาวชน วัยรุ่นในปัจจุบนั หากมีทกั ษะการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงทักษะ
การรู้ เท่าทันสื่ออินเทอร์ เน็ต ซึ่งในงานวิจัยนีค้ ือทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ นัน่ คือถ้ าวัยรุ่ นมี
ภูมิ ค้ ุม กันในการเสพการเล่น เกมออนไลน์ อย่างระมัดระวัง แม้ จ ะเจอเกมออนไลน์ ที่ มี พิ ษ แต่ก็
สามารถแยกแยะได้ และสามารถเรี ยนรู้ แต่สิ่งดี ๆ ที่ปรากฎอยู่ในการเล่นเกมออนไลน์ รวมถึงการ
เล่นเกมออนไลน์ในปริมาณที่เหมาะสม การแยกแยะได้ ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสม หรื อไม่เหมาะสม
ก็ นับ ว่า เยาวชนรั บ มื อ ได้ ถื อ ว่า มี ภู มิ ค้ ุม กัน ท าให้ ส ามารถเลื อ กรั บ สื่ อ และใช้ สื่ อ ในลัก ษณะ
ที่เหมาะสม อาทิ ไม่เปิ ดรับสื่อลามกอนาจาร หรื อสื่ อที่ มี ความรุ นแรงจากการเล่นเกมออนไลน์
เป็ น ต้ น นั่น แสดงว่าวัยรุ่ นนัน้ มี พ ฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมแล้ ว ย่อมท าให้
เยาวชน วัยรุ่น ไม่สร้ างปัญหาแก่สงั คมแต่อย่างใด
3) สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ส่วนขององค์ประกอบที่เป็ นพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ของนักเรี ยนมี
ค่าสัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบ
ของงานวิ จัย ของนรา จัน ขนะกิ จ (2548) ที่ เกี่ ย วกั บ ตัว แปรสุ ข ภาพจิ ต ที่ เป็ นตัว แปรท านาย
พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้ วย พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่าง
ปลอดภั ย พฤติ ก รรมการใช้ อ ย่ า งมี ป ระโยชน์ และพฤติ ก รรมการใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อย่ า งถูก
กาลเทศะ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ พฤติกรรมที่ปรารถนาไว้ หลายคน เช่น เกษม จันทศร (2541)
ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมต้ านทานการเสพยาบ้ าของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2-3 พบว่านักเรี ยนที่มีสุขภาพจิตดีมีพ ฤติกรรมการเสพยาเสพติดน้ อยกว่า และมีพ ฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เกี่ยวข้ องกับยาบ้ ามากกว่านักเรี ยนที่มีสขุ ภาพจิตไม่ดี สุภาสินี นุ่ มเนียม
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(2546) ทาการศึกษาสภาพแวดล้ อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น พบว่านักเรี ยนที่มีสุขภาพจิตดีจะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่สูงกว่านักเรี ยนที่มีสขุ ภาพจิตไม่ดี นอกจากนี ้ นริ นทร์ คาโพธิ์ (2550) ได้ ทาการศึกษาปั จจัย
ทางสัง คม ลัก ษณะทางจิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการต้ า นทานการเล่น การพนัน ฟุ ต บอล
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรี ยนที่มีสุขภาพจิตดีมีพฤติกรรมการต้ านทาน
การเล่ น พนัน ฟุ ต บอลมากกว่า นัก เรี ย นที่ มี สุข ภาพจิ ต ไม่ ดี และ วรรณลดา กัน ต์ โฉม (2553)
ได้ ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดคบเพื่อนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
พบว่า จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้ นปรากฏว่า ความฉลาดคบเพื่อนได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากตัวแปรเชิงเหตุ คือ สุขภาพจิตดี
โดยผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัยของ
นักเรี ยน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ย่างเหมาะสม ได้ รับ
อิทธิพลหลักจากปั จจัยภายในที่เป็ นลักษณะของความเป็ นจิตลักษณะเดิม (Psychologica trait)
เป็ นจิตใจที่เกิดจากการอบรมขัดเกลาทางสังคม คือ สุขภาพจิต หากโรงเรี ยนและครอบครัวของ
นักเรี ยนมีกิจกรรมที่ทาให้ นักเรี ยนมี สุขภาพจิตที่ดี เช่น ส่งเสริ ม ให้ นักเรี ยนมีการออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ โรงเรี ยนมีชมรมดนตรี ชมรมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นสมาชิกในชมรม
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด ความวิตกกังวล เป็ นต้ น จะช่วยทาให้ นักเรี ยนมี สุขภาพจิตที่ดี ทาให้
สามารถใช้ สติปัญ ญาในการเรี ยนรู้ สิ่ง ต่าง ๆ ได้ อย่างถุกต้ อง และชัดเจน แต่ในทางตรงกันข้ าม
สาหรับนักเรี ยนที่มีสุขภาพจิตไม่ดี สังเกตได้ จากหน้ าตาท่าทางและการแสดงออก โดยจะมีความ
วิตกกัง วลตลอดจนแสดงอารมณ์ ที่ ไม่เหมาะสม มี ความรู้ สึกต่อคุณ ค่าของสิ่งต่าง ๆ บิด เบือ น
ไปจากความเป็ นจริ ง มี ความสับสนทางจิต รวมถึงเกิ ดความขัดแย้ งระหว่างความสามารถกับ
การกระทา และจะทาให้ การเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ผิดพลาด ขัดขวางพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลด้ วย
โดยผลของการมีสุขภาพจิตไม่ดีจะทาให้ เด็กวัยรุ่ นมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้ อง เช่นการติดยาเสพติด
การติดเกม เป็ นต้ น
4. ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนไม่มีอิทฺธิ
พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แต่มีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อการ
รู้ เท่าทันเกมออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีอิทธิพ ลทางอ้ อมต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยน
ผ่านการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ของนักเรี ยน มีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.26 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั ในส่วนนี ้แสดงให้ เห็นว่า ยิ่งนักเรี ยนเป็ นผู้ที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต
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ควบคุมตนสูงเท่าใด ยิง่ ส่งผลให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ที่มีการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ และมีเจตคติที่ดีมากต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม แม้ ไม่ได้ ส่งผลทางตรงกับ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีตที่มักปรากฎว่าจิตลักษณะเดิม ได้ แก่
ลัก ษณะมุ่ ง อนาคตควบคุม ตน แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ความเชื่ อ อ านาจในตน เป็ นต้ น มี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ เจตคติ ที่ดีต่อพฤติกรรมที่น่าปรารถนา (Aquino &
Reeds, 2002) แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของจิ ตติพ ร ไวโรจน์วิทยาการ (2551: 149) ที่ พ บว่า
ลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตนของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงไปยัง
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามในท้ ายที่สดุ นักเรี ยนที่มีการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ย่อ มมี
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยนักเรี ยนที่เห็นประโยชน์ มีความรู้สึก
พอใจ ย่อมมีความพร้ อมที่จะกระทาตนเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
มากขึ น้ นอกจากนี ผ้ ลวิ จัย นี ม้ ี ค วามสอดคล้ อ งใกล้ เคี ย งกัน กับ ผลงานวิ จัย ที่ พ บในอดี ต ที่ มี
พฤติกรรมด้ านบวกที่เป็ นพฤติกรรมที่น่าปรารถนาเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ซึ่งในอดีตมักปรากฏว่า จิตลักษณะเดิมอันได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน มีความเกี่ยวข้ องกับจิตลักษณะตามสถานการณ์คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมน่าปรารถนา เช่น
การมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2558) นั่นแสดงให้ เห็นว่า
การรู้ เท่า ทัน เกมออนไลน์ นัน้ ท าให้ นัก เรี ย นความสามารถในการคาดการณ์ ไ กล การเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต รวมทังการควบคุ
้
มตนเองเพื่อได้ ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก ว่า
หรื อสาคัญกว่าที่จะมีมาในอนาคตนันส่
้ งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
นักเรี ยน
5) สัมพันธภาพในครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ส่วนขององค์ประกอบที่เป็ นพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย
ของนักเรี ยนมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ จิรดา มหาเจริ ญ (2547) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิ ดรับสื่อเกมออนไลน์ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยทาการศึกษากับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จานวน
391 คน พบว่านักเรี ยนและผู้ปกครองเกิดการทะเลาะเบาะแว้ งกันเมื่อผู้ปกครองจากัดเวลาในการ
เล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยน และยังสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในงานวิจยั ของ ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์
(2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติดเกมออนไลน์ของนักเรี ยนนักศึกษา โดย
ทาการศึกษาในเชิงคุณ ภาพกับผู้เ ล่นเกมออนไลน์ที่มีคุณลักษณะที่มีอาการเสพติดการเล่นเกม
ออนไลน์ จ านวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่ ผ้ ูเสพติด เกมออนไลน์ จ ะมี ปั ญหาในเรื่ อง
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ความสัมพั นธ์ ภ ายในครอบครั ว ผู้ ปกครองไม่ เอาใจใส่ ดูแล มี ปั ญ หาขัดแย้ งกับทางบ้ าน และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนในครอบครัวน้ อยลง และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของวีรพงษ์ พวงเล็ก (2557) ที่
ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของการเปิ ดรับเนือ้ หาทางเพศบนสื่ออินเทอร์ เน็ตที่มีต่อทัศนคติทางเพศของ
วัยรุ่น ที่พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการเปิ ดรับเนื ้อหาทางเพศบน
สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต อี ก ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ในต่า งประเทศที่ พ บว่า สัม พัน ธภาพภายใน
ครอบครัว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และความกลมเกลียวในครอบครัว เป็ นตัวแปร
สาคัญ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นตัวทานายพฤติกรรมติดอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนในประเทศเกาหลีใต้
(Soo, Jae & Choon, 2008 อ้ างถึงใน วิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง.2553) นอกจากนี ้ผลการวิจยั ใน
