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 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 

ไดแก นักศึกษาภาคปกติในมหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 420 คน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา

เปนแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  สถิติ Pearson  Chi-square  

 ผลการศึกษา พบวา 

 1.  นักศึกษาสวนใหญเปนผูใชอินเทอรเน็ตท่ีมีระดับของพฤติกรรมการใชตามปกติ มีเพียง

สวนนอยราวรอยละ 11.43 ท่ีมีพฤติกรรมในระดับติดอินเทอรเน็ต โดยใชอินเทอรเน็ตท่ีบานหรือ

หอพักเปนสวนมาก  ในกลุมท่ีมีพฤติกรรมปกติใชเวลากับอินเทอรเน็ต วันธรรมดาเฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 

14 นาที  วันหยุด 3 ช่ัวโมง 01 นาที โดยใชในวัตถุประสงคเพ่ือความบันเทิง เชน ดูหนัง ฟงเพลง 

หรือดาวนโหลดขอมูล  เพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  และเพื่อเลนเกมออนไลน  และใชใน

ชวงเวลา 16.01-22.00 น. เปนสวนใหญ 

 2.  จากการศึกษาพบวานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตมีการใชเวลากับ

อินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียในวันธรรมดา  3 ช่ัวโมง 28 นาทีซ่ึงมากกวากลุมปกติ 1 ช่ัวโมง 14 นาที และ

วันหยุด  4 ช่ัวโมง 30 นาทีซ่ึงมากกวากลุมปกติ 1 ช่ัวโมง 29 นาที  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการ
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ใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  และใชในชวงเวลา 16.01-22.00 น. เปนสวนใหญเชนเดียวกับ

กลุมปกติ โดยมีขอสังเกตวากลุมนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตนั้นก็ไดมีการใชใน

วัตถุประสงคเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียนควบคูกันไปดวยเชนกัน 

 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตตามแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตดวย  Pearson Chi-square พบวา เพศ  

ศาสนา  ความสัมพันธกับครอบครัว  ความสัมพันธกับเพ่ือน  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวัน

ธรรมดา (จันทร-ศุกร)  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  การรับรูกฎระเบียบของ

สังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  มีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

 จากผลการศึกษาดังกลาว มีขอเสนอแนะดังนี้ สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาควร

ใหคําแนะนําท่ีดี และเพียงพออยางเอาใจใสในเรื่องการใชอินเทอรเน็ตในทิศทางท่ีเกิดประโยชน

และเปนการพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี สามารถนําไป

ประยุกตใชตอการทํางาน และการศึกษาภายในอนาคตได  อีกท้ังการท่ีบุคคลในครอบครัวไดเขามา

มีสวนรวมตอกิจกรรมในการใชอินเทอรเน็ตนั้นจะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีเพ่ิมขึ้นระหวางบุคคล

ในครอบครัว และยังเปนการปองกันการใชในทางท่ีไมเหมาะสมและชักจูงใหสมาชิกไดรูจักใช

อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค 
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 The purpose of the study was twofold : 1) to examine the level of the internet 
addiction behavior of undergraduate students at Kasem Bundit University, and 2) to 
identify the factors influencing their behavior. A questionnaire was employed to 
collect the data from 420 full-time undergraduate students at Kasem Bundit 
University. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to 
describe the data, and Pearson’s correlation and Chi-square to test the hypothesis. 
 The finding were summed up as follows :  
 1. Most of the students in the study were found to use the internet at a normal 
level. Only 11.43 percent were addicted to the internet. Most used the internet either 
at home or at the dormitory. Those who used the internet at a normal level spent two 
hours and fourteen on weekdays and three hours and one minutes on weekends on an 
average on the internet. Also, most of them used it for entertainment, such as seeing 
movies, listening to music, downloading information, contacting people and playing 
on-line games. The majority used the internet during 4:00 p.m. and 10:00 p.m.. 
 2. It was found that the internet addicting students spent one hour and 14 
minutes on the internet more than the normal group on weekdays and one hour and 29 
minutes more than the latter group (i.e., 3 hours 28 minutes on weekdays and 4 hours 
30 minutes on weekends). The main purpose was to contact people. Like the normal 
group, they used it during 4:01 p.m. and 10:00 p.m.. Noticeably, those who were 
addicted to the internet used it for seeking knowledge along with other purposes. 
 3. When the hypothesis were tested by using Pearson’s correlation to find out 
the relationship between the purpose of using the internet and the level of internet 
addiction it was found that the factors significantly related to their behavior at the 
0.05 level were gender, religion, relationship with the family, relationship with peers, 
pattern of spending leisure time/doing activities on weekdays (Monday-Friday), 
nature of computer and internet usage, and acknowledgement of social order in 
computer and internet usage, respectively. 
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 Based on the study, it was recommended that the family and the educational 
institution should give good and adequate advice on the internet usage to the students 
as that they will use it productively. Thus enhancing their computer/internet skills to 
apply to their future education or work. Besides, the involvement of family members 
in the internet usage will create a better relationship among family members and will 
help to prevent the inappropriate use of the internet and to encourage the creative 
usage instead. 
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 วิทยานิพนธเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ฉบับนี้ มีบุคคลหลายทานท่ีมีสวน

ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และแนะนําขอมูลอันเปนประโยชนอยางย่ิงในการทําวิทยานิพนธ พรอมท้ัง

กาํลังใจและความหวงใยท่ีไดรับในทุกขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย ดร. วิชัย รูปขําด ีท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาในการเปนผูให
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ขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร. สุพรรณี ไชยอําพร และทานผูชวยศาสตรจารย ดร.วิสาขา  

ภูจินดา ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและพิจารณาตรวจสอบเพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธ  และ

ขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดถายทอดวิชาความรูใหแกขาพเจา  และขอขอบพระคุณทาน

อาจารย สุวิทย สลามเตะ ท่ีกรุณาใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลใน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใหแกผูวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอบคุณเจาหนาท่ีคณะพัฒนาสังคม ท่ีนารักทุกทานท่ีชวยเหลือในทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของเปนอยางดีดวยรอยยิ้มและเอาใจใสในทุกครั้ง ขอบคุณเพ่ือน พ่ี นอง ชาว พค. 

ทุกทานทุกรุนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ ท่ีไดเขามาเกี่ยวของใหคําปรึกษา ชวยเหลือ เกื้อหนุนกัน

ตลอดระยะเวลาท่ีอยูดวยกันอยางมิตรภาพ  

 ทายท่ีสุดนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุตอบุพการีและสมาชิกในครอบครัว “ศรีระพันธ” ท่ี

อดทน และส่ังสอนพรอมท้ังเปนแรงใจใหผูวิจัยเสมอมา  จนกระทั่งประสบผลสําเร็จในการศึกษา

และยังอบรม ช้ีแนะ กระตุนเตือนผูวิจัยอยูเสมอวาทรัพยอันมีคาสูงสุด คือ ความรูและปญญา   อัน

อยูติดกับตัวเราอยางย่ังยืน  จงึกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี ้
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97 

 4.14  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดบัของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการ

ออนไลน 

98 
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 4.15  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง 

หรือดาวนโหลดขอมูล 

99 

 4.16  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

100 

 4.17  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกบัทางเพศ 

101 

 4.18  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษา

เลาเรียน 

102 

 4.19  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

103 

 4.20  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการ

ออนไลน 

104 

 4.21  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง 

หรือดาวนโหลดขอมูล 

105 

 4.22  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

106 

 4.23  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

107 

 4.24  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษา

เลาเรียน 

108 

 4.25  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

109 
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 4.26  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา

และบริการออนไลน 

110 

 4.27  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง 

ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

111 

 4.28  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

112 

 4.29  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับ

ทางเพศ 

113 

 4.30  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

114 

 4.31  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

115 

 4.32  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคา และบริการออนไลน 

116 

 4.33  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

117 

 4.34  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

118 

 4.35  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ 

119 
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 4.36  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

121 

 4.37  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

สนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

122 

 4.38  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือ

ขายสินคา และบริการออนไลน 

123 

 4.39  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

124 

 4.40  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลน

เกมออนไลน 

125 

 4.41  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

เรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

126 

 4.42  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหา

ความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

128 

 4.43  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

129 

 4.44  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคา และบริการออนไลน 

130 

 4.45  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับ

ของพฤติกรรมการตดิอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

131 
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 4.46  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

132 

 4.47  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ 

133 

 4.48  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับ

ของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

135 

 4.49  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันธรรมดากับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

136 

 4.50  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันธรรมดากับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

138 

 4.51  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันธรรมดากับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวตัถุประสงค

ของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

139 

 4.52  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันธรรมดากับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

140 

 4.53  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันธรรมดากับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

141 

 4.54  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วนัธรรมดากับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

143 

 4.55  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันหยุดกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

144 
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 4.56  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันหยุดกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

145 

 4.57  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันหยุดกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

147 

 4.58  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันหยดุกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

148 

 4.59  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกใน

วันหยุดกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

149 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

 

 ในสภาพการณปจจุบันมิอาจปฏิเสธไดวาอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

คุณประโยชนอยางมหาศาล  โดยเฉพาะการเปนชองทางการส่ือสารสมัยใหม ท่ีเขามาเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันของผูคนท่ัวไป เพราะอินเทอรเน็ตสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยาง

ทันทีไมวาจะในเร่ืองขอจํากัดทางดานเวลา  สถานท่ี  อีกท้ังปจจัยทางดานราคาของอุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีมีแนวโนมถูกลงไปเรื่อย ๆ ในระดับกําลังซ้ือตามคาครองชีพในปจจุบันหาซ้ือไดไม

ยากเย็นนัก  ดูจากจํานวนผูใชคอมพิวเตอรท่ีมีอายุ 6ป ขึ้นไป มากถึง 16,043,295 คน และในจํานวน

นี้เปนผูท่ีใชอินเทอรเน็ตถึง 9,320,126 คน (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2550)  

 จากมุมมองทางดานคุณประโยชนของส่ืออินเทอรเน็ตคงเปนท่ีกลาวถึงอยางมากมายและ

กวางขวางแตทวาในอีกมุมหนึ่งของการใชส่ืออินเทอรเน็ตนัน้ก็ปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้งวาไดสราง

ผลกระทบในทางท่ีไมดีตอสังคมไดอยางมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะผูใชส่ืออินเทอรเน็ตท่ีเปน

วัยรุนท่ีบางครั้งการรับเอานวัตกรรมใหม ๆ เขามานั้นขาดการไตรตรอง และไมมีการใหความรูใน

การใชอยางเพียงพอเสียกอน  ซ่ึงปญหาตรงจุดนี้กอใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางไมเทาทันกับการ

เปล่ียนแปลง เพราะโดยธรรมชาติของส่ืออินเทอรเน็ตไมสามารถรูไดวาผูใชอินเทอรเน็ตคือใคร ทํา

ใหบุคคลไมเปดเผยตัวตนท่ีแทจริง บุคคลจะรูสึกสะดวกสบายใจกับการใชส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงเปด

โอกาสใหคนแสดงความรูสึก แสดงออกในส่ิงท่ีไมสามารถกระทําไดในชีวิตจริงในอินเทอรเน็ต ทํา

ใหบางคนเกิดความรูสึกยึดติดและพ่ึงพิงกับการใช (ธนิกานต  มาฆะศิรานนท, 2545: 2) ทําใหจาก

เดิมการใชส่ืออินเทอรเน็ตนั้นใชไปเพื่อการพัฒนาทางดานการส่ือสารท่ีเปนประโยชนเปนสําคัญจน

พัฒนาเขามาสูรูปแบบของส่ือเพ่ือความบันเทิง และกลายเปนชองทางของการกระทําผิดตาง ๆ ดวย

ดังท่ีกลาวมาทําใหส่ืออินเทอรเน็ตมีผูนิยมใชเปนอยางมากจนบางครั้งทําใหเกิดการใชส่ือ

อินเทอรเน็ตในปริมาณท่ีมากเกินพอดี หรือเรียกวา “โรคติดอินเทอรเน็ต” ซ่ึงการติดคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตนั้นจะเกิดเม่ือผูใชมีการใชท่ีมากเกินไป  ไมสามารถเลิกใชหรือควบคุมไมใหใชได  

มีความรูสึกคับของใจเม่ือไมไดใชจนทําใหละท้ิงหนาท่ีตาง ๆ ไมวาจะเปนการดูแลสุขภาพของ
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ตนเอง  สัมพันธภาพกับครอบครัวและบุคคลอ่ืน  การเรียน  การงานและทําใหเกิดการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจอีกดวย (ผจงจิต  ผาภูมิ, 2546: 41) 

 เม่ือส่ืออินเทอรเน็ตไดถูกใชในปริมาณท่ีมากก็จะตองใชเวลานั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรเปน

เวลานาน  ซ่ึงเปนการสุมเส่ียงตอภัยแอบแฝงท่ีมาในรูปของส่ือออนไลน  เนื่องจากการเปด

อินเทอรเน็ตเปนการเปดส่ือทุกอยางเขามาโดยส่ิงท่ีดีบางครั้งก็มาไมถึงตัวผูใช  ถึงแมเว็บไซตท่ี

ลอแหลมจะมีการบล็อกและปองกันไวก็ตาม  เพราะในปจจุบันนี้สวนมากผูใชสามารถแกไขเขาไป

ได จึงสามารถเขาเว็บไซตท่ีเปนอันตรายไมเหมาะกับกลุมวัยของผูใชไดงายโดยไมมีตัวกล่ันกรอง 

 ดวยปจจัยของราคาคาบริการท่ีถูกลงอันเกิดจากการแขงขันของผูใหบริการในประเทศไทย

สงผลใหเกิดการกระจายความพรอมในการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทุกท่ี ทุกเวลาจนกลายเปนดาบสอง

คม  เม่ือวัยรุนท่ีใชอินเทอรเน็ตจํานวนมากพบวาตัวเองไมสามารถจะละสายตาไปจากคอมพิวเตอร

ไดก็ทําใหเกิดผลกระทบทางดานจิตใจ อารมณและสังคม  ไมพบปะผูคนกลายเปนคนเขาสังคมยาก

หรือมีปญหาในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน หลงอยูในโลกเสมือนจริง ซ่ึงมีท้ังดานดีและไมดีโดย

ท่ีบางครั้งอาจไมมีวิจารณญาณในการแยกแยะท่ีดีพอ รวมไปถึงผลกระทบทางดานสุขภาพรางกาย

ของผูใช อันเกิดจากการท่ีตองนั่งอยูในทาเดิมเปนเวลานาน ๆ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ตาแดง น้ําตาไหล  

ตามัว  ปวดศรีษะ (ผจงจิต  ผาภูมิ, 2546: 43)  ถึงแมวาในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศ

ไทยจะยังไมกวางขวางและมีผูทําการวิจัยในจํานวนไมมากนัก  แตก็ถือไดวาเรื่องนี้เปนปญหาท่ีควร

จะใหความสนใจเปนอยางย่ิงเพราะในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยนั้นยอมนํามาซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงตอสังคมอยูเสมอ  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยถึง “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

ติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนตอนปลาย”  โดยเล็งเห็นวาขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสามารถ

นํามาใชเสนอเปนขอมูลประกอบในการวางแนวทางปองกันปญหาการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน

หรือเยาวชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ และเอกชน  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตดานสถานท่ี  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ (ยกเวนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมีรูปแบบของการใชภาษาในการเรียนการสอนแตกตาง

กัน) ซ่ึงสวนมากอยูในชวงอายุของวัยรุนตอนปลายระหวาง 17-21 ป โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้นเปนสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซ่ึง

ในปจจุบันนั้นไดเปนท่ีรูจักมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องถึงภาพลักษณของการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูท่ีสนุก และใหความสําคัญกับการศึกษาท่ีทันสมัย  พรอมท้ังในเขต

พ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเองนัน้มิไดตั้งอยูในเขตใจกลางของกรุงเทพมหานคร จึงทํา

ใหลักษณะทางภูมิศาสตรแตกตางจากพ้ืนท่ีท่ีเคยมีผูวิจัยในดานนี้มากอนจึงเปนเหตุสําคัญท่ีทําให

ผูวิจัยนั้นสนใจท่ีจะศึกษากับกลุมเปาหมายวัยรุนตอนปลายท่ีเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิตแหงนี ้

 1.3.2  ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาโดยใชตัวแปรตาง ๆ ดังนี ้

  1.3.2.1  ตัวแปรอิสระ  ประกอบดวย   

   1)  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ศาสนา  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ต  

   2)  ปจจัยทางความสัมพันธกับผูอ่ืน  ไดแก  ความสัมพันธกับครอบครัว   

ความสัมพันธกับเพ่ือน   การใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืน   

   3)  ปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดแก

ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต   การรับรูกฏระเบียบของสังคมในการใช 

  1.3.2.2  ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

  วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต  ไดแก   

   1)  เพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป   

   2)  เพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน     

   3)  เพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ ดาวนโหลดขอมูล      

   4)  เพ่ือเลนเกมออนไลน      

   5)  เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ       

   6)  เพ่ือหาความรูและ เพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ระดับของการติดอินเทอรเน็ต  ไดแก    

   1)  ไมสามารถลด ละ หรือหยุดการใช       

   2)  ตองการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น       
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   3)  โกหกปดบังในการใชอินเทอรเน็ต        

   4)  มีความรูสึก “ไมพอใจ” ถาไมไดใชอินเทอรเน็ต         

   5)  ผลกระทบ ตอสุขภาพ  การเรียน/การงาน ความสัมพันธกับผูใกลชิด 

  

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  

 1.4.1  ทําใหทราบถึงสภาพของผูท่ีมีพฤตกิรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษาในปจจุบัน

และลักษณะในการใชอินเทอรเน็ต 

 1.4.2  ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษา 

 1.4.3  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการเสนอตอหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ

กับการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา หรือในลักษณะท่ีเกี่ยวของกับปญหานี้ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  

 จากการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจะกลาวถึง แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย แนวคิด  ทฤษฎีดังตอไปนี ้

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

2.4  เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

  

 2.1.1  ความหมายของวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษคําวา “Culture”  คํานี้มีรากศัพทมาจาก Cultura ในภาษา

ละตินมีความหมายวา การเพาะปลูก และบํารุงใหเจริญงอกงาม 

 คําวา “วัฒนธรรม” ในภาษาไทย เปนคําท่ีไดจากการรวมคํา 2 คํา เขาดวยกัน ไดแก  

  วัฒนะ  ซ่ึงมีความหมายท่ัวไปวา เจริญงอกงาม  รุงเรือง 

  ธรรม  ซ่ึงหมายถึง กฎ  ระเบียบ  หรือขอปฏิบัต ิ

 เพราะฉะนั้น  วัฒนธรรม ตามความหมายของคําในภาษาไทยจึงหมายถึงขอปฏิบัติเพ่ือให

เกิดความเจริญงอกงาม   

 คํานิยามของวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีและยอมรับกันแพรหลายจนกระท่ังถึงปจจุบันคือ 

วัฒนธรรม คือ ทุกส่ิงทุกอยางซ่ึงไดมาจากการเรียนรูของสังคมและสมาชิกไดมีสวนรวมในการใช

ส่ิงนั้น ๆ สมาชิกในสังคมจะไดรับวัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม   และเขาอาจปรับปรุง

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้น ๆ เพ่ือเปนมรดกแกชนรุนตอไป (ณรงค  เส็งประชา, 2531: 2) 

 วัฒนธรรม  ตามความหมายทางสังคมวิทยามีความหมายกวางกวาความหมายท่ีใชกันอยู  

ในการพูดหรือการเขียนโดยท่ัวไปกลาวคือ สังคมวิทยาถือวาวัฒนธรรมเปนศัพททางวิชาการ  
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(Technical Vocabulary) ในทัศนะของสังคมวิทยาหมายถึงวิถีการดําเนินชีวิตกระสวนแหง

พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้นตลอดจนความคิด ความเช่ือ ความรู  

ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เกิดจากการเรียนรู  การสรางสมของมนุษย  และสามารถถายทอดกันไดจากสังคม

หนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง จากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนตอไป 

 สรุปไดวาวัฒนธรรมคือทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือนําเอามาใชชวยพัฒนาชีวิต

ความเปนอยูในสังคมใหดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 2.1.2  ลักษณะของวัฒนธรรม 

  2.1.2.1  ทุกสังคมตองมีวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของแตละสังคมยอมมีลักษณะ

เฉพาะท่ีแสดงออกใหปรากฏ  จนทําใหบางคนใชเขตของวัฒนธรรมเปนเครื่องแบงอาณาเขตของ

ประเทศชาติได 

  2.1.2.2  วัฒนธรรม  เปนผลรวมของหลายส่ิงหลายอยาง  (Integrative) เชน ความรู  

ความเช่ือ วิถีในการดําเนินชีวิต  ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ   

  2.1.2.3  วัฒนธรรมมีลักษณะเปนแนวทางพฤติกรรมท่ีสามารถมีการเรียนรูและ

ถายทอดกันได (Learned Ways of Behavior) มิใชเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรูมากอน และ

ลักษณะขอนี้เองท่ีทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตว กลาวคือ  พฤติกรรมสวนใหญของสัตวปราศจาก

การเรียนรูมากอน หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาพฤติกรรมสวนใหญของสัตวเกิดจากการเราของ

สัญชาติญาณ (Instinct) สวนมนุษยนั้นมีสมองอันทรงคุณภาพ  จึงสามารถรูจักคิด ถายทอด  และ

เรียนรูขบวนการดังกลาวเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลมีการติดตอกับบุคคลอ่ืนในฐานะท่ีเปนสมาชิกของ

สังคม  ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนลักษณะท่ีสําคัญยิ่งของวัฒนธรรม  

  2.1.2.4  วัฒนธรรมมีลักษณะเปนมรดกของสังคม  วัฒนธรรมเปนผลของการ

ถายทอดและการเรียนรู  และเครื่องมือท่ีใชในขบวนการดังกลาว  ก็คือ  การส่ือสารโดยใช

สัญลักษณ (Symbolic Communication) ไดแก การท่ีมนุษยมีภาษาท่ีใชแนนอน ซ่ึงมีสวนชวยใหการ

ถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนกอน ๆ ดําเนินสืบตอเนื่องกันมามิขาดสาย  ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมี

ลักษณะเปน  “มรดกแหงสังคม” (Social  Heritage)  

  2.1.2.5  วัฒนธรรมมีลักษณะเปน (Super Organic) หมายถึงส่ิงท่ีเปนปรากฎการณ

อยางเดียวกันในทางกายภาพ หรือชีวภาพนั้นอาจเปนปรากฎการณท่ีแตกตางกันไป  ในแงของ

วัฒนธรรม กลาวคือ  ของส่ิงหนึ่งอาจนําเอามาใช  ในความหมายท่ีตางกันออกไปในแตละสังคมท้ัง 

ๆ ท่ีก็คือส่ิงเดียวกันนั่นเอง   
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  2.1.2.6  วัฒนธรรม  เปนวิถีชีวิต (Way of Life) หรือแผนดําเนินชีวิต (Design for 

Living) ของมนุษยเปนแบบอยางการดํารงชีวิตของกลุมซ่ึงสมาชิกเรียนรู รับถายทอดกันไปดวยการ

ส่ังสอนท้ังทางตรงและทางออม 

  2.1.2.7  วัฒนธรรมเปนผลจากการประดิษฐ คิดคนและสรางสรรคของมนุษย  และ

ไดมีการปรับปรุงดัดแปลง ส่ิงใดท่ีไมดีหรือลาสมัยก็เลิกใชไป  ส่ิงใดท่ีดีก็ยังคงเอาไวใชตอไป เชน 

การเพาะปลูกเดิมใชแรงสัตว  ตอมาเห็นวาเปนวิธีท่ีลาชาและลาสมัย  จึงประดิษฐหรือซ้ือเครื่องมือ

เครื่องจักรมาใชในงานเพาะปลูกทําใหไดผลผลิตมากขึ้น 

  2.1.2.8  วัฒนธรรมมิใชเปนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แตเปนของสวนรวมส่ิงท่ีจะ

ถือเปนวัฒนธรรมได จะตองเปนส่ิงท่ีสังคมยอมรับถือปฏิบัติ  มิใชแตเฉพาะคนใดคนหนึ่งยอมรับ

ถือปฏิบัติเทานั้น 

 

 2.1.3  ประเภทของวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภทคือ วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ 

(Material Culture) กับวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ (Nonmaterial Culture)  

 วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ไดแก ส่ิงประดิษฐท่ีมนุษยไดคิดคนสรางขึ้นเปนตนวา ส่ิงของ

เครื่องใชในครัวเรือน อาคารบานเรือน รถยนต ปากกา นาฬิกา ฯลฯ  

 วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ไดแก แบบแผนในการดําเนินชีวิต  ความคิด ความเช่ือ ภาษา  

ศีลธรรม วิถีการกระทํา ฯลฯ   

 ในการแบงประเภทของวัฒนธรรมนั้น  นักสังคมวิทยาแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

 วัฒนธรรมทางแนวความคิด (Ideas – Thinking) 

 วัฒนธรรมทางบรรทัดฐาน (Norms – Doing) 

 วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material – Having) 

 วัฒนธรรมทางแนวความคิด หมายถึงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็น ความเช่ือหรือ

ความรูสึกนึกคิด ซ่ึงอาจถูกหรือผิดก็ได เชน ความเช่ือวาคนตายแลวเกิด การทําบุญทําบาป การ

เช่ือถือโชคลาง ฯลฯ 

 วัฒนธรรมทางบรรทัดฐาน ไดแก ระเบียบแบบแผนหรือประเพณีท่ีบุคคลในสังคมยึดถือ  

หรือกฎหมายท่ีใชปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงประกอบดวย 

 วิถีชาวบาน (Folkways) คือระเบียบแบบแผนท่ีบุคคลในสังคม  ควรจะปฏิบัติ เชน  การ

บวชของลูกชายเม่ือมีอายุครบ 20 ป เพ่ือทดแทนคุณบิดามารดา ถาใครไมปฏิบัติตามอาจไดรับการติ

ฉินนินทา 
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 จารีต (Mores) ไดแกระเบียบแบบแผนท่ีบุคคลในสังคมจะตองปฏิบัติตามหากฝาฝนถือเปน

การกระทําผิดทางศีลธรรม  สังคมอาจรังเกียจและอาจถูกตัดออกจากสังคมตัวอยางของจารีต  เปน

ตนวา  การเล้ียงดูพอแมตอบแทนเม่ือทานแกเฒาและเราอยูในภาวะท่ีจะรับผิดชอบได 

 กฎหมาย (Laws) ไดแก ระเบียบแบบแผนท่ีทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตาม  หากฝาฝนจะ

ถูกลงโทษตามตัวบทกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ  เชน  การหยุดรถเม่ือมีสัญญาณไฟแดง  ตาม

กฎจราจร 

 วัฒนธรรมทางวัตถุ ไดแก วัตถุ ส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้น เพ่ือนํามาใชใน

สังคม เชน เส้ือผา อาหาร ยา ท่ีอยูอาศัย  

 โดยสรุปแลวก็จําแนกวัฒนธรรมออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ กับ

วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุนั่นเอง 

 

 2.1.4  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

 การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการท่ีมนุษยดิ้นรนเพ่ือแสวงหาส่ิงตอบสนอง

ความตองการ  มนุษยไดทดลองปฏิบัติส่ิงแปลกใหมอยูตลอด  จากผลของการคิดคนและจากผลการ

ลองถูกลองผิด (Trials and Errors) นี้เองไดกลายมาเปนแบบแหงพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของมนุษย

ในสังคม  และเม่ือความตองการของมนุษยไมมีท่ีส้ินสุด เปนเหตุใหมีการเปล่ียนแปลงทาง

วัฒนธรรมตลอดไป 

  2.1.4.1  สาหตุของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

   1)  เนื่องจากการทํานุบํารุงสงเสริมวัฒนธรรม   เชน เพ่ือปรับปรุง 

ปรับแตงวัฒนธรรมสังคมของตนใหเจริญงอกงามขึ้น  มีการคิดคนวัฒนธรรมใหม  หรือมีการ

ปรับปรุงดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน  ซ่ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง   

   2)  การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ  เชน  สภาพของดินฟาอากาศซ่ึง

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ความเส่ือมสภาพของเนื้อดิน  น้ําทวม  ลมพายุ  ความแหงแลงและความ

หนาวจัด   การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติกระตุนใหมนุษยประดิษฐส่ิงใหม ๆ เพ่ือควบคุมการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว  ทําใหวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของมนุษยเปล่ียนแปลงไป  

   3)  การเปล่ียนแปลงในความตองการของมนุษย โดยเหตุท่ีมนุษยมีเชาวน

ปญญาสูง ความนึกคิดของมนุษยจึงเปนไปอยางกวางขวาง  กลาวกันวามนุษยเปนทาสของความนึก

คิดของตนเองอยูตลอดเวลา   และความนึกคิดนี้ไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงในความตองการของ

มนุษย  ดังนั้นมนุษยจําเปนตองแสวงหาส่ิงตอบสนองความตองการของตนท่ีเพ่ิมขึ้น เชน คิดคนส่ิง

ใหม ๆ และวิธีการใหม ๆ ขึ้นมา อันเปนผลใหวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไป 
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   4)  การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางสังคม   สังคมมนุษยยอมไมอยู

คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   จํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นทําใหมีการแขงขันสูงขึ้นและ

ตลอดจนการขัดแยงระหวางชนช้ัน  (Class Conflict) เพ่ิมมากขึ้น  อันเปนปญหาทางสังคมมนุษย จึง

ตองหาวิธีการและสรางระเบียปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา 

   5)  การแลกเปล่ียนหยิบยืมวัฒนธรรม  มนุษยในสังคมตาง ๆ  มีการ

ติดตอส่ือสารอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบัน  การคมนาคมและการติดตอส่ือสารถึงกัน

เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว  การแลกเปล่ียนหยิบยืมวัฒนธรรมจึงเปนไปอยางกวางขวาง  