ประเทศเกาหลี พ บว่านัก เรี ย นกลุ่ม ที่ ติด อิน เทอร์ เน็ ต และไม่ติด อิ นเทอร์ เน็ ตมี ค วามสัม พัน ธ์ ใน
ครอบครัวแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ติดอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ในครอบครัวทางลบ (Lin & Tsai,
2002) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ในประเทศไต้ หวันที่พบว่านักเรี ยนที่ตดิ อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวไม่ดี (Yang & Tung, 2007)
6) กิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่วมกับโรงเรี ยน มีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อการรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ ค่าสัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนผ่านการรู้เท่าทันเกมออนไลน์และเจตคตืตอ่ พฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ทังสององค์
้
ประกอบ คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อการ
เสริ มสร้ างทักษะมีค่าสัมประสิทธ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.12 และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
ปลอดภัยของนักเรี ยนมีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.09 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบของงานวิจยั ของปทิตตา รอดประพันธ์ , วิเชียร ธารงโสตถิสกุล และสายฝน
วิบลู รังสรรค์ (2559) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมนุมในโรงเรี ยน
เป็ น กิ จ กรรมที่ พัฒ นาผู้เรี ย น ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นเกิ ด ทัก ษะและการคิด อย่ า งรู้ เท่ า ทัน และจาก
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยน
ของ วัน วิส า สรี ระศาสตร์ (2554) ที่ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่า งสร้ างสรรค์ แ ละ
ปลอดภัย ของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น พบว่า การรั บ รู้ ประโยชน์ จ ากการฝึ ก อบรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ผ่านเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยมากกว่ าตัวแปรเชิงเหตุอื่น นอกจากนี ้
ในงานวิจยั ของแสงอรุณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547) พบว่าการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ดีใน
โรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษา เมื่ อเข้ าทานายร่ วมกับการเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู สามารถ
ร่วมกันทานายเจตคติที่ดีตอ่ การครองตนได้ คิดเป็ นร้ อยละ 18.4 อีกทัง้ ยังพบว่าตัวแปรการเข้ าร่วม
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กิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนของนักเรี ยนเมื่อเข้ าร่วมกับตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ รวม 12 ตัวทานาย สามารถทานายพฤติกรรมการควบคุมตนจากสิ่งยัว่ ยุ (ซึ่งเป็ น
สามารถทานายพฤติกรรมการควบคุม ตนจากสิ่งยั่วยุ (ซึ่งเป็ นพฤติกรรมย่อยพฤติกรรมหนึ่งใน
พฤติกรรมการครองตน) ได้ ร้อยละ 52.5 ในกลุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยตัวแปรการเข้ า
ร่วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนเข้ าทานายในลาดับที่ 2
7) การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว มีอิทธิ พลทางตรงทางบวกต่อ
การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ของนักเรี ยน ค่าสัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 และมีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ค่าสัมประสิทธ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.26
รวมทัง้ มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนทัง้ สอง
องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะมีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.08 และพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย ของนักเรี ยนมี ค่าสัม ประสิท ธ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.06 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั ในส่วนนี ้จึงแสดงให้ เห็นว่า
ยิง่ นักเรี ยนมีการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์จากครอบครัวสูงเท่าใด ยิ่งส่งผลให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ที่มี
การรู้เท่าทันเกมออนไลน์มากขึ ้น ซึง่ การที่นกั เรี ยนมีความรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ว่าการเล่น
เกมออนไลน์ที่เหมาะสมมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ก่อให้ เกิดการรับรู้ประโยชน์ รู้สึกพอใจ และพร้ อมที่
จะกระทาการเล่นเกมออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสม นันแสดงว่
้
ายิ่งนักเรี ยนมีการรู้เท่าทันการเล่นเกม
ออนไลน์ เท่า ใด ยิ่ ง ท าให้ มี เจตคติที่ ดี ม ากต่อ พฤติ ก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม
และยิ่งส่งผลให้ เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึ ้นในท้ ายสุด ทังนี
้ ้อาจ
มีผลมาจากการที่บุคคลมี ครอบครัวที่เข้ ามามีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการรับสื่อของตนเองโดยจงใจ
ไม่ว่าจะโดยวิธีใดวิธีห นึ่งย่อมท าให้ บุคคลนัน้ มี พ ฤติกรรมการรับ สื่ อได้ อย่างเหมาะสม โดยผล
การศึกษาที่แสดงว่า การควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัวมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมเล่นเกม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของเด็ ก ซึ่ ง การเล่ น เกมออนไลน์ แ ละการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต นัน้ ถื อ เป็ น
สื่อมวลชนประเภทหนึ่ง หากครอบครัวมีการควบคุมอิทธิพลจากสื่อมวลชนอย่างเหมาะสม จะทา
ให้ เยาวชนมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อมวลชนอย่างเหมาะสมเช่นกัน จึงพบว่า ผลการวิจยั นี ้มี ความ
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ในอดี ต ที่ ค้ น พบว่า ครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ สื่ อ มวลชนของเด็ ก
และเยาวชนไทย (ศุภ รางค์ อิ น ทุณ ห์ , 2552) และงานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ ย วกับ การควบคุม การใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต จากผู้ ปกครอง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสนับ สนุ น ให้ เพื่ อ นใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า ง
สร้ างสรรค์และปลอดภัย และมี อิทธิ พลทางอ้ อมผ่านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย (วันวิสา สรี ระศาสตร์ , 2554)
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8) อิทธิพลของเพื่อนในการเล่นเกมออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อเจตคติ
ต่อการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธ์ อิทธิ พลเท่ ากับ 0.18 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ส่วนขององค์ป ระกอบที่ เป็ น พฤติก รรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทัก ษะของนักเรี ย น
มีคา่ สัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั
ที่มีการได้ รับแบบอย่างในการบริ โภคสื่ออย่างเหมาะสม เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการรับสื่ออย่าง
เหมาะสม โดยวิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง (2551) พบว่าอิทธิพลของเพื่อน โดยการได้ รับการชักจูง
และทาตาม หรื อเลียนแบบเพื่อนในการตัดสินใจในการเลือกและรับข้ อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม
อิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมในการที่เยาวชนจะมีพฤติกรรมการบริ โภคข้ อมูลข่าวสารด้ วยปั ญญา
จากสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ ปราณี รอดจ้ อย (2552) พบว่าการได้ รับ
ตัวแบบจากเพื่ อน เป็ น ตัวแปรที่ ท านายพฤติกรรมการรับ สื่ ออิน เทอร์ เน็ ตอย่างมี วิจ ารณญาณ
ซึ่งการได้ รับตัวแบบจากเพื่อน หมายถึง ที่บุคคลได้ เห็น หรื อรับรู้การปฎิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างจาก
เพื่ อนในการรับสื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างมี วิจารณญาณ ดังนัน้ ผลการวิจัยส่วนนีจ้ ึงแสดงให้ เห็นว่า
ยิ่งนักเรี ยนเป็ นผู้ที่ได้ รับอิทธิ พ ลจากกลุ่มเพื่ อนอย่างเหมาะสมมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้ เป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากขึน้ ข้ อค้ นพบนีส้ อดคล้ องกับการศึกษาของ
แสงอรุณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547) ที่พบว่ากลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลสูงสุดในช่วงวัยรุ่น
โดยที่บคุ คลในวัยนี ้จะยึดถือเพื่อนเป็ นแบบอย่างเพื่อให้ ตนเองเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม และมักคล้ อย
ตามเพื่ อนได้ โดยง่าย ซึ่ง ลัก ษณะของเพื่ อ นในวัยเดี ย วกัน จึง มี อิท ธิ พ ลให้ เกิ ด การชัก จูง และมี
การเลี ยนแบบพฤติกรรมทั ง้ ที่ เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ โดยง่ าย ซึ่ง เป็ น ไปในทางเดี ยวกับ
แนวคิดของ Bandura (1986) ที่ กล่าวว่าการเรี ยนรู้ ของมนุษ ย์ ส่วนมาก เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการ
สังเกตหรื อการเลียนแบบ ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ
การเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) จากกลุ่มเพื่อนในฐานะที่เป็ นปั จจัยด้ านหนึ่งที่ส่งผลอย่าง
สาคัญต่อทังความคิ
้
ดและการกระทาของเยาวชน
นอกจากนี ้ผลการวิจยั พบผลที่สาคัญบ่งชี ้ว่ากลุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นตาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังที่มีลักษณะที่น่าปรารถนาในงานวิจยั นี ้ คือพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม ในปริ ม าณต่า หรื อที่เรี ยกว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่ม เสี่ ยง ซึ่งต้ องได้ รับการ
พัฒ นาโดยเร่ ง ด่วนคื อ นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ มี พ ฤติ ก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสมในระดับต่า ได้ แก่ กลุ่มนักเรี ยนที่พานักพักอาศัยอยู่คนเดียวและกลุ่มนัก เรี ยนที่มีเกรด
เฉลี่ ย 2.50-2.99 โดยเสนอแนะปั จจัยปกป้องที่ได้ จ ากการวิเคราะห์โดยมี ปัจจัยปกป้องที่สาคัญ