   6)  วัฒนธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดจากพัฒนาการของความรูและ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีสังคมกําหนดขึ้นเอง  เชน จากการท่ีผูคนมีความรูมากขึ้นทําใหเปล่ียนทัศนคติ

และความเช่ือเดิม  

   7)  วัฒนธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากความประสงคของผูมีอํานาจ

ในสังคม 

   8)  เนื่องจากการมองเห็นประโยชนและความจําเปนของส่ิงนั้น ๆ ทําให

ผูคนรับเอาวัฒนธรรมนั้น ๆ มาใชในการดําเนินชีวิต  เชน เม่ือมีประชากรมากขึ้นจําเปนตองอาศัย

การผลิตแบบอุตสาหกรรม  การใชเครื่องมือเครื่องจักรชวยในการผลิต  การผลิตระบบโรงงาน

(Factory System)  

 

 2.1.5  การแพรกระจายทางวัฒนธรรม  

 วัฒนธรรมของสังคมหนึ่งยอมแตกตางจากวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน และวัฒนธรรมเปนส่ิง

ท่ีไมสามารถเก็บกักไวเหมือนส่ิงของใด ๆ ได ตราบใดท่ีมนุษยยังมีการเคล่ือนยายจากถ่ินหนึ่งไปยัง

อีกถ่ินหนึ่ง  เชน มีการทองเท่ียว  มีการคาขาย  การเผยแพรศาสนา  การไปศึกษาหาความรู   บุคคล

เหลานั้นก็จะนําเอาวัฒนธรรมจากสังคมของตนติดตัวไปดวย และรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมท่ีตน

ไปติดตอกลับมา  ถือไดวาเปนการแพรกระจายวัฒนธรรมและการเจริญกาวหนาของการส่ือสาร

คมนาคมก็ยังชวยใหการแพรกระจายเปนไปอยางกวางขวางและสะดวกรวดเร็ว 

 การแพรกระจายทางวัฒนธรรมนั้นมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาของสังคมเพราะทํา

ใหสังคมท่ีไดรับวัฒนธรรมใหมนั้นไมตองลงทุนและเสียเวลากับการท่ีจะตองเริ่มพัฒนาจาก

จุดเริ่มตนและถาย่ิงรูจักเลือกรับเอา หรือปรับปรุงวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับสังคมของตนก็ยอมจะ

ไดรับประโยชนมากขึ้น กลาวไดวานอยเหลือเกินท่ีมีแตวัฒนธรรมเดิมของตน สวนใหญมักจะหยิบ

ยืมวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน ในการแพรกระจายทางวัฒนธรรมนั้น อาจมีขอจํากัดบางประการเปน

ตนวา  1)  ความเช่ือเดิมท่ีขัดกับหรือไมสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิม  2)  ความหางไกล และการ
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ติดตอคมนาคมไมสะดวก  3)  ความกลัวตอการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปล่ียนแปลงท่ี

เปนไปอยางรวดเร็ว  4)  ความผูกพันอยูกับวัฒนธรรมเดิม และไมยอมรับส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ 

 ในการรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนมาเปนของตนนั้น อาจทําใหวัฒนธรรมเดิมสลายตัวไป ทําให

สูญส้ินความเปนชาติ  แตถาไมรับก็มีผลรายเชนกัน  เพราะเจริญตามสังคมอ่ืนไมทัน ดังนั้นจึงควร

รูจักเลือกและปรับปรุงแกไขใหประสานกัน ใหเกิดเปนวัฒนธรรมใหมขึ้นโดยไมละท้ิงวัฒนธรรม

เดินของตนเสียท้ังหมด 

 

  2.1.6  ความลาหลังทางวัฒนธรรม 

  2.3.6.1  สาเหตุของการเกิด 

  แนวคิด Cultural Lag เกิดขึ้นจากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   

ซ่ึงโดยสวนมากน้ันการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเปนสําคัญ เพราะ

สงผลกระทบตอรูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน และในความหมายของการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมคือ ความแตกตางในสวนใดสวนหนึ่งท่ีเกิดขึ้นกับโครงสรางของสังคมหรือการจัด

ระเบียบของสังคมระหวางปจจุบันกับอดตี 

  การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) จึงหมายถึง ความแตกตางท่ีเกิดขึ้นใน

สังคมระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท้ังระดับจุลภาคและระดับมหภาค ซ่ึงอาจเปนผลดีหรือผลเสียก็

ได 

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคม นักสังคมวิทยาและนักมนุษยวิทยา ตางมี

ความเห็นพรองกันถึงสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงทางสังคมวามีสาเหตุดังนี ้

   1) ส่ิงแวดลอมทางกายภาพและประชากร (The Physical Environment 

and Population)ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว น้ําทวม ความแหงแลง เปนสาเหตุ

หนึ่งท่ีทําใหสังคมเกิดการเสียระเบียบของสังคม (Disorganization) และความสัมพันธของคนใน

สังคมท่ีมีตอกันถูกเปล่ียนไป เชน สมาชิกในครอบครัวตองแยกจากกัน เพราะการเสียชีวิต และการ

พลัดพรากจากกัน 

   2)  เทคโนโลยี (Technology) เม่ือมีส่ิงใหมท่ีทันสมัยเกิดขึ้นในสังคมไมวา

จะเปนการคิดคนไดเองหรือการรับเอามาใช สังคมยอมไดรับผลกระทบและมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

อาจเปนระดับกลุมหรือระดับโครงสรางสังคมขึ้นอยูกับวาคนในสังคมไดรับผลประโยชนจาก

เทคโนโลยีนั้นมากหรือนอยเพราะเทคโนโลยีทําใหมนุษยตองเปล่ียนพฤติกรรมในการกระทําตอ

กิจกรรมที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช บางส่ิงตองสรางระเบียบในการทํางานใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ

การทํางานของเทคโนโลยีแตเทคโนโลยีบางอยางอาจทําใหมนุษยตองทํางานมากขึ้นและเร็วขึ้นจน
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ตองทําใหความสัมพันธท่ีมีตอครอบครัวและคนอ่ืน ๆในชีวิตประจําวันมีการเปล่ียนแปลงไป แต

ขณะเดียวกันเม่ือมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชอาจทําใหเกิดความลาทางวัฒนธรรม (Cultural Lag) 

ซ่ึงเปนชองวางระหวางส่ิงเกากับส่ิงใหม ท่ีปรับตัวในอัตราท่ีไมเทากันจนเกิดเปนความเหล่ือมลํ้า

ระหวางกันและเปนปญหาสังคมตามมา ซ่ึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม ไดแก 

   (1)  วัฒนธรรมอวัตถุ (Nonmaterial Culture) นักสังคมวิทยามองวา 

วัฒนธรรมท่ีเปนอวัตถุเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ

ตามมา ส่ิงประดิษฐตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้นมาท้ังหลายเกิดมาจากคตินิยม (Ideology) ท่ีถายทอด

ออกมาสูวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ หากความคิดเห็น ความเช่ือ และวิธีการคิดของคนในสังคมตอง

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความอยูรอด การเปล่ียนแปลงภายในสังคมก็จะ

เกิดขึ้นตามมา 

    (2)  กระบวนการทางวัฒนธรรม (Cultural Processes) เม่ือเกิดการคนพบ 

(Discovery) และมีการประดิษฐ (Invention) จนเกิดเปนนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นในสังคม การ

เคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) ทําใหเกิดการแพรกระจายของวัฒนธรรม (Cultural 

Diffusion) จากคนกลุมหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง ไปสูคนกลุมอ่ืนหรือสังคมอ่ืน สังคมท่ีรับเอานวัฒกรรม

ไวใชก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมเกิดขึ้น 

   (3)  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) ทําใหเกิดความ

ทันสมัย(Modernization) เพราะมีการเปล่ียนแปลงการผลิตตามแบบดั้งเดิมในยุคสังคมเกษตรกรรม

(Preindustrial Society) ไปสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมและแบบเมือง ทําใหสังคมเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปสู ความเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ท่ีเปล่ียนระบบการผลิตจากการใช

แรงงานมนุษยไปสูการใชแรงงานจากเครื่องจักรกล ใชระบบการทํางานแบบอุตสาหกรรม บริเวณท่ี

มีการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนอุตสาหกรรม เกิดความเปนเมือง (Urbanization) เพราะมีการอพยพ

แรงงานจากชนบทเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรม การทํางานในกิจกรรมตาง ๆ เปล่ียนรูปแบบ

ไปสูความเปนระบบราชการ (Bureaucratization) เกิดเปนองคกรขนาดใหญท่ีมีการจัดการท่ีเปน

ทางการ 

  แนวความคิดความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag) ของ Benno Galjart (อาง

ถึงใน สัญญา  สัญญาวิวัฒน,2547 : 29) ไดแบงวัฒนธรรมตามรูปลักษณะออกเปนสองประเภท  คือ 

1)  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material  Culture)  ไดแก วัฒนธรรมท่ีเปนแบบอยางทางวัตถุ เชน แบบ

บาน  แบบเครือ่งแตงกาย  อาทิ เส้ือผาเครื่องนุงหม  เครื่องประดับกาย  เชน สรอยคอ ตางหู  กําไล

ขอมือ  ขอเทา  ปนปกผม  แหวน  เครื่องมือ เครื่องใชในบาน  ตูเส้ือผา  ตูกับขาว  ตูหนังสือ  โตะ



12 
 

เครื่องแปง  โตะเกาอ้ี  เครื่องมือเกษตรกรรม  ยานพาหนะ  เปนตน  2)  วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 

(Non-material Culture) ไดแก แบบอยางทางพฤติกรรมและแบบอยางทางความคิด  (Patterns of 

Action and Thinking) ตัวอยางเชน ความเช่ือ ความรูเรื่องตาง ๆ  คานิยมทางสังคม  อุดมการณ 

บรรทัดฐานทางสังคมซ่ึงแบงยอยออกเปนบรรทัดฐานทางเทคนิควิธีประชาจารีต 

 แตละสังคมมีวัฒนธรรมท้ังสองรูปแบบนี้เปนของตนเองไมเหมือนกัน  จึงกลาวได

วาแตละสังคมมีความเปนตัวของตัวเองทางวัฒนธรรม  (Cultural Autonomy)  

  2.1.6.2  สาระสําคัญของความคิด  

  ความคิดนี้กลาววา  ในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่ิงท่ีเปนวัตถุจะ

สามารถเปล่ียนแปลงไปไดเร็วกวาสวนท่ีไมใชวัตถุ  นั้นก็อธิบายไดวาการเปล่ียนแปลงทางวัตถุ  ซ่ึง

เปนส่ิงไมมีชีวิตจิตใจหรือไมตองยึดติดกับความเคยชินหรือขนบธรรมเนียมประเพณีใด  ยอมจะ

เปล่ียนแปลงไดงายกวา  การเปล่ียนแปลงคน  หรือกฎระเบียบท่ีคนยึดถือ  หรือจะพูดอีกอยางไดวา  

เปล่ียนแปลงคนไดยาก  เปล่ียนแปลงวัตถุไดงายกวา 

  แนวคิดเรื่องการปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรม (The Cultural Lag Concept)  ผู

เสนอแนวคิดเรื่องการปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรมไดแก  นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน William  

Ogburn (สนิท  สมัครการ,2549 : 44-48)  ซ่ึงไดเสนอวา สังคมมนุษยเปล่ียนไปเพราะวัฒนธรรม

เปล่ียน   การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมมักจะกอใหเกิดภาวะ  “การปรับตัวไมทันกัน”  (Lag 

Condition)  ขึ้นเสมอ  คําวาการปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรมนี้จะเกิดขึ้นไดเม่ือ  หนึ่งในสอง

สวนของวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธกันไดเปล่ียนแปลงไปในระดับท่ีมากกวาอีกสวนหนึ่ง   เปน

เหตุใหการปรับตัวของสองสวนท่ีเกี่ยวพันกันนี้เปนไปไดไมดีเทาเดิม 

  โดยท่ัว ๆ ไปแลว  การปรับตัวไมทันกันอาจเกิดขึ้นกับสวนใด ๆ ของวัฒนธรรม

ซ่ึงเกี่ยวพันใกลชิดอยูกับอีกสวนหนึ่งก็ได  อาทิ   เมืองท่ีมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น  ยอมจะทําให

จํานวนตํารวจท่ีมีอยูตอประชากร 10,000 คน  นอยกวาเมืองท่ีประชากรกําลังลดลง   ซ่ึงในกรณีนี้ก็

หมายความวาวัฒนธรรมสวนของการบริหารงานของตํารวจเปล่ียนแปลงชาไปกวาการขยายตัวของ

ประชากรในเมือง  หรือในกรณีการปรับตัวไมทันกันระหวางความรูทางดานการแพทยกับการใช

ประโยชนจากการคนพบเหลานี้   ซ่ึงเขาไดแสดงตัวเลขใหเห็นวาในสหรัฐอเมริกามีคนตายดวย

โรคมะเร็งปละ 40,000 คน ซ่ึงควรท่ีจะปองกันไดดวยวิชาทางการแพทยท่ีมีอยู   แตผูคนไมสนใจ

ปรับตัวเทาท่ีควร ฉะนั้นแนวคิดเรื่องการปรับตัวไมทันกันจึงอาจมองไดท้ังในแงของวิทยาศาสตร  

คานิยมและพฤติกรรมหรือการกระทํา   

  เม่ือกลาวถึงวัฒนธรรม William Ogburn ใชในความหมายท่ีคลอยตามแนวคิดของ

นักมานุษยวิทยากลุมท่ีถือวา    วัฒนธรรมเปนพลังท่ีเคล่ือนไหวดวยตนเองไดเปนส่ิงท่ีอยู “เหนือ
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อินทรีย”  (Super Organic) แตในการแบงแยกวัฒนธรรมเพื่อเอามาวิเคราะหสนับสนุน “ทฤษฎี” 

การปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรม เขากลับแบงแยกวัฒนธรรมออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1)  

วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (Material  Culture) อันประกอบดวยเทคนิควิทยาตาง ๆ  2)  วัฒนธรรมท่ี

ไมใชวัตถุ ( Non-material Culture) ซ่ึงไดแกพวกธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและคานิยมตาง ๆ   

  ในวัฒนธรรมสองประเภทนี้ใหความสําคัญแกวัฒนธรรมทางดานวัตถุในฐานะท่ี

เปนตัวการสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมในดานอ่ืน ๆ  ตามมา  โดยเช่ือวาการ

เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมนั้นจะนําความเจริญกาวหนามาสูสังคมดวย  ซ่ึงแหลงสําคัญของความ

เจริญกาวหนาทางวัฒนธรรมอยูท่ีการประดิษฐทางวัตถุ (Material Inventions) อยางเชน เครื่องมือ 

อาวุธ และ กระบวนการทางเทคนิคตาง ๆ  สวนวัฒนธรรมท่ีเหลืออ่ืน ๆ นอกจากนี้คือ  “วัฒนธรรม

ท่ีจะตองปรับตัว” (Adaptive Culture) เพ่ือใหสอดคลองหรือกลมกลืนไปกับพ้ืนฐานทางวัตถุ  

(Material Base)  สวนพวกวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุจะมีการปรับตัวไดชากวาวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  

ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  อาทิ  ผลประโยชนท่ีมีอยูกับธรรมเนียมดั้งเดิม  

(Vested Interests in Tradition) ความกลัวการเปล่ียนแปลง  ความไมกลาเปล่ียนนิสัยของตนเอง  

การขาดการศึกษาหรือไดรับการศึกษาอยางผิด ๆ  กลัวถูกกดดันจากสังคม (Social Pressure) และ

เพ่ือหลีกเล่ียงตอความไมสบายใจท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา   

  ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือวาวัฒนธรรมประเภทวัตถุเปล่ียนไปกอนแลวไปบังคับใหเกิดมี

การเปล่ียนแปลงในสวนอ่ืน ๆ ของวัฒนธรรมอยางเชน  องคการทางสังคมและประเพณีตาง ๆ แต

วัฒนธรรมในสวนหลังนี้จะเปล่ียนไมไดรวดเร็วเทา  จึงตามการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมวัตถุไม

ทัน  ดวยเหตนุี้จึงมีการปรับตัวไมพอดีกัน   นี่คือสาระสําคัญของ “ทฤษฎี”  การปรับตัวไมทันกัน

ของวัฒนธรรม   

  การประดิษฐคิดคนทางดานเทคนิควิทยา  ซ่ึงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน

สังคมสมัยใหม  และมักจะมีการนําเอามาใชปฏิบัติแพรหลายกอนท่ีจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ทางสังคมในดานอ่ืน ๆ เปนตัวการสําคัญท่ีกอใหเกิดมีการปรับตัวไมทันกันทางวัฒนธรรม  หรือจะ

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือวา  เม่ือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ถูกนําเขามาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมก็มักชา  

ตัวอยางเชน การประดิษฐรถยนตขึ้นมาสําหรับใชเปนพาหนะขับขี่  คนท่ีซ้ือรถยนตมาใชก็จะ

ปรับตัวเขากับสภาวะของรถยนตได  คือตองเรียนรูวิธีการขับขี่และกฎจราจร แตการปรับตัวเทานั้น

ยังไมพอเพราะการนํารถยนตเขามาสูสังคมนั้นจะมีผลกระทบตอสวนอ่ืน ๆ ของวัฒนธรรมมากกวา

นั้น  เรียกผลกระทบนี้วา “ผลตอเนื่อง” (Derivative Effects)  ซ่ึงในกรณีนี้ก็ไดแกพวกกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกับการเดินทางและขนสงท้ังหลาย อาทิ รถไฟ รถมา ทางหลวง ตํารวจ รัฐบาล กฎหมาย  

นักทองเท่ียว โรงกิจการหรือองคการทางสังคมตาง ๆ เหลานี้มักจะทําไปอยางเช่ืองชามากและไม
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ทันกับการขยายตัวของการใชรถยนต ผลท่ีตามมาก็คือความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแกกิจการ

บางอยาง  อาทิ  การรถไฟ การเดินรถมา เปนตน  เม่ือการปรับตัวตามกันไมทันของวัฒนธรรม

กอใหเกิดความเสียหายขึ้นเชนนี ้ก็อาจนําไปสูสภาวะของความสับสนวุนวายได (Disorganization) 

  ในทฤษฎีการปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรมจะตองประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 1)  จะตองมีการบงช้ีตัวแปรอยางนอยสองตัว  2) จะตองแสดงใหเห็นวาตัวแปรท้ังสอง

นั้นไดอยูในสภาพของการปรับตัว  3)  จะตองแสดงใหปรากฏดวยวันท่ีตัวแปรหนึ่งไดเปล่ียนไปใน

ขณะท่ีตัวแปรอีกตัวหนึ่งยังไมเปล่ียน  หรือตัวแปรหนึ่งไดเปล่ียนไปในระดับท่ีมากกวาการ

เปล่ียนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่ง  4)  เม่ือตัวแปรหนึ่งไดเปล่ียนไป  และอีกตัวหนึ่งยังไมไดเปล่ียน

หรือเปล่ียนไปในระดับท่ีมากกวาตัวแปรอีกตวัหนึ่งแลว  จะมีการปรับตัวใหเปนท่ีพึงพอใจไดลด

นอยลงกวาท่ีเคยมีอยูแตเดิม  

  สภาวะการปรับตัวไมทันกันระหวางเทคนิควิทยา และวัฒนธรรมสวนอ่ืน ๆ อาทิ  

ความกาวหนาในการผลิตอาวุธปรมาณูกับการหาวิธีการควบคุมจํากัดการใชซ่ึงยังคงตามกันไมทัน

ในปจจุบันนี้  อาจนําความวิบัติอยางใหญหลวงมาสูมนุษยชาติได  อีกนัยหนึ่งก็คือวาสภาวะของการ

ปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรมในบางกรณอีาจนําไปสูความขัดแยงท่ีรุนแรงระหวางสังคม อัน

อาจจะนําภัยพิบัติมาสูอารยธรรมของมนุษยชาติโดยสวนรวมได   

 จากศึกษาเอกสารและตําราพบวา Cultural Lag มีผูใหคํานิยามภาษาไทยท้ังคําวา “ความลา

หลังทางวัฒนธรรม” และ “การปรับตัวไมทันกันของวัฒนธรรม” ซ่ึงผูวิจัยขอใชคําวา ความลาหลัง

ทางวัฒนธรรม เพ่ือสะดวกตอการนิยามในการวิจัย และในการศึกษาวิจัยความลาหลังทาง

วัฒนธรรมคร้ังนี้ผูศึกษามุงเนนในเร่ืองของความเหล่ือมลํ้าระหวาง วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (Material  

Culture) และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ( Non-material Culture) โดยดูจากการพัฒนาวัฒนธรรมในส่ิง

ท่ีเปนวัตถุ(Material Culture) คือ คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ตในการรับเขามาของผูใช กับ วัฒนธรรม

ท่ีไมใชวัตถุ (Non-material Culture)  คือ การมีความรูความเขาใจในการใชและพฤติกรรมของการ

ใช วาท้ังสองปจจัยนี้มีการปรับตัวท่ีกอใหเกิดความสมดุลกันหรือไม   

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

 

 2.2.1  ความหมายของวัยรุน 

 วัยรุนหรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” หมายถึง  การ

เติบโตขึ้นเปนผูใหญ ดังนั้น ชวงวัยรุนจึงหมายถึง  ชวงเวลาแหงการเติบโต จากวัยเด็กท่ียังขาดวุฒิ

ภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึงเปนวัยแหงการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจําเปนตองมีพัฒนาการทางดาน
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รางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญาไปพรอม ๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิง

นั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปนเกณฑ ท้ังนี้ ท้ังสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอม

กันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม  

รวมถึงสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ  

 วัยรุนถือเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต  คืออยูระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ 

เปนวัยท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังทางรางกายและจิตใจ เปนวัยท่ีจะตองเรียนรูถึงความเปน

ตัวของตัวเองและเปนวัยท่ีมักเกิดปญหาในชีวิตมากท่ีสุด  

 Dusek (1987: 4-5 อางถึงใน พรพิมล  เจียมนาคินทร, 2539: 11) กลาววา วัยรุนหมายถึง วัย

ท่ีเช่ือมระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญซ่ึงเปนระยะท่ีตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบ

ผูใหญท่ีสังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึงมิไดมีเพียงการเติบโตทางรางกายเทานั้นหากแตหมายรวมถึง

การเติบโตทางสังคมซ่ึงอยูในกรอบวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินอีกดวย   

 Erikson (1968  อางถึงใน สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร, 2549: 15) ใหความเห็นวา วัยรุนเปนวัยท่ี

มนุษยพยายามคนหาความตองการท่ีแทจริงเรียนรูบทบาทหนาท่ี และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน  

เพ่ือท่ีจะวางแผนชีวิตตอไปในอนาคต ซ่ึงในระยะนี้วัยรุนประสบความสําเร็จในการคนหา

เอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาท่ี และเติบโตเปนผูใหญท่ีรูจัก

ความสามารถของตนเอง รวมท้ังมีการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสม ในทางตรงกันขามหากเกิดความ

ลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาท่ีและมีผลกระทบตอ

การเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยท่ีคนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนยัง

ปรารถนาท่ีจะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม  นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอ่ืนมา

ใชเปนลักษณะของตัวเองโดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพ่ีนองและครูอาจารย แตการ

เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมท่ีดี วัยรุนอาจรบัเอาลักษณะกาวราวหรือรุนแรง

มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดรายหรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ี

ไมดีมาจากบุคคลท่ีใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตาง ๆ ก็ได 

 วัยรุนเปนชวงทศวรรษท่ีสองของชีวิตและนักสังคมศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรง

มักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุน

ตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอนปลายหรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในช้ันมัธยมตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยโดย พรรณทิพย    

ศิริวรรณบุศย (2538: 103) ไดใหความหมายและจัดชวงของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีอายุตั้งแต 12 ถึง 

20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  1)  วัยยางเขาสูวัยรุน  อายุตั้งแต 11 ถึง 12 ป ถึง 13 หรือ 
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14 ป  2)  วัยรุนตอนตน  อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรือ 17 ป  3)  วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 

ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

 Hurlock (1964 อางถึงใน ไชยรัตน  บุตรพรหม, 2545: 22) กลาววา วัยรุน(Adolescence) 

คือ วัยท่ีอยูในระยะกําลังเปล่ียนแปลงจากเด็กไปสูผูใหญอยูระหวางวัยท่ีกําลังจะเริ่มเปนหนุมสาว 

จนถึงวัยท่ีจะเปนผูใหญ หากจะพิจารณาตามชวงอายุ จะพบวามีการใหคํานิยามท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้

เพราะเด็กแตละคนจะเติบโตเขาสูวัยรุนไมพรอมกันเปนเพียงโดยประมาณเทานั้น  เชน Hurlock 

(Hurlock, 1964: 27 – 28) แบงวัยของวัยรุนไวดังนี้  1)  วัยกอนวัยรุน (Pre – Adolescence) อายุ 10 - 

12 ป  2)  วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) อายุ 13 - 16 ป  3)  วัยรุนตอนปลาย (Late 

Adolescence) อาย ุ17 - 21 ป 

 นอกจากนี้ Hurlock (1974: 104 – 107) ยังกลาววา วัยรุนเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอ เปนวัยแหง

การปรับตัว เปนวัยแหงปญหาและเปนวัยท่ีมีความเครงเครียดทางอารมณ วัยรุนเปนวัยพายุบุแคม 

(Storm and Stress) อารมณวูวาม เจาคิดเจาแคน ตัดสินใจเร็วและรุนแรง อาจเกิดการทะเลาะวิวาท

กันดวยสาเหตุเพียงเล็กนอยดวยอารมณเพียงวูบเดียวได การแสดงออกโดยท่ัวไปของวัยนี้มักจะมี

อะไรท่ีผิดแปลก เชน ชอบแตงตัวแปลก ๆ, ตัดทรงผมใหม, พูดภาษาแสลงคือ ผิดปกติแตการแสดง

แปลก ๆ ของวัยรุนนี้แทจริงก็เปนธรรมชาติของวัยรุนเอง  

  

 2.2.2  พัฒนาการของวัยรุน 

 พัฒนาการท่ีสําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ ไดแก 

  2.2.2.1  พัฒนาการทางดานรางกาย   

  รางกายของวัยรุนจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน  เชนใน

ระบบการยอยอาหาร  ระบบการไหลเวียนของโลหิต  และระบบการผลิตฮอรโมนของตอไรทอ  

และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย  เชน การเปล่ียนแปลงของเสียง  การขยายตัวของกลามเนื้อ

และกระดูก  การมีขนขึ้นตามรางกาย  และการเปล่ียนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ  

  ท้ังนี้เพ่ือใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มท่ี  ผูใหญควรเตรียมความพรอม

ใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู  และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกดิขึ้น  และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง  เชน  การรักษาความสะอาดรางกาย  การบริหารรางกายเพื่อให

มีสัดสวนงดงามแนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  การใชเวลาวางใหเหมาะสม  

และการพักผอนใหพอเพียง   
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  2.2.2.2  พัฒนาการทางดานอารมณ   

  อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย  มีอารมณรุนแรงอารมณไมคงท่ี  ไม

สมํ่าเสมอ  และเกิดความเครียดไดงาย ท้ังนี้  เนื่องจากวัยรุนมีการเปล่ียนแปลงทางรางกายอยางเห็น

ไดชัด    จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความม่ันใจในบุคลิกภาพของตนเอง  การเปล่ียนแปลงของ

ฮอรโมน  และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก   และ อาจไมไดใชพลังงานท่ี

มีใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ  เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพ่ือน  หรือเท่ียวเตร็จเตรตาม

ศูนยการคา  นอกจากนี้ เม่ือตอมเพศถูกพัฒนาเต็มท่ี  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซ่ึงบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ  และทําใหถูกผูใหญ

ตอวาจนทําใหเกิดความเครียดได   

  2.2.2.3  พัฒนาการทางดานสังคม   

  วัยรุนจะมีการเปล่ียนแปลงทางเจตนคติ  และพฤติกรรมทางสังคมในทุกดาน  

วัยรุนจะตองการอิสรเสรีภาพในการคิด  การปฏิบัติตัว  การคบเพ่ือน  และตองการความเปนสวนตัว  

จึงทําใหบางครั้งอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับกลุม

เพ่ือนมากกวาครอบครัว  วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน  และตองการเลือกกลุมเพ่ือนท่ีมี

คานิยม  และมีความสนใจในส่ิงเดียวกันเพ่ือใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกม่ันใจ  และ

ปลอดภัย ท้ังนี้การคบเพ่ือนจะชวยใหวัยรุนรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคม  เรียนรูการรักษา

มิตรภาพ  มีความเขาใจตัวเอง  และรูจักรับฟงความเห็นของผูอ่ืน  การปรับตัวใหเขากับสังคมนับวา

เปนพัฒนาการท่ียากท่ีสุดของวัยรุน  

  2.2.2.4  พัฒนาการทางดานสติปญญา 

  ชวงวัยรุนเปนวัยท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาระดับสติปญญาเปนอยางมาก  

นักจิตวิทยาดานพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยหลายทานมีความเห็นตรงกันวาสติปญญาของ

มนุษยจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ

ส่ิงของตาง ๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของส่ิงของตาง ๆ ไดมีพัฒนาการทาง

ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน

ปรากฏในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมติฐานหลาย ๆ แบบเพ่ือหาขอสรุปท่ีดี สามารถ

แกปญหาหลาย ๆ แบบ โดยมีกระบวนการคิดท่ีมีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําส่ิงท่ี

ตนสนใจไดอยางแมนยําแตมักไมนําไปใชในเรื่องการเรียน มีความคิดกวางไกล มีจินตนาการคิดฝน

ถึงส่ิงตาง ๆ อยากรูอยากเห็นอยากทดลอง และมีความเช่ือม่ันในความเชื่อหรือความเห็นของตน

อยางรุนแรง 
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 2.2.3  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอวัยรุน 

 Steinberg (1996 อางถึงใน สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร,  2549: 20) ไดเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอม

ท่ีสําคัญ 4 ประการท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว กลุมเพ่ือน โรงเรียน และกิจกรรมของ

วัยรุน เพ่ือใหการศึกษาเกี่ยวกับวยัรุนมีความถูกตองตามจริงและไมเกิดความคลาดเคล่ือน 

  2.2.3.1  วัยรุนกับครอบครัว  

  ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยท่ีสุด

นับตั้งแตเด็กจนโต  ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพ้ืนฐานท่ีดีหรือไมดีตางกันไป   โดย

ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบ้ืองตนมาจากปญหาภายในครอบครัวท้ังส้ิน 

  ในปจจุบัน ครอบครัวไทยมีแนวโนมท่ีจะมีขนาดเล็กลงจากครอบครัวขยาย  กลาย

มาเปนครอบครัวเดี่ยว  หรือเปนครอบครัวท่ีขาดพอหรือแมเนื่องจากปญหาการหยารางท่ีเพ่ิมมาก

ขึ้นโดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน ซ่ึงวัยรุนท่ีเติบโตขึ้น

ภายในครอบครัวท่ีความสัมพันธไมดีมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว

ใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวท่ีอบอุน ครอบครัวท่ีขาดความอบอุน พอแมขาด

การดูแลเอาใจใส และขาดความรับผิดชอบจะสรางปญหาใหแกลูกโดยเฉพาะอยางย่ิงกับลูกท่ีอยูใน

วัยรุน 

  เม่ือลูกยางเขาสูวัยรุน ความสัมพันธระหวางพอแมและลูกจะเริ่มหางเหินกันขึ้น

เรื่อย ๆ เนือ่งจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตาง ๆ เชนการ

วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน การคบเพ่ือน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมส่ัง

สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําส่ัง 

  2.2.3.2  วัยรุนกับโรงเรียน 

  โรงเรียนเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุน

เปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสามของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมใน

โรงเรียนถือเปนสังคมภายนอกบานท่ีเปนประสบการณครั้งแรกของเด็ก เปนสถานท่ีท่ีเด็กมีโอกาส

ไดพบเพ่ือนรุนเดียวกัน ไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ ท้ังท่ีเปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะ

ไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตาง ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักเคารพ

สิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนและยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศ โดยส่ิงตาง ๆ ท่ี

เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเม่ือเปนวัยรุนซ่ึงเปน

รากฐานของการใชชีวติในสังคมเม่ือโตขึ้นเปนผูใหญ 
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  ภายในโรงเรียน บุคคลท่ีมีความสําคัญตอวยัรุนเปนอยางมาก คือ ครู หนาท่ีของครู

โดยท่ัวไปคือ การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย  พรอมท้ังส่ังสอนใหเปนพลเมืองท่ีดี มีความ

รับผิดชอบตอสังคม ครูจะเปนบุคคลท่ีจะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ เพราะเด็กวัยรุนคือ

อนาคตของชาติท่ีตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลจากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอ่ืน ๆ เด็กจะมี

ความเช่ือถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางครั้ง ปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนี

เรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจากตัวเดก็หรือตัวครูโดยสมพร  สุทัศนีย (2531 

: 64 อางถึงใน พรพิมล  เจยีมนาคินทร,2539: 179) ไดรวบรวมปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากตัวครูไว เชน 

ครูสอนไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเด็กและครูเจาอารมณ

เหลานี้ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูท่ีสอนเด็กวัยรุนจะตองมี

ความรูความเขาใจในจิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจาก

ความสามารถในการสอน คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งของครูคือการมีอารมณขัน เพราะอารมณ

ขันจะชวยระบายความเครียดและสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนานทําใหเด็กอยากเรียนมาก

ขึ้น ดังมีคํากลาวท่ีวา “ครูท่ีดีท่ีสุด คือ ครูท่ีหัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูท่ีเลวท่ีสุดคือ ครูท่ี

หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ  พิศสะอาด, 2536: 49 อางถึงในพรพิมล  เจียมนาคินทร, 2539: 180) และ

โรงเรียนและหองเรียนขนาดเล็กนาจะดีกวาขนาดใหญในแงท่ีวา เด็กจะมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นในช้ันเรียน หรือมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดในอัตราสวนท่ีมากกวา  

อีกท้ังยังสามารถทํางานใกลชิดกับเพ่ือน ๆ ไดอยางท่ัวถึง  จากการศึกษาพบวา นักเรียนในโรงเรียน

ขนาดเล็กจะมีโอกาสทําหนาท่ีผูนํา หรือไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอันจะนํามาซ่ึงความ

ขยันหม่ันเพียรและความมั่นใจในตนเองมากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ แตจากการศึกษา

พบวา วัยรุนในช้ันเรียนขนาดใหญสามารถเรียนรูในเนื้อหาวิชาตาง ๆ ไดเทากับวัยรุนท่ีเรียนในช้ัน

เรียนขนาดเล็ก 

  โรงเรียนท่ีดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดแผนการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ

ชวยเหลือสังคมสงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปรับปรุงส่ิงแวดลอมในโรงเรียนให

เหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และท่ี

สําคัญท่ีสุด  คือ มีครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหแกลูกศิษย 

  2.2.3.3  วัยรุนกับเพ่ือน 

 วัยรุนกับกลุมเพ่ือนถือเปนส่ิงท่ีคูกัน การคบเพ่ือนมีความสําคัญมากสําหรับวัยรุน 

กลุมเพ่ือนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมรวมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะเลือก

เพ่ือนท่ีมีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกันและมีขนาดของรางกายเทา ๆ กัน โดยเด็กชายจะ
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รวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกันเด็กหญิงก็จะรวมกลุมและมีกิจกรรมตาง ๆ 

รวมกัน จากน้ันเม่ือยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพ่ือนตางเพศบาง ลักษณะการคบ

เพ่ือนของวัยรุนจะมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือวัยรุนเติบโตขึ้นซ่ึง Grimder (1996 อางถึงใน พรพิมล  

เจียมนาคินทร, 2539: 83) ไดแบงขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไว ดังนี้  

 ขั้นท่ี 1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย – หญิง เปนแบบอิสระตอกัน 

 ขั้นท่ี 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง  โดยมีการแยกเพศของกลุมชายและกลุม

หญิงแมวาจะอยูในกลุมเดียวกัน 

 ขั้นท่ี 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายกลุมและ

แตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน  หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

 ขั้นท่ี 4 เริ่มแบงแยกจากคูท่ีอยูในกลุมมาเปนคูเดี่ยว 

 การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปล่ียนแปลงของ

รูปราง ทําใหเกิดความไมม่ันใจจึงตองการยอมรับจากสังคมและกลุมเพ่ือน วัยรุนตองการใหเพ่ือน

ยอมรับตนเขาเปนสมาชิกของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน พูดจาโดยใช

ภาษาระดับเดียวกัน  การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีสังคมกวางขวางขึ้น 

และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเม่ือไดเห็นปญหาของผูอ่ืน 

 ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพ่ือนของวัยรุน  ใน

ครอบครัวท่ีไมอบอุน  วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพ่ือนเพ่ือหาเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  อาศัยความ

เขาใจและความอบอุนจากเพื่อนมาเปนส่ิงทดแทนความรักจากครอบครัว  โดยวัยรุนจะยอมทําตาม

เพ่ือนทุกอยางซ่ึงเปนเรื่องท่ีนากังวล  หากกลุมเพ่ือนมีพฤติกรรมเกเร  สรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนก็

อาจทําใหหลงทําในส่ิงท่ีผิด และสูญส้ินอนาคตได 

 2.2.3.4  วัยรุนกับกิจกรรม 

 วัยรุนเปนวัยท่ีมีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลองส่ิงใหม ๆ ท่ีตนสนใจ ท้ังใน

เรื่องหลักการและแนวคิดตาง ๆ เรื่องท่ีทาทาย รวมถึงเรื่องเรนลับ นอกจากนี้วัยรุนยังมีความ

พยายามท่ีจะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงม่ันในงานท่ีรับผิดชอบวัยรุน

จึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนในการใชเวลาวาง อาจ

เปนไปในทางท่ีเกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม ซ่ึงกิจกรรมบันเทิงท่ี

วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงขอเดียว นั่นคือเพ่ือใหรางกายผอนคลายความตึงเครียด 

และความกดดันท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน หรือจากงานท่ีไดรับมอบหมายจากทางบาน 

 กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ท่ีวัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของตัว

วยัรุนเอง  เชนการประดิษฐส่ิงของ การวาดภาพ การเลนดนตรีหรือการเลนกีฬา ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้มี
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ประโยชนตอพัฒนาการท้ัง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก  ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตัว และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจาก

ความตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมการประดิษฐส่ิงของหรือการคนควาตาง ๆ จะทําใหวัยรุนได

เรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

 

 2.2.4  ปญหาของวัยรุน 

 สุพัตรา  สุภาพ (2545: 21-22) ไดกลาวถึงสาเหตุของปญหาของวัยรุนเกิดจาก  

  2.2.4.1  ตัวเด็กเอง 

 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางรางกายและจิตใจ อารมณของเด็กจึงเปล่ียนไปดวย 

มีความกังวลใจ รูสึกไมสบายใจ ผูใหญไมเขาใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ ก็อาจจะกลายเปนเด็ก

เกบ็ตัวและไมสามารถปรับตัวเขาสูสภาพปกติได เด็กอาจเติบโตในลักษณะท่ีไมมีความสุข ไมพอใจ

ในชีวิตของตน เขากับคนอ่ืนไมได อาจทําใหเกิดโรคประสาท ในรายท่ีไดรับความ

กระทบกระเทือนอยางรุนแรงอาจกลายเปนโรคจิตได 

  2.2.4.2  ส่ิงแวดลอม  

       1)  บาน เปนส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญตอจิตใจเด็ก เพราเปนสถาบันแหงแรกท่ี

ไดฝกอบรมเด็ก โดยท่ัวไปอุปนิสัย ทัศนคติ และความประพฤติของเด็กมักเปนผลท่ีบานถายทอดให 

โดยเฉพาะสภาพความเปนอยูของบานมีผลตอความรูสึกนึกคิดของเด็กมาก 

       2)  ครู สวนมากครูจะมีอิทธิพลตอชีวิตเด็กมาก เพราะวัยรุนบางคนไม

กลัวเกรงพอแม แตเกรงใจครู อยากใหครูรัก อยากใหครูชมจึงพยายามเอาใจครู ถาครูเรียนรูจิตวิทยา

ของเด็กจะชวยแกปญหาวัยรุนไดมาก ซ่ึงบางครั้งไดผลมากกวาพอแมผูปกครองเสียอีก 

       3)  เพ่ือน ถาเพ่ือนดี วัยรุนก็จะไดประพฤติในทางท่ีดีแตถาเพ่ือนไมดี

ประกอบกับส่ิงแวดลอมอ่ืนไมดี วัยรุนก็มีทางไปสูความเส่ือมมากกวาทางดเีพราะเพ่ือนมีอิทธิพล

ตอวัยรุนไมนอยกวากรณีอ่ืน  ๆ

  จากเน้ือหาท้ังหมดท่ีกลาวมาจะพบวาสวนสําคัญท่ีเกี่ยวของกับความเปนไปในการ

ดําเนินชีวิตของวัยรุน ไมวาจะเปนทางดานอิทธิพลท่ีมีตอวัยรุน หรือปญหาของวัยรุนนั้น ครอบครัว  

เพ่ือนและสถานศึกษาจะเปนส่ิงเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในชวงวัยรุนอยางหลีกเล่ียงไมได 
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 2.2.5  พฤติกรรมทางสังคม 

  2.2.5.1  ความหมายของพฤติกรรม 

  พฤติกรรม ตามความหมายใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 753)  

การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก เพ่ือตอบสนองส่ิงเรา  

  ชุดา  จิตพิทักษ (2525: 2) กลาววา พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลนั้นไมรวม

เฉพาะส่ิงท่ีปรากฏออกมาขางนอกเทานั้น แตยังรวมถึงส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคล ซ่ึงคน

ภายนอกไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน คุณคาท่ีเขายังถือเปนหลัก ในการประเมินส่ิงตาง ๆ 

ทัศนคติหรือเจตคติท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ความคิดเห็น ความเช่ือ รสนิยมและสภาพจิตใจ ปจจัยตาง ๆ นี้ 

เปนเหตุกําหนดพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล 

  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520: 10) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภท

ท่ีมนุษยกระทํา ไมวาส่ิงนั้นจะสังเกตเห็นหรือไม เชน การทํางานของหัวใจ การทํางานของ

กลามเนื้อ การเดิน การพูด ความรูสึก ความสนใจ ความชอบ เปนตน 

  ชัยพร  วิชชาวุธ (2523: 1) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของมนุษยไมวา

การกระทํานั้นผูกระทําจะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัวและไมวาคนอ่ืนจะสังเกตการณกระทํานั้น

หรือไมก็ตาม การพูด การเดิน การกระพริบตา การไดยิน การเขาใจ การรูสึกโกรธ ตางเปน

พฤติกรรมท้ังส้ิน 

  การกระทําทุกอยางของมนุษย ไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะทําโดยรูตัวหรือไม

รูตัวก็ตาม ไมวาคนอ่ืนจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตาม และไมวาการกระทํานั้นจะพึง

ประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตามถือไดวาเปนพฤติกรรม ดังนั้นการเดิน การยืน การคิด การ

ตัดสินใจ การปฏิบัติตามหนาท่ี การละท้ิงหนาท่ีเปนพฤติกรรมท้ังส้ิน   จึงสรุปไดวาพฤติกรรม 

หมายถึง การกระทําของมนุษยท่ีแสดงออกมา ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม ซ่ึงเปนกิจกรรมทุก

ประเภทไมวาจะสังเกตเห็นหรือไม 

  พฤติกรรมเปนผลลัพธมาจากความสัมพันธขององคประกอบ  3 ประการ คือ 

  ประการท่ีหนึ่ง  ตัวบุคคลผูนั้นท่ีเปนมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจบัุน ตัวสถานการณ

และพัฒนาการมา 

  ประการท่ีสอง  สถานการณส่ิงแวดลอมในขณะนั้น กลาวแลววาขึ้นอยูกับการ

ตีความหมายของเจาของพฤติกรรมนั่นเอง 

  ประการท่ีสาม  ส่ิงท่ีจะตามมาจากการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม  นั่นก็หมายถึงวา

มนุษยในฐานะเอกบุคคลใดก็ตามท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ก็จะนึกถึงผลไดผลเสียของ

พฤติกรรมนั้น หากวาผลไดสูงกวาผลเสีย เขาก็จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้น โดยท่ีความสามารถ
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สวนตัวและสถานการณส่ิงแวดลอมในขณะนั้นเหมาะสม แตคิดประเมินดูแลวส่ิงท่ีตามมาไมคุม

หรืออาจจะหมายถึงวาสูญเสียมากกวาท่ีจะไดเขากอ็าจจะไมแสดงออกเลยซ่ึงพฤติกรรม ถึงแมวา

บุคคลในสถานการณจะอยูในสภาพการณท่ีเหมาะสมแลวก็ตาม 

  2.2.5.2  การเกิดพฤติกรรม 

  นักจิตวิทยาเช่ือวาพฤติกรรมนั้น เปนผลท่ีเกิดจากการกระทําปฏิกิริยาของมนุษย

หรืออินทรีย ( Pearson or Organism ) กับส่ิงแวดลอม ( Environment ) ซ่ึงเปนสูตร ดังนี้   

   B = f  (P,E) 

   B = พฤติกรรม 

   F = ผลท่ีเกิดจากการมีปฏิกิริยาระหวางองคประกอบ 

   P = มนุษย 

   E = ส่ิงแวดลอม  

  พฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สวนใหญมักจะเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ

กระตุน ท่ีเรียกวา “พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ” (Motivated Behavior) ซ่ึงมีลําดับขั้นของพฤติกรรมดังนี้ 

คือ เม่ือมีส่ิงเราเกิดขึ้นก็จะทําใหเกิดความตองการ เม่ือเกิดความตองการก็จะพยายามแสวงหาทาง

ตอบสนองความตองการ เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการหรือไมไดรับการตอบสนอง ก็จะ

แสดงอาการออกมา คือ พอใจหรือไมพอใจ ถาหากความพอใจความตองการก็จะลดลง หากไมได

รับการตอบสนองก็จะเกิดความตองการนั้น ซ่ึงในการเกิดพฤติกรรมดานการปฏิบัตินั้นแบงออกเปน 

5 ลําดับดังนี้  1)  การเลียนแบบ  2)  การลงมือทําตามแบบได  3)  การมีความถูกตองเท่ียงตรง          

4)  การกระทําท่ีมีความตอเนื่องและประสานกัน  5)  การกระทําเองจนเกิดความเคยชินท่ีเปนดาน

หนึ่งของคนและเปนไปตามธรรมชาติพฤติกรรมการปฏิบัติเปนการใชความสามารถแสดงออกทาง

รางกาย ซ่ึงรวมถึงการปฏิเสธหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตไดในสถานการณหนึ่ง ๆ หรือ

อาจเปนพฤติกรรมท่ีลาชา คือ บุคคลไมไดปฏิบัติหนาท่ี แตคาดคะเนวาจะปฏิบัติในโอกาสตอไป 

  2.2.5.3  องคประกอบของพฤติกรรม 

  Bloom (อางถึงใน ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2520 : 10-21) ไดแบงองคประกอบของ

พฤติกรรมเปน 3 สวน คือ 

  1)  พฤติกรรมดานพุทธิศึกษา (Cognitive Domain) เปนความสามารถ

ทางดานความรู การใชความคิดและพัฒนาการทางดานสติปญญา ไดแก ความรู ความเขาใจ การ

นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประมวลผล  

  2)  พฤติกรรมดานทัศนคติ (Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ 

ความรูสึก ทาที ความชอบในการใหคุณคา หรือปรับปรงุคานิยมท่ียึดถือเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายใน
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จิตใจของแตละบุคคล  พฤติกรรมดานทัศนคตินี้เปนตัวควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคล โดย

การวางแนวทางของการปฏิบัติ และแสดงลักษณะท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางท่ีบุคคลนั้นกําหนดขึ้น 

  3)  พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เปนการปฏิบัติท่ี

แสดงออกมาในสถานการณหนึ่งหรืออาจเปนพฤติกรรมท่ีคาดคะเนวา อาจปฏิบัติในโอกาสตอไป

เปนพฤติกรรมขั้นสุดทายท่ีจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยพฤติกรรมดานความรู ทัศนคติเปนพ้ืนฐานซ่ึง

สามารถประเมินผลไดงายแตกระบวนการท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมตองอาศัยเวลาและการตัดสินใจ

หลายขั้นตอน 

  2.2.5.4  พฤติกรรมทางสังคม 

  ความหมายของพฤติกรรมทางสังคม 

  สุชา  จันทนเอมและสุรางค  จันทนเอม (2521: 49) ใหคําอธิบายวาพฤติกรรมทาง

สังคมเปนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นตามสถานการณของสังคม เม่ือมีบุคคลอ่ืน ๆ มาอยูรวมกันตางก็

เกี่ยวของกันและมีปฏิกิริยาโตตอบทางสังคมแกกัน 

  พฤติกรรมทางสังคมนี้ อาจแยกยอย ๆ ออกไปไดหลายอยาง เชน เกี่ยวกับการพูด  

เม่ือเราพูดกับเพ่ือน พูดกับลูก พูดกับภรรยา พูดกับผูบังคับบัญชา พูดกับคนใช พูดกับผูใหญ  พูดกับ

ครูอาจารย เรายอมใชคําพูดไมเหมือนกัน ซ่ึงสังคมเองก็ยอมมีพฤติกรรมโดยเฉพาะของแตละสังคม 

คือ  หมายความวา ในหมูคนพวกหนึ่ง ๆ ยอมมีพฤติกรรมอันเปนสวนรวมของคนหมูนั้นหรือพวก

นั้น เชน ในทหาร ตาํรวจ ในหมูพระสงฆ หมูนักกฎหมายหรือ หมูคนจีน หมูคนอังกฤษ  ฯลฯ กจ็ะมี

พฤติกรรมโดยเฉพาะของหมูนั้น ตัวอยางเชน การแสดงความเคารพ หรือการทักทายเปนตน 

  พฤติกรรมทางสังคม เปนการแสดงปฏิกิริยาตอกันระหวางส่ิงแวดลอมทางสังคม 

( ซ่ึงประกอบดวยความเกี่ยวของกันระหวางบุคคลตอบุคคล หรือคนตอกลุมคน ) ท่ี มีตอ

ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ สถาบัน ภาษา ศิลปะวรรณคดี วิทยาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ 

บรรดาส่ิงเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอการกระทํา หรือปฏิกิริยาของบุคคลนั้น ๆ นั่นคือ บุคคลจะทํา

อะไรตามใจชอบไมได จะตองปรับปรุงบุคลิกภาพของตน หรือทําอะไรใหคลอยไปตามแนวทางท่ี

สังคมนั้น ๆ จะยอมรับนับถือ 

  2.2.5.5  การอบรมใหรูระเบียบของสังคม 

  การอบรมใหรูระเบียบของสังคม คือ ขบวนการท่ีสังสรรสัมพันธระหวางบุคคล

เพ่ือใหมีพฤติกรรมเปนไปตามความคาดหวังของกลุม หรือมีพฤติกรรมเหมาะสมตามความคาดหวัง

ของผูใหญ หรืออาจจะพูดไดอีกอยางหนึ่งวา การอบรมใหรูระเบียบของสังคมคือขบวนการท่ีสังคม

หรือกลุมสังคมท้ังทางตรงและทางออม ใหผูท่ีจะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรูและรับเอากฎเกณฑ

ตาง ๆ ความประพฤติและคานิยมตาง ๆ ท่ีสังคมหรือกลุมไดกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัต ิ
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  เหตุท่ีตองมีการอบรมใหรูระเบียบของสังคม ก็เพราะความจําเปน 2 ประการ คือ  

1)  มนุษยไมสามารถชวยตัวเองได ตั้งแตเม่ือแรกเกิด  และมีความตองการพ้ืนฐาน  เชน การหา

อาหาร การพักผอนหลับนอน การหลีกเล่ียงจากความเจ็บปวด ฯลฯ เปนตน  2) เม่ือเด็กคอย ๆ โต

ขึ้น  ก็พยายามปฏิบัติตนใหสังคมยอมรับ โดยพยายามทําตามกฎเกณฑระเบียบวินัย เชน รูจัก

มารยาทในสังคม ความเปนระเบียบเรียบรอยความสะอาดบทบาททางสังคม และทักษะตาง ๆ ซ่ึงถา

มีการอบรมใหรูระเบียบของสังคมอยางถูกตองแลว ก็จะทําใหเปนผูมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความ

เปนระเบียบ เคารพตอกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับ ใหรูจักเหตุผลรูจักผิด รูจักแกปญหา มี

ลักษณะเปนผูนําและเปนผูตามท่ีด ี

  2.2.5.6  บุคคลท่ีใหการอบรมใหรูระเบียบของสังคม 

  มนุษยไดรับการอบรมใหรูระเบียบของสังคม  ท้ังจากทางตรง และทางออม หรือ

ทางใดทางหนึ่ง  ตัวแทนของการอบรมใหรูระเบียบของสังคมท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดกมี็ดังนี้ 

   1)  ครอบครัว ไดแก พอแม ผูปกครองหรือคนเล้ียงจะเปนผูใหวิธีการ

อบรมใหรูระเบียบสังคมท้ังทางตรงและทางออม  ครอบครัวมีอิทธิพลมากในการกําหนดแบบแผน

พฤติกรรมของเด็ก เปนส่ิงแวดลอมท่ีเด็กรูจักและใกลชิดกับเด็กมากท่ีสุด และนานท่ีสุด  ตั้งแตวัย

เด็กจนถึงวัยรุน และบานเปนสถานท่ีอบรมใหเรียนรูระเบียบทางสังคม โดยมีพอแมเปนส่ือกลาง

ของการเรียนรู  ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสถาบันแหงแรกท่ีมีหนาท่ีถายทอด ใหการเรียนรูวัฒนธรรม  

คานิยม  รวมทั้งกลอมเกลาบุคลิกภาพใหเปนไปตามบทบาทและความคาดหวังของสังคม อีกท้ัง

ประสบการณทางการศึกษาของพอแม ยอมมีผลตอการอบรมใหเด็กเรียนรูตางกัน ถาเด็กคนใดมาก

จากครอบครัวท่ีพอแมมีความสามารถสูง เดก็จะถูกอบรมใหมีความกระตือรือรน มีความอบอุนและ

มีความรูสึกปลอดภัย ซ่ึงทําใหเด็กมีความสามารถในการปรับตัวท่ีด ี

   2)  สถาบันทางการศึกษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบัน

อ่ืน ๆ เปนสถานท่ีใหการศึกษาอยางเปนทางการ มีบทบาทอยางสูงในการอบรมใหเด็กรูจักระเบียบ

ของสังคม  ไมวาจะเปนทางดานทัศนคติ ความเช่ือ ความรู คานิยม และแนวความคิดตาง ๆ  

   3)  กลุมเพ่ือน มีท้ังเพ่ือนเลน เม่ือเด็กยังเล็ก และกลุมเพ่ือนเรียน เพ่ือนเท่ียว เม่ือ

เติบโตขึ้น นอกจากครู-อาจารยจะเปนผูอบรมใหเด็กรูจักระเบียบของสังคมอยางเปนทางการ  

ขณะท่ีเด็กอยูในสถาบันการศึกษาแลว เด็กนักเรียนยังมีโอกาสไดเรียนรูระเบียบของสังคมอยางไม

เปนทางการอีกดวยเพราะใชเวลาสวนมากอยูในสถานศึกษารวมกับเพ่ือน  ซ่ึงตองพยายามเรียนรูท่ี

จะเขาใจความรูสึกนกึคิดของกลุมเพ่ือน รูถึงระเบียบของบังคับบางอยางท่ีจะตองทําตามเพื่อใหกลุม

เพ่ือนยอมรับ  นั่นก็คือ การมีโอกาสไดเรียนรูและฝกตัวเองในการท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม 
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   4)  กลุมอาชีพ เม่ือเด็กสําเร็จจากสถาบันการศึกษาจะรีบออกไปประกอบ

อาชีพเพ่ือเล้ียงตัวเอง และมีครอบครัวตอไป เดก็เหลานั้นจะเติบโตเปนผูใหญ มีเพ่ือนรวมงานหรือ

รวมอาชีพของตน ไมวาจะเปนอาชีพ ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พอคาและอ่ืน ๆ แตละอาชีพยอมจะมี

ระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิต 

   5)  ส่ือมวลชน นอกจากครอบครัว สถาบันทางการศึกษา สถาบันตาง ๆ 

กลุมเพ่ือนและกลุมอาชีพ ท่ีมีบทบาทในการอบรมใหบุคคลเรียนรูระเบียบของสังคมแลว 

ส่ือมวลชนตาง ๆ เชนหนังสือพิมพ หนังสืออานเลน ภาพยนตร วิทยุ และโทรทัศน ก็มีบทบาทใน

การอบรมใหบุคคลรูระเบียบของสังคมท้ังในทางท่ีดี และท่ีเลวดวย การท่ีเปนเชนนี้เพราะวา บุคคล

บางคนเปนผูออนความคิดและการศึกษา เม่ือไดรับการแนะนํา หรือการชักจูง ตลอดจนการกระตุน

จากส่ือมวลชนตาง ๆ ก็อาจจะทําใหเกิดคลอยตามไดโดยงาย 

 

 2.2.6  คานิยม 

  2.2.6.1  ความหมายของคานิยม 

  พัทยา  สายหู (2516: 51-52) ใหคําอธิบายวา คานิยม หมายถึงสงท่ีนิยมยึดถือ

ประจําใจท่ีชวยตัดสินใจในการเลือก ตราบใดท่ีมนุษยตองเลือกตัดสินใจในการกระทําอยู มนุษย

จะตองอาศัยคุณคาประจําตัวเปนเคร่ืองกําหนด แมแตส่ิงท่ีทําจนเคยชินเปนนิสัย  ฉะนั้น เม่ือเกิดเปน

คนแลวจะเลือกทําอะไรจะตองอาศัยคุณคาท่ีตนยึดถือเปนเคร่ืองกําหนดท้ังส้ิน 

  William, R.M. (1951: 321) กลาววา คานิยมหมายถึง ความรูสึกนิยมชมชอบของ

มนุษยท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมซ่ึงเปนความรูสึกพอใจท่ีจะกระทํา

ตาม 

  Rosenberg (1957: 214) กลาววา คานิยมหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลท่ัวไปสนใจ เปนส่ิงท่ี

บุคคลตองการเปนส่ิงท่ีบุคคลรูจัก  เหมือนวาเปนหนาท่ีของตนท่ีจะตองทํา  

  Rokeach (อางถึงใน สุนทรี  โคมินและสนิท  สมัครการ, 2522: 13) ใหคําจํากัด

ความคานิยมวา  1)  คานิยม คือ ความเช่ืออยางหนึ่งซ่ึงมีลักษณะถาวร เช่ือวาวิถีปฏิบัติบางอยางหรือ

เปาหมายของชีวิตบางอยางนั้น  เปนส่ิงท่ีตัวเองหรือสังคม เห็นดีเห็นชอบสมควรท่ีจะยึดถือหรือ

ปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติหรือเปาหมายชีวิตอยางอ่ืน  2)  “ระบบคานิยม” คือ การรวมกันของความ

เช่ือท่ีเกี่ยวกับ “วิถีปฏิบัติ” หรือ “เปาหมายชีวิต” ท่ีเห็นดีเห็นชอบสมควรท่ีจะยึดถือปฏิบัติ ใหเขา

เปนระบบความเช่ือท่ีมีลักษณะถาวรหรือลดหล่ันกันตามลําดับความสําคัญ 
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  2.2.6.2  ประเภทของคานิยม 