218
ตามลาดับจากมากไปน้ อยได้ แก่ การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ การควบคุม การเล่นเกมออนไลน์ ใน
ครอบครัว และเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยในระยะที่ 2 เป็ นการวิจัย กึ่ งทดลอง เพื่ อท าการทดสอบประสิ ท ธิ ผลของ
โปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยตัวแปรอิสระเป็ นการได้รับ
และไม่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 4 ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามได้ แก่ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อย่ างเหมาะสม ซึ่ง ท าการวิเคราะห์ ผ ลการวิจัย ด้ วยการทดสอบกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เกี่ ย วกับ ค่าเฉลี่ ย คะแนนพฤติก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสม โดยใช้ คะแนน
พฤติกรรมการเล่ น เกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของนักเรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ที่ ได้ จ ากการ
ประเมินก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ เป็ นตัวร่ วม (Covariate) และทาการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ที่ตงไว้
ั ้ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ ตวั แปร (MANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
พหุตัวแปร (MANCOVA) รวมทัง้ วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนพหุตัวแปรแบบสองทาง (Two-way
MANOVA) ซึ่ง ถ้ าพบว่าคะแนนเฉลี่ ย พฤติก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะนาไปทาการเปรี ยบเทียบรายคู่
(Pairwise Comparison) ด้ วยวิธีของ Bonferroni
กิจกรรมในโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่ใช้ ใน
การด าเนิ น การวิ จั ย ในนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองได้ พั ฒ นามาเป็ นกิ จ กรรมรวม 11 กิ จ กรรม
มี กระบวนการหลัก ๆ 3 กระบวนการได้ แก่ การใช้ สารชั กจูงเพื่ อพัฒ นาเจตคติต่อ การเล่น เกม
ออนไลน์ การสร้ างสุขภาพจิตที่ดีด้วยการวื่งสมาธิ และ การสร้ างทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์
โดยผู้วิจัย เลื อ กการพัฒ นาตัวแปรเจตคติต่อ พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม
โดยวิธีการใช้ สารชักจูงด้ วยการอ่านและเขียนเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งใน
หลายวิธี ที่ใช้ ในการเปลี่ ยนเจตคติของบุค คล (McGuire, 1969; ดวงเดือน พันธุ ม นาวิน , 2544)
เพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาทัก ษะ
การรู้ เท่าทันเกมออนไลน์โดยพัฒ นาจากกิจกรรมที่ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณ ยาธิ กุล ,
ดนุช า สลี วงศ์ และ เลอลักษณ์ โอทกานนท์ (2561) ได้ พัฒ นาไว้ จากการดาเนินการศึกษาจาก
เอกสารคู่มื อการจัดกิ จกรรมการรู้ เท่าทันสื่อ มาพัฒ นาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ ที่ใช้ เทคนิคการ
ระดมสมอง (Brain Stroming) และกรณี ศึก ษา (Case Study) ของกลุ่ม ย่ อ ยซึ่ง เป็ น การเรี ย นรู้
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ร่ วมกันเป็ นกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการรู้ เท่าทันเกม
ออนไลน์ที่สามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ได้ รวมถึงการพัฒนาตัวแปรสุขภาพจิต
โดยวิ ธี ก ารวิ่ ง เหยาะ (Jogging) และท าสมาธิ (Meditation) ตามแนวคิ ด ของ ศาสตราจารย์
ดร.สุ ช าติ โสมประยู ร (2535) ซึ่ ง การออกก าลั ง กายให้ ผลทางจิ ต วิ ท ยา ท าให้ รู้ สึ ก สบาย
ลดความเครี ยด ส่วนการวิ่งและทาสมาธิ ที่มีการกาหนดลมหายใจไป พร้ อม ๆ กับการวิ่ง ซึ่งเป็ น
การทาสมาธิ โดยการตัง้ สติไว้ กับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย ซึ่งเป็ นการวิ่งเหยาะและทาสมาธิ
ควบคูก่ ันไป ก่อนทากิจกรรมการใช้ สารชักจูงที่เป็ นการอ่านเพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรม
การเล่นเกมอย่างเหมาะสมและกิจกรรมเสริมทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของทุกกิจ กรรมต้ องการเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของเยาวชน
ในวัยรุ่ นตอนต้ นให้ มี ม ากยิ่งขึน้ และสามารถปฏิ บัติได้ ยาวนานและยั่งยื นตลอดไป โดยผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มนักเรี ยนในการเข้ าร่วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนัน้ มี ค่าเท่ากับ 4.41 คะแนน ซึ่งโดยภาพรวมถือว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก
จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ที่เกิดขึ ้น ผู้วิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1) ผลการวิเคราะห์เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของกลุ่มทดลองในแต่ละด้ าน ทังด้
้ านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะ และด้ านพฤติกรรมการเล่นมเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของกลุ่มทดลองในแต่ละด้ าน ทัง้ ด้ านพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ และด้ านพฤติกรรมการเล่ นมเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
เพิ่ มขึน้ ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดื อนหลังจากการทดลองได้ เสร็ จสิ น้ ลงไป
โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมในแต่ละด้ าน แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมเสริ มสร้ าง
พฤติ กรรมการเล่ นเกมออนไลน์ ที่ ผ้ ูวิ จัยพัฒ นาขึ น้ นั น้ มี ผลท าให้ ค่าเฉลี่ ย ของพฤติ กรรมการเล่ น
เกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของกลุ่มทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ ย ของพฤติ กรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของกลุม่ ควบคุม
2) ผลการวิเคราะห์ในระยะหลังทดลอง เมื่ อสิน้ สุดการพัฒ นาจิตลักษณะตาม
โปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และในระยะติดตามผล 1 เดือน
หลังจากสิ ้นสุดการพัฒนาจิตลักษณะตามโปรแกรมเสริมสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน นัน้ พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่ ได้ รับโปรแกรมฯ
มีเจตคติต่อการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ซึ่งเป็ น
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ปั จ จัยเชิง สาเหตุจ ากการวิจัยระยะที่ 1 สูงกว่ากลุ่ม ควบคุม นอกจากนี ้ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างปลอดภัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมในระยะหลังทดลอง และในระยะติดตามผล 1 เดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นัน้ สามารถอธิ บ ายได้ ว่าโปรแกรมฯ ที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ มี ประสิท ธิ ภ าพในการเสริ ม สร้ างทาให้
นักเรี ยนกลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ ดีขึน้
กว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรมฯ และนักเรี ยนยังมีการคงทนของปั จจัยดังกล่าว ทังนี
้ ้เนื่องมาจาก
ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมฯ นัน้ ได้ รับเพี ยงความรู้ เกี่ ยวกับการเล่นเกมออนไลน์จานวน
2 ชัว่ โมง ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มทดลองนันพบว่
้
าผลของการได้ รับโปรแกรมฯทาให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจน และทาให้ นกั เรี ยนในกลุ่มทดลองเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ ดีกว่านักเรี ยนกลุ่ มควบคุมทังนี
้ ้
เป็ นผลมาจากโปรแกรมฯ นี ้สร้ างชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาปั จจัยที่ค้นพบผลจากผลการวิจยั ระยะที่ 1
ซึ่งมีผลโดยตรงในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือ เจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม สุขภาพจิต รวมถึงการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ จากการบูรณาการตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร
ดังกล่าวนันกล่
้ าวได้ วา่ การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ของนักเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนที่ต้อง
ใช้ ชี วิตอยู่ท่ามกลางสังคมออนไลน์ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้ ความบันเทิงจากการเล่นเกม
ออนไลน์ ให้ พ อเหมาะพอควร โดยให้ นักเรี ยนมี ค วามรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
สามารถแยกแยะได้ ว่า การเล่ น เกมออนไลน์ ในลัก ษณะใดที่ เป็ น ลัก ษณะที่ เหมาะสมหรื อ ไม่
เหมาะสม สามารถที่ จ ะเลื อกเล่นเกมออนไลน์ ที่เล่น ได้ อย่างเหมาะสม เช่น การเลื อกเล่น เกม
ออนไลน์ ให้ เหมาะกับช่วงวัยของตนเอง การเลื อกเล่นเกมสร้ างสรรค์เพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะการ
เรี ยนรู้ ไม่ดาวน์โหลดเกมลามก เกมผิดศีลธรรม การใช้ เวลาในการเล่นเกมออนไลน์นนไม่
ั ้ เล่นเกม
เกินครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง ไม่เล่นเกมในช่วง 1 ชัว่ โมงก่อนนอน การใช้ สถานที่ เช่นขณะที่มีการเดินทาง
บนทางสาธารณะต้ องไม่เล่นเกมใดๆ ทัง้ สืน้ การใช้ เงิน ไม่ควรใช้ จ่ายเงินมากๆ เพื่ อซือ้ เกมหรื อ
ชั่วโมงเล่นเกม รวมถึงการรักษาความสัม พันธ์ ในครอบครัวอย่างพอดี ซึ่งจากการที่ นักเรี ยนมี
ความรู้ มี ค วามสามารถคิ ด วิ เคราะห์ ดัง กล่ า ว จะสร้ างเจตคติ ต่อ การเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่า ง
เหมาะสม นัน่ คือก่อให้ เกิดการรับรู้ประโยชน์ รู้สึกพอใจ และพร้ อมที่จะกระทาการเล่นเกมออนไลน์
ได้ อย่างเหมาะสม อีกทังในโปรแกรมฯ
้
ยังทาการพัฒนาเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการที่ทาให้ นกั เรี ยนเห็นโทษของการเล่นเกมออนไลน์ และรับรู้ประโยชน์
ของการเล่นเกมออนไลน์ ทาให้ นักเรี ยนรู้ สึกพอใจ และพร้ อมที่จะเล่นเกมออนไลน์อย่างถูกต้ อง
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เหมาะสมมากยิ่งขึน้ และยิ่งไปกว่านันในโปรแกรมฯ
้
ยังมีกิจกรรมให้ นกั เรี ยนวิ่งสมาธิที่ใช้ การออก
กาลังกายผสานกับการทาสมาธิทุกครัง้ ก่อนทากิจกรรมอื่น เพื่อทาให้ นักเรี ยนเกิดสุขภาพจิตที่ดี
ท าให้ มี อ ารมณ์ แ จ่ม ใส มี ค วามวิ ต กกัง วลน้ อย โดยอาศัย เทคนิ ค การผ่ อ นคลาย (Relaxation
Techniques) การพัฒ นาสุขภาพจิตนัน้ เป็ นการเสริ มสร้ างให้ จิตใจพร้ อมเพื่อจะทากิจกรรมอื่นๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใดๆ ก็ตาม ฉะนันเมื
้ ่อนักเรี ยนได้ รับการพัฒ นาสุขภาพจิต
จากกิ จกรรมวิ่งสมาธิ ในแต่ล ะครัง้ ก่อนทากิจ กรรมอื่ นๆ เปรี ยบเสมื อนกับเป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมทังทางด้
้
านร่างกายและอารมณ์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองในการทากิจกรรมให้ มีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การพัฒ นาสุขภาพจิ ต ก่อนกิ จ กรรมอื่ นๆ จะส่งผลให้ กิจ กรรมเหล่านัน้ ในที่ นี ค้ ือกิ จ กรรม
พัฒนาเจตคติตอ่ การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม และการรู้เท่าทันเกมออนไลน์มีประสิทธิภาพ
และทาให้ เป็ นการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนได้ เป็ น
อย่างดี อีกทัง้ ในการจัดกิจกรรมมีการประสานลักษณะการทากิจกรรมกับการทากิจกรรมกลุ่มที่
สร้ างความหรรษาบรรเทิงด้ วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมในแต่ละกิจกรรม ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความ
กระติอรื อล้ นที่ จ ะให้ ความร่ วมมื อ ในการปฏิ บัติกิ จ กรรมอย่างเต็ม ที่ ซึ่ง ทาให้ ผลของการได้ รับ
โปรแกรมทาให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ ้นมากกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างชัดเจน โดยผลงานวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั เชิงทดลองของ ปิ ยะ บูชา (2561) ที่ใช้
การบูรณาการตัวแปรทางจิต (เจตคติ ต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ร่วมกับกิจกรรมการรับรู้
การควบคุม พฤติก รรมการควบคุม ตนเองและความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ )
พบว่านิสิ ตในกลุ่ม ทดลองมี เจตคติต่อการการเรี ยนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ การรับรู้ การควบคุม
พฤติก รรมการควบคุม ตนเองและความรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ยนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิค ส์ สูง กว่ากลุ่ม
ควบคุม ทัง้ ในระยะวัด ผลหลัง การทดลองทัน ที และหลังสิ น้ สุด การเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ และยัง
สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในงานวิจยั ของจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) ที่ทาการศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการฝึ กอบรมการรู้เท่าทันสื่อของนิ สิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวน 60 คน
โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็ น 2 กลุ่ม และกลุ่ม ควบคุม 1 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลอง A จะได้ รับการ
ฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อทัง้ 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการพัฒ นาการรู้ เท่าทันสื่อทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ าน
การคิด ความรู้ สึก /จิตใจ และพฤติกรรม ระยะที่ 2 ได้ รับการฝึ กทาโครงการ ส่วนกลุ่มทดลอง B
ได้ รับการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่ อเฉพาะในระยะที่ 1 แต่ไม่ได้ รับ การฝึ กทาโครงการ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้ รับทังการฝึ
้
กอบรมและการฝึ กทาโครงการ ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ ประกอบด้ วยแนวคิดการ
ควบคุม ตนเองร่ วมกับ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงเจตคติตามแนวคิด ของ แมคไกวร์ (Mcquire,
1969) ผลการทดลองพบว่านิสิตที่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาการรู้ เท่าทันสื่อในกลุ่มทดลองมี