  สุนทรี  โคมินและสนิท  สมัครการ (2522: 17) ไดรวบรวมเกณฑการพิจารณาใน

การจําแนกคานิยมตามแบบของ Rokeach and Cochrane ซ่ึงไดยึดเปาหมายหรือประโยชนของ

คานิยมนั้น แบงไดเปน 2 ประเภทคือ  1)  คานิยมท่ีเปนเครื่องมือหรือวิถีปฏิบัติ (Instrumental 

values) เปนรูปแบบของพฤติกรรมหรือวิธีการ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จของชีวิต เชน  ความ

ทะเยอทะยาน  ความสะอาด การใหอภัย การพ่ึงพาตนเอง ความรัก ความรับผิดชอบ  2)  คานิยมท่ีมี

จุดมุงหมายปลายทาง (Terminal Values) ซ่ึงเปนท่ีตองการของการมีชีวิตอยูของมนุษย หรือเปน

จุดมุงหมายปลายทางท่ีพึงปรารถนา เชน ความสุขสบายในชีวิต ความเสมอภาค ความสุข ความ

ปลอดภัย การยอมรับนับถือตนเอง  ความเปนท่ียอมรับของสังคม 

  พนัส  หันนาคินทร (2521: 26-28) ไดพิจารณาคานิยม ออกเปนรูปแบบและแขนง

ของคานิยมโดยกลาววาคุณสมบัติของท้ังสองประการเรื่องยากท่ีจะแยกออกจากกันโดยอิสระ ดังนี ้

  แขนงของคานิยม มี 3 แขนง คือ  1)  แขนงท่ีวาดวยจริยธรรม (Ethical Value) เปน

แขนงท่ีพิจารณาถึงคุณคาในดานความประพฤติของมนุษยทางดานจริยธรรม  คําสอนในศาสนา

สวนใหญจะเพงเล็งถึงดานจริยธรรมของมนุษยเปนประการสําคัญ  2)  แขนงท่ีวาดวยสุนทรียภาพ 

(Esthetical Value) เปนแขนงท่ีพิจารณาถึงคุณคาในดานความงามท่ีแสดงออกมาโดยส่ือตาง ๆ เชน 

ศิลปะ, ดนตรี, การแสดง เปนตน  3)  แขนงท่ีวาดวยสังคม–การเมือง (Socio-political Value) เปน

แขนงท่ีพิจารณาถึงคุณคา ทางดานสังคมและการเมือง (รวมท้ังการเศรษฐกิจ) ท่ีมีอยูในแตละสังคม 

ส่ิงท่ีบุคคลจะตองเกี่ยวของดวยเปนอยางมากก็มักจะเปนคานิยมในแขนงนี้ซ่ึงนอกจะเกี่ยวกันกับ

ความเปนไปในชีวิตแลว  ยังมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงไดงาย จึงทําใหเกิดปญหาตาง 

ๆ ในเรื่องการพิจารณาคานิยมอยูเสมอ 

  ประเภทของคานิยม มีอยู 2 ประเภท คือ  1)  ประเภทท่ีมีคุณคาในการใชสอย หรือ

เปนเคร่ืองมือ (Instrumental Values) หมายถึงคุณคาท่ีเกิดขึ้นจากการใชเพ่ือใหเกิดผลอยางอ่ืนสืบ

ตามมา เราสอนวิชาคณิตศาสตรก็ดวยหวังจะใหเกิดผลตอการท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

นําไปใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอไป เม่ือพิจารณาวิชาคณิตศาสตรในดานนี้  วิชาคณิตศาสตร

ก็มีคุณคาในฐานะท่ีจะเปนเครื่องมือท่ีจะใชใหเกิดผลอยางอ่ืนไมใชเพ่ือตัวของมันเอง  2) คุณคา

ภายใน (Intrinsic Value) หมายถึงคุณคาท่ีมีอยูในตัวเองของส่ิงตาง ๆ คานิยมนั้น ๆ มีอยูในตัวของ

มันเอง  ไมไดพ่ึงส่ิงอ่ืน  และมีลักษณะโดยเฉพาะของมัน เชน โตะนั่งของนักเรียนก็มีประโยชน

สําหรับใหนักเรียนในหองเรียนไมไดตั้งใจท่ีจะใหเรานําไปใชในส่ิงอ่ืน 

  กรรณิการ  อักษรกุล (2541 : 149) ไดแบงประเภทของคานิยมไวดังนี ้ 1) คานิยมท่ี

อยูภายใน (Internalized Value) เปนคานิยมท่ีรวมอยูในตัวบุคคล หรือคานิยมท่ีคนไดเรียนรูจากการ



28 
 

ขัดเกลาทางสังคมจนกลายเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ  คานิยมนี้ไมสามารถแยกออกจากบุคคลได 

เพราะไดกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลผูนั้น หรือมโนธรรม  2)  คานิยมเดน (Dominant Value) เปน

คานิยมสําคัญท่ีสมาชิกในสังคมมีรวมกัน ถึงแมวาคานิยมอ่ืน ๆ เฉพาะกลุมจะแตกตางกัน  เชน 

คานิยมท่ีอยูในกลุมจารีตประเพณี  ขนบธรรมเนียมและกฎหมาย 

  2.2.6.3  หนาท่ีความสําคัญของคานิยม 

  สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522: 22-25) ไดแบงหนาท่ีและความสําคัญ

ของคานิยมไวดงันี้ 

   1)  คานิยมเปนมาตรฐาน 

        (1)  คานิยมเปนมาตรฐาน(Standards) ใชนําการกระทําพฤติกรรมการ

ปฏิบัติในหลายทาง  

        (2)  คานิยมจูง (Lead) เพ่ือใหแสดงจุดยืนของเรา (Positions) ในเรื่อง

ตาง ๆ เกี่ยวกับสังคม(Social Issues) ออกมาใหเห็นชัด 

        (3)  คานิยมเปนตัวชวยกําหนด (Predispose) ใหเลือกนิยมอุดมการณ

ทางการเมืองบางอุดมการณ (Particular Political Ideology) มากกวาอุดมการณอ่ืน 

        (4)  คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีชวยนํา (Guide) การกระทําใหบุคคล

ประพฤติและแสดงตัวตอผูอ่ืนตามท่ีประพฤติเปนปกติอยูทุกวัน  

        (5)  คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีใชในการประเมิน (Evaluate) ตัดสิน 

(Judge) การช่ืนชมยกยอง (Praise) และการตําหนิติเตียน (Blame) ตัวเองและการกระทําของผูอ่ืน 

        (6)  คานิยมเปนจุดกลางของการศึกษากระบวนการเปรียบเทียบ (Study 

of Comparison Processes) คือ ใชคานิยมเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบวา  เรามีคานิยม

จริยธรรมและคานิยมความสามารถเทากับผูอ่ืนมากนอยแคไหน  

         (7)  คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีใชชวยในการชักชวน (Persuade) หรือ

สรางประสิทธิผลตอคนอ่ืน  โดยสามารถบอกเราไดวาความเช่ืออันไหน  ทัศนคติ คานิยม หรือการ

กระทําไหนท่ีจะมีคาพอที่เราจะทาทาย (Challenge) คัดคาน (Protest) และถกเถียงหรือพยายามท่ีจะ

เปล่ียน  

         (8)  คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีถูกใชเปนฐาน (Base) สําหรับ

กระบวนการใหเหตุผลตอความนึกคิดและการกระทําของตน (Process of Rationalization) เพ่ือธํารง

ไวซ่ึงศักดิ์ศรีแหงตน  

   2)  ระบบคานิยมในฐานเปนแผนสําหรับการตัดสินใจและแกความขัดแยง

การท่ีบุคคลหนึ่งอยูในบางสถานการณหนึ่งท่ีเกิดขึ้นนั้นจะไมกระตุน (Activate) เพียงคานิยมเดียว
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แตหลายคานิยมในระบบคานิยมของคน ๆ หนึ่ง จึงยากท่ีจะคาดวาการกระทําของคน ๆ นั้นจะ

สอดคลองกับทุกคานิยมในระบบคานิยมของเขา  ซ่ึงเปนไปไดท่ีในสถานการณท่ีเกิดขึ้นจะกระตุน

ใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางสองคานิยมในตัวบุคคล  เชน การตองเลือกประพฤติระหวางการเปน

ตัวของตัวเอง (Independent) กับความออนนอมเช่ือฟง (Obedient) หรือระหวางการประพฤติอยาง

สุภาพ (Politely) กับประพฤติอยางจริงใจ (Sincerely)  ดังนั้นระบบคานิยมจึงเปนท่ีรวมของ

หลักการและกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีไดเรียนรูมา ท่ีชวยใหคนสามารถตัดสินเลือกระหวางทางเลือกตาง ๆ 

และเปนการแกปญหาความขัดแยงดวย  

   3)  คานิยมเปนแรงจูงใจ หนาท่ีเฉพาะหนา (Immediate Functions) ของ

คานิยมและระบบคานิยมเปนตัวนําพฤติกรรมของมนุษยในสถานการณประจําวันแลว  นอกจากนี้

หนาท่ีระยะยาวของคานิยม (Long-range Functions) ก็จะเปนตัวบงช้ีถึงความตองการของมนุษย 

เพราะคานิยมถือวามีองคประกอบของแรงจูงใจ (Motivational Component) อยูในตัวเชนเดียวกับ

องคประกอบทางดานความระลึกรู อารมณและพฤติกรรม  คานิยม “วิถีปฏิบัติ” เปนแรงจูงใจก็

เพราะวิถีปฏิบัติท่ีคิดวาดีท่ีสุด (Idealized) เปนวิถีทางหรือเปนเครื่องมือท่ีชวยนําไปสูเปาหมาย

ปลายทางท่ีปรารถนาในคานิยม 

   4)  คานิยมกับลําดับความตองการของมนุษย ตามท่ีไดกลาวมาแลวไมได

กําหนดวาคานิยมอะไรชนิดไหนเปนคานิยมสูงต่ํากวาคานิยมอ่ืนอยางไร เนื่องจากความหวังท่ีจะได

ภาพของคานิยมของสังคมหนึ่ง ในลักษณะท่ีเรียกไดวาปราศจากการประเมิน  กําหนดคาลวงหนา 

คือ ไมไดกําหนดลวงหนาวา คานิยมอะไรประเภทไหนถือเปนคานิยมสูงหรือต่ํา อยางไรก็ดี การ

เปรียบเทียบพอจะทําไดหากจะแจกแจงสวนยอยของคานิยม (Identify Subsets) ตามหนาท่ีใหตรง

กับทฤษฎลําดับขั้นของแรงจูงใจของมาสโล  ซ่ึงประกอบดวยความตองการทางความปลอดภัย 

(Safety) ความม่ันคง (Security) ความรัก (Love) และศักดิ์ศรีแหงตน (Self-esteem) และขั้นสุดทาย

ความตองการแสดงความสามารถของตน (Self-actualization) มาสโล (Maslow, 1959) ไดแยก

คานิยมออกเปนสองประเภท คือ  

   คานิยม D (Deficiency) มุงตอบสนองความตองการเบ้ืองตนของมนุษย  

ความปลอดภัย  ความม่ันคง 

   คานิยม B (Being) มุงตอบสนองความตองการสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  

อยางเชน ศักดิ์ศรีและความสามารถของตน 

  2.2.6.4  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอคานิยม 

  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2548: 274-275) อธิบายวาคานิยมเปนส่ิงท่ีเกิดจากการ

เรียนรู การเรียนรูเริ่มจากครอบครัวสูโรงเรียนและสังคม  สถาบันเหลานี้จึงมีอิทธิพลตอคานิยมของ
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บุคคล  1)  อิทธิพลของครอบครัวตอคานิยมของบุคคล  คานิยมของลูกและพอแมมีความสัมพันธ

กันสูงเพราะพอแมใกลชิดกับลูก  และเด็กก็จะคลอยตามคานิยมของพอแม  อยางไรก็ตาม  ก็อาจจะ

มีท่ีแตกตางกันออกไป  ท่ีเปนเชนนี้เพราะอิทธิพลจากดานอ่ืน  อาจจากการไมไดใกลชิดกับพอแม  

และเด็กมีประสบการณดานอ่ืน ๆ มาใหคลอยตาม  2)  อิทธิพลของโรงเรียน ครูเปนบุคคลสําคัญท่ี

จะเปนผูปลูกฝงและสนับสนุนใหนักเรียนยึดคานิยมอันเปนท่ียอมรับในสังคม โดยปรกตินักเรียนมี

แนวโนมท่ีจะเลียนแบบครูอยูแลว  ครูท่ีมีความสัมพันธอันดีกับนักเรียนทําตัวใหนักเรียนนับถือช่ืน

ชมเปนผูท่ีเขาใจนักเรียน  ยอมรับและใหความอบอุนทางจิตใจตอเดก็  ครูนั้นก็จะปลูกฝงคานิยมให

เด็กงายยิ่งขึ้น  ถาคานิยมท่ีครูจะถายทอดใหนั้น ไมขัดขวางกับคานิยมของผูปกครอง  การปลูกฝง

คานิยมก็จะย่ิงงายขึ้น  3)  อิทธิพลของสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของสังคมยอมมี

อิทธิพลตอคานิยมของเด็ก  

  2.2.6.5  การเกิดคานิยม 

  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2548: 275-277) กลาววาการเกิดคานิยมนั้น เกิดจาก

ประสบการณและการประเมินคาของบุคคล และขณะเดียวกันก็มาจากความเช่ือและทัศนคติ การ

เกิดคานิยมจะมีพฤติกรรม 3 อยางคือ  1)  การยอมรับคานิยม พฤติกรรมในขั้นแรกเปนการลงความ

คิดเห็นวาเหตุการณ  ส่ิงของ หรือการกระทําใดเปนส่ิงท่ีมีคุณคา บุคคลจะมีความเช่ือซ่ึงจะมีมาก

นอยแตกตางกันไป ความเช่ือนี้จะกลายเปนการยอมรับส่ิงใดส่ิงหนึ่งและพรอมท่ีจะประเมินส่ิงนั้น  

2)  ความชอบในคานิยม พฤติกรรมของความชอบจะแทรกอยูระหวางการยอมรับ การเกิดคานิยม 

และความรูสึกถูกผูกมัดอยูกับคานิยมนั้น ความชอบนี้จะประเมินจากท้ังตนเองและจากบุคคล

ขางเคียงดวย วาเขามีคานิยมในส่ิงนั้น  3)  การผูกมัด เปนขั้นท่ีมีความเช่ือม่ันวาจะยอมรับคานิยม

นั้น เชน การเคารพในผูใหญ การแสดงความออนนอม ซ่ึงจะบงวาเขามีคานิยมในส่ิงนั้น 

  2.2.6.6  คานิยมของคนไทยในปจจุบัน 

  จากการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมทําใหลักษณะของคานิยมของคน

ไทยในยุคปจจุบันนั้นกลาวไดวามี 9 ลักษณะดังนี ้(ณัฏฐนิตย  ยศปญญา, 2544: 20-21) 

   1)  นิยมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตกไดมีบทบาทตอสังคมไทยมากขึ้น  

จะเห็นไดจากการท่ีคนไทยนิยมใชสินคาตางประเทศท่ีมีราคาสูง นิยมแฟช่ันการแตงกายตามแบบ

ตะวันตกรวมท้ังการนิยมรับประทานอาหารแบบฟาสตฟูต เพราะคนไทยเห็นวาส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ี

แสดงถึงความเปนคนทันสมัย 

   2)  ชอบความหรูหรา ใชเงินจับจายในส่ิงท่ีฟุมเฟอยเพ่ือใหทัดเทียมกับคน

อ่ืน ๆ หรือใหเดนกวาคนอ่ืน คานิยมลักษณะนีเ้ปนเหตุสําคัญท่ีทําใหบุคคลจํานวนมากมีหนี้สิน 
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   3)  นิยมวัตถุ วัตถุท่ีมีราคาสูง เชน บาน รถยนต เครื่องประดับตาง ๆ เปน

ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวา ผูเปนเจาของเปนคนมีฐานะ บุคคลใดมีวัตถุเหลานี้มากเทาไรก็แสดงถึงความ

ม่ังมีมากขึ้นเทานั้น คนสวนใหญจึงพยายามหาซ้ือวัตถุเหลานี้เพ่ือยกระดับตัวเอง 

   4)  ยกยองผูมีอํานาจ เพราะเห็นวาอํานาจเปนส่ิงท่ีทุกคนยกยองสรรเสริญ 

ทุกคนจึงตองการไดอํานาจเพ่ือจะสรางบารมีใหแกตนเอง โดยการชอบโออวด หรือการทําตน

ใกลชิดสนิทสนมกับผูมีอํานาจ 

   5)  เคารพผูอาวโุส คานิยมในเรื่องนี้มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

สังคมไทยใหความเคารพผูอาวุโส เพราะถือวาผูอาวุโสมีอายุสูงกวา มีประสบการณมากกวา จึงเช่ือ

วาความคิดหรือการตัดสินใจของผูอาวุโสถูกตองเสมอ 

   6)  เห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม จากสภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน คนไทย คนไทยจึงตองแกงแยงแขงขันเพ่ือความอยูรอดของตนเองและ

ครอบครัว  แตละคนมุงแตจะเอาตัวรอด เห็นแกประโยชนสวนตัวเปนสําคัญ 

   7)  ใหความสําคัญกับการศึกษา คนไทยปจจุบันเล็งเห็นความสําคัญของ

การศึกษามากขึ้นนิยมใหบุตรหลานของตนศึกษาในระดบัสูง เพราะสังคมไทยนิยมยกยองผูท่ีมี

ความรู ซ่ึงวัดไดจากระดับการศึกษาท่ีแตละคนไดรับ 

   8)  รักพวกพอง คนไทยใหความสําคัญตอตัวบุคคลเปนอยางย่ิง การให

ความสําคัญตอตัวบุคคลทําใหเกิดนิสัยการรักพวกพอง การแสดงความรักพวกรักกลุมนี้แสดง

ออกมาในรูปของการปฏิบัติตามกัน ปกปองใหเพ่ือนรอดพนจากการถูกตําหน ิ

   9)  ชอบความสนุกสนาน คนไทยแสวงหาความสนุกสนาน อยูเสมอใน

ทุกสถานการณโดยไมจํากัดวาเปนเพศใดวัยใด แตคานิยมรักความสนุกสนานนี้บางครั้งตองใชจาย

อยางฟุมเฟอยทําใหผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว 

  2.2.6.7  คานิยมของวัยรุน 

  เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป  ทําใหคนไทยใน

สังคมโดยเฉพาะวัยรุนรับเอาอิทธิพลท้ังดานวัตถุและอวัตถุจากตะวันตกมาเปนแบบอยางในการ

ดําเนินชีวิตมากขึ้นดังท่ีสุพัตรา  สุภาพ (2531: 46-48) ไดกลาวถึงคานิยมท่ีสําคัญและเดนชัดของ

วัยรุนยุคปจจุบันไว ดังนี ้

   1)  ความรัก ความรักของวัยรุนมีหลายแบบ คือ รักพอแมญาติพ่ีนอง รัก

เพ่ือนรักพวกพอง รกัเพ่ือนตางเพศซ่ึงเปนความรักแบบหนุมสาว ขณะเดียวกันวัยรุนก็ตองการไดรับ

ความรักจากบุคคลเหลานี้ดวย 
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   2)  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความสนุกสนานเพลิดเพลินของวยัรุน

สวนมากมักจะออกมาในรปูของกิจกรรมกีฬาหรือความบันเทิง เชน การเชียรกีฬา เปนตน 

   3)  ความเปนอิสระ ความตองการเปนอิสระจะมีสูงมากในวัยรุน เพราะ

เปนวัยท่ีอยูระหวางวัยเด็กกับผูใหญตองการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเอง ฉะนั้นจึงไมชอบ

ใหผูใหญมากาวกายในชีวิตของตน ไมชอบใหใครมาสอน วัยรุนบางคนจึงทําอะไรโดยไมใหผูใหญ

รูเห็น 

   4)  การมีช่ือเสียง วัยรุนตองการใหสังคมยอมรับหรือชมเชย หรืออยาก

เดนอยากดัง เชน ตองการเปนนักกีฬาท่ีเกงเพ่ือใหเปนขวัญใจของเพ่ือน ๆ เปนตน 

   5)  มีอุดมคติสูง  วัยรุนมักจะเปนวัยท่ีมีอุดมคติแรงกลา มีความกลาเส่ียง  

และมีพลังผลักดันสูง ทําใหเช่ือคนงายจนบางครัง้ตกเปนเครื่องมือของผูมีอํานาจ มีอิทธิพลแสวงหา

ผลประโยชนได 

   6)  สนใจเรื่องเพศและเพศตรงขาม วัยรุนเปนวัยท่ีตองการความรู ความ

เขาใจทางเพศอยางถูกตอง แตมักจะกีดกันจากผูใหญ ทําใหวัยรุนหาความรูดวยการไดยินหรือไดฟง

คนอ่ืนพูดซ่ึงอาจจะไมถูกตองท้ังหมด หรือไมก็อานจากหนังสือเรื่องเพศท่ีมีขายตามทองตลาด ซ่ึง

อาจเปนหนังสือท่ีเราความรูสึกทางเพศได 

   7)  การยอมรับของผูใหญ  คือใหผูใหญยอมรบัวามีความสามารถหรือมี

ประโยชนตอสังคมเพราะฉะนั้นผูใหญไมควรเพิกเฉย ควรใหวัยรุนรับผิดชอบในกิจกรรมบางอยาง  

จะชวยใหวัยรุน รูจักความรับผิดชอบ เปนตัวของตัวเองหรือชวยตัวเองไดมากขึ้น 

   8)  เปนแบบอยางท่ีดี วัยรุนในปจจุบันแมจะชอบความอิสระ แตก็ตองการ

คําแนะนําท่ีดีจากผูใหญ ผูใหญจึงตองคอยนําทาง คอยตักเตือน และใหรางวลัเม่ือวัยรุนทําด ี

   9)  ความปลอดภัยและความม่ันคง  วัยรุนตองการไดหลักประกันวาถา

หากทําในส่ิงท่ีดีแลวจะไมถูกลงโทษหรือไมเปนท่ีพอใจของผูใหญ เพราะในสายตาของผูใหญส่ิงท่ี

วัยรุนคิดวาดีแลวอาจจะไมดีในสายตาผูใหญก็ได 

   10)  ตองการประสบการณใหม ๆ ผูใหญบางคนมักจะกีดกันไมใหวัยรุน

ทดลองส่ิงใหม ๆ ท้ังท่ีบางส่ิงไมกอใหเกิดอันตรายแตอยางใด เชน ตองการแตงกายแปลก ๆ ตาม

สมัยนิยม ตองการมีเพ่ือนตางเพศ เปนตน ทําใหผลท่ีตามมาคือเกิดการซอนเรน หลอกลวงและใน

ท่ีสุดอาจเกิดความเส่ือมเสียได 

   11)  มีความรูสึกรุนแรง เชน ถาเกิดความสมหวังก็ช่ืนชมซาบซ้ึง ตื่นเตน 

ถาผิดหวังก็จะคับแคนใจ นอยใจในวาสนาของตัวเอง ความรูสึกนี้จะรุนแรงผิดธรรมดา บางครั้งอาจ
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ออกมาในรูปท่ีวาเปนเพราะตัวเองผิด บางคนถึงกับฆาตัวตายไดถาเกิดผิดหวังในบางเรื่อง เชน  

ความรัก การสอบตก หรือถูกพอแมดุ เปนตน 

   12)  มีอนาคตและความสําเร็จ วัยรุนเปนวัยท่ีตองการรับผิดชอบ  ตองการ

พ่ึงตนเองฝนถึงจุหมายในอนาคต เชน ตองการเปนหมอ เปนวิศวกร เปนตน 

   13)  การรวมกลุม เพ่ือนมีความสําคัญมาก  เปนวัยท่ีตองการใหเพ่ือน

ยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงพยายามทําตามเพ่ือน แมบางครั้งจะขัดกับความรูสึกสวนตัวก็ตาม 

  เม่ือพิจารณาแลวลักษณะคานิยมของวัยรุนไทยในยุคปจจุบันนีพ้อจะสรุปรวมได

วามี 6 ลักษณะดังนี้  1)  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน วัยรุนเปนวยัท่ีใชเวลาสวนใหญในการเลนหรือ

ทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือหาความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวาไปทําอยางอ่ืน เพราะวัยรุนไมมีภาระ

ตองรับผิดชอบมากเหมือนผูใหญ จึงมีเวลาทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินได

มาก  2)  ความอิสระ  วัยรุนตองการเปนตัวของตัวเอง มีอิสรเสร ีไมชอบใหผูใหญมาบังคับมากาว

กายชีวิตสวนตัว และไมชอบใหใครวางกรอบชีวิตของตน  3)  สนใจเรื่องเพศและเพ่ือนตางเพศ 

วัยรุนท้ังชายและหญิงตองการความรู  ความเขาใจเรื่องเพศ จึงทําใหวัยรุนอยากรูอยากเห็นในเรื่อง

เพศ และสนใจเพศตรงขามมากขึ้น  4)  การรวมกลุม วัยรุนจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพ่ือนมากกวา

พอแม  เพ่ือนจึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความสนใจ และพฤติกรรม การเขากลุมจะ

ทําใหวัยรุนรูสึกปลอดภัยรวมท้ังสามารถปลดปลอยอารมณไดอยางเต็มท่ี  5)  การหาประสบการณ

ใหม ๆ วัยรุนเปนวัยท่ีชอบการผจญภัย  ชอบความแปลกใหมชอบเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตัวเอง ไม

ชอบอยูกับท่ี ชอบความทาทาย  6)  นิยมวัตถุจากตางประเทศ  การใชสินคาท่ีมาจากตางประเทศจะ

ทําใหวัยรุนรูสึกวาตนเองเปนคนโกเก ทันสมัย มีรสนิยม และยังเปนท่ียอมรับของกลุมเพ่ือนอีกดวย   

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 

 2.3.1  ความหมายของอินเทอรเน็ต 

กุลิสรา  ใครครวญ (2550: 2) ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ต (Internet) คือ ระบบการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอรท่ัวโลกเขาดวยกัน ซ่ึงถือวาเปนเครือขายขนาดใหญมาก  ซ่ึงในระบบ

อินเทอรเน็ตนี้สามารถ รับ–สง ขอมูลหากันไดเหมือนกับท่ีเราโทรศัพทคุยกันนั่นเอง 

 เครือขายระบบอินเทอรเน็ตเกิดขึ้น มาจากการเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญจาก

ทุกมุมโลกเขาดวยกัน เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีวานี้เรามักเรียกกันวา เซิรฟเวอร (Server) โดย

การเช่ือมตอนั้นจะมีดวยกันหลายรูปแบบไมวาจะเปนการเช่ือมตอโดยใชสายสัญญาณ  
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(สายโทรศัพท สายแลน) การเช่ือมตอโดยใชคล่ืนไมโครเวฟซ่ึงจะแฝงอยูในช้ันบรรยากาศโลก  

หรือการเช่ือมตอโดยสงสัญญาณผานดาวเทียม เปนตน 

 การเช่ือมตอดังกลาวนี้ทําใหเกิดเสนทางมากมายท่ีจะสงขอมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีก

โลกหนึ่ง มีผลทําใหการสงขอมูลสามารถสงไดอยางรวดเร็วขึ้น แมคอมพิวเตอรเครื่องใดจะปดการ

ทํางานลงไป แตขอมูลก็ยังสามารถสงไปยังเสนทางอ่ืนไดทันทีอยางไมขาดตอน และน่ีคือขอดีของ

เครือขายอินเทอรเน็ตนั่นเอง ซ่ึงสามารถกระทําการใด ๆ ไดตลอด 24 ช่ัวโมงบนเครือขายนี ้

 อีกนัยหนึ่งอินเทอรเน็ตเปนเครือขายของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยง  

เปนระบบเครือขายของคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญ  เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ัวโลก สามารถ

ติดตอส่ือสารถึงกันไดโดยใชมาตรฐานในการรับสงขอมูลท่ีเปนหนึ่งเดียว หรือท่ีเรียกวาโปรโตคอล 

(Protocal) ซ่ึงโปรโตคอลท่ีใชบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีช่ือวา ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP : 

Transmission Control Protocal / Internet Protocal) ซ่ึงลักษณะของระบบอินเทอรเน็ต เปนเสมือน

ใยแมงมุม ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก ในแตละจุดท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ตนั้น สามารถส่ือสารกันไดหลาย

เสนทาง  ตามความตองการ โดยไมกําหนดตายตัว และไมจําเปนตองไปตามเสนทางโดยตรง  

อาจจะผานจุดอ่ืน ๆ หรือเลือกไปเสนทางอ่ืนไดหลาย ๆ เสนทาง การติดตอส่ือสาร ผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต นัน้อาจเรียกวา การติดตอส่ือสารแบบไรมิต ิหรือ Cyberspace 

 วนิดา  จันทรุจิรากร(2543:3) กลาววา อินเทอรเน็ต  มาจากคําเต็ม ๆ วา International  

Network เปนเครือขายของการส่ือสารขอมูลขนาดใหญ อันประกอบดวยเครือขายคอมพิวเตอร

จํานวนมากเช่ือมโยงแหลงขอมูลจากองคกรตาง ๆ ท่ัวโลกเขาดวยกัน ขอมูลเหลานี้มีตั้งแตเรื่อง

ทางดานดาราศาสตร ปรัชญา ศิลปะ ไปจนถึงเรื่องของสุขภาพ อาหาร สัตวเล้ียง ฯลฯ 

 วุฒิพงศ  พงศสุวรรณและทีมงาน (2543:3) กลาววา อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดใหญท่ีเช่ือมตอถึงกันท่ัวโลก โดยมีมาตรฐาน การรับสงขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซ่ึง

คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน ตัวอักษร, ภาพและเสียงได 

รวมทั้งสามารถคนหาขอมูลจากท่ีตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

 อินเทอร เน็ตนั้นประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือสวนท่ีเปนเครือขายท่ีเ ช่ือม

คอมพิวเตอรเขาดวยกัน และสวนท่ีเปนขอมูลท่ีคอมพิวเตอรแตละเครื่องเก็บเอาไว พรอมกับมี

ความสามารถท่ีชวยใหเราคนหาขอมูลท่ีตองการไดในเวลาอันส้ัน  อินเทอรเน็ตเปนส่ิงท่ีปฏิวัติความ

เปนอยูของมนุษยชาติ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย ชวยใหคนเรามีอิสระเสรีในการเรียนรูและการ

ทํางานมากขึ้น 

 พรชัย  จันทรศุภแสง (2546: 23) ไดกลาววา อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายท่ีใชเช่ือมโยง

คอมพิวเตอรท่ัวโลกใหสามารถติดตอรวมกัน ระบบเครือขาย หมายถึงการเช่ือมโยงการทํางาน
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ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือใชขอมูลสวนกลาง

รวมกันแบงปนการใชอุปกรณ (เชน เครื่องพิมพ) และเพ่ือการติดตอส่ือสาร 

 ดังท่ีกลาวมาอินเทอรเน็ตจึงเปนท้ังเครือขายของคอมพิวเตอร และเครือขายของเครือขาย 

เพราะอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมาก ตอเช่ือมเขาดวยกันภายใตมาตรฐาน

เดียวกันจนเปน สังคมเครือขายขนาดใหญ คอมพิวเตอรในอินเทอรเน็ตทุกเครื่องใชมาตรฐาน 

TCP/IP เดียวกันหมด และหลายประเทศท่ัวโลกกําลังใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) หรือเรียกโดยยอวา "ไอที" ซ่ึงหมายถึง ความรูในวิธีการประมวลผล 

จัดเก็บ รวบรวม เรียกใช และนําเสนอขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือท่ีจําเปนตองใช 

สําหรับงานไอที คือ คอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสาร โทรคมนาคม ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐาน    

ดานการส่ือสารไมวาจะเปนสายโทรศัพท ดาวเทียม หรือเคเบ้ิลใยแก วนําแสง อินเทอรเน็ต              

เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งในการประยุกตใชไอที หากจําเปนตองอาศัยขอมูล ขาวสาร ในการ

ทํางาน ประจําวันอินเทอรเน็ตจะเปนชองทางท่ีทําให เข าถึงข อมูลได ในเวลาอันรวดเร็ว                     

ขาวสารหรือเหตุการณความเปนไปตางๆ ท่ัวโลกท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันสามารถสืบคนไดจากอินเทอร

เน็ตเชนกัน อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขาวท่ีทันสมัยและชวยใหรับรูขาวสารท่ีเกิดขึ้นในมุมอ่ืนๆ ของ

โลกไดอยางรวดเร็วกวาส่ืออ่ืนๆ อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมูลแหลงใหญท่ีสุดของโลก 

และเปนท่ีรวมทั้ง บริการและเครื่องมือสืบคนขอมูลหลายประเภท จนกระทั่งกลาวไดวาอินเทอร

เน็ตเปนเคร่ืองมือ สําคัญอยางหนึ่งในการประยุกตใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ท้ังในระดับบุคคลและ

องคกร  

 

 2.3.2  อินเทอรเน็ตในสังคมไทย 

 อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีถือกําเนิดในอเมริกา เม่ือป2512 และก็เหมือน

เทคโนโลยีส่ือสารท่ีกาวหนาตัวอ่ืน ๆ คือจะเจริญเติบโตภายใตภาวะสงคราม(สงครามเวียดนาม) 

และถูกนําไปใชในกิจการการทหารเปนภารกิจหลัก  เม่ือส้ินสุดภาวะสงคราม ในราวป 2528 ภารกิจ

ของอินเทอรเน็ตก็เริ่มแปรโฉมหนามาสูวงการการศึกษาและขยายตอมายังระบบธุรกิจ โดยแยกตัว

ออกมาจากภารกิจเดิม (การทหาร) ซ่ึงสงผลใหการขยายตัวของอินเทอรเน็ตเปนไปอยางกวางขวาง

และแพรหลาย  (เนื่องจากไมมีปญหาเร่ืองความม่ันคงทางการทหาร) และเนื่องจากขอบเขตและ

ธรรมชาติของอินเทอรเน็ตนั้นเปนส่ือระดับนานาชาติแบบไรพรมแดน  ดังนั้นจึงขยายปริมาณผู

ใชไดอยางรวดเร็ว 

 หลังจากอินเทอรเน็ตในสหรัฐแพรหลายในป 2528 เพียงแคอีก 2 ปใหหลังคือป พ.ศ.2530 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสฉบับแรกในประเทศไทยก็ถูกสงจาก AIT ไปยังออสเตรเลีย การเขามาของ
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อินเทอรเน็ตในสังคมไทย เริ่มท่ีแวดวงการศึกษากอน ซ่ึงทําใหยังมีการจํากัดวงอยูมาก จนกระท่ังใน

ป 2535 ไดเริม่มีการขยายออกไปสูปริมณฑลธุรกิจ และสงผลใหมีการขยายตัวอยางแพรหลายและ

รวดเร็วมากขึ้น 

 

 2.3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการเขาถึงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 

  2.3.3.1  โปรแกรมไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Program) เปนเครื่องมือท่ีใช

ติดตอส่ือสาร  เพ่ือสงขอความท่ีเปนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น ท้ังในดานวิชาการ และท่ัวไป 

  2.3.3.2  โปรแกรมสนทนาทางอินเทอรเน็ต (Chat Software) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ี

นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยการพิมพขอความโตตอบกันผานทางหนาจอ  คลายกับการสนทนา

ทางโทรศัพท  ขอความท่ีพิมพ ผานแปนพิมพจะไปปรากฏบนหนาจอคูสนทนา 

  2.3.3.3  โปรแกรมคนเว็บ (Web Browser) เปนเคร่ืองมืออินเทอรเน็ตท่ีใชติดตอเขา

สูแหลงสารสนเทศเวิลดไวดเว็บ (WWW) สามารถแสดงสารสนเทศไดท้ังขอความ รูปภาพ 

ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง ปจจุบันโปรแกรมคนผานเว็บ ไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติพิเศษ

มากมาย สามารถใชแทนเครื่องมืออินเทอรเน็ตอ่ืน ๆ ได 

  2.3.3.4  โปรแกรมถายโอนแฟมขอมูล (FTP : File Tranfer Program) เครื่องมือท่ี

ใชติดตอเขาไปยังศูนยบริการถายโอนแฟมขอมูล (FTP Server) ท่ีใหบริการดาวนโหลด 

(Download) โปรแกรมหรือซอฟทแวรสําเร็จรูป (Application Software) หรือแฟมขอมูลตาง ๆ  

 

 2.3.4  ความสามารถของอินเทอรเน็ต 
 บนโลกออนไลนนั้น มีเว็บไซตเกิดขึ้นมากมายเรียกวาผูใชงานตองการเปดดขูอมูลเกี่ยวกับ

ทางดานใดก็สามารถคนหา เปดชมขอมูลตาง ๆ ไดตามตองการ ท้ังขาวสาร กีฬา บันเทิง เกม ดูดวง 

สุขภาพ ยานยนต มือถือ ทองเท่ียว ช็อปปง เปนตน โดยสามารถดูภาพตัวอยาง ขอมูลตาง ๆ หรือจะ

ส่ังซ้ือของผานทางเว็บไซตก็ได 

 รับสงอีเมล  การติดตอในปจจุบัน หลายคนมักจะใชงานผานทางอีเมล หากผูรับสามารถหา

เครื่องคอมพิวเตอรใชงานได (จากตามรานอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัย)  หรืออาจใชติดตอกันระหวาง

เพ่ือนฝูงท่ีอยูหางกันมาก ๆ หรืออาจจะอยูคนละตึก  ในบางครั้งก็มีการใชอีเมลเพ่ือขายสินคา สง

ขาวสาร สอบถามขอมูลตาง ๆ  

 กระดานขาว ความรูและขอมูลขาวสาร ผูใชสามารถโพสตหรือเขาไปอานขาวสาร ความรู 

ความชวยเหลือ การแนะนํา การใชงานทางดานตาง ๆ เพ่ือใหผูอ่ืนไดสามารถเขาไปอาน แสดงความ

คิดเห็นพรอมยังนําขอมูลท่ีไดไปใชกับงานท่ีตองการ 
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 ความบันเทิง ทางดานความบันเทิงแลวใชอินเทอรเน็ตเพ่ือนําเสนอขาวสาร กิจกรรม 

รูปภาพ อัลบ้ัมใหม ๆ เกี่ยวกับศิลปน หรือเว็บไซตของศิลปนเพ่ือใหแฟนเพลงไดสอบถามขอมูล  

แชทคุยกัน แลกเปล่ียนขอมูลระหวางแฟนคลับ ตารางคอนเสิรต นอกจากนี้ หากเปนศิลปนเพลง ก็

สามารถใสตัวอยางเพลง เพ่ือใหผูเขาชมไดรับฟงเพลงหรือทดลองดาวนโหลดตัวอยางเพลงไปฟง

กอน 

 ดาวนโหลด โอนยายไฟล โปรแกรมขอมูล ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรก็ตองมีการใช

งานโปรแกรมตาง ๆ ท้ังโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมกราฟฟก โปรแกรมทางดานมัลติมิเดีย ในบาง

โปรแกรมก็ตองทดลองดาวนโหลดมาทดลองใชงานกอน  พอถูกใจก็สามารถซ้ือของจริงมาใชงาน

ไดอยางทันที หรือจะใชดาวนโหลดไฟลรูปภาพ  ดาวนโหลดเพลง ในกรณีท่ีมีการใชงานโปรแกรม

หรือขอมูลไปใหกับบริษัทลูกท่ีอยูคนละสถานท่ี หรือนําไปใหกับลูกคา ผูใชงานท่ัวไปไดดาวน

โหลดไปใชงานกัน ก็สามารถใชอินเทอรเน็ตเพ่ือชวยโอนยายไฟลไปไวท่ีเซิรฟเวอร 

 สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น บางกรณีท่ีผูใชเกิดปญหาในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ 

ท่ีใชอยู หรือตองการขอความชวยเหลือใหขอมูลกับผู อ่ืน หรือแลกเปล่ียนกับผู อ่ืน  ๆ  บน

อินเทอรเน็ต ก็จะทําใหมีทางออก และไดเพ่ือนไปดวยในตัว  ตัวอยางเว็บไซต ทางดานคอมพิวเตอร 

ก็ไปโพสตคําถามท่ี www.pantip.com เปนตน และไมใชแคเรื่องหลักท่ัวไป  บางเว็บไซตก็ยังมีการ

แลกเปล่ียนในเรื่อง อาหาร ท่ีพัก คุยกันเรื่องหนัง หุน และอ่ืน ๆ อีกมาก  

 ธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา หากตองการซ้ือของหรือขายของ ก็สามารถใชส่ืออินเทอรเน็ตชวย

กระจายขาวสารได ท้ัง รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร บาน กลอง มือถือ อุปกรณสํานักงาน  

เฟอรนิเจอร เครื่องดนตรี ในบางเว็บไซตอยาง www.thaisecondhand.com ผูใชงานสามารถเห็น

หนาตา รูปภาพ ขอมูลเบ้ืองตนอยางเชน รุน ป สี อุปกรณท่ีแถมมาดวย โดยผูประกาศขายอาจให

เบอรติดตอกลับเพ่ือเอาไวคุยสอบถาม ตอรองราคาในเบ้ืองตน หรืออยางเว็บไซต www.ebay.com ก็

ยังมีการประมูลสินคาในแบบประมูลท่ัวโลก ตั้งแตของช้ินเล็ก  ๆ ไปจนถึงของช้ินใหญ นับวาเปน

เรื่องสะดวก (สุธีร  นวกุล, 2550: 31-33) 

 

 2.3.5  เหตุสําคัญท่ีทําใหอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมแพรหลาย 

  2.3.5.1  สาเหตหุลักของความนิยม 

   1)  การส่ือสารบนอินเทอรเน็ต ไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเครื่อง

คอมพิวเตอร   คอมพิวเตอรท่ีตางระบบปฏิบัติการกัน  ก็สามารถติดตอส่ือสารกันได เชน 

คอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฏิบัติการแบบ Windows  สามารถส่ือสารกับคอมพิวเตอรท่ีระบบปฏิบัติการ

แบบ Macintosh ไดเปนตน 
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   2)  อินเทอรเน็ตไมมีขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง ไมวาจะอยูภายใน

อาคารเดียวกันหรือหางกันคนละทวีป ขอมูลก็สามารถสงผานถึงกันได 

   3)  อินเทอรเน็ตไมจํากัดรูปแบบขอมูล ซ่ึงมีไดท้ังขอมูลท่ีเปนขอความ

อยางเดียวหรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอมูลชนิดมัลติมีเดีย คือมีท้ังภาพเคล่ือนไหวและมี

เสียงประกอบดวยได 

   4)  การส่ือติดตอส่ือสารบนอินเทอรเน็ต ไมจําเปนท่ีจะตองรูจกัหนาตากัน

มากอนทําใหสามารถท่ีจะปกปดตนเองขณะท่ีส่ือสารอยูในโลกอินเทอรเน็ต  และก็เปนการยากท่ีจะ

รูจักอีกฝายเชนกันถาไมมีการยอมเปดเผยตนเอง อินเทอรเน็ตจึงเปนเสมือนอีกโลกหนึ่งท่ีผูคนไม

ตองเอาความเปนตนเองเขาไป 

   5)  อินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีความทันสมัย และรวดเร็วอยูตลอดเวลา ไมวา

จะเรื่องของขาวคราวความเคล่ือนไหวตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นก็จะถูกนําเสนอผานส่ืออินเทอรเนต็ไดอยาง

ทันทวงที  แตบางครั้งก็มีขอเสียในเรื่องของความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดถูกนําเสนอ เพราะยากท่ี

จะตรวจสอบแหลงท่ีมา 

   อีกท้ัง พรชัย  จันทรศุภแสง (2546: 28-29) ยังไดกลาวถึง ประโยชนของ

อินเทอรเน็ตไวดวยวา  1) ใชเพ่ือการส่ือสาร โดยสามารถใชอินเทอรเน็ตส่ือสารกับผูอ่ืนไดไมวาจะ

อยูใกลหรือไกลเพียงใด  เชน การสงอีเมล  การดอวยพรท่ีมีท้ังภาพเคล่ือนไหวและเสียงไปใหเพ่ือน

ซ่ึงอยูไกลอีกซีกโลก หรือจะเปนการสนทนากับเพ่ือนผานโปรแกรมแชตตาง ๆ อีกท้ังบริษัทหาง

รานยังสามารถใชประโยชนของอินเทอรเน็ตในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานซ่ึงอยูหางไกล

กัน แตเดิมตองใชแฟกซหรือโทรศัพททางไกล ซ่ึงตองเสียคาโทรศัพททางไกลมาก แตเม่ือเปล่ียนมา

ใชอีเมลแทนก็สามารถชวยลดตนทุน และเพ่ิมผลกําไรใหแกบริษัทได  2)  เปนแหลงรวมสินคาท่ี

คุณสามารถเลือกซ้ือสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมตองฝาฝนหรือการจราจรท่ีติดขัดไปซ้ือสินคา

ท่ีหางสรรพสินคา  นับเปนแหลงจับจายสินคายุคใหมท่ีสนองความตองการไดเปนอยางดี  3)  เปน

ชองทางธุรกิจแนวใหมท่ีคุณสามารถสรางธุรกจิของตนเองในการขายสินคาผานอินเทอรเน็ต โดย

ไมจําเปนตองเชาสถานท่ีหนาราน หรือวาจางพนักงานขาย เหมาะสําหรับคนยุคใหมท่ีตองการมี

ธุรกิจเปนของตนเองแตมีเงินลงทุนไมสูงมาก  ตองการทํางานอยูกับบาน และมีเวลาใหกับคนใน

ครอบครัว  4)  คือแหลงความรูขนาดใหญ ท่ีคุณสามารถเขาไปคนควาและนํามาใชได โดยขอมูล

เหลานี้มีท้ังท่ีเปนเพียงขอความธรรมดา จนถึงขอมูลท่ีมีท้ังภาพและเสียง รวมทั้งยังเปนแหลง

ขาวสารและความบันเทิงท่ีคุณสามารถติดตามไดตลอด 24 ช่ัวโมง  5)  ท่ีรวมสารพัดโปรแกรมและ

เกมท่ีคุณสามารถนํามาใชประโยชนได โดยบริการท่ีวานี้คือ FTP ซ่ึงยอมาจาก File Tranfer Protocal 

เปนบริการโอนถายขอมูลหรือไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ต  เปนบริการท่ีไดรับความนิยมสูงมากในปจจุบัน เนื่องจากผูผลิตซอฟตแวรหรือเกม

สามารถลดตนทุนการเผยแพรโปรแกรม  โดยไมตองแจกโปรแกรมดวยแผนซีดีเชนในอดีต แตใหผู

ท่ีสนใจเขามาดาวนโหลดผานเว็บไซตของบริษัทแทน แบงการบริการออกเปน 2 ลักษณะคือ ดาวน

โหลด (Download) เปนการโอนยายขอมูลจากคอมพิวเตอรอ่ืนมายังเครื่องของเรา สวน FTP อีก

ประเภทคือ อัพโหลด (Upload) ซ่ึงเปนการยายขอมูลในเครื่องของเราไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน 

 

 2.3.6  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 ในสวนนี้จะเสนอในหมวด 1 ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับผูใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด ซ่ึง

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 บัญญัติใหการกระทําผิดและ

กําหนดบทลงโทษไวในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตมาตรา 5  ถึงมาตรา 16 ซ่ึง

รายละเอียดดังนี้   

  มาตรา 5  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม

เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

    มาตรา 6  ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําขึ้น

เปนการเฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผู

อ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

   มาตรา 7  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพวิเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได มีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน

ส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

   มาตรา 8  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

ดักรับไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยู ระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูล 

คอมพิวเตอรนั้น มิไดมีไว เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใช ประโยชนไดตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

   มาตรา 9  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมไมวาท้ังหมด

หรือบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจํา ท้ังปรับ 

   มาตรา 10  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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   มาตรา 11  ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดย

ปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

   มาตรา 12  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 

   1)  กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น

ในทันทีหรือในภายหลังและไมวาจะเกิ ดขึ้ นพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 

และปรับไมเกินสองแสนบาท 

   2)  เปนการกระทําโดยประการท่ี นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิว

เตอร หรือระบบคอมพิวเตอร ท่ีเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทํา 

ตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรบัตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท ถาการกระทําความผิดตาม (2) 

เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป 

   มาตรา 13  ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใช  

เปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดตามมาตรา 5  มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 

หรือมาตรา 11 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

  มาตรา 14  ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินห

าป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ 

   1)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึ งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมด

หรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือ

ประชาชน 

   2)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร อันเปนเท็จ โดย

ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแก

ประชาชน 

   3)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิด    

เกี่ยวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

   4)  นําเขาสู ระบบคอมพิวเตอร       ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร ใด  ๆ  ท่ีมี

ลักษณะอันลามก       และขอมูลคอมพิวเตอร นั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 
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   5)  เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรู อยู แลววาเปนขอมูล 

คอมพิวเตอรตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

   มาตรา 15  ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิด

ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตนตองระวางโทษเชนเดียวกับผู

กระทําความผิดตามมาตรา 14 

   มาตรา 16  ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซ่ึง          

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางขึ้นตัดตอเติม  

หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ โดยประการท่ี นาจะทําใหผูอ่ืน

นั้น เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูล 

คอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทําไมมีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 

ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผู

เสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 

 จะเห็นไดวาเนื้อของพระราชบัญญัตินี้เนนสาระไปในการปราบปรามการกะทําความผิด ซ่ึง

จากท้ังหมดพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีไมควรกระทําไดวา  

 หามเจาะหรือลักลอบ ขอมูลผูอ่ืนท่ีตั้ง Password เอาไว 

 หามเอา Password หรือระบบรักษาความปลอดภัยม่ันคงผูอ่ืนไปเปดเผย 

 หามลวงขอมูลผูอ่ืน โดยยังไมไดรับอนุญาต 

 หามดัก E-mail สวนตัวผูอ่ืนขณะทําการสง E-mail 

 หามแกไข ทําลาย ขอมูลผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม 

 หามกอกวน หรือทําลายระบบผูอ่ืนจนใชการไมได 

 หามสง ฟอรเวิรดเมล รบกวนผูอ่ืนซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายหรือสรางความเดือดรอน 

 หามรบกวน ระบบโครงสรางทางดานสาธารณูปโภคและความม่ันคงของประเทศ 

 หามเผยแพร โปรแกรมท่ีใชในการกระทําผิด 

 หามสงตอ ภาพลามกอนาจารและเน้ือหาท่ีทําลายความม่ันคงของประเทศ 

  

 2.3.7  พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

  2.3.7.1  ความหมายของการติดอินเทอรเน็ต 

  แนวความคิดเกี่ยวกับการติดอินเตอรเน็ตนั้นถูกนําเสนอเปนครั้งแรกโดยการศึกษา

ของ Young KS.ในป 1996 ในสวนของความคิดนี้คงเปนแนวความคิดท่ีขัดแยงวา การใชสารเสพติด
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ท่ีนําเขาไปสูรางกายเทานั้นท่ีจะสามารถเรียกไดวาเปน “เสพติด (Addictive)” ในขณะท่ีหลายฝาย

เช่ือวาการใชคําวา “การเสพติด (Addiction)” นาจะนํามาประยุกตใชเพียงแคกรณีท่ีเกี่ยวของกับการ

นํายาเสพติดเขาไปในรางกายเทานั้น ซ่ึงในการใหคํานิยามของคําวาการเสพติดไดมีการปรับใชกับ

พฤติกรรมท่ีไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการเสพยาเสพติดยกตัวอยางเชน การตดิการพนัน การติดวิดีโอ

เกม ความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  การติดออกกําลังกาย ความสัมพันธเกี่ยวกับความ

รัก  และการติดโทรทัศน (ไชยรัตน บุตรพรหม, 2545: 47) ดังนั้นการเชื่อมโยงในการใชคําวา “การ

เสพติด” จึงไมไดใชเรียกในแงของยาเสพติดแตเพียงอยางเดียว แตสรางความแตกตางเพ่ือนําไปใช

ในการอธิบายพฤติกรรมท่ีมีความคลายคลึงกัน  

  ชัชพงศ ตั้งมณีและอรุณี  กําลัง (2545: 8) กลาวไววา ความสามารถของ

อินเทอรเน็ตท่ีดึงดูดใหผูใชตองมาใชอินเทอรเน็ตในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับเสพติด คือ 

หองสนทนาและการเลนเกมบนอินเทอรเน็ต  ซ่ึง การสนทนาบนกระดานขาว อาจทําใหผูเกี่ยวของ

รูสึกตื่นเตนและยินดีท่ีมีคนโตตอบกับขอความท่ีตนท้ิงไวบนกระดานขาว  อีกท้ังรูสึกปลอดภัยท่ีได

พบปะคนท่ีมีรสนิยมคลายกัน โดยท่ีสามารถติดตอกันท่ีหนาเครื่องคอมพิวเตอรไมตองออกไป

พบปะในสภาพแวดลอมท่ีไมคุนเคย ซ่ึงความรูสึกตื่นเตนหรือรูสึกปลอดภัยนี้เองท่ีดึงดูดใหผูใช

ตองการเขามาและเพ่ิมปริมาณการใชขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นเสพติด  นอกจากนี้การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือ

ความบันเทิงและการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตอส่ือสารหรือแสดงความคิดเห็นกับผูอ่ืน มักสนอง

ความตองการของผูใชไดดี จึงทําใหตองหวนกลับมาใชอินเทอรเน็ตเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวอีก

บอย ๆ จงึคาดวานาจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีผลักดันใหผูใชอินเทอรเน็ตอาจถึงขั้นเสพติด 

  2.3.7.2  ลักษณะของการติดอินเทอรเน็ต 

  Kraut และ คณะ (1998 อางถึงใน ชัชพงศ  ตั้งมณีและ อรุณี  กําลัง, 2545: 12) ได

ติดตามการใชอินเทอรเน็ตของตัวอยางชาวอเมริกันจํานวน 73 ครัวเรือนเปนเวลา 2 ป นับแตมีการ

ติดตั้งอินเทอรเน็ตใหกับครัวเรือนกลุมนี้  เปาหมายของการติดตามคร้ังนี้เพ่ือศึกษาผลกระทบของ

การใชอินเทอรเน็ตท่ีมีตอการมีสวนรวมทางสังคม (Social Involvement) และตอภาวะทางจิต 

(Psychological Well-being) ท้ังนี้ตัวแปร 2 ตัวท่ีกลาวถึง คือ ความหดหู (Depression) ความอางวาง 

(Loneliness) และปริมาณการส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัว (Family Communication) ขอคนพบ

สําคัญมีดังนี้  1) ปริมาณการใชอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธทางบวกกับ ความหดหูและความอางวาง 

นั่นคือ สมาชิกในครอบครัวใดท่ีใชอินเทอรเน็ตในปริมาณมากจะรูสึกหดหูและอางวางเพ่ิมตามไป

ดวย  2) ปริมาณการใชอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธทางลบ กับปริมาณการส่ือสารกับสมาชิกใน

ครัวเรือน ไดอยางเหมาะสมนั่นหมายความวา หากสมาชิกคนหนึ่งในครัวเรือนใดใชอินเทอรเน็ตใน

ปริมาณมาก การพบปะพูดคุยกับสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวจะลดลง 
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  Griffith (1998 อางถึงใน ผจงจิต  ผาภูมิ, 2546: 45) กลาววาผูท่ีติดคอมพิวเตอร/

อินเทอรเน็ต  จะมีอาการอยางนอย 6 อยางท่ีเดน ๆ ดังนี้  1) กิจวัตรสําคัญท่ีสุด  คือ การใช

คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และถึงแมจะไมไดใช  ก็จะครุนคดิถึงการใชอยูตลอดเวลา  2) เม่ือใดท่ีมี

การใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จะมีความรูสึกท่ีดี ผอนคลาย  3) ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ตมาก

ขึ้น เพ่ือท่ีจะใหเกิดความพึงพอใจ   4) รูสึกหงุดหงิด  เครียด  กระสับกระสาย  เม่ือไมไดใช

คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต  5) รูสึกคับของใจเม่ือถูกขัดขวางการใชจากบุคคลรอบขาง  6) มีโอกาส

กลับไปใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ตซํ้า ภายหลังจากท่ีมีการพยายามควบคุมไมใหใช หรือหยุดใช 

  Orzack (1998 อางถึงใน ผจงจิต  ผาภูมิ, 2546: 45) กลาววาผูท่ีติดคอมพิวเตอร/

อินเทอรเน็ต จะตองมีอาการอยางนอย 5 ขอจากอาการตาง ๆ ดังนี้  1) เม่ือใชคอมพิวเตอร/

อินเทอรเน็ตแลวมีความรูสึกพอใจ อ่ิมเอมใจ หรือรูสึกผอนคลาย  2) เม่ือไมไดใช จะมีอาการ

กระสับกระสาย กระวนกระวาย หงุดหงิด มีปญหาเรื่องการนอน วิตกกังวลเพ่ิมมากขึ้น มีภาวะ

ซึมเศรา หรือความรูสึกไมเปนมิตร  3)  คิดหมกมุนกับการใช และวางแผนท่ีจะใช หรือซ้ืออุปกรณท่ี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ตใหม ๆ  4)  ตองการท่ีจะใชเงินและใชเวลาอยางมากทุมเทกับการ

ใชคอมพิวเตอร/ อินเทอรเน็ต  5)  ละท้ิงครอบครัว เพ่ือนฝูง สังคม การเรียนหรือหนาท่ีการงาน  6) 

โกหกสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมช้ันเรียน ผูรักษาหรือคนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเวลาท่ี

ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต   7)  สัมพันธภาพกับผู อ่ืนลดลง  มีโอกาสสูญเสียการประสบ

ความสําเร็จในการงาน  การศึกษาความม่ันคงทางการเงิน  8) ไมสามารถควบคุมตนเองในการใช

คอมพิวเตอร/ อินเทอรเน็ตได  9)  มีอาการทางกายแสดงใหเห็น เชน ปวดหลัง ปวดศรีษะขางเดียว 

สุขภาพทรุดโทรม การดูแลสุขภาพตนเองลดลง เชน การรับประทานอาหารท่ีไมเปนเวลา การไม

สนใจดูแลรางกาย  10) ยังคงใชคอมพิวเตอร/ อินเทอรเน็ตท้ัง ๆ ท่ีปญหาเกิดขึ้น 

  ในการวิจัยเกี่ยวกับการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนของไชยรัตน  บุตรพรหม (2545 : 

50) ไดสรางกรอบการเปรียบเทียบหลักการวินิจฉัยโรคท่ีมีอาการรวมกันอาการท่ีเกิดจากพยาธิ

สภาพจากการพนัน(สมภพ  เรืองตระกูล, 2542: 229) และพยาธิสภาพจากการใชอินเทอรเน็ตของ 

Young (1999a: 19-31) ไวดังนี้  
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ตารางท่ี 2.1  แสดงหลักการวินิจฉัยโรคท่ีมีอาการรวมกันกับอาการท่ีเกิดจากพยาธิสภาพจากการ

พนัน 
 

พยาธิสภาพจากการพนัน 

(Pathological Gambling) 

American Psychiatric Association (1995) 

พยาธิสภาพจากการใชอินเทอรเน็ต 

(Pathological Internet Use) 

Kimberly S Young(1996) 

ก.ผูท่ีเลนการพนันมากผิดปกติ  โดยมีอาการ
ตอไปนี้อยางนอย 5 อยาง ไดแก 
     1.หมกมุนอยูกับการพนัน 

     2.เพ่ิมเงินในการเลนใหรูสึกตื่นเตน 

     3.ไมสามารถหยุดเลนได 
     4.มีอาการกระวนกระวายเม่ือถึงเวลาหยุด

เลน 

     5.เลนการพนันเพ่ือหลบเล่ียงจากปญหาทาง

จิตใจ 
     6.เม่ือสูญเสียเงินจะรีบกลับมาเลนใหม 

     7.พูดปดกับครอบครัวเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ี

ใชในการเลน 

     8.ทําผิดกฎหมาย 

     9.สูญเสียความสัมพันธกับคนใกลชิด 

    10.เกิดความหายนะ 

 

ข.ผูท่ีเลนการพนันผิดปกติไมไดเปนโรคแมเนีย 

      ผู ท่ีเลนอินเทอรเน็ตมากผิดปกติ  โดยมี
อาการตอไปนี้อยางนอย 5 อยาง ไดแก 
     1.หมกมุนอยูกับการเลนอินเทอรเน็ต 

     2.ใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้น  เพ่ือให
ไดรับความพึงพอใจ 

     3.ไมสามารถลด  หยุดใชอินเทอรเน็ตได 
     4.กระวนกระวาย ซึมเศรา ฉุนเฉียวหรือ
โกรธงายเม่ือเลิกหรือหยุดใชอินเทอรเน็ต 

     5.ใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตนานกวา

ท่ีตั้งใจ 

     6.สูญเสียความสัมพันธกับครอบครัว  และ
มีผลกระทบตอการงาน การศึกษา 
     7.มั ก โ ก ห ก ป ด บั ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช

อินเทอรเน็ตของตนเอง 

     8.ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือหลบเล่ียงจากปญหา

ทางจิตหรือบรรเทาสภาวะทางอารมณ  เชน 
ความส้ินหวัง  ความรูสึกผิด  ความซึมเศรา 
ความกังวลใจ เปนตน  

 

แหลงท่ีมา :  ไชยรัตน  บุตรพรหม (2545 : 50). 