222
คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงขึ ้นตามระยะของการวัด นัน่ คือ กลุ่มทดลองที่ได้ รับการพัฒนาการ
รู้ เท่าทัน สื่ อ ทัง้ 3 ด้ านร่ วมกับ การฝึ กท าโครงการจะมี ค วามคงทนของการรู้ เท่าทัน สื่ อหลัง จาก
ฝึ ก อบรม และยัง สอดคล้ อ งกับ ข้ อ ค้ น พบในงานของพิ ศุท ธิ ภ า เมธี กุล (2561) ที่ ศึก ษาผลของ
โปรแกรมพัฒนาการรู้เท่าทันดิจิทลั และพฤติกรรมการใช้ ดิจิทลั ในการจัดการเรี ยนรู้ แก่ผ้ เู รี ยนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21 เป็ นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน และกลุ่มควบคุม 2
กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน กิจกรรมที่ใช้ ประกอบด้ วยแนวคิด 5 แนวคิดร่วมกับแนวคิดการพัฒนาเจตคติ
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2531: 132-147) ผลการทดลองพบว่านักศึกษาที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมฯ มี คะแนนเฉลี่ยพัฒ นาการรู้ เท่าทันดิจิ ทั ลและพฤติกรรมการใช้ ดิจิทัลในการจัดการ
เรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนมากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จากผลของการทดลองในการวิ จัย ระยะที่ 2 นี ้ ท าให้ เชื่ อ ได้ ว่าคะแนนพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนในกลุ่มทดลองที่เพิ่มขึ ้นในระยะหลัง ทดลองและ
ในระยะติด ตามผล 1 เดื อ น หลัง จากสิ น้ สุด การพัฒ นาจิ ต ลัก ษณะตามโปรแกรมเสริ ม สร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เกิดจากการที่นกั เรี ยนที่เข้ า
ร่ ว มโปรแกรมได้ พัฒ นาจิ ต ลัก ษณะที่ เป็ นชุด ฝึ ก อบรมที่ บูร ณาการตัว แปรจิ ต สัง คม ที่ ไ ด้ จ าก
ข้ อค้ นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 โดยทาการพัฒนาทังด้
้ านเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม พัฒนาสุขภาพจิต รวมถึงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ ้นมากกว่าเดิม ซึ่งนับเป็ นองค์
ความรู้ ใหม่ ซึ่ง การพัฒ นาและสร้ างจิ ต ลัก ษณะให้ เยาวชนเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการมี
พฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีสว่ นทาให้ นกั เรี ยนจะได้ ใช้ เป็ นเกราะกาบังต่อการถลา
ลึกเข้ าไปเล่นเกมมากจนกลายเป็ นคนติดเกมซึ่งไม่เป็ นผลดีทงต่
ั ้ อตนเอง ต่อผู้คนรอบข้ าง และต่อ
สังคม ดังนันจึ
้ งต้ องหากลวิธีในการส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้มี เจตคติตอ่ พฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น โดยการทาให้ นกั เรี ยนเห็นโทษของการเล่นเกมออนไลน์
อย่างไม่เหมาะสมซึ่งเป็ นโทษกับนักเรี ยน เช่น การใช้ เวลาเล่นเกมออนไลน์นานเกินไปเป็ นการบัน่
ทอนสุขภาพร่ างกาย อี กทัง้ ยังส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นต้ น และทาให้ นักเรี ยนเห็น
ประโยชน์ของการเล่นเกมออนไลน์อย่างเป็ นประโยชน์ เพื่อทาให้ นกั เรี ยนมี ความรู้สกึ พอใจ ชอบใจ
ในการเล่นเกมออนไลน์รวมทัง้ ความพร้ อมที่จะเล่นเกมออนไลน์อย่างถูกต้ องเหมาะสม นอกจากนี ้
หากนักเรี ยนทากิจกรรมที่ทาให้ นักเรี ยนมีสุขภาพจิตที่ดี เช่น นักเรี ยนมีการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ นักเรี ยนเป็ นสมาชิกในชมรมเพื่อผ่อนคลายความเครี ยด ความวิตกกังวล เป็ นต้ น จะช่วย
ทาให้ นกั เรี ยนมีสุขภาพจิตที่ดี ทาให้ สามารถใช้ สติปัญญาในการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างถู กต้ อง
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และชัดเจน ทังนี
้ ้หากได้ มีการส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ที่มีการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ไปด้ วยกันแล้ วจะยิ่งทาให้ เยาวชนมี พฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากยิ่ง ๆ ขึน้ ไป
ดังนัน้ การส่งเสริ มให้ มี การให้ ความรู้ เกี่ยวกับการรู้ เท่าทันสื่อและการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ให้ กับ
นักเรี ยนด้ วยการจัดกิจกรรมหรื อจัดการอบรมให้ กับเยาวชนให้ มีทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์
ของนักเรี ยนให้ มีพฤติกรรมในการเล่นเกมออนไลน์ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทดแทนการเล่นเกม
ออนไลน์ที่มากเกินไปจนอาจเกิดผลร้ ายกับตนเองทังทางการเรี
้
ยนและการเข้ าสังคม โดยโรงเรี ยน
และผู้ปกครองช่วยกันร่ วมวางแผนกาหนดกิ จกรรมส่งเสริ ม และชักจูงให้ นักเรี ยนเห็นประโยชน์
ในการเข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กอบรมให้ ได้ รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ในหัวข้ อที่เกี่ยวกับการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการที่ เยาวชนควรมีความสามารถที่จะ
เลือกเกมออนไลน์ที่เล่นได้ อย่างพอเหมาะพอควรกับวัย แยกแยะเรื่ องจริงกับเรื่ องสมมติได้ อีกทังมี
้
การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินผล ภายใต้ บริ บทแวดล้ อมต่างๆ ทาให้ ร้ ูว่าจะทาอะไรเกี่ยวกับ
ข่าวสารในโลกของเกมออนไลน์ที่ต้องเผชิญ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารที่สร้ างสรรค์และการปิ ดกัน้
ข้ อ มูล ข่า วสารที่ ไร้ ประโยชน์ รวมถึ ง รั บ รู้ ผลกระทบจากโลกของเกมออนไลน์ ตลอดจนความ
ตระหนักของสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชน และบุคคลรอบข้ างที่อยู่รอบ ๆ ตัว โดยใช้
ทัก ษะการเข้ า ถึ ง ได้ แ ก่ สามารถเลื อ กเล่ น เกมเหมาะสมกับ วัย เช่ น เล่ น เกมต่อ สู้ที่ ไ ม่ มี ฉ าก
นองเลื อ ด เป็ น ต้ น รวมถึ งสามารถหลี ก เลี่ ยงการเล่น เกมออนไลน์ ที่ มี เนื อ้ หาไม่เหมาะสม เช่น
เกมลามก เกมผิดศีลธรรม เป็ นต้ น ซึ่งกิจกรรมนีจ้ ะเป็ นกิจกรรมที่ครู และผู้ปกครองต้ องให้ ความ
เอาใจใส่สนับสนุนทังด้
้ านกาลังใจและข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ลักษณะการปฏิบตั ิด้วยการ
การเอาใจใส่อย่างดีของผู้ปกครองและครู จะเป็ นสิ่งที่จะทาให้ นกั เรี ยนที่เป็ นเยาวชนมีเจตคติที่ดีตอ่
ครู และผู้ป กครอง รวมถึ งเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมอี กด้ วย
ซึ่งปั จจัยนี ้เป็ นข้ อค้ นพบของงานวิจยั ที่มีบทบาทที่สาคัญอันดับแรกในการผลักดันให้ นกั เรี ยนเกิด
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
และท้ า ยสุด หากมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ระหว่างเพื่ อ นแ ละ
ครอบครัวเพื่ อส่งเสริ ม ให้ นักเรี ยนยอมรับ ความคิด เห็นของเพื่ อนและผู้ป กครองในการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม อีกทังพ่