 

  2.3.7.3  ปจจัยท่ีมีผลตอการติดอินเทอรเน็ต   

  Young (1998 อางถึงใน ผจงจิต  ผาภูมิ, 2546: 46) กลาววาการติดอินเทอรเน็ตเปน

การหลีกหนี ความจริง ซ่ึงปจจัยท่ีท่ีมีผลตอการติดอินเทอรเน็ตมี 10 ประการดังนี้ คือ ความรูสึกโดด
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เดี่ยว อางวาง มีปญหาในชีวิตสมรส มีความเครียดซ่ึงสัมพันธกับงาน ความรูสึกเบ่ือหนาย ภาวะ

ซึมเศรา ปญหาเศรษฐกิจ ความรูสึกไมม่ันคงเกี่ยวกับรูปรางหนาตา ความวิตกกังวล ความพยายาม

ตอสูดิ้นรนเพ่ือไมใหกลับไปเกิดพฤติกรรมติดส่ิงอ่ืนซํ้า มีขีดจํากัดทางสังคม  ทําใหไมสามารถมี

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในชีวิตจริงได จึงใชอินเทอรเนต็ เปนตัวแทนของการสรางปฏิสัมพันธ ซ่ึง

ผูท่ีใชอินเทอรเน็ตจะเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองเพ่ิงขึ้น และรูสึกประสบความสําเร็จในการ

สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ดวยการสมมติตนเองในการเขาไปในหองสนทนา (Chat Room)  

  การติดอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายตามแนวคิดตาง ๆ ไดดังนี้ (ผจงจิต  ผาภูมิ, 

2546: 47-48) 

   1)   แนวคิดทางดานจิตใจและบุคลิกภาพ  (Psychodynamic and 

Personality Explanation) ซ่ึงอธิบายวาพฤติกรรมการติดตาง ๆ เปนผลมาจากบุคคลไดรับความ

กระทบกระเทือนทางดานจิตใจในวัยเด็กตอนตน หรือสัมพันธกับบุคลิกภาพของบุคคลซ่ึงไดรับ

การถายทอดแนวโนมของความเครียด (Diathesis Dredisposed–Dtress Model) ทางกรรมพันธุ  

ปจจัยเหลานี้สามารถทําใหบุคคลมีความโนมเอียงท่ีจะพัฒนาไปสูการติดส่ิงตาง ๆ เชน สุรา การ

พนัน เฮโรอีน การมีเพศสัมพันธ การชอปปง หรืออ่ืน ๆ ได 

   2)  แนวคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Explanation) 

อธิบายวาพฤตกิรรมการติดตาง ๆ จะแตกตางกันไปตามปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมในเรื่อง เพศ 

อายุ  สถานภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม เช้ือชาติ ศาสนา และภูมิประเทศ เชน โรคพิษสุราเรื้อรังพบ

มากท่ีสุดในกลุมชนช้ันกลาง ชนพ้ืนเมือง และคาทอลิก  สวนคนผิวดํา หรือคนละตินจะนิยมใช

เฮโรอีน  สําหรับการติดอินเทอรเน็ตยังไมมีขอมูลวาระดับช้ันทางสังคมท่ีตางกันมีผลตอการติด

อินเทอรเน็ต 

   3)  แนวคิดทางดานพฤติกรรม (Behavior Explanation) มีรากฐานมาจาก

การศึกษาของ Skinner กลาววาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมซํ้าหากเรียนรูวาทําแลวไดรางวัล หรือแรง

เสริมตอบแทน  การติดอินเทอรเน็ตอธิบายไดดังนี้คือ เด็กท่ีมีความอาย กลัวและไมกลาสราง

สัมพันธภาพกับคนอ่ืน ผลท่ีตามมา คือ มีความวิตกกังวล และแยกตัวเกิดขึ้น และตอมาเม่ือโตขึ้น

จําเปนตองพบกับคนอ่ืนจะทําใหเกิดความเครียด จะพยายามหลีกหนีความจริง  โดยการใชยา บุหรี่ 

เลนการพนัน มีเพศสัมพันธ หรือใชอินเทอรเน็ตเขารวม ซ่ึงถาบุคคลเรียนรูวา อินเทอรเน็ต คือ 

รางวัลทําใหสามารถหลีกหนีความจริงได เขาจะหันกลับไปใชเม่ือเขาตองการ ซ่ึงจะกลายเปนการ

เสริมแรงทางบวกและเกิดการติดขึ้น 

   4)  แนวคิดทางดานชีวภาพ (Biomedical Explanation) แนวคิดนี้มุง

ประเด็นไปท่ีปจจัยทางกรรมพันธุและส่ิงท่ีถายทอดมาตั้งแตกําเนิด โครโมโซม ความสมดุลของสาร
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ส่ือประสาทในสมอง หรือฮอรโมนตาง ๆ ท่ีจําเปนท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของสมอง และ

สวนอ่ืน ๆ ของระบบประสาท ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลไวตอการติดสารตาง ๆ ตางกัน 

  2.3.7.4  ผลกระทบจากการติดอินเทอรเนต็ 

   1)  ผลกระทบทางกาย 

        (1)  มีปญหาในเรื่องของระบบประสาทและกลามเนื้อ (Neuromuscular 

Problems) มือ ขอมือ กลามเนื้อบริเวณ คอ ไหล หลัง ขาตึง 

        (2)  มีอาการ Carpal Tunnel Syndrome จากการบีบรัดของเสนประสาท 

Median บริเวณขอมือ ท่ีเกิดจากการใชนิ้วมือท่ีผิดและการเคล่ือนไหวซํ้า ๆ จากการใชคอมพิวเตอร 

ทําใหเกิดอาการชาบริเวณนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย 

        (3)  มีการรับรูประสาทสัมผัสเปล่ียนไป  เชน ชาและปวดบริเวณ

นิ้วหัวแมมือ  นิ้วกอย นิว้กลาง และมีกลามเนื้อออนแรง 

        (4)  การรับประทานอาหารท่ีผิดปกติ อาจไมรับประทานอาหาร 

เนื่องจากมีการหมกมุนกับการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเนต็ หรือรับประทานอาหารมากเกินไป จาก

การรับประทานขนมขบเคี้ยวระหวางการใช ผูใชสวนใหญจะขาดการออกกําลังกาย และมีน้ําหนักท่ี

เพ่ิมมากขึ้น 

        (5)  ผูปวยท่ีมีโรคเรื้อรังท่ีตองไดรับยาหรือการจัดการเรื่องอาหาร จะ

ทําใหโรคท่ีเปนอยูมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เชน ผูปวยโรคเบาหวานจะเพิกเฉยตอการดูแลเรื่อง

ระดับน้ําตาลในเลือด  

  2)  ผลกระทบทางดานจิตใจ อารมณ สังคม 

         (1)  ผูใชจะมีความสุขและรูสึกดีเม่ืออยูกับอินเทอรเน็ต ไมสามารถจะ

หยุดใชได 

        (2)  เพิกเฉย ละท้ิงครอบครัว และเพ่ือนฝูงมีปญหาในการสราง

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

        (3)  มีความกระหายอยากท่ีจะใชเวลาอยูกับอินเทอรเน็ตเปนเวลานาน ๆ  

        (4)  มีปญหาในครอบครัว ท่ีทํางาน โรงเรียนเนื่องจากมีความเส่ือมถอย

ของหนาท่ี  

        (5)  โกหกนายจาง ครอบครัว โรงเรียน เกี่ยวกับเวลาท่ีใชกับ

อินเทอรเน็ต 

        (6)  มีปญหาเรื่องเศรษฐกิจ มีหนี้สินท่ีเพ่ิมมากขี้นจากการใชจายท่ี

เพ่ิมขึ้น 
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        (7)  มีพฤติกรรมแยกตัว มีความรูสึกวางเปลาซึมเศรา และหงุดหงิดใจ

เม่ือไมไดใช 

        (8)  ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ยากท่ีจะเลิกเลนได

เม่ือเริ่มใชแลว 

        (9)  ปฏิเสธวาไมมีปญหาเกิดขึ้น 

        (10) ในกรณีเด็กท่ีติดเกมคอมพิวเตอร จะไมมีความอดทน กาวราว 

สมองทึบ   

  ความผิดปกติทางจิตท่ีพบรวมกับการติดอินเทอรเน็ต (ผจงจิต  ผาภูมิ,2546: 49) คือ 

1)  มีความวิตกกังวลและมีความผิดปกติทางดานอารมณ  กลัวการเขาสังคม (Social Phobia)  2)  

สมาธิส้ัน  (Attention Deficit Disorder/Hyperactivity Disorder)  3)  นอนไมหลับ (Insomnia)  4)

การเลนการพนันท่ีผิดปกติ (Pathological Gambling)  5)  ภาวะเบ่ียงเบนทางเพศ  หรือกามวิปริต

(Paraphilias) 

  อยางไรก็ตามการท่ีติดอินเทอร เน็ตนั้นจะตองพิจารณาถึงสาระในการใช

อินเทอรเน็ตของผูท่ีติดดวยวาไดใชอินเทอรเน็ตเพ่ืออะไร เพราะถาในกรณีท่ีผูใชใชอินเทอรเน็ตไป

ในทางดานการเรียนรู ศึกษาเลาเรียนอันกอใหเกิดประโยชน ก็ยอมจะมิใชการติดอินเทอรเน็ตท่ี

รายแรงนักซ่ึงเปนการใชอินเทอรเน็ตท่ีเกินพอดี จนทําใหเกิดผลกระทบตอสังคมของผูใช แตถาผูใช 

ใชอินเทอรเน็ตไปในทางท่ีไมไดกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนแลวนั้นก็ยอมนาเปนหวง

เพราะการติดอินเทอรเน็ตยอมหมายถึงการใชเวลาและครุนคิด หมกมุนอยูกับมัน แลวถาเนื้อหาและ

การใชของผูใชนั้นสุมเส่ียงตอการกระทําผิดกฎหมาย หรือทําลายผูอ่ืนก็ยอมท่ีจะตองรีบทําการ

แกไขเปนอยางย่ิง 

 

2.4  เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

รัศมี  สาโรจน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการจําแนกกลุมการเสพติดอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษาปริญญาตรี โดยศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษา

ปลายปการศึกษา 2546 จํานวน 14,620 คน ผลการวิจัยพบวา รอยละ 36.3 ของกลุมตัวอยางจัดไดวา

เสพติดอินเทอรเน็ต  เม่ือแยกการเสพติดอินเทอรเน็ตตามสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร สุขภาพ  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะพบวา มีนักศึกษาท่ีเสพติดรอยละ 

34.6  35.4 และ 39.4 ตามลําดับ และจากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดสวนของกลุมเสพติดใน 

3 สาขาการศึกษาพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ  ลักษณะสําคัญของกลุมเสพติด  คือ 
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เปนนักศึกษาชาย ช้ันปท่ี 1 ซ่ึงพักท่ีหอพักนักศึกษาและพักกับเพ่ือนใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียวันละ 

2.62 ช่ัวโมง กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตท่ีใชบอยท่ีสุด คือ  การทองเว็บ และการใชไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส สําหรับคะแนนผลการเรียนสะสมเฉล่ีย กลุมเสพติด 2.75 และกลุมไมเสพติด 2.84 

ซ่ึงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p-value 0.115) 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความเห็นตอทัศนคติในการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา  

จากการจัดกลุมนักศึกษาโดยเทคนิด Cluster Analysis และโดยวิธีของ Young พบวาใหคาท่ี

คลายคลึงกัน และเม่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉล่ียของคะแนนเฉล่ียของความเห็นตอ

ทัศนคติในการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา 3 กลุม คือ 1) กลุมเสพติดอินเทอรเน็ตของ Young  2) 

กลุมคล่ัง Chat  และ 3) กลุมเลนเน็ตท่ีหอพักนักศึกษา พบวา คาเฉล่ียของท้ังสามกลุมไมแตกตางกัน

ทางสถิต ิ(p-value 0.622) 

จากกลุมลักษณะการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาซ่ึงจัดกลุมโดยเทคนิค Cluster Analysis 

และโดยวิธีของ Young นํามาสรางสมการจําแนกกลุมเสพติดและกลุมไมเสพติด โดยเทคนิค 

Discriminant Analysis พบวาสมการจําแนกกลุมท่ีมีรอยละการทํานายสูงท่ีสุด 97.9 % คือสมการท่ี

ไดจากการจัดกลุมนักศึกษาโดยเทคนิค Cluster Analysis โดยมี ตัวแปรเขาสมการท้ังหมดจํานวน 11 

ตัวแปร 

ไชยรัตน  บุตรพรหม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตของวัยรุน โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากร, ปจจัยดานครอบครัว 

และปจจัยดานบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางไดแก วัยรุนท่ีใชบริการ

อินเทอรเน็ตในรานอินเทอรเน็ตคาเฟและหองคอมพิวเตอรในสถานศึกษาของรฐัและเอกชนท่ัวเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน 300 คน และผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวชศาสตรและนิเทศศาสตร

จํานวน 5 ทาน  

โดยผลการศึกษา พบวา วัยรุนสวนใหญมีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตอยูในระดับต่ํา จากกลุม

ตัวอยาง ท้ังหมดพบวาจํานวนวัยรุนท่ีถูกวินิจฉัยวามีพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตภายใตหลักการของ 

DSM-IV  มีจํานวน 79 คน  คิดเปนรอยละ 26.3 การทดสอบคาไคสแควรพบวาพบวา เพศ, รายได

ตอเดือน, รายไดรวมของครอบครัว และบุคลิกภาพดานพฤติกรรมไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตดิอินเทอรเน็ต  แตระดับการศึกษา, สถานภาพสมรสของบิดา

มารดา, ความสัมพันธในครอบครัวและบุคลิกภาพดานอารมณมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิตกิับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน พบวา บุคลิกภาพดาน

อารมณ, ความสัมพันธในครอบครัว, ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสของบิดามารดาเปน

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตนอยท่ีสุด คือ รายไดตอเดือน และตัวแปรท่ีสามารถ
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ทํานายพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตไดชัดเจนมากท่ีสุด ไดแก บุคลิกภาพดานอารมณ, ระดับ

การศึกษา และเพศ  

ธนิกานต  มาฆะศิรานนท (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเสพติดอินเทอรเน็ต  

และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเสพติดอินเทอรเน็ต ของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ือ การประเมินความสัมพันธของตนเองกับอินเทอรเนต็  ตัว

แปรลักษณะทางประชากรศาสตร ปญหาทางดานจิตวิทยา และปญหาความสัมพันธทางสังคม 

ระหวางผูท่ีเสพติด 217 คน และไมเสพติดอินเทอรเน็ต 697 คน   

การศึกษาพบวา ผูท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตจะใชเวลาในอินเทอรเน็ตสูงกวาผูท่ีไมเสพติด ผูท่ี

เสพติดจะมีการใชบริการและประโยชนจากอินเทอรเน็ต เพ่ือตอบสนองความตองการทางดาน

อารมณ สังคม และจิตใจสูงกวา แตจะใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาขอมูลขาวสารนอยกวาผูท่ีไม

เสพติด ในสวนของการประเมินความสัมพันธระหวางตนเองกับส่ือนั้น ผูท่ีเสพติดจะประเมินวา

ตนเองมีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต รูสึกถูกดึงดูดใจจากส่ืออินเทอรเน็ต ไดรับผลกระทบ

จากการใชส่ืออินเทอรเน็ตสูงกวาผูท่ีไมเสพติดเชนเดียวกัน และผูท่ีเสพติดจะตระหนักรูถึงภาวะการ

เสพตดิ แตไมสามารถลดหรือหยุดใชได  

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยทางจิตวิทยานั้นเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดพฤติกรรม

การเสพตดิ เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูท่ีเสพติดและไมเสพติด  พบวาผูท่ีแสพติดนั้นจะประสบกับ

ปญหาทางจิตใจ  ปญหาความสัมพันธทางสังคม และมีแนวโนมท่ีจะเสพติดส่ิงอ่ืน ๆ มากอน

มากกวาผูท่ีไมเสพติด 

เม่ือพิจารณาในเรื่องปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการเสพติดก็พบวา  

ลักษณะทาง อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพนั้นจะมีความสัมพันธกับการเสพติดอินเทอรเน็ต  

นอกจากนี้ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรนั้นจะสงผลใหผูเสพติดและไมเสพติดมีความแตกตาง

กันในเร่ืองการใชอินเทอรเน็ต  และการประเมินตนเองกับส่ืออินเทอรเน็ตดวย 

 ชัชพงศ  ตั้งมณีและอรุณี  กําลัง (2545: บทคัดยอ) ได ศึกษาพฤติกรรมการเสพติด

อินเทอรเน็ตของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยการแจกแบบสอบถามใหกับนิสิตตัวอยาง

จํานวน 380 คน ท่ีไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Startified  Sampling) โดยท่ีช้ันภูมิ 

คือ คณะหนึ่งๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาพบวา 1) ประมาณรอยละ 9 ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสพติด

อินเทอรเน็ต โดยสวนใหญเปนนิสิตช้ันปท่ีหนึ่งหรือสองท่ีสามารถใชอินเทอรเน็ตจากท่ีพัก ไดเกรด

เฉล่ีย 3.04 และเลนอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียวันละประมาณ 2.8 ช่ัวโมง กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตท่ีทํา

บอยท่ีสุด คือ การใชไปรษณียอิเลกทรอนิกส และการทองเว็บ แตมากกวารอยละ 80 ไมเคยซ้ือ
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สินคาบนอินเทอรเน็ต  2) การทดสอบสมมติฐานทางสถิติไมสามารถยืนยันไดวาสาขาใดมีสัดสวน

นิสิตท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตสูงกวาอีกสองสาขา และ  3) ถึงแมการสํารวจวรรณกรรมทําใหคาดคะเน

วานิสิตท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตนาจะมีสัมฤทธิผลทางการส่ือสารตํ่ากวาและนาจะมีความวิตกทางการ

ส่ือสารสูงกวานิสิตท่ีไมเสพติดอินเทอรเน็ต แตการทดสอบสมมติฐานทางสถิติกับขอมูลท่ีรวบรวม

มาไมสามารถยืนยันตามท่ีคาดคะเนได  แตถึงกระนั้นขอมูลจากตัวอยางพอจะช้ีใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางภาวการณเสพติดอินเทอรเน็ตกับสัมฤทธิผลทางการส่ือสาร และความวิตก

ทางการส่ือสารของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร และสถาบันรามจิตติ (2549) ไดทําการวิจัย

เชิงสํารวจ เรื่อง พฤติกรรมการเลนเกมในวัยรุน และการดูแลลูก ๆ กับการเลนเกม กลุมตัวอยาง

ท้ังหมด 5,917 คน ในพ้ืนท่ี 14 จังหวัด โดยแยกกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเด็ก 4,200 คน 

คิดเปนรอยละ 85.65 จากแบบสอบถามท่ีสงท้ังหมด 4,900 คน และกลุมผูปกครอง 1,720 คน คิด

เปนรอยละ 81.90 จากแบบสอบถามท่ีสงท้ังหมด 2,100 คน 

ผลการสํารวจพบวาเด็กสวนใหญอาศัยอยูบานของตัวเองมากท่ีสุด (จํานวน 3,386 คน คิด

เปนรอยละ 80.6) และมีพ้ืนฐานครอบครัวมาจากอาชีพเกษตรกร รับจาง (จํานวน 1,888 คน คิดเปน

รอยละ 45.0) หรือธุรกิจสวนตัว (จํานวน 1,053 คน คิดเปนรอยละ 25.1) โดยเด็กราวรอยละ 80 มีท่ี

อยูอาศัยนอกเขตเทศบาลเมืองท่ีมีน้ํา-ไฟพรอม และเด็กประมาณ 1/4 อาศัยอยูในเมืองซ่ึงสวนใหญ

อยูในยานธุรกิจการคา 

 ผลการสํารวจพบวา เกมท่ีเด็กนิยมเลนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ เกมในมือถือ (รอยละ 

76.3) เกมคอมพิวเตอรจากซีดี (รอยละ 55.7) สําหรับเกมบอยและเกมเพลสเตช่ันมีเด็กนิยมเลนถึง

รอยละ 40.1 และ 40.2 ตามลําดับ โดยเด็กผูหญิงและเด็กผูชายนิยมเลนเกมในมือถือมากท่ีสุดกวา

รอยละ 60-80 เด็กรอยละ 6.4 ยอมรับวาตนติดเกมโดยเม่ือแยกเปนระดับช้ัน พบวา ระดับ

ประถมศึกษาติดเกมรอยละ 6.1 ระดับมัธยมศึกษาติดเกมรอยละ 5.4 ระดับอาชีวศึกษาติดเกมรอยละ

8.5 และระดับอุดมศึกษาติดเกมรอยละ 5.4 โดยรอยละ 60 นิยมเลนเกมในโทรศัพทมือถือ (เพศหญิง

รอยละ 85 เพศชายรอยละ 68) รองลงมาคือเกมคอมพิวเตอรจากซีดี โดยเด็กสวนใหญนิยมเลนเกมท่ี

บานของตัวเอง และราวรอยละ 20 นิยมเลนท่ีรานเกม อีกท้ังเด็กยังนิยมเก็บเงินคาขนมมาเลนเกม

มากท่ีสุดถึงรอยละ 60 นอกจากนั้นเด็กจะขอเงินจากพอแมพ่ีนอง (รอยละ 20) และหารายไดพิเศษ 

(รอยละ 6) โดยประโยชนท่ีเด็กคิดวาตนเองไดรับจากการเลนเกม 3 อันดับแรกคือ เกมชวยใหคลาย

เครียดจากการเรียน แกเหงา และเพ่ิมความสามารถเฉพาะตัว เด็กราวรอยละ 50 ไดรับผลเสียท่ี

เกิดขึ้นจากการเลนเกมคือ เสียเวลา เปลืองเงิน หมดตัว และราวรอยละ 40 คิดวาการเลนเกมทําให

เสียการเรียน เสียสุขภาพ และทําใหนอนไมเพียงพอ 
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 ผูปกครองเฉล่ียราวรอยละ 15 ระบุวา ลูกมีพฤติกรรมเส่ียงติดเกมซ่ึงสอดคลองกับขอมูล

จากกลุมเด็กเอง โดยพอแมเห็นวาพฤติกรรมท่ีเปนปญหามากท่ีสุดจากการติดเกม คือใชเงินเปลือง

ขึ้น ผลการเรียนแยลง และไมเช่ือฟง ผูปกครองสวนใหญเล้ียงลูกดวยตัวเอง(รอยละ 86.4) และ

รายไดเฉล่ีย 16,240.23 บาทตอเดือน ซ่ึงตองเสียคาใชจายใหลูกเฉล่ียเดือนละ 1,564.83 บาท 

นอกจากนั้นผูปกครองยังระบุวาลูกใชเวลาทําการบานในวันธรรมดาและวันหยุดใกลเคียงกันคือ 2 

ช่ัวโมง สวนเวลาท่ีลูกใชเลนเกมคือ 2 ช่ัวโมงในวันธรรมดา และ 3 ช่ัวโมงในวันหยุด ซ่ึงทําให

ผูปกครองจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติม เชน คาเลนเกม 500 บาท คาโทรศัพทประมาณ 300 บาท และ

คาใชจายเกี่ยวกับการเรียน 200 บาท ผูปกครองเฉล่ียราวรอยละ 10 ระบุวาลูกๆ มักเลนเกมเกินเวลา

ท่ีอนุญาต และลูกมักจะอารมณเสียเวลาท่ีบอกใหเลิกเลน อีกท้ังรอยละ 8 ระบุวาลูกมักเลนเกมจนลืม

เวลาซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็กๆ ท่ีระบุวา ตนเองมักจะเลนเกมจนลืมเวลา และจะอารมณ

เสียเวลามีใครมาบอกใหเลิกเลน นอกจากนั้นเด็กๆ ยังไมสนใจทําตามกติกาท่ีผูปกครองตกลงไวถึง

รอยละ 20 และการท่ีพอแมใจออนและไมมีเวลาควบคุมกติกาก็เปนเหตุทําใหเด็กไมทําตามกติกา

ดวยเชนกัน ผูปกครองรอยละ 55 มักจะวากลาวตักเตือนโดยทันทีเวลาท่ีลูกแสดงไมถูกตอง สําหรับ

เทคนิคท่ีผูปกครองนิยมใชเพ่ือใหกติกาท่ีกําหนดไวไดผลคือ การใหคําชม รองลงมาคือการเอาจริง

เอาจัง คําไหนคํานั้น โดยพอแมสวนใหญใชคําชม และการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ กิจกรรมท่ี

พอแมทํากับลูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การทานขาวดวยกัน การดูทีวีดวยกัน และการใหลูกชวย

ทํางานบาน โดยการพูดคุยกับลูกมาเปนอันดับ 4 

 ภัทรพฌมนต  อัษฎางคพิพัฌ (2550:บทคัดยอ)  ไดศึกษา พฤติกรรมเยาวชนตอการใช

อินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย  จากกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยผูใชอินเทอรเน็ตในท่ีพัก

อาศัยจํานวน 398 คน  

 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรของเยาวชน คือ เพศ และอายุไมมีผลตอพฤติกรรม

เยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย แตพบวาเยาวชนท่ีศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 2 มีผลตอ

พฤติกรรมเยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยมากกวาเยาวชนท่ีศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 1   

เยาวชนท่ีมีรายได 3,000-4,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย

มากกวาเยาวชนท่ีมีรายได 4,000-5,000 บาท   

 ทางดานสถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ตและบุคคลท่ีพักอาศัยอยูดวยของเยาวชน พบวา การใช

อินเทอรเน็ตคนเดียว มีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยมากกวา การมี

เพ่ือนใชอินเทอรเน็ตดวย การมีเพ่ือนอยูดวยขณะใชอินเทอรเน็ตมีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการ

ใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยมากกวาเยาวชนท่ีใชอินเทอรเน็ตตามลําพังคนเดียว   
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 ดานลักษณะเนื้อหาของอินเทอรเน็ตท่ีเยาวชนใช พบวาเยาวชนท่ีใชการสนทนาออนไลน

เพ่ือตองการหาเพ่ือนใหม มีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยมากกวา

เยาวชนท่ีใชการสนทนาออนไลนเพ่ือตองการสนทนากับเพ่ือน เยาวชนท่ีใชอินเทอรเน็ตในการใช

ระบบบริการขอมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัย มีผลตอพฤติกรรมเยาวชน

ตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยมากกวาเยาวชนท่ีใชอินเทอรเน็ต เพ่ือเขาไปคนควาขอมูลของ

หองสมุดออนไลนของมหาวิทยาลัย  

 ดานสภาพการใชอินเทอรเน็ตของเยาวชน พบวา เยาวชนท่ีพบเหตุการณท่ีไมคาดคิดบน

อินเทอรเน็ตเรื่องการโชวอนาจารผานกลองเว็บแคม  มีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใช

อินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย มากกวาเยาวชนท่ีพบเหตุการณท่ีไมคาดคิดบนอินเทอรเน็ตเรื่องมีคน

แปลกหนาเขาสนทนาดวย เยาวชนท่ีพบเหตุการณไมคาดคิดบนอินเทอรเน็ตเรื่องการใชถอยคําท่ีไม

สุภาพบนอินเทอรเน็ตมีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย มากกวา

เยาวชนท่ีพบเหตุการณท่ีไมคาดคิดบนอินเทอรเน็ต เรื่องมีคนแปลกหนาเขามาสนทนาดวย    

เยาวชนท่ีมีผูปกครองท่ีพูดคยุดวยเม่ือพบเหตุการณไมคาดคิด  มีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใช

อินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย  มากกวาเยาวชนท่ีมีเพ่ือนท่ีพูดคุยดวยเม่ือพบเหตุการณท่ีไมคาดคิด   

 กษิดิศ  บุญรัตนไพโรจน (2545: บทคัดยอ) ศึกษา อิทธิพลของอินเทอรเน็ตท่ีมีผลตอ

พฤตกิรรมทางดานสังคมของกลุมวัยรุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 370 ตัวอยาง 

 ผลการวิจัยดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 19 ป กําลัง

ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ป.ว.ส.) มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 2,000 บาท 

ใชอินเทอรเน็ตท่ีรานอินเทอรเน็ตท่ัวไปชวงเวลาท่ีใช 12.01-18.00 น.  คาใชจายในการใช

อินเทอรเน็ตแตละครั้งอยูระหวาง 20-60 บาท  ไมมี E-mail address ไมมีหมายเลขสมาชิก ICQ  

เวลาท่ีใชแตละครั้ง  1 ช่ัวโมงนอยกวา 5 ครั้ง/เดือน   ใหขอมูลจริงบางไมจริงบาง  ไมเคยดาวน

โหลดรูปภาพท่ีไมเหมาะสม  ไมเคยมีใครสงรูปภาพท่ีไมเหมาะสมมาให  ไดรูจักเพ่ือนใหมทาง

อินเทอรเน็ต 

 ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชอินเทอรเน็ต พบวา อิทธิพลของอินเทอรเน็ตท่ีมีผลตอพฤติกรรม

ทางดานสังคมของกลุมวัยรุน คือ สวนใหญไดรับความสะดวก และความรวดเร็วในการติดตอ  หรือ

การสงขาวสารขอมูลรองลงมาไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและมีการเปดเว็บไซตท่ีมีภาพ

ลามกอนาจารเปนจํานวนมาก ตามลําดับ 

 กุลธิดา  พรคุณธรรม (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช

ระบบส่ือสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ของวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
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ทัศนคติ ความคาดหวังตอประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึงพฤติกรรมและการลักษณะการใช และปจจัย

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชระบบส่ือสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง วัยรุน

ในกรุงเทพมหานคร ท่ีอายุ 13-22 ป จํานวน 415 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม

ชนิดท่ีใหกรอกคําตอบเอง  

 ผลการศึกษาพบวาในสวนของทัศนคติ  กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอระบบการส่ือสาร

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในเชิงบวก ทางดานความคาดหวังตอประโยชนท่ีจะไดรับพบวากลุม

ตัวอยางมีความคาดหวังตอประโยชนท่ีจะไดรับโดยรวมอยูในระดับสูง 

 สวนของพฤติกรรมและลักษณะการใช พบวา กลุมตัวอยางเรียนรูการใชในครั้งแรกจาก

เพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมา เรียนรูดวยตนเอง ครู อาจารย พอ แม และผูปกครองมีบทบาทนอยมากใน

การสอนหรือใหคําแนะนํา กลุมตัวอยางใชระบบส่ือสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโดยเฉล่ียเดือนละ 

11 ครั้ง และใชระยะเวลาในการใชเฉล่ีย 69.33 นาที นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญใช

ระบบส่ือสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสมาเปนระยะเวลา 1-2 ป โดยชวงเวลาท่ีใชสวนใหญคือ 18.01-

21.00 น. สําหรับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารสวนใหญจะใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย  และใชท่ี

บานมากท่ีสุด โดยสวนใหญใชเพ่ือติดตอส่ือสารกับเพ่ือน  และใชติดตอส่ือสารกันภายใน

กรุงเทพมหานครมากเปนอันดับแรก  

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับปานกลางและระดับต่ํา 

แสดงถึง ความออนดานคอมพิวเตอรของวัยรุนไทย จึงควรมีการสงเสริมใหมีหลักสูตรการเรียนการ

สอนดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหแกนักเรียนทุกระดับอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง สวนการ

เรียนรูการใชระบบส่ือสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในครั้งแรกกลุมตัวอยางเรียนรูจากเพ่ือนและ

ตัวเองมากท่ีสุด  แตเรียนรูจากครู  อาจารย และพอ แม ผูปกครองเปนสวนนอย  อาจเปนเพราะในวัย

นี้เพ่ือนมีอิทธิพลมากกับวัยรุน 

 วิไลรัตน  วัฒนไวฑูรยชัย (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมกาวราวจากการเลน

เกมคอมพิวเตอรออนไลนท่ีมีผลกระทบตอเด็กอายุ 12-15 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก

กลุมตัวอยางเฉพาะท่ีเลนเกม จํานวน 300 คน พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

กาวราวในดานผลกระทบ คือ ตัวแปรผลกระทบทางดานความวิตกกังวลและดานความสัมพันธกับ

เพ่ือน  สวนตัวแปรพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรออนไลนพบวาพฤติกรรมขณะเลนและหลัง

เลนเกมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราว 

 ดรุตร  ชูจันทร (2548: บทคัดยอ) ศึกษา พฤติกรรมของผูเสพเกมออนไลน โดยศึกษากับ

กลุมตัวท่ีเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-22 ป ท่ีไดเลนเกมออนไลนมาเปนเวลาไมต่ํากวา 3 

ป เปนผูชาย 4 คน และผูหญิง 1 คน เปนกลุมท่ีมาเลนเกมออนไลน ณ รานเกมแหงหนึ่งบริเวณหลัง
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนประจํา โดยกรณีศึกษาท้ัง 5 คนนี้มีความสนใจในการเลนเกมออนไลน

หลายเกมดวยกัน ใชเวลาเลนเกมออนไลนมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน โดย

พบวากลุมเปาหมายท้ัง 5 คน เลนเกมออนไลนโดยเฉล่ีย 6 วัน/สัปดาห และใชเวลาในการเลนเกม

ออนไลนโดยเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง/วัน ผลการวจิัยพบวาพฤติกรรมของผูเสพเกมออนไลนในการเลนเกม

ออนไลนมีความสัมพันธกับลักษณะเฉพาะของเกมออนไลน ซ่ึงตางจากเกมคอมพิวเตอรอ่ืนซ่ึง

ไมไดเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต กลาวคือ เกมออนไลนสามารถตอบสนองความตองการของ

เด็กและเยาวชนท่ีอยูชวงวัยรุนท่ีตองการการยอมรับ ตองการเอาชนะ และมีการเปล่ียนแปลงทาง

อารมณตามลักษณะของวัยรุน ซ่ึงทําใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนอยางไม

สมดุลกับกิจกรรมอ่ืน ทําใหเสียโอกาสในการทํากิจกรรมอ่ืนซ่ึงอาจเปนประโยชนกวา และการ

ไดรับความเขาใจ ความอบอุนท้ังจากครอบครัวและเพ่ือนมีสวนชวยทําใหผูเสพเกมออนไลน

สามารถลดพฤติกรรมการเสพเกมออนไลนลงและทํากิจกรรมอ่ืนทดแทนได 

 สุภาพร  ลือกิตติศัพท (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนเกม

ออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีกําลัง

ศึกษามัยมศึกษาตอนปลายเทานั้น เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามชนิดใหกลุม

ตัวอยางกรอกคําตอบเอง จํานวน 489 ชุด  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประกอบดวยเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย โดยสวน

ใหญมีอายุระหวาง 15-17 ป คิดเปนรอยละ 92.0 ลักษณะการอยูอาศัยสวนใหญอาศัยอยูกับบิดา  

มารดา คิดเปนรอยละ 80 และสวนมากอาศัยอยูบานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 53.9 และมีสมาชิกในบาน

จํานวน 1-4 คน เปนสวนใหญซ่ึงคดิเปนรอยละ 50.8 รองลงมาคือ มีสมาชิก 5-8 คน คิดเปนรอยละ 

44.5  

 สวนของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน กลุมตัวอยางมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน

บานรอยละ 92.00 มักจะเลนเกมออนไลนท่ีบานของตนเองเปนสวนใหญคือรอยละ 80.7 โดยในแต

ละสัปดาหจะเลนเกมออนไลนจํานวน 1-4 วัน นั้นคือ ใชเวลาในการเลน 1-2 วัน คิดเปนรอยละ 46.0 

และเลน 3-4 วัน คิดเปนรอยละ 30.2 ในเรื่องของเวลาท่ีใชไปกับการเลนเกมออนไลนในแตละครั้ง  

กลุมตัวอยางใชเวลาในการเลนเกมออนไลนอยูระหวาง ต่ํากวา 2-4 ช่ัวโมง นั้นคือ กลุมตัวอยางจะ

ใชเวลาในการเลนสวนใหญอยูท่ี 2-4 ช่ัวโมงคิดเปน 47.80 รองลงมาคือต่ํากวา 2 ช่ัวโมง คิดเปนรอย

ละ 31.60 ในสวนของชวงเวลาท่ีเลนแบงการเลนเกมออนไลนในวันธรรมดา กับการเลนเกม

ออนไลนในวันหยุดซ่ึงไดชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางนิยมเลนเปนดังนี้ เวลา 16.01-20.00 น. คิดเปนรอย

ละ 39.00 และในชวงวันหยุด กลุมตัวอยางนิยมเลนเกมออนไลนใน 2 ชวงเวลาท่ีใกลเคียงกันคือ  

เวลา 12.01-16.00  คิดเปนรอยละ 29.30 และชวงเวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 23.90 ในเรื่อง
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ของคาใชจายท่ีใชไปกับการเลนเกมออนไลนกลุมตัวอยางสวนใหญใชนอยกวา 100 บาท คิดเปน

รอยละ 58.5 และสวนใหญเปนการจายเงินดวยตนเองรอยละ 71.30 

 สวนของประเภทของเกมออนไลนท่ีกลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบจากผลการศึกษาพบวา  

กลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบเกมออนไลนทุกประเภทในระดับมาก  และสามารถเรียงลําดับความช่ืน

ชอบของเกมออนไลนไดดังนี้  กลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบเกมประเภทผจญภัยเปนอันดับท่ี 1 คิด

เปนรอยละ 41.60  เกมจําลองสถานการณ คิดเปนรอยละ 38.4 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับเกมผสมผสาน  

และเกมแอ็คช่ัน  คิดเปนรอยละ 38.3, 38.2 ตามลําดับ 

 ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการเลนเกมออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

คือ การพักผอนหยอนใจ ตองการความบันเทิง ชวยคลายความเหงา และตองการไดเพ่ือนใหม  

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของคือ ความสามารถของระบบอินเทอรเน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ เนื้อหาของเกมออนไลนท่ีมีความสนุกสนาน และการพัฒนารูปแบบของ เกม

ออนไลนใหมีความสมจริงมากขึ้น นั้นคือการใหความรูสึกของโลกเสมือนจริงกับผูเลน   

  

2.5  การสรุปตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย สามารถระบุตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ได ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ศาสนา สถานท่ีใช ซ่ึงถือเปนขอมูล

เบ้ืองตนของนักศึกษาท่ีใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงงานวิจัยท่ีผานมาของพัชรี  ไชยฤกษ (2545: 93) พบวา

เพศของนักศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับวัตถุประสงคในการเลือกใชอินเทอรเน็ตใน

กิจกรรมที่มีความแตกตางกนั อีกท้ังชวงอายุก็พบในงานของธนิกานต  มาฆะศิรานนท (2545: 159)  

วาอายุมีความสัมพันธกับการเสพติดอินเทอรเน็ตและลักษณะทางประชากรนั้นสงผลตอรูปแบบใน

การใชท่ีแตกตางกันในกิจกรรมบนอินเทอรเน็ต 

 ตัวแปรศาสนาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ถือเปนการทดลองเพราะไมพบวามีงานวิจัยใดท่ีนําตัว

แปรทางศาสนาเขามาศึกษากับอินเทอรเน็ต  แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การติด

อินเทอรเน็ตสามารถอธิบายตามแนวคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงแตกตางกันไปตามปจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เช้ือชาติ ศาสนาและภูมิ

ประเทศ ในการศึกษาครั้งนี้จึงนําตัวแปรทางศาสนาของผูใชอินเทอรเน็ตเขามาทดลองศึกษาดวย  

 สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตเปนอีกหนึ่งตัวแปรท่ีศึกษาเนื่องจาก สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตท่ี

แตกตางกันนั้นมีการศึกษาของ ภัทรพฌมนต  อัษฎางคพิพัฌ (2550: บทคัดยอ) ไดพบผลการศึกษา

วาการใชอินเทอรเน็ตคนเดียว จะมีผลตอพฤติกรรมเยาวชนตอการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัย
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มากกวาการมีเพ่ือนใชอินเทอรเน็ตดวย อีกท้ังจากแนวคิดพฤติกรรมทางสังคมไดระบุวา การเกิด

พฤติกรรมนั้นมีปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมเขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงการใช อินเทอรเน็ตใน

สภาพแวดลอมท่ีตางกันนั้นนาจะมีผลใหนักศึกษา มีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตตางกันไปดวย

เชนกัน 

 ตัวแปรปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอ่ืน การศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตัวแปรดวยกัน

คือความสัมพันธกับครอบครัว  ความสัมพันธกับเพ่ือน  และการใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืน โดยท่ี

การศึกษาของธนิกานต  มาฆะศิรานนท (2545: 157) ไดพบวา ผูท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตนั้นจะประสบ

ปญหาความสัมพันธทางสังคมและจากการทบทวนวรรณกรรม ไดระบุวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เกิดพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุนนั้นคือ ครอบครัว  กลุมเพ่ือน และสถานศึกษา ฉะนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้จึงไดนําตัวแปรทางดานปจจัยทางความสัมพันธกับผูอ่ืนเขามาศึกษา ประกอบกับผล

การศึกษาของ Young (1999b) ไดบอกวาผูท่ีติดอินเทอรเน็ตนัน้จะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนลดลง ซ่ึงได

นําการวัดการศึกษาในเรื่องของการใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืนมาศึกษาดวย 

 อีกท้ังในการวิจัยครั้งนี้ไดนําตัวแปรท่ีมาจากแนวคิดทางสังคมเขามาศึกษาดวยโดยนํา

แนวคิดความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag) ซ่ึงนําการทดลองศึกษาวาการใชอินเทอรเน็ต

และการเกิดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษานั้นจะมีสวนเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางไมเทาทันหรือไม เพราะดวยแนวคิดของความลาหลังทาง

วัฒนธรรมนั้นบงบอกวาเม่ือวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ เกิดขึ้นจากการพัฒนาหรือคิดคนและไดนํามาใช

ในสังคมยอมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวาจะในทางดานรูปแบบของการใชหรือการดําเนินชีวิตท่ี

เปล่ียนไปเนื่องจากส่ิงประดิษฐท่ีไดผลิตขึ้นนํามาสูความสะดวกสบายส่ิงเหลานี้เรียกวาวัฒนธรรม

ทางวัตถุ ในท่ีนี้ก็คือคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต็ กับวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ซ่ึงเปนแบบอยางทาง

พฤติกรรมและแบบอยางทางความคิด (Patterns of Action and Thinking) ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงบรรทัด

ฐานของสังคมท่ีเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต และในการศึกษาครั้งนี้ก็ไดระบุ

ตัวแปรท่ีจะใชในการศึกษาคือ ลักษณะของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต กับการรับรู

กฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 ในดานของตัวแปรตาม จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาในการศึกษาวิจัยท่ีผานมาสวน

ใหญใชหลักเกณฑในการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตท่ีไดจาก Young (1999a : 19-31) ซ่ึงถือ

ไดวาเปนหลักการวัดท่ีไดรับการยอมรับและศึกษาในตางประเทศ โดยท่ีงานวิจัยในประเทศไทยท่ี

ผานมาไดนํามาปรับใชเพ่ือใหเขากับการศึกษาในสังคมไทย โดยวัดจากอาการดังนี้ หมกมุนอยูกับ

การเลนอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึน้ เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ ไมสามารถลด

หรือหยุดใชอินเทอรเน็ตได กระวนกระวายซึมเศรา ฉุนเฉียวหรือโกรธงายเม่ือเลิกหรือหยุดใช
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อินเทอรเน็ต ใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตนานกวาท่ีตั้งใจ สูญเสียความสัมพันธกับครอบครัวและมี

ผลกระทบตอการงาน การศึกษา มักโกหกปดบังเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตของตนเอง ใช

อินเทอรเน็ตเพ่ือหลีกเล่ียงจากปญหาทางจิตหรือบรรเทาสภาวะทางอารมณ เชน ความส้ินหวัง  

ความรูสึกผิด ความซึมเศรา ความกังวลใจ 

 เม่ือไดนําหลักเกณฑของการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตท่ีไดจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีผานมาแลวนั้นไปปรึกษาและปรับปรุงกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

(ภาคผนวก ข) แลวไดขอสรุปถึงหลักการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในครั้งนี้ โดยตัวแปรดาน

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้  ไมสามารถลด ละ หรือหยุดการใช 

ตองการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น โกหกปดบังในการใชอินเทอรเน็ต มีความรูสึก “ไมพอใจ” ถาไมได

ใชอินเทอรเน็ต ผลกระทบตอสุขภาพ การเรียน/การงาน ความสัมพันธกับผูใกลชิด  

 และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแบงวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตออกเปน  6 

วตัถุประสงคของการใชตามกิจกรรมท่ีใชในอินเทอรเน็ต คือ เพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป  เพ่ือ

ซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน เพ่ือความบันเทิง ดหูนัง ฟงเพลงหรือดาวนโหลดขอมูล เพ่ือเลน

เกมออนไลน เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ เพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน โดยวัดระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตตามแตละดานของวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 



 

 

บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุน” ผูศึกษาได

กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาดังนี ้

 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

 3.3  นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

 3.4  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 

 3.5  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 3.6  เกณฑในการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 3.7  การทดสอบเครื่องมือ 

 3.8  สถิติท่ีใชในการศึกษา 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 3.1.1  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ไดแก 

  3.1.1.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

   1)  เพศ 

   2)  อาย ุ  

   3)  ศาสนา   

   4)  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ต  

  3.1.1.2  ปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอ่ืน     

   1)  ความสัมพันธกับครอบครัว 

   2)  ความสัมพันธกับเพ่ือน 

   3)  การใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืน 
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  3.1.1.3  ปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต   

   1)  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

   2)  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 

 3.1.2  ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ไดแก  

  3.1.2.1  วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

   1)  เพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

   2)  เพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

   3)  เพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ ดาวนโหลดขอมูล 

   4)  เพ่ือเลนเกมออนไลน 

   5)  เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

   6)  เพ่ือหาความรูและ เพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  3.1.2.2  ระดับของการติดอินเทอรเน็ต 

   1)  ไมสามารถลด ละ หรือหยุดการใช 

   2)  ตองการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น 

   3)  โกหกปดบังในการใชอินเทอรเน็ต 

   4)  มีความรูสึก “ไมพอใจ” ถาไมไดใชอินเทอรเน็ต 

   5)  ผลกระทบ ตอสุขภาพ  การเรียน/การงาน ความสัมพันธกับผูใกลชิด 
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 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  เขียนเปนแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยได

ดังนี้

 
 

ภาพที่ 3.1    แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ   

- อายุ   

- ศาสนา 

- สถานท่ีใชอินเทอรเน็ต 

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

- วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  1)  เพื่อสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  2)  เพื่อซื้อขายสินคา และบริการออนไลน 

  3)  เพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ 

ดาวนโหลดขอมูล 

  4)  เพื่อเลนเกมออนไลน 

  5)  เพื่อเรื่องเก่ียวกับทางเพศ 

  6)  เพื่อหาความรูและ เพื่อการศึกษาเลาเรียน 

 

- ระดับของการติดอินเทอรเน็ต 

  1)ไมสามารถลด ละ หรือหยุดการใช 

   2) ตองการใชอินเทอรเน็ตมากข้ึน 

   3) โกหกปดบังในการใชอินเทอรเน็ต 

   4) มีความรูสึก  “ไมพอใจ” ถาไมไดใช

อินเทอรเน็ต 

   5)  ผลกระทบ ตอสุขภาพ  การเรียน/การงาน 

ความสัมพันธกับผูใกลชิด  

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต 

- ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต  

- การรับรูกฏระเบียบของสังคมในการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

ปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอื่น 

- ความสัมพันธกับครอบครัว    

- ความสัมพันธกับเพ่ือน    

- การใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืน   
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

 

 สมมติฐานท่ี 1  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการตดิ

อินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 2  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 3  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเนต็ในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 4  สถานท่ีใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 5  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเนต็ในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 6  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวตัถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 7  การใชเวลาวาง / กิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 8  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใช

อินเทอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 9  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการ

ใชอินเทอรเน็ต 

   

3.3  นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 

 

 3.3.1  นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตภาคปกติ (ยกเวนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 1-4  ซ่ึงอยูในชวงวัยรุนตอนปลายโดยมีชวงอายุ 

ตั้งแต 17-21 ปขึ้นเปนวัยท่ีกําลังกาวเขาสูชวงวัยของการเปนผูใหญ 

 3.3.2  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ต  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูใชไปใชบริการอินเทอรเน็ตหรือเปน

สถานท่ีท่ีใชเช่ือมตออินเทอรเน็ตของผูใช ไดแก 
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   3.3.2.1  สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย คณะ ภาควิชา หรือศูนยคอมพิวเตอร

ของสถานศึกษา 

   3.3.2.2  หอพักนักศึกษา เปนสถานท่ีนักศึกษาพักอยู 

   3.3.2.3  บาน เปนบานท่ีอาศัยอยูรวมกันกับครอบครัวของนักศึกษา 

   3.3.2.4  บานหรือท่ีพักของเพ่ือน/ผูอ่ืน เปนบานเพื่อนของนักศึกษาหรือเปน

บานของผูอ่ืนท่ีนักศึกษาไปใชอินเทอรเน็ต 

   3.3.2.5  สถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (Internet Café)  

   3.3.2.6  อ่ืน ๆ หมายถึงสถานท่ีท่ีนักศึกษาไปใชอินเทอรเน็ตนอกเหนือจากท่ี

ไดกลาวมา 

 3.3.3  ความสัมพันธกับครอบครัว หมายถึง ความผูกพันรักใคร การใหความอบอุน การ

ทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกในครอบครัว การใหคําปรึกษา การเอาใจใส บอกถึงระดับของ

อิทธิพลของครอบครัวอยูในทางท่ีมาก ปานกลางหรือนอย 

 3.3.4  ความสัมพันธกับเพ่ือน หมายถึง ความใกลชิดสนิทสนม ความรักผูกพันระหวาง

กัน  ซ่ึงเพ่ือนนั้นมีอิทธิพลตอความคิดและแสดงออกของวัยรุน บอกถึงระดับความสัมพันธระหวาง

เพ่ือนอยูในทางท่ีมาก ปานกลางหรือนอย 

 3.3.5  การใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืน หมายถึง งานอดิเรกซ่ึงเปนการมีสวนรวมใน

กิจกรรมกับผูอ่ืน เปนการใชเวลาวาง ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ นั้นมีอิทธิพลตอความคิดและการแสดงออก

ตามวัยของนักศึกษา บงบอกถึงการใชเวลาวางของนักศึกษา  

 3.3.6  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หมายถึง การปฏิบัติตนในการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตซ่ึงไมเปนการใชไปในทางท่ีรบกวน ลักลอบหรือกอใหเกิดผลกระทบ

ตอผูอ่ืน 
  3.3.7  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หมายถึง  

การรับ/ทราบในกฏระเบียบของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของสังคม ซ่ึงปจจุบันไดมี 

กฎหมาย พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ออกมารองรับ

เปนบรรทัดฐานในการใช 

     3.3.8  วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต หมายถึง ลักษณะของการใชและเนื้อหาท่ี

ผูใชอินเทอรเนต็นั้นใชเปนประจําหรือไมประจํา โดยประกอบดวย 

  3.3.8.1  เพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการ

สนทนาหรือติดตอสัมพันธกบัผูอ่ืนผานโปรแกรมสนทนาตาง ๆ อาทิเชน Msn , Camfrog  หรือหอง

สนทนา Chatroom   หรือเว็บไซตท่ีเปน Social Network อาทิเชน Hi5  Facebook 
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  3.3.8.2  เพ่ือซ้ือขายสินคาออนไลน หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเลือกซ้ือ

หรือเลือกดูสินคา ท่ีมีการบริการในเว็บไซตตาง ๆ ไมวาสินคานั้นจะเปนสินคาวัตถุ  หรือสินคา

บริการ  

  3.3.8.3  เพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ ดาวนโหลดขอมูล หมายถึงการใช

อินเทอรเน็ตเพ่ือความบังเทิง โดยการใชเพ่ือดูหนังในอินเทอรเน็ต หรือ ฟงเพลง ดาวนโหลดขอมูล

ตาง ๆ ท่ีตองการในเว็บไซต ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเนนไปทางดานความบันเทิงเปนหลัก 

  3.3.8.4  เพ่ือเลนเกมออนไลน หมายถึงการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือวัตถุประสงคในการ

เลนเกมเปนหลัก ซ่ึงเปนเกมท่ีมีอยูตามเว็บไซตตาง ๆ หรือจะเปนการเช่ือมตออินเทอรเน็ตเพ่ือเลน

เกมท่ีตองเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

    3.3.8.5  เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ หมายถึงการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาไปชม ภาพ

โปเปลือย วิดีโอโป หรือเรื่องราวท่ีเปนเรื่องลามก เกี่ยวกับเพศสัมพันธ ซ่ึงในประเทศไทยถือวา

เว็บไซตเหลานี้จัดอยูในประเภทท่ีผิดกฎหมาย 

  3.3.8.6  เพ่ือหาความรูและ เพ่ือการศึกษาเลาเรียน หมายถึงการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือ

การแสวงหาความรู หาขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน หรือใชเพ่ือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

การศึกษา  

 3.3.9  พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต  หมายถึง ไมสามารถลด ละ หรือหยุดการใช

อินเทอรเน็ต  ตองการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น  มีความรูสึก “ไมพอใจ” ถาไมไดใชอินเทอรเน็ต  ใช

อินเทอรเน็ตจนสงผลกระทบตอสุขภาพ  การเรียน/การงาน และความสัมพันธกับผูใกลชิด 

   

3.4  ประชากรและการเลือกตัวอยางในการศึกษา 

 

  กลุมประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภาคปกติ (ยกเวนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) จํานวนท้ังหมด 7,230 คน (ขอมูลจากระบบลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ออกใหเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551)  

 การหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยไดใชสูตรของ Yamane 

n   = N 

 1+N(e²) 

n  = ขนาดของตัวอยาง 
N  = จํานวนท้ังหมดของประชากร 
e  = คาความคลาดเคล่ือน 
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 จากการคํานวณดวยสูตร ดังนี้   

n   = 7,230 

 1+7,230(0.05²) 

  

n  = 380 

      

 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัยในครั้งนี้จึงเทากับ  380 คน 

  

 ในการกําหนดกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ ไดใชเทคนิคการหากลุมตัวอยางแบบ

หลายขั้น (Multi-Stage Random Sampling) 

 

 ขั้นท่ีหนึ่ง เปนการหากลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมแยกตามแตละคณะในมหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต ซ่ึงแยกตามจํานวนนักศึกษาภาคปกติแตละคณะไดดังนี้ คณะบริหารธุรกิจ 2,583 คน คณะ

นิติศาสตร 250 คน คณะนิ เทศศาสตร 1,028 คน คณะวิศวกรรมศาสตร 1,136 คน  คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 333 คน คณะศิลปศาสตร 1,658  คน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 242  

คน เม่ือจะนํามาหาจํานวนกลุมตัวอยาง ตามแตละคณะ โดยใชสูตรดังนี ้

 ni= n Ni 

                    N 

        ni = จํานวนตัวอยางในแตละคณะ 

        n= จํานวนตัวอยางท้ังหมด (380) 

        Ni= จํานวนของประชากรแตละคณะ  

        N= จํานวนตัวอยางท้ังหมดของประชากร (7,230) 

        i= ลําดับท่ี 1, 2, 3,  

 

       เชน    ni =   380*2,583 (คณะบริหารธุรกิจ)  = 135  คน  

                                7,230 

 ดังนั้นเม่ือทําการหากลุมตัวอยางจากทุกคณะจะไดกลุมตัวอยางดังนี ้

  คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน   135  คน 

  คณะนิติศาสตร   จํานวน 13  คน  

  คณะนิเทศศาสตร  จํานวน  54  คน 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 59  คน 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   จํานวน 17  คน 

  คณะศิลปศาสตร   จํานวน  87 คน 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จํานวน  12  คน 

 เพ่ือเปนการงายตอขั้นตอนในการเก็บขอมูล จึงไดปรับจํานวนของกลุมตัวอยางในแตละ

คณะเพื่อความเหมาะสมตอการเก็บในขั้นตอนตอไป เปนดังนี ้(ดังตารางท่ี 3.1) 

 

ตารางท่ี 3.1   แสดงจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาจําแนกตามคณะ 

 

คณะ จํานวน เพ่ิมเปน 

คณะบริหารธุรกิจ   135  คน 140  คน 
คณะนิติศาสตร    13  คน 20  คน 
คณะนิเทศศาสตร   54  คน 60 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร   59  คน 60  คน 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร    17  คน 20  คน 
คณะศิลปศาสตร    87 คน 100 คน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  12  คน 20  คน 

รวม 380  คน 420  คน 
  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา รวมทั้งส้ิน จํานวน 420  คน ท้ังชายและหญิง  

  

 ขั้นท่ีสอง   เม่ือไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาแยกตามแตละคณะแลว  จากน้ันจึงได

ทําการกําหนดโควตาของกลุมตัวอยาง ตามแตละช้ันป ของแตละคณะ ซ่ึงมี 4 ช้ันป เทา ๆ กัน 

 ขั้นท่ีสาม  เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางไปตามแตละช้ันป แลวจึงใชวิธีการสุมแบบเจาะจง ใน

การศึกษา  
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3.5  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 สวนท่ี 1. มีท้ังหมด 7 ขอ ประกอบไปดวย   