้ อแม่หรื อผู้ปกครองควรดูแลเด็กไม่ให้ เล่นเกมมากจนเกินไป ควร
เล่นเกมหลากหลายประเภท และเลือกเกมที่เหมาะกับเพศและวัยให้ กบั ลูก หลีกเลี่ยงเกมที่สง่ เสริ ม
ความรุนแรง เกมลามก หรื อเกมที่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมสังคม นอกจากนี ้เด็ก ๆ
ควรรู้ทนั เกม เด็กต้ องสารวจตัวเองว่าติดเกมหรื อไม่ การป้องกันการติดเกมต้ องดาเนินการโดยการ
ดูแ ลตัว เองตัง้ แต่เริ่ ม เล่น เกม ควบคุม เวลาในการเล่น เกมไม่ ให้ เกิ น วัน ละ 1-2 ชั่วโมง และไม่
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จาเป็ นต้ องเล่นเกมทุกวัน เพื่อไม่ให้ พฒ
ั นาไปสู่ระดับการติดเกม จะได้ ไม่เสียเงิน เสียเวลา เสียการ
เรี ยน เสียสุขภาพ หรื อแม้ แต่การเสียเพื่อนไป
จากข้ อ ค้ น พบที่ น่าสนใจในการวิจัยครั ง้ นี ้ การน าโปรแกรมเสริ ม สร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม ที่พฒ
ั นาตามแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้
เป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ วัย รุ่ น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมเพิ่ ม มากขึน้ และจะสามารถคงอยู่เป็ น พฤติ ก รรมที่ อ ยู่อ ย่างยั่ง ยื น หรื อ เกื อ บยั่ง ยื น
อย่างไรก็ตามถึงแม้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้ องใช้ เวลา ซึ่งการใช้ เวลาดังกล่าวคงไม่สูญเปล่า
และคุ้มค่าต่อการทาให้ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร
และมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป
ข้ อจากัดในงานวิจัย
1. ในการวิจยั ระยะที่ 2 นันได้
้ นาจากผลการวิจัยระยะที่ 1 ที่ค้นพบตัวแปรที่สาคัญและ
มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมทัง้ 2 องค์ป ระกอบ ซึ่งค้ น พบว่ามี
3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม สุขภาพจิต และการรู้เท่า
ทันเกมออนไลน์ ที่มีอิทธิพลโดยรวมและอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมที่มากอยู่ในอันดับต้ น ๆ
กว่าตัวแปรอื่นที่เหลือ สัมพันธภาพในครอบครัว และการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในครอบครัว
ผู้วิจัยจึงนาแค่ 3 ตัวแปร มาเป็ นเทคนิคในการปรับพฤติกรรมในครัง้ นี ้ โดยอีกตัวแปร 2 ตัวแปร
ผู้วิจยั ไม่นามาใช้ ร่วมในการออกแบบกิจ กรรม คือ สัมพันธภาพในครอบครัว การควบคุมการเล่น
เกมออนไลน์ ทัง้ ๆ ที่มีอิทธิพลรวมและมีอิทธิพลทางตรง รวมถึงอิทธืพลอ้ อมผ่านการรู้เท่าทันเกม
ออนไลน์ ต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะ และพฤติก รรมการเล่น เกม
ออนไลน์อย่างปลอดภัย เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่ 3 คือ บิดา – มารดา
หรื อ ผู้ ปกครองของนัก เรี ย น เป็ นความไม่ ส ะดวกของบุ ค คลดัง กล่ า วที่ จ ะต้ อ งมามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของภาระหน้ าที่ในชีวิตประจาวัน ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงาน
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เป็ นต้ น
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2. ในการวิจยั ระยะที่ 2 นันใช้
้ การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi – Experimental) ซึ่งมีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกับการวิจยั เชิงทดลอง (Experimenttal Research) โดยผู้วิจยั ใช้ กลุ่มควบคุมที่มีความ
คล้ ายคลึงกับกลุ่มทดลองแต่ไม่มีการสุ่ม (Nonequivalent Control Groups) ทาให้ ขาดคุณสมบัติ
ของแบบการวิจยั เชิงทดลองที่แท้ จริ งในเรื่ องของการสุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่ม (Random Assignment)
และการไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาให้ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
การจัดกระทาการทดลองมีผลต่อการทดลองได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจยั มีวิธีการตามที่อรพินท์ ชูชม
(2552) กล่าวไว้ ว่าการที่จะทาให้ มนั่ ใจได้ ว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกันนัน้
ได้ แก่ เก็ บข้ อมูล พื น้ ฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับกลุ่ม ตัวอย่าง รวมทัง้ การควบคุม โดยใช้ วิธี การทางสถิ ติ
(Statistical Control) โดยใช้ สถิติความแตกต่างระหว่างกลุ่ม หรื อช่วยควบคุมตัวแปรที่ไ ม่ต้องการ
ศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (Analysis of Covariance) ซึ่งเป็ นเทคนิคทางสถิ ติ
ที่สามารถปรับคุณ สมบัติที่แตกต่างของกลุ่ม ตัวอย่างที่เกิดจากอิทธิพ ลของตัวแปรที่ไม่ต้องการ
ศึกษาหรื อตัวแปรเกิ น เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่าผลการทดลองที่ ได้ นัน้ เป็ นผลที่ ได้ ม าจากการทดลอง
เท่านัน้
ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. จากผลการวิจยั นี ้นับได้ ว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
รวมถึงองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับงานที่ส่งเสริ มและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยนาไปกาหนดแนวทาง และนโยบายในการทางานเพื่อทาให้ เกิดการพัฒ นาและสนับสนุนให้
เยาวชนเป็ นผู้มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนทังสององค์
้
ประกอบ คือ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
ปลอดภัยของนักเรี ยน โดยนาโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่
ได้ ออกแบบการวิจยั โดยบูรณาการตัวแปรทางจิตสังคม 3 ตัวแปร ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการ
เล่ น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม สุข ภาพจิ ต และการรู้ เท่ า ทัน เกมออนไลน์ ซึ่ ง ลัก ษณะของ
โปรแกรมฯ นี ้ ต้ องใข้ กิจกรรมที่พฒ
ั นาตัวแปรทางจิตสังคมทัง้ 3 ตัวแปร พร้ อม ๆ กันไป ทังกิ
้ จกรรม
เพื่อเปลี่ยนเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยการใช้ สารชักจูง กิจกรรม
เพื่ อพัฒ นาสุขภาพจิตโดยการวิ่งสมาธิ และกิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะการรู้ เท่าทันเกมออนไลน์
โดยการระดมสมองและการใช้ กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนให้ มากยิ่งขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้หลังการใช้ กิจกรรมในโปรแกรมฯ แล้ ว
แม้ เวลาจะผ่านไปนักเรี ยนยังคงมี พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
จากผลการวิจัย นี ท้ าให้ เชื่ อได้ ว่าโปรแกรมฯ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่อ การเสริ ม พฤติก รรมการเล่น เกม

226
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม ซึ่งการนาโปรแกรมฯ นี ไ้ ปใช้ จ ะสามารถทาให้ เกิดผลลัพ ธ์ ที่ดีและเป็ น
ประโยชน์ ต่อเยาวชนของประเทศชาติต่อไป ดังนัน้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ควรนา
รูปแบบของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมไปขยายผลเพื่อทา
กิ จ กรรมในโรงเรี ย น โดยกิ จ กรรมนี ส้ ามารถน าไปเป็ นกิ จ กรรมในชัน้ เรี ย นของนัก เรี ย นชั น้
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เองเพื่ อ ประโยชน์ ใ นวงกว้ า งต่ อ ไป หรื อ แม้ แต่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับงานที่
ส่งเสริ มและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถนาโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมนี ้ไปใช้ กบั กลุ่มเยาวชนวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมให้ เพิ่มมากยิ่งขึน้ เป็ นอีกแนวปฏิบตั ิที่ลดปั ญหา
การเพิ่มขึ ้นของจานวนเด็กติดเกมออนไลน์ที่ยงั มีอยู่อย่างต่อเนื่องให้ น้อยลงไปกว่าเดิม
2. จากผลการวิจยั งานนี ้ทาให้ ทราบว่า สาหรับนักเรี ยนที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สดุ คือ
นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมน้ อย คือนักเรี ยนที่พานักพักอาศัยอยู่คน
เดียวและกลุ่ม นักเรี ยนที่ มี เกรดเฉลี่ ย 2.50-2.99 ดังนัน้ นักเรี ยนกลุ่ม ดังกล่าวนี จ้ ึงต้ องได้ รับ การ
พัฒนาเป็ นลาดับต้ น ๆ โดยปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีบทบาทสาคัญในการอธิบายพฤติกรรมการเล่นเกม
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ทัง้ 2 องค์ประกอบ (พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ และพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย) ที่สาคัญ
ตามล าดับ จากมากไปน้ อย ได้ แก่ การรู้ เท่าทัน เกมออนไลน์ การควบคุม การเล่น เกมออนไลน์
ในครอบครัว และเจตคติต่อ พฤติ ก รรมการเล่น เกมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม ซึ่ง ข้ อ มูล เหล่า นี ้
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนและนโยบายเพื่อพัฒนานักเรี ยนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว
รวมไปถีงนักเรี ยนทัว่ ๆ ไป ให้ มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3. สาหรับนักวิจยั ที่มีความประสงค์จะทาการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนในบริ บทที่ต่างออกไป ควรทาการวิจยั ในระยะที่ 1 ก่อนทาวิจยั ที่เป็ น
การทดลองในการวิจัยระยะที่ 2 เพื่ อหาตัวแปรที่ ส าคัญ ในการในการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม เนื่องจากข้ อค้ นพบในการวิจยั อาจไม่ใช่ตวั แปรเดียวกันกับ
การวิจยั ในครัง้ นี ้
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 สามารถนาเอาโมเดลและตัวแปรที่นามาใช้ ไปทาวิจยั ซ ้า
กับ กลุ่ม ตัวอย่างกลุ่ม อื่ น เพื่ อให้ มั่นใจว่าโมเดลยังคงมี ความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิ งประจัก ษ์
หรื อไม่ อย่างไร
2. ท าการเสริ ม ผลการศึก ษาที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพในกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ส าคัญ
อาทิเช่นกลุ่มตัวอย่างที่ค้นพบว่ามีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมต่า ด้ วยวิธีการที่
เหมาะสม ได้ แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group
discussion) เพื่อให้ ได้ คาตอบที่มีความครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึ ้น เป็ นวิธีการที่จะช่วยให้
งานวิจยั เพิ่มจุดแข็งในส่วนของการยืนยันและสรุปผล หรื อเพื่อค้ นหาคาอธิบายในบรรดาตัวแปรที่มี
ผลการศึกษาไม่สอดคล้ องกับวรรณกรรมที่ทบทวนมา เช่น การค้ นพบว่า ตัวแปรมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3. การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาเฉพาะนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้ น
ตอนกลาง ผู้วิจยั จึงขอเสนอแนะให้ มีการศึกษาเพิ่มในกลุม่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็ น
การเปรี ยบเทียบของแต่ละช่วงวัย นอกจากนี ้สามารถทาการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์อย่างเหมาะสมระหว่างนักเรี ยนเขตกรุ งเทพมหานคร กับนักเรี ยนในต่างจังหวัดว่ามี
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมแตกต่างกันหรื อไม่ เป็ นต้ น
4. ตัวแปรที่ผ้ วู ิจยั นามาศึกษาในครัง้ นี ้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริ มสร้ างทักษะของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นได้ ร้อยละ 22 และความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างปลอดภัย ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้
ร้ อยละ 28 ที่เหลือ ที่เหลือเป็ นตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ นามาศึกษาในโมเดลการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง
เสนอให้ มีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ โดยอาศัยและผลการวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางในการ
กาหนดตัวแปรในโมเดลการวิจัย เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความเชื่ออานาจในตนในการกระทา
พฤติกรรม เป็ นต้ น
5. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่มเติมเพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นในกลุม่ ตัวอย่างในเขตชนบท
ซึ่งอยู่คนละบริ บทกัน อันจะเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ในการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อนาไปช่วยสกัดกันและป้
้
องกันการเล่นเกมอย่างไม่เหมาะสมของวัยรุ่น
จนกลายเป็ นการติดเกม อย่างยัง่ ยืน เพื่อเกิดประโยชน์ในวงกว้ างต่อไปในระดับประเทศ
| ห้ ามลบ |
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1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินงี่
2. รองศาสตราจารย์ ดร. น ้าทิพย์ วิภาวิน
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4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศรี ไพร ศักดิ์รุ่งพงษากุล
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ
การวิจัยระยะที่ 2 เครื่ องมือเชิงปริมาณ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินงี่
2. รองศาสตราจารย์ ดร. น ้าทิพย์ วิภาวิน
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศรี ไพร ศักดิ์รุ่งพงษากุล
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
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เลขที่………….
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่องปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
คาชีแ้ จง : การตอบแบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น นักเรี ยนผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่มี ผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ป ระการใดและการเสนอผลการวิจัยเป็ น ภาพ
โดยรวมเท่านัน้
แบบสอบถามนี ้จะแบ่งเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีตอ่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
ของนักเรี ยน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องคาตอบตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน
1. เพศ  1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ.........................................ปี
3. ระดับชันที
้ ่กาลังศึกษา
 1) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1  2) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
 3) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
4. เกรดเฉลี่ยสะสม (นับจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั ) คือ………………………….....……………
5. สถานที่พกั อาศัยขณะเรี ยนที่โรงเรี ยน
 1) หอพัก/บ้ านเช่า
 2) อยูก่ บั บิดา-มารดา
 3) อยูก่ บั เพื่อน
 4) อื่น (ระบุ)............................................................
6. สถานภาพของบิดา-มารดา
 1) พ่อแม่อยูด่ ้ วยกัน
 2) พ่อแม่แยกกันอยู่ (หย่าร้ าง)
 3) พ่อแม่แยกกันอยู่ (ไม่ได้ หย่าร้ าง)
 4) อื่น (ระบุ)..............................
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7. สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร
 1) รักใคร่และช่วยเหลือกันดี
 2) ไม่ราบรื่ น ทะเลาะวิวาทกันบ่อย
 3) ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน
8. นักเรี ยนเคยเล่นเกมออนไลน์หรื อไม่
 1) เคย
 2) ไม่เคย (หยุดการตอบแบบสอบถาม)
ถ้ าเคยเล่ นเกมออนไลน์ ปัจจุบนั ยังคงเล่นอยูห่ รื อไม่
 1) เล่น
 2) ไม่เล่น (ไม่ ต้องตอบตอนที่ 2 และตอนที่ 3)
9. เกมออนไลน์ที่ชอบเล่นบ่อยที่สดุ (โปรดเลือกเพียงข้ อเดียว)
 1) Action game – เกมที่ใช้ ทกั ษะในการบังคับ
 2) Strategy game – เกมการวางแผนการรบและกลยุทธ์การรบ
 3) Racing game – เกมขับขี่ยานพาหนะ
 4) Simulation game – เกมจาลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่นการสร้ างเมือง
การบริหารธุรกิจ การเลี ้ยงสัตว์
 5) Role – Playing game (RPG) เกมการเล่นตามบทบาท
 6) Sport game – เกมการแข่งขันกีฬา
 7) Puzzle game – เกมใช้ ความคิดในการแก้ โจทย์และปัญหา
 8) Fighting game – เกมการต่อสู้
 9) Education game – เกมการศึกษา
 10) อื่น (ระบุ)..................................................
10. เล่นเกมออนไลน์จากแหล่งใดมากที่สดุ
 1) บ้ านตนเอง
 2) บ้ านเพื่อน
 3) ร้ านเกม
 4) ห้ างสรรพสินค้ า
 5) อื่น (ระบุ)..................................................
11. เล่นเกมออนไลน์กบั ผู้ใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 1) เพื่อน
 2) น้ อง
 4) ญาติ
 3) ผู้ปกครอง
 5) อื่น (ระบุ)..................................................
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12. ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
 1) 8.00 น. - 12.00 น.  2) 12.01 น. - 16.00 น.
 3) 16.01น. -20.00 น.  4) 20.01 น. - 24.00 น.
 5) หลัง 24.00 น.
13. ใน 1 สัปดาห์เล่นเกมออนไลน์บอ่ ยครัง้ แค่ไหน
 1) 1-2 วันต่อสัปดาห์
 2) 3-4 วันต่อสัปดาห์
 3) 5 วันต่อสัปดาห์
 4) เล่นทุกวัน
14. ใน 1 วันนักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์กี่ครัง้
 1) 1-2 ครัง้ ต่อวัน
 2) 3-4 ครัง้ ต่อวัน
 3) 5-6 ครัง้ ต่อวัน
 4) 7 ครัง้ ขึ ้นไปต่อวัน
15. ใน 1 วันนักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์โดยรวมตลอดวัน
 1) น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 2) 1 ชัว่ โมง
 3) 2 ชัว่ โมง
 4) ไม่เกิน 3 ชัว่ โมง
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์
แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ เพื่อการเสริมสร้ างทักษะ
คาชีแ้ จง : แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เพื่อการเสริมสร้ างทักษะเป็ นแบบประเมิน
พฤติก รรมโดยตรงของนัก เรี ยน ให้ นัก เรี ย นอ่านข้ อความต่อไปนี แ้ ละท าเครื่ องหมาย ลงใน
ช่องว่างหลังข้ อความ…………ที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของนักเรี ยนมากที่สุดเพียงข้ อ เดียว
(กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ) ทังนี
้ ้การประเมินนี ้ให้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยใช้ ความหมาย
ดังต่อไปนี ้
ไม่จริงเลย
= นักเรี ยนไม่เคยปฏิบตั แิ บบนันเลย
้
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันน้
ไม่จริง
้ อยมาก
ค่อนข้ างไม่จริง = นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันค่
้ อนข้ างน้ อย
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันค่
ค่อนข้ างจริง
้ อนข้ างบ่อย
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันบ่
จริง
้ อยมาก
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันทุ
จริงที่สดุ
้ กครัง้
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1. ในระหว่างที่เล่นเกมออนไลน์แต่ละครัง้ นักเรี ยนได้ ฝึกการสังเกตถึงวิธีการเล่นของเกม
แต่ละเกม ตลอดจนวิธีการเล่นของคูต่ อ่ สู้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. บทเรี ยนที่ได้ รับหลังจากเล่นเกมออนไลน์แต่ละครัง้ นักเรี ยนมีการเปรี ยบเทียบวิธีการ
เล่นในแต่ละครัง้ และพยายามที่จะแก้ ไขจุดบกพร่องที่ทาให้ แพ้ คตู่ อ่ สู้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. หลัง จากเล่น เกมออนไลน์ แ ต่ละครัง้ และไม่ช นะ นักเรี ย นค้ น หาเทคนิ ค วิธี ก ารเล่น
อย่างไรให้ ชนะจากผู้ที่เคยเล่นชนะ รวมถึงจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. ระหว่างที่เล่นเกมออนไลน์ นักเรี ยนเตรี ยมพร้ อมที่จะตัดสินใจในเกมตลอดเวลา
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. ในการเล่น เกมออนไลน์ ทุก ครั ง้ นัก เรี ยนต้ องตัด สิ น ใจในการเลื อ กทางเลื อ กต่างๆ
ภายในเกม เพื่อผ่านด่านแต่ละเกม
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. นักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์ โดยใช้ ความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์ เพื่อให้ ได้
ไอเท็มเกมหายากมา โดยวิธีการต่าง ๆ ไม่ได้ ใช้ เงินซื ้อมาอย่างเดียว
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
7. หลังจากเล่นเกมออนไลน์ แต่ละครัง้ และไม่ช นะ นักเรี ยนพยายามหาจุดอ่อนของคู่
ต่อสู้ เพื่อนาไปวางแผนอย่างละเอียดเพื่อชัยชนะในการเล่นเกมออนไลน์ครัง้ ต่อไป
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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8. นักเรี ยนสามารถเจอเพื่อนใหม่ ๆ หรื อมีเรื่ องคุยกับเพื่อนจากการเล่นเกมออนไลน์
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9. ก่อนการเล่นเกมออนไลน์ นักเรี ยนชวนกลุ่มเพื่อน ๆ มาปรึกษาข้ อมูลตัวละครของเกม
นัน้ ๆ เพื่อวางแผนในการเล่นเกมออนไลน์ในแต่ละครัง้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
10. นักเรี ยนและกลุ่มเพื่อน ๆ กาหนดตัวละครในเกมออนไลน์ที่จะเล่นแต่ละครัง้ ให้ กับ
ผู้เล่นแต่ละคน โดยทาให้ สามารถป้องกันคูต่ อ่ สู้ในเกมนันได้
้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
11. หลังจากการเล่นเกมออนไลน์ นักเรี ยนกับเพื่อน ๆ มักพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื ้อหาในเกม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่ได้ จากการเล่นเกม
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
12. การเล่นเกมออนไลน์ ทาให้ มีการพูดคุย การเจรจาต่อรองเพื่อแลกของในเกม รวมทัง้
สามารถพูดคุยกับผู้เล่นอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมได้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
ทักษะด้ านการคิด (ข้ อ 1 – 3)
ทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ (ข้ อ 4 -7)
ทัก ษะการสร้ างความสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค คล
(ข้ อ 8 – 12)

ข้ อความทางบวก
1-3
4-7

ข้ อความทางลบ
-

8 - 12

-
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แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างปลอดภัย
ค าชี แ้ จง : แบบสอบถามพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ อ ย่ า งปลอดภั ย เป็ นแบบประเมิ น
พฤติก รรมโดยตรงของนัก เรี ยน ให้ นัก เรี ย นอ่านข้ อความต่อไปนี แ้ ละท าเครื่ องหมาย ลงใน
ช่องว่างหลังข้ อความ…………ที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของนักเรี ยนมากที่สุดเพียงข้ อ เดียว
(กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ) ทังนี
้ ้การประเมินนี ้ให้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยใช้ ความหมาย
ดังต่อไปนี ้
ไม่จริงเลย
= นักเรี ยนไม่เคยปฏิบตั แิ บบนันเลย
้
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันน้
ไม่จริง
้ อยมาก
ค่อนข้ างไม่จริง = นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันค่
้ อนข้ างน้ อย
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันค่
ค่อนข้ างจริง
้ อนข้ างบ่อย
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันบ่
จริง
้ อยมาก
= นักเรี ยนปฏิบตั แิ บบนันทุ
จริงที่สดุ
้ กครัง้
1. นักเรี ยนมักแอบเล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลาดึกที่ตนเองต้ องเข้ านอนแล้ ว
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. บ่อยครัง้ ที่นกั เรี ยนตื่นสายเพราะเล่นเกมออนไลน์จนดึก
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. นักเรี ยนเคยเข้ าไปดาวน์โหลดเกมลามก
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. นั ก เรี ย นระวัง ภั ย จากอุ บั ติ เหตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้ ในระหว่ า งเล่ น เกมออนไลน์ ใ น
โทรศัพท์มือถือ เช่น เดินตกท่อ เดินชนป้ายข้ างทาง เสียหลักหัวทิ่ม เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. นักเรี ยนสามารถเล่นเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือได้ ทกุ ที่ แม้ ขณะกาลังข้ ามถนน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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6. นัก เรี ยนระวังภัย จากผู้ที่ ไม่ห วัง ดีห รื อมิ จ ฉาชี พ ที่ อาจเกิ ด ขึน้ ได้ ในระหว่างเล่น เกม
ออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือ เช่น การถูกฉกชิงโทรศัพท์มือถือ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
เวลาที่ใช้ การเล่นเกมออนไลน์ (ข้ อ 1 – 2)
เล่นเกมออนไลน์ที่ดี สถานที่เหมาะสมและ
การใช้ เงินในปริมาณที่พอเหมาะ (ข้ อ 3 – 6)

ข้ อความทางบวก
-

ข้ อความทางลบ
1-2

4,6

3,5

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรู้ สึก ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ พฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ อย่า ง
เหมาะสมของนักเรี ยน (มีทงหมด
ั้
8 ชุด)
แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว
1. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนรักใคร่กลมเกลียวกันดี
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนไม่คอ่ ยได้ พบหน้ าและพูดจากันมากนัก
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนมักหลบหลีกไม่อยากพบหน้ ากัน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนต้ องร้ องไห้ เพราะอีกฝ่ ายบ่อยครัง้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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5. ผู้ป กครองและสมาชิ กในครอบครัวของนักเรี ยนมัก มี เรื่ องกลุ้ม ใจเนื่ องจากอี กฝ่ าย
เป็ นเหตุ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเอาใจใส่ทกุ ข์สขุ ของกันและกันอย่างสม่าเสมอ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
7. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครองค่อนข้ างตึงเครี ยด
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
8. นักเรี ยนไม่คอ่ ยได้ เห็นหน้ าและพูดจากับผู้ปกครองของนักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9. นักเรี ยนไม่เคยมีเรื่ องกลุ้มใจเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
10. มีการตกลงแบ่งความรับผิดชอบงานในครอบครัวของนักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
11. เวลาอยู่ในบ้ า นทุก คนในครอบครั ว ของนัก เรี ย นต่างรั บ ผิ ด ชอบต่อ หน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
12. นักเรี ยนทาตามหน้ าที่ที่นกั เรี ยนรับผิดชอบในครอบครัว
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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องค์ ประกอบ
การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และสมาชิกในครอบครัว (ข้ อ 1 – 6)
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง
(ข้ อ 7 – 9)
การทางานร่วมกันในครอบครัว (ข้ อ 10 - 12)

ข้ อความทางบวก

ข้ อความทางลบ

1-6

-

7-9

-

10 - 12

-

แบบสอบถามการควบคุมการเล่ นเกมออนไลน์ ในครอบครัว
1. ผู้ปกครองให้ เล่นเกมออนไลน์ได้ หลังจากที่ทาการบ้ าน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. ผู้ปกครองกาหนดเวลาการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรี ยนโดยกาหนดกติการ่วมกันกับ
นักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. หากนักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์นานเกินไปผู้ปกครองจะเตือน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. ผู้ปกครองเตือนให้ นกั เรี ยนระวังภัยที่แฝงมาจากมิจฉาชีพที่ไม่หวังดีระหว่างการเล่น
เกมออนไลน์ ตามสถานที่ ต่าง ๆ เช่น ระหว่างการเล่นเกมออนไลน์ เช่น การถูกฉกชิงมื อถื อหรื อ
กระเป๋ าเงิน เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. ผู้ปกครองเตือนให้ นักเรี ยนระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในขณะที่ โดยสารในยานพาหนะ
ระหว่างเล่นเกมออนไลน์ เช่น เสียหลักหัวทิ่มเบาะ หรื อหน้ าทิ่มเบาะ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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6. ผู้ปกครองเตือนนักเรี ยนให้ ระวังภัยจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นได้ ขณะเล่นเกมออนไลน์
เช่น เดินตกท่อ เดินชนป้ายข้ างทาง เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
7. ผู้ปกครองแนะนานักเรี ยนให้ หลีกเลี่ยงการเล่นเกมออนไลน์ข้างสนามกีฬา อาจทาให้
ได้ เกิดการบาดเจ็บได้ เช่น ถูกอุปกรณ์กีฬากระเด็นใส่ เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
8. ผู้ปกครองแนะนานักเรี ยนให้ หลีกเลี่ยงการเล่นเกมออนไลน์ในสวนสาธารณะที่มีผ้ คู น
จานวนมากเสี่ยงต่อการได้ รับอันตรายจากบุคคลที่ไม่หวังดี เช่น สวนจตุจกั ร สวนลุมพินี เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9. ผู้ปกครองแนะนานักเรี ยนให้ ทากิจกรรมอื่นนอกเหนือ จากการเล่นเกมออนไลน์ เช่น
การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
10. ผู้ปกครองห้ ามปรามนักเรี ยนไม่ให้ เล่นเกมออนไลน์ ในขณะรับประทานอาหาร
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
การควบคุมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ ในการเล่น
(ข้ อ 1 – 3)
การควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ในการเล่น
(ข้ อ 4 – 8)
การควบคุมเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม (ข้ อ 9 -10)

ข้ อความทางบวก

ข้ อความทางลบ

1-3

-

4-8

-

9 - 10

-
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แบบสอบถามอิทธิพลของเพื่อนในการเล่ นเกมออนไลน์
1. นักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์ตามเพื่อน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนเลือกเล่นเกมออนไลน์ที่กาลังเป็ นที่นิยมในกลุม่ เพื่อน ๆ เช่น เกม ROV เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. เมื่ อ นัก เรี ย นเห็ น เพื่ อ นเล่ น เกมออนไลน์ ได้ แ ต้ ม มาก ท าให้ นัก เรี ย นอยากเล่น เกม
ออนไลน์ให้ ได้ แต้ มมากด้ วย
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. เพื่อนเตือนนักเรี ยนให้ ทางานบ้ านที่ตนเองรับผิดชอบก่อนเล่นเกมออนไลน์
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. หลังเลิกเรี ยนนักเรี ยนไปเล่นเกมออนไลน์ในร้ านอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ จนค่าตามเพื่อน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
อิทธิพลของเพื่อนเกี่ยวกับเนื ้อหาเกม
(ข้ อ 1 – 3)
อิทธิพลของเพื่อนเกี่ยวกับเวลาและสถานที่
ในการเล่น (ข้ อ 4 – 5)

ข้ อความทางบวก

ข้ อความทางลบ

1-3

-

4-5

-
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แบบสอบถามกิจกรรมเหมาะสมที่ทาร่ วมกับโรงเรี ยน
1. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านวิชาการที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่ วมกิจ กรรมด้ านวิช าการดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นักเรี ยนได้ เพิ่ม พูน
ความรู้มากขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมประกวดกองเชียร์ ในงานกีฬาสีที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมประกวดกองเชี ยร์ ในงานกี ฬ าสี ดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้
นักเรี ยนได้ ฝึกการทางานเป็ นหมูค่ ณะ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยน
ได้ รับ การปลูก ฝั ง สิ่ ง ที่ ดี ที่ เกิ ด จากการมี คุณ ธรรมจริ ย ธรรมท าให้ ส ามารถน าไปปฏิ บัติให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและต่อผู้อื่นได้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. (ก) นักเรี ย นได้ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒ นธรรมไทย เช่น กิ จ กรรมแห่เที ย น
พรรษา กิจกรรมงานลอยกระทงที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
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(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมไทยดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยน
ภูมิใจที่เป็ น ส่วนหนึง่ ของการสืบสานประเพณีไทยซึง่ เป็ นการอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโฮมรูมที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโฮมรู มดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นั กเรี ยนได้ รับคาแนะนาที่ดี
จากครู
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไหว้ ครูที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไหว้ ครูดงั กล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงคุณค่า
และการมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูที่ให้ การอบรมสัง่ สอนกับลูกศิษย์
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
7. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัด พลังงาน เช่น น ้า ไฟฟ้า น ้ามัน เป็ นต้ น
ที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัด พลังงานดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยน
เรี ยนรู้วิธีการประหยัดพลังงาน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

268
8. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดโลกร้ อน เช่น เก็บและแยกขยะใน
โรงเรี ยน งด ใช้ ถงุ พลาสติก เป็ นต้ น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดโลกร้ อนดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นใกล้ ตวั ชัดเจนขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาดั ง กล่ า วในข้ อ (ก) ท าให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ชีวิตจริงจากโลกภายนอกโรงเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
10. (ก) นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่อต้ านยาเสพติดที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
(ข) การเข้ าร่วมกิจกรรมต่อต้ านยาเสพติดดังกล่าวในข้ อ (ก) ทาให้ นกั เรี ยนตระหนักถึง
ภัยจากการติดยาเสพ โดยหลีกเลี่ยงการเข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
การเข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน (ข้ อ 1 – 10)
การได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
(ข้ อ 1 – 10)

ข้ อความทางบวก
1 - 10

ข้ อความทางลบ
-

1 - 10

-
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แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
1. นักเรี ยนมักจะเตรี ยมสิ่งของที่ต้องนาไปเรี ยนให้ เสร็ จในกลางคืน เพื่อจะได้ ไม่เสียเวลา
ในตอนเช้ าวันรุ่งขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนไม่อยากสอบตก จึงขยันดูหนังสือเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. เมื่อนักเรี ยนได้ รับเงิน เพื่อที่จะใช้ จ่ายตลอดอาทิตย์ หรื อตลอดเดือน ถ้ านักเรี ยนเห็น
ของที่อยากได้ มากและราคาแพง นักเรี ยนจะซื ้อและยอมอดหลังจากนัน้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. นักเรี ยนไม่สนใจว่านักเรี ยนใช้ เวลาในแต่ละวันให้ เกิดประโยชน์หรื อไม่
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. นักเรี ยนมักทาการบ้ านให้ เสร็จเรี ยบร้ อย ก่อนไปเที่ยวเสมอ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. การวางแผนการทารายงานส่งอาจารย์เป็ นการเสียเวลา เมื่อใกล้ สง่ ค่อยทาก็ได้
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
7. นักเรี ยนไม่เคยจดบันทึกสิ่งที่ต้องทาในวันข้ างหน้ าเลย แม้ วา่ นักเรี ยนจะเป็ นคนขี ้ลืม
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
8. นักเรี ยนไม่เคยสารวจทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองว่าอยูใ่ นเกณฑ์ไหน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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องค์ ประกอบ
เห็นความส าคัญ ของสิ่งที่ จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต
(ข้ อ 1 – 4)
การกระทาอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อนาไปสู่
ผลดีที่ต้องการ (ข้ อ 6 – 8)

ข้ อความทางบวก

ข้ อความทางลบ

1-2

3-4

5,8

6-7

แบบสอบถามสุขภาพจิต
1. นักเรี ยนรู้สกึ วาตนเองเป็ นคนตื่นเต้ นง่าย
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
2. นักเรี ยนมีเรื่ องกลุ้มใจอยูเ่ สมอ
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
3. นักเรี ยนรู้สกึ ลาบากใจถ้ าจะต้ องตัดสินใจทาอะไรด้ วยตนเอง
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
4. ถ้ ามีคนมาขัดใจหรื อยัว่ เพียงเล็กน้ อย นักเรี ยนจะโกรธเอาง่าย ๆ
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
5. นักเรี ยนรู้สกึ ว่ากลัวโดยไม่ร้ ูวา่ กลัวอะไรอยูบ่ อ่ ย ๆ
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
6. นักเรี ยนรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นคนตกใจง่าย
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
7. บางครัง้ นักเรี ยนรู้สกึ อึดอัดอยากจะตะโกนออกไปดัง ๆ
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง

………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย
………….
ไม่จริงเลย
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8. นักเรี ยนไม่ชอบพูดเล่นเลย
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
องค์ ประกอบ
สุขภาพจิต (ข้ อ 1 – 8)

ข้ อความทางบวก
-

………….
ไม่จริงเลย

ข้ อความทางลบ
1-8

แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
1. นักเรี ยนคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมนันเป็
้ นสิ่งที่มีคณ
ุ ประโยชน์ ไม่ทาให้
เกิดผลเสียกับนักเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนเห็นว่าการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมสามารถทาให้ ตนเองเป็ นคนช่าง
สังเกตและมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. นักเรี ยนคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมทาให้ สมองได้ ออกกาลังกายซึ่งเป็ น
การพัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. นักเรี ยนชอบใช้ เวลาว่างในการเล่นเกมออนไลน์ตามเวลาที่เหมาะสม
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
5. นักเรี ยนชอบเล่นเกมออนไลน์เพราะทาให้ นกั เรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน ๆ มาก
ขึ ้น
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. ถึงแม้ นกั เรี ยนเล่นเกมออนไลน์ นักเรี ยนก็ไม่เคยขาดเรี ยน
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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7. นักเรี ยนเลือกที่จะเล่นเกมออนไลน์แทนการออกไปเล่นการพนันต่าง ๆ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
8. นักเรี ยนพร้ อมที่จะเล่นเกมออนไลน์ในเวลาที่กาหนดเท่านันถึ
้ งแม้ จะยังมีเวลาเหลือ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
ประเมินค่า (การเห็นประโยชน์และโทษ)
(ข้ อ 1 – 3)
ความรู้สกึ (พอใจ – ไม่พอใจ) (ข้ อ 4 – 5)
ความพร้ อมที่จะกระทา (ตังใจ
้ – หลีกเลี่ยง)
(ข้ อ 6 – 8)

ข้ อความทางบวก

ข้ อความทางลบ

1-3

-

4-5

-

6-8

-

แบบสอบถามการรู้เท่ าทันการเล่ นเกมออนไลน์
1.นักเรี ยนสามารถแยกแยะข้ อดี และข้ อเสียของการเล่นเกมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดี
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. นักเรี ยนจะไม่เล่นเกมออนไลน์จนทาให้ ร้ ูสกึ ว่าร่างกายมีความอ่อนล้ าและเพลีย
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. เมื่อนักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์แล้ ว นักเรี ยนสามารถทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบ
ที่มีตอ่ ตนเองและผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. เมื่ อนักเรี ยนเล่นเกมออนไลน์แล้ ว นักเรี ยนสามารถตัดสินใจเชื่อหรื อไม่เชื่อเกี่ ยวกับ
เนื ้อหาและข้ อมูลในเกมนัน้ ๆ อย่างมีเหตุมีผล
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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5. นักเรี ยนเข้ าใจข้ อมูล ตลอดจนเนือ้ หาที่ แอบแฝงมากับเกมออนไลน์ สามารถตัดสิน
ความถูกต้ อง และคุณภาพของการเล่นเกมออนไลน์ในแต่ละครัง้ ได้ เป็ นอย่างดี
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. นักเรี ยนตัดสินคุณค่าของเกมออนไลน์ที่เล่นโดยใช้ หลักการตัดสินบนพื ้นฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการประชาธิปไตย
………….
………….
………….
………….
………….
………….
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
องค์ ประกอบ
ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skill)
(ข้ อ 1 – 3)
ทักษะการประเมินสื่อ (Evaluate Skill)
(ข้ อ 4 – 6)

ข้ อความทางบวก

ข้ อความทางลบ

1-3

-

4-6

-
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เลขที่………….
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโปรแกรมเสริมสร้ าง
พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
คาชีแ้ จง : ให้ นกั เรี ยน/ผู้ปกครองอ่านข้ อความต่อไปนีแ้ ละทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างหลัง
ข้ อความที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน/ผู้ปกครองมากที่สดุ เพียงข้ อเดียว
ข้ อความ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้ อย

1. กิจกรรมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมมี
วัตถุประสงค์ชดั เจน
2. เนื ้อหากิจกรรมโปรแกรม
การเสริ มสร้ างพฤติกรรมสามารถนาไปใช้ ได้
จริ ง
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมโปรแกรม
การเสริ มสร้ างพฤติกรรมมีความเหมาะสม
4. เอกสารกิจกรรม เขียนเข้ าใจง่าย สอดคล้ อง
กับกิจกรรมที่ทา
5. วิทยากรใช้ ภาษาเข้ าใจง่ายและน ้าเสียง
ชัดเจน
6. วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดกิจกรรม
ได้ ชดั เจน
7. ความรู้ที่ได้ รับจากการทากิจกรรมในครัง้ นี ้
เป็ นไปตามความคาดหวังของท่าน
8. ท่านได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
โปรแกรมการเสริ มสร้ าง
พฤติกรรม
9. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจกับกิจกรรม
โปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมนี ้

********* ขอขอบคุณท่านที่ตอบแบบสอบถาม *********

น้ อยที่สุด