 ขอ 1 – 4  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ศาสนา  ช้ันป

การศึกษา และสถานท่ีใชอินเทอรเน็ต เปนลักษณะของคําถามปลายปดใหเลือกตอบ  

 ขอ 5  เปนคําถามเกี่ยวกับการใชเวลาวาง/กิจกรรม ซ่ึงถามถึงการใชเวลากับงานอดิเรก 

โดยเปนคาํถามปลายเปด ใหผูตอบเขียนตอบลงในชองขอคําถาม ประกอบดวยวันธรรมดา (จันทร- 

ศุกร) กับวันหยุด (เสาร- อาทิตย)  

 ขอ 6  เปนคําถามเรื่องการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต โดยเปนคําถามปลายปดใหคาคะแนน ดังนี้ 

 

ไมทราบในรายละเอียด ใหคะแนนเทากับ 1 

ทราบบางเล็กนอย ใหคะแนนเทากับ 2 

ทราบคอนขางมาก ใหคะแนนเทากับ 3 

มาก ใหคะแนนเทากับ 4 

   

 ขอ 7  เปนคําถามเกี่ยวกับเวลาของการใชอินเทอรเน็ตในรอบวันของสัปดาห โดยเปน

คําถามปลายเปด   

สวนท่ี 2  มีท้ังหมด 19 ขอ ประกอบไปดวย 

ขอคําถามท่ีเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 4 ระดับ  ขอคําถามเรื่องความสัมพันธใน

ครอบครัว จํานวน 9 ขอ (ขอ 1,2,3,4,6,8 เปนขอคําถามบวก ขอ 5,7,9 เปนขอคําถามลบ)  และขอ

คําถามเรื่องความสัมพันธกับเพ่ือน จํานวน 10 ขอ    

 

  

  

 

 

 

 

 

  ขอคําถามเชิงบวก 

จริง ใหคะแนนเทากับ 4 

คอนขางจริง ใหคะแนนเทากับ 3 

ไมคอยจริง ใหคะแนนเทากับ 2 

ไมจริง ใหคะแนนเทากับ 1 
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 สวนท่ี 3. มีท้ังหมด 9 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตซ่ึงเปนคําถามแบบประเมินคา(Rating Scale)  4 ระดับ  

  

นอยมาก/ไมเคยเลย รอยละ 0-20 ใหคะแนนเทากับ 4 
เปนครั้งคราว รอยละ 21-50 ใหคะแนนเทากับ 3 

บอยครั้ง รอยละ 51-80 ใหคะแนนเทากับ 2 

เปนประจํา รอยละ 81-100 ใหคะแนนเทากับ 1 

           

 สวนท่ี 4.  เปนขอคําถามเรื่องวัตถุประสงคของการใชและพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

  4.1  ขอคําถามถึงวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต  โดยมีท้ังหมด 6 ขอ ซ่ึงใน

แตละขอคําถามจะมีลักษณะของคําถามปลายเปดและปลายปด   

           4.1.1  ในสวนของคําถามปลายเปด จะเปนการถามถึงเวลาโดยประมาณใน

การใชอินเทอรเน็ตของแตละกิจกรรม ซ่ึงแยกเปนวันธรรมดา (จันทร-ศุกร)  และวันหยุด(เสาร-

อาทิตย)  

            4.1.2  ในสวนของคําถามปลายปด เปนคําถามใหผูตอบเลือกตอบในชอง

ของชวงเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ต  และในชองของการตั้งใจเวลากับกิจกรรมนั้นวามากกวา หรือนอย

กวาท่ีตั้งใจไว   

  4.2  ขอคําถามถึงพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต โดยมีท้ังหมด 8 ขอ ซ่ึงเปนขอ

คําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยแยกเปน 6 กิจกรรมในแตละขอคําถาม และมี

คะแนนดังนี้ 

 

 

 

 

ขอคําถาเชิงลบ 
ไมจริง ใหคะแนนเทากับ 4 

ไมคอยจริง ใหคะแนนเทากับ 3 

คอนขางจริง ใหคะแนนเทากับ 2 

จริง ใหคะแนนเทากับ 1 
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เปนประจํา ใหคะแนนเทากับ 5 

บอยมาก ใหคะแนนเทากับ 4 

บอย ใหคะแนนเทากับ 3 

เปนครั้งคราว ใหคะแนนเทากับ 2 

ไมบอย ใหคะแนนเทากับ 1 

ไมเคยเลย ใหคะแนนเทากับ 0 

 

3.6  เกณฑในการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 

 ในเกณฑการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต นับเอาคะแนนจากสองสวนคําถาม คือ 

 3.6.1  สวนขอคําถามถึง การใชเวลามาก / นอย กวาท่ีตั้งใจใชท่ีมีคาคะแนนดังนี้ 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

 3.6.2  สวนขอคําถามพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในแตละกิจกรรมที่มีคาคะแนนดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

มากกวาตั้งใจ   
วันธรรมดา ใหคะแนนเทากับ 3 

วันหยุด ใหคะแนนเทากับ 2 
   

นอยกวาตั้งใจ   

วันธรรมดา ใหคะแนนเทากับ 0 

วันหยุด ใหคะแนนเทากับ 0 

เปนประจํา ใหคะแนนเทากับ 5 

บอยมาก ใหคะแนนเทากับ 4 

บอย ใหคะแนนเทากับ 3 

เปนครั้งคราว ใหคะแนนเทากับ 2 

ไมบอย ใหคะแนนเทากับ 1 

ไมเคยเลย ใหคะแนนเทากับ 0 
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 เม่ือนําคะแนนท่ีไดท้ัง 2 สวนของขอคําถามมารวมกันแลว จะพบวา คะแนนต่ําสุดอยูท่ี 0 

คะแนนและคาคะแนนสูงสุดอยู 45  คะแนนจึงทําการแบงชวงช้ันของการใหคาคะแนน และอธิบาย

ผลของคาคะแนนดังนี้ โดยสาเหตุในการใหคาคะแนนของคําถามการใชเวลามาก / นอย กวาท่ีตั้งใจ

ใชแตกตางจากขอคําถามพฤติกรรมการใชเพราะ เปนคําถามท่ีบงบอกถึงการไมสามารถควบคุม

เวลาในการใช อินเทอรเน็ตของตนได  ซ่ึงผูวิจัยเล็งเห็นวาเปนสวนสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง

นอกเหนือไปจากทางดานอารมณ ดานสังคมและผลกระทบของผูท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 

 ในการวัดนี้จะเปนการวัดจากคะแนนตามแตละวัตถุประสงคของการใชซ่ึงถาวัตถุประสงค

ของการใชใดวัตถุประสงคหนึ่งหรือเกินกวาหนึ่งวัตถุประสงคของการใชมีคาคะแนนตามเกณฑ

ของการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตท่ีตั้งไว ก็จะถือผูนั้นมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต (ดัง

ตารางท่ี 3.2) 

 

3.7  การทดสอบเคร่ืองมือ 

 

 หลังจากท่ีทําแบบสอบถามแลวนั้นไดนําไปหาความตรงตามเนื้อหา(Face Validity) และ

ทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยปรากฏผลการทดสอบไดดังนี ้

 3.7.1  การหาความตรงตามเนื้อหา (Face Validity) ของแบบสอบถาม ซ่ึงไดนําแบบสอบถาม

ท่ีสรางขึ้นนั้นใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน(ภาคผนวก ข.) 

ตรวจสอบแกไข แลวทําการปรับปรุงใหมีเนื้อหาและขอคําถามใหตรงกับกรอบแนวคิดท่ี

ทําการศึกษา 

 3.7.2  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ 

(Pretest) กับกลุมตัวอยางท่ีลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ีจะทําการศึกษาโดยทดลองใชกับ

ตารางท่ี 3.2 เกณฑการวัดพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 

รอยละ คะแนน เกณฑ 

00-49 0-22 -  เปนผูใชอินเทอรเน็ตปกติท่ีสามารถควบคุมการใชของตนเองได 

50-79 23-35 -  มีแนวโนมท่ีเส่ียงตอการติดอินเทอรเน็ต  

80-100 36-45 -  มีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 



 70

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 40 คน  แลวนําแบบสอบถามมาทดสอบความเช่ือม่ันโดยวิธี

หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ซ่ึงไดคาแอลฟา แยกตามแตละดานดังนี ้

  3.7.2.1  ดานความสัมพันธกับครอบครัว  คาความเช่ือม่ันเทากับ  .67  

  3.7.2.2  ดานความสัมพันธกับเพ่ือน  คาความเช่ือม่ันเทากับ  .76 

   3.7.2.3  ดานลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คาความเชื่อมั่นเทากับ .60  

  3.7.2.4  ดานพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตนั้น เม่ือแยกตามวัตถุประสงคของการ

ใช ท้ัง 6 ประเด็น ไดคาความเช่ือม่ันดังนี้  1)  เพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป คาความเช่ือม่ัน

เทากับ .89  2)  เพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน คาความเช่ือม่ันเทากับ .91  3) เพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล คาความเช่ือม่ันเทากับ .91  4)  เพ่ือเลนเกมออนไลน  

คาความเช่ือม่ันเทากับ .90  5)  เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ คาความเช่ือม่ันเทากับ .87  6)  เพ่ือคนหา

ความรูและการศึกษาเลาเรียน คาความเช่ือม่ันเทากับ .89 

 

3.8  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลนี้ทําดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

โดยใชสถิติ ดังนี ้

 3.8.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการหาคาทางสถิติพ้ืนฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยคํานวณเปนรอยละ ความถ่ี และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3.8.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Deviation) เพ่ือทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามโดยใชสถิติไดแก Pearson Chi-square ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

ตามกับตัวแปรอิสระ   

 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนตอนปลาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ผูวิจัยไดแบงขอมูลในการวิเคราะหไวดังนี้  

 4.1  ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไป 

 4.2  ผลการศึกษาปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอ่ืน 

 4.3  ผลการศึกษาปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 4.4  ผลการศึกษาพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 4.5  ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

 

4.1  ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลและขอมูลทั่วไป 

 

 จากการศึกษาลักษณะของปจจัยสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปน

นักศึกษา จํานวน 420 คน ดวยแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะหทางดานขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ปรากฏดังนี้  (แสดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.1) 

 

 4.1.1  เพศ 

 ผลการศึกษาพบวา จํานวนของกลุมตัวอยางเพศชายกับเพศหญิงมีจํานวนใกลเคียงกัน โดย

กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวนมากกวาเล็กนอย คือมีจํานวน 223 คน รอยละ 53.10 สวนเพศหญิงมี

จํานวน 197 คน รอยละ 46.90 

 

 4.1.2  ชวงอาย ุ

 ผลการศึกษาพบวา ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีอยูในชวงอายุ 17-20 ป 

จํานวน 219 คน  รอยละ 52.14 และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 21 ปขึ้นไปนั้นมีจํานวน 201 คน รอยละ 

47.86 คน 
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 4.1.3  ศาสนา  

 ผลการศึกษาพบวา การนับถือศาสนาของกลุมตัวอยาง  นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด โดยมี

จํานวน 327 คน รอยละ 77.86 รองลงมาคือ นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 77 คน  รอยละ 18.33 และ

นับถือศาสนาคริสตและอ่ืน ๆ จํานวน 16 คน รอยละ 3.81  ตามลําดับ 

 

 4.1.4  สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 

 ผลการศึกษาพบวา สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ บาน(ท่ีอยูอาศัย

รวมกับครอบครัว) โดยมีจํานวน 144 คน  รอยละ 34.29 รองลงมาคือ หอพักนักศึกษา จํานวน 106 

คน รอยละ 25.24 สถานท่ีใชบริการ  รานอินเทอรเน็ตและอ่ืน ๆ จํานวน 90 คน รอยละ 21.43 และ

สถานศึกษา (คณะ / ภาควิชา / ศูนยคอมพิวเตอร) จํานวน 80 คน รอยละ 19.05  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงขอมูลท่ัวไป 

 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

เพศ 

      ชาย 223 53.10 

      หญิง 197 46.90 

ชวงอายุ 

      17-20 ป 219 52.14 

      21  ปขึ้นไป 201 47.86 

ศาสนา 

      พุทธ 327 77.86 

      อิสลาม 77 18.33 

      คริสตและอ่ืน ๆ 16 3.81 

สถานท่ีใชอินเทอรเน็ต 

      สถานศึกษา(คณะ/ภาควิขา/ศูนยคอมฯ) 80 19.05 

      หอพักนักศึกษา 106 25.24 

      บาน (ท่ีอยูรวมกับครอบครัว) 144 34.29 

      สถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ตและอ่ืน  ๆ 90 21.43 
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 4.1.5  การใชเวลากับอินเทอรเน็ต 

 เม่ือทําการวิเคราะหผลการใชเวลากับอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางวาใชเวลาโดยเฉล่ียตอ

วันเทาไร ซ่ึงในการสอบถามไดแยกประเภทของวันในการใชเปน 2 ประเภทคือ วันธรรมดา ไดแก 

วันจันทรถึงวันศุกร  และวันหยุด ไดแก วันเสารและวันอาทิตย สาเหตุท่ีแยกเนื่องจาก กลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาซ่ึงในวนัธรรมดานั้นจะตองมีภาระหนาท่ีในการศึกษาเลาเรียนเปนหลัก แตกตางจาก

วันหยุดท่ีจะไมมีภาระหนาท่ีในการศึกษาเลาเรียนเหมือนวันธรรมดา และจากการวิเคราะหพบวา  

เวลาเฉล่ียท่ีใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางในชวงวันของวันธรรมดา  เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 14 นาที     

และชวงวันของวันหยุด เฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 01 นาที จะพบวาเวลาเฉล่ียท่ีปรากฏนั้นสะทอนถึงการมี

เวลาท่ีจะใชอินเทอรเน็ตในวันหยุด มากกวาวันธรรมดา (ดังตาราง 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2   แสดงการใชเวลากับอินเทอรเน็ตโดยประมาณ 

 

ประมาณเวลาที่ใชอินเทอรเน็ต เวลาโดยเฉลี่ย 

เวลาท่ีใชอินเทอรเน็ตในรอบวันแตละสัปดาห 

      วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 2 ช่ัวโมง  14 นาที 

      วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 3 ช่ัวโมง  01 นาที 

 

 นอกจากนั้นเม่ือทําการวิเคราะหเวลาเฉล่ียของการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางโดยแยก

ออกตามวัตถุประสงคของการใชพบวา ในชวงวันของวันธรรมดากลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลา

เฉล่ียตามแตละวัตถุประสงคใกลเคียงกัน ท่ีแตกตางกันก็คือวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคาและบริการออนไลนท่ีใชเวลาเฉล่ียนอยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  ใชเพ่ือความบันเทิง ดู

หนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 31 นาที ใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  

เฉล่ีย 2 ช่ัวโม 27 นาที ใชเพ่ือเลนเกมออนไลน เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 22 นาที ใชเพ่ือคนหาความรูและ

การศึกษาเลาเรียน เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 15 นาที ใชในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง และ ใชเพ่ือซ้ือ

ขายสินคาบริการออนไลน เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 24 นาที ตามลําดับ 

 ในทางดานชวงวันของวันหยุด พบวามีความแตกตางกันมากกวาเวลาเฉล่ียของการใช

อินเทอรเน็ตตามวตัถุประสงคในชวงวันของวันธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี ้การใชเวลาเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือ ใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  เฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 27 นาที รองลงมาคือ การใชเพ่ือความ
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บันเทิง  ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล เฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 21 นาที  การใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

เฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 18 นาที การใชเพ่ือคนหาความรูและการศึกษาเลาเรียน เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 50 นาที    

การใชในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 22 นาที และการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการ

ออนไลน เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 47 นาที  ตามลําดับ (ดังตาราง 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.3   แสดงการใชเวลากับอินเทอรเน็ตโดยประมาณ แยกตามวัตถุประสงคของการใช 

ประมาณเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตแยกตามวัตถุประสงค เวลาโดยเฉลี่ย 

เวลาในการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 2 ช่ัวโมง 27 นาที 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 3 ช่ัวโมง 27 นาที 

เวลาในการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน  

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 1 ช่ัวโมง 24 นาที 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 1 ช่ัวโมง 47 นาที 

เวลาในการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 2 ช่ัวโมง 31 นาที 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 3 ช่ัวโมง 21 นาที 

เวลาในการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน วันธรรมดา 

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 2 ช่ัวโมง 22 นาที 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 3 ช่ัวโมง 18 นาที 

เวลาในการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 2 ช่ัวโมง 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 2 ช่ัวโมง 22 นาที 

เวลาในการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 2 ช่ัวโมง 15 นาที 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 2 ช่ัวโมง 50 นาที 
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 เม่ือพิจารณาถึงชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางแลวนั้นก็จะพบวา ในวัน

ธรรมดา กลุมตัวอยางจะใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 16.01-22.00 น. มากท่ีสุด จํานวน 228 คน     

รอยละ 54.30 รองลงมาคือ ชวงเวลา 09.01-16.00 น. จํานวน 137 คน รอยละ 32.60  ชวงเวลา 22.01-

06.00 น. จํานวน 72 คน รอยละ 17.10 และชวงเวลา 06.01-09.00 น. จํานวน 20 คน รอยละ 4.80 ซ่ึง

เปนชวงเวลาท่ีมีผูใชนอยท่ีสุด โดยผลของชวงเวลาการใชอินเทอรเน็ตในวันธรรมดาน้ันสอดคลอง

กับชวงเวลาการใชอินเทอรเน็ตในวันหยุดของกลุมตัวอยาง ซ่ึงชวงเวลาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดคือ 16.01-

22.00 จํานวน 223 คน รอยละ 53.10 รองลงมาคือชวงเวลา 09.01-16.00 น. จํานวน 123 คน  รอยละ 

29.30  และชวงเวลา 22.01-06.00 น. จํานวน 117 คน รอยละ 27.90 โดยมีชวงเวลาท่ีมีผูใช

อินเทอรเน็ตนอยท่ีสุดคือ ชวงเวลา 06.01-09.00 น. จํานวน 17 คน รอยละ 4.00 (แสดงรายละเอียด

ในภาพท่ี 4.1) 

 

 

 

ภาพที่ 4.1   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตจําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา 

(จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 นอกจากนั้นเม่ือทําการพิจารณาชวงเวลาของการใชอินเทอรเน็ตโดยแยกออกตาม

วัตถุประสงคของการใชผลปรากฏวา ชวงเวลาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดยังคงเปนชวงเวลา 16.01-22.00 น. 

และชวงเวลาท่ีมีผูใชนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. โดยมีเพียงวัตถุประสงคเดียวท่ีแตกตางออกไปคือ 

วัตถุประสงคของการใชในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ ในวันหยุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

รอยละ 4.00

รอยละ 29.30

รอยล 53.10

รอยละ 27.90

รอยละ 4.80

รอยละ 32.60

รอยละ 54.30

รอยละ 17.10

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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 ชวงเวลาในการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป ในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุด

คือ 16.01-22.00 น. จํานวน 164 คน รอยละ 39.00 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 12 คน 

รอยละ 2.90 ในวันหยุดชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 166 คน รอยละ 39.50 

และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน  11 คน รอยละ 2.60 (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.2) 

 

 

 

ภาพที่ 4.2   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา ติดตอ

สัมพันธท่ัวไป จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด 

(เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาในการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน ในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีใชมาก

ท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 70 คน รอยละ 16.70 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 12 

คน รอยละ 2.90 ในวันหยุดชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 166 คน รอยละ 39.50  

และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 3 คน รอยละ 0.70 (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.3)  

 

 

 

รอยละ 2.60

รอยละ 17.10

รอยละ 39.50

รอยละ 23.80

รอยละ 2.90

รอยละ18.60

รอยละ 39.00

รอยละ 17.10

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.3   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา

และบริการออนไลน จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และ

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาในการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล ในวันธรรมดา 

ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 154 คน รอยละ 36.70 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-

09.00 น. จํานวน 8 คน รอยละ 1.90 ในวันหยุดชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 

149 คน รอยละ 35.50 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 8 คน รอยละ 1.90 (แสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.4) 

 

รอยละ 1.20

รอยละ 8.30

รอยละ 15.00

รอยละ 7.60

รอยละ 0.70

รอยละ 7.40

รอยละ 16.70

รอยละ 6.90

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.4   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดู

หนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา 

(จันทร-ศุกร) และวันหยดุ (เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาในการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน ในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-

22.00 น. จํานวน 112 คน รอยละ 26.70 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 5 คน รอยละ 1.20  

ในวันหยุดชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 98 คน รอยละ 23.30  และนอยท่ีสุดคือ 

06.01-09.00 น. จํานวน  5 คน  รอยละ 1.20 (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.5) 

 

รอยละ 1.90

รอยละ 18.30

รอยละ 35.50

รอยละ 22.90

รอยละ 1.90

รอยละ 16.90

รอยละ 36.70

รอยละ 20.00

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.5   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา  (จันทร-ศุกร) และวันหยุด  

(เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาในการใชในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  ในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-

22.00 น. จํานวน 51 คน รอยละ 12.10 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 4 คน รอยละ 1.00  

ในวันหยุดชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 22.01-06.00 น. จํานวน 48 คน รอยละ 11.40 และนอยท่ีสุดคือ 

06.01-09.00 น. จํานวน 5 คน รอยละ 1.20 (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.6) 

 

 

รอยละ 1.20

รอยละ 11.70

รอยละ 23.30

รอยละ 16.70

รอยละ 1.20

รอยละ 10.70

รอยละ 26.70

รอยละ 12.60

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.6   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับ

ทางเพศ จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา  (จันทร-ศุกร) และวันหยุด 

(เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาในการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน ในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีใช

มากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 154 คน รอยละ 36.70 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น.  

จํานวน 15 คน  รอยละ 3.60 ในวันหยุดชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. จํานวน 170 คน  

รอยละ 40.50 และนอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. จํานวน 16 คน รอยละ 3.80 (แสดงรายละเอียดใน

ภาพท่ี 4.7) 

 

รอยละ 1.20

รอยละ 4.80

รอยละ 11.20

รอยละ 11.40

รอยละ 1.00

รอยละ 4.80

รอยละ 12.10

รอยละ 10.50

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.7   แสดงจํานวนรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและ

เพ่ือการศึกษาเลาเรียน จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และ

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

4.2  ผลการศึกษาปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอื่น  

 

 4.2.1  ความสัมพันธกับครอบครัว 

 จากผลการศึกษาหาคาเฉล่ียของความสัมพันธกับครอบครัวของกลุมตัวอยาง พบวา 

ภาพรวมของความสัมพันธกับครอบครัวของกลุมตัวอยางอยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.33  

และ เม่ือพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในดานความสัมพันธกับ

ครอบครัวนั้น คือ  รูสึกมีความอบอุนภายในครอบครัว มีคาเฉล่ีย 3.66 รองลงมาคือ สมาชิกใน

ครอบครัวมีการเอาใจใสกันอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.60 อยากใหความสัมพันธระหวางตัวเองและ

สมาชิกในครอบครัวดีขึ้น มีคาเฉล่ีย 3.53 บิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวใหความรักจนรูสึก

และสัมผัสได มีคาเฉล่ีย 3.51 เม่ือประสบปญหาหนักใจ บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวมัก

ชวยเหลือ มีคาเฉล่ีย 3.49 บิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัว มักช่ืนชมเม่ือทําความดี มีคาเฉล่ีย 

3.44 เม่ือกระทําความผิดมักจะถูกตําหนิ จากบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัว  มีคาเฉล่ีย 3.33    

มีกิจกรรมท่ีทํารวมกับบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวบอยครั้ง มีคาเฉล่ีย 3.02 จากท่ีกลาวมา

ท้ังหมดมีคาเฉล่ียตามเกณฑอยูในระดับท่ีมาก ยกเวนเพียงประเด็นท่ีวา มักไมพอใจ บิดา มารดา  

รอยละ 3.80

รอยละ 20.00

รอยละ 40.50

รอยละ 18.10

รอยละ 3.60

รอยละ 25.00

รอยละ 36.70

รอยละ 14.80

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ตารางท่ี 4.6  แสดงการใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา 

 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) จํานวน รอยละ 

นอยกวา 3 ช่ัวโมง 235 69.94 

3 ช่ัวโมงขึ้นไป ถึง  6 ช่ัวโมง 78 23.21 

6 ช่ัวโมงขึ้นไป 23 6.85 

รวม 336 100.00 

*ผูไมตอบ 84 คน  

 

 สวนทางดานการใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญ ใชเวลากับงานอดิเรกตั้งแต 3 ช่ัวโมงขึ้นไป ถึง 6 ช่ัวโมง จํานวน 155 คน รอยละ 45.06 

รองลงมาคือ ใชนอยกวา 3 ช่ัวโมง จํานวน 149 คน รอยละ 43.31 และใช 6 ช่ัวโมงขึ้นไป จํานวน 40 

คน รอยละ 11.63 ตามลําดับ (ดังตาราง 4.7) 

 

ตารางท่ี 4.7   แสดงการใชเวลากับงานอดิเรกในหยุด 

 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) จํานวน รอยละ 

นอยกวา 3 ช่ัวโมง 149 43.31 

3 ช่ัวโมงขึ้นไป ถึง  6 ช่ัวโมง 155 45.06 

6 ช่ัวโมงขึ้นไป 40 11.63 

รวม 344 100.00 

*ผูไมตอบ 76 คน 

 

4.3  ผลการศึกษาปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 

 4.3.1  ลักษณะในการใชคอมพิวคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต และการรับรูกฎระเบียบของ

สังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 ในการศึกษาลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนั้นใชการสอบถามดวย

ประโยคขอคําถามเชิงลบ ฉะนั้นจึงไดทําการกลับคาคะแนนท่ีไดใหกลายเปนบวกกอนทําการ
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 ระดับของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  ผลการศึกษาพบวา  ผูใชท่ีอยูในระดับปกติ 

จํานวน 377 คน รอยละ 89.76 และผูใชท่ีอยูในระดับท่ีเส่ียง จํานวน 39 คน  รอยละ 9.29 โดยมีผูใช

ในระดับท่ีติดในวัตถุประสงคนี้ จํานวน 4  คน รอยละ 0.95  

 ระดับของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีใชท่ีอยูใน

ระดับปกติ จํานวน 272 คน รอยละ 64.76 และผูใชท่ีอยูในระดับท่ีเส่ียง จํานวน 130 คน รอยละ 

30.95 โดยมีผูใชในระดับท่ีติดในวัตถุประสงคนี้ จํานวน 18 คน รอยละ 4.29 (ดังตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10  แสดงระดับการใชอินเทอรเน็ตจําแนกตามวัตถุประสงคของการใช 

 

ระดับของการใช จํานวน รอยละ 

ระดับของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธทั่วไป 

ปกต ิ 300 71.43 

เส่ียง 98 23.33 

ติดอินเทอรเน็ต 22 5.24 

ระดับของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน 

ปกต ิ 357 85.00 

เส่ียง 53 12.62 

ติดอินเทอรเน็ต 10 2.38 

ระดับของการใชเพ่ือความบันเทิง  ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

ปกต ิ 304 72.38 

เส่ียง 102 24.29 

ติดอินเทอรเน็ต 14 3.33 

ระดับของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

ปกต ิ 325 77.38 

เส่ียง 78 18.57 

ติดอินเทอรเน็ต 17 4.05 

ระดับของการใชเพ่ือเร่ืองเกี่ยวกับทางเพศ 

ปกต ิ 377 89.76 

เส่ียง 39 9.29 

ติดอินเทอรเน็ต 4 0.95 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

 

ระดับของการติด จํานวน รอยละ 

ระดับของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

ปกต ิ 272 64.76 

เส่ียง 130 30.95 

ติดอินเทอรเน็ต 18 4.29 

 

 4.4.2  การจําแนกผูมีพฤติกรรมการติดและไมติดอินเทอรเน็ต   

 ในการจําแนกผูติดและไมติดอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางนั้นไดใชวิธีการวัดจากระดับ

ของการติดตามแตละวัตถุประสงคของการใช โดยถือวา ถาอยูในระดับของการติดไมวาจะใน

วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งก็ตามถือวาเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต โดยในการ

จําแนกปรากฏผลดังนี ้ผูติดอินเทอรเน็ต มีจํานวน 48 คน  รอยละ 11.43 และผูไมติดอินเทอรเน็ต มี

จํานวน 372 คน รอยละ 88.57 (ดังตาราท่ี 4.11) 

  

ตารางท่ี 4.11  แสดงการจําแนกผูติดและไมติดอินเทอรเน็ต 

 

จําแนกผูติดและไมติดอินเทอรเน็ต จํานวน รอยละ 

ผูติดอินเทอรเน็ต 48 11.43 

ผูไมติดอินเทอรเน็ต 372 88.57 

 

 ผูติดอินเทอรเน็ตจะใชเวลากับอินเทอรเน็ตในชวงของวันธรรมดา เฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 28 นาที

ในขณะท่ีชวงของวันหยุดจะใชโดยเฉล่ีย 4 ช่ัวโมง 30 นาที (ดังตารางท่ี 4.12)  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการใชเวลากับอินเทอรเน็ตโดยประมาณของผูติดอินเทอรเน็ต 

 

ประมาณเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ต เวลาโดยเฉลี่ย 

เวลาท่ีใชอินเทอรเน็ตในรอบวันแตละสัปดาห 

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 3 ช่ัวโมง  28 นาที 

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 4 ช่ัวโมง  30 นาที 

 

 ในวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตท่ีมีผูติดอินเทอรเน็ตใชมากท่ีสุดคือ การใชเพ่ือ

สนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป จํานวน 22  คน รองลงมาใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

จํานวน 18 คน ใชเพ่ือเลนเกมออนไลน จํานวน 17 คน ใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง และ

ดาวนโหลดขอมูล จํานวน 14 คน ใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน จํานวน 10 คน และใช

เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ จํานวน 4 คน ตามลําดับ โดยท่ีในแตะละวัตถุประสงคของการใชนั้นผูใช

อาจใชในระดับท่ีติดมากกวาหนึ่งวัตถุประสงคของการใชดังกลาว (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.8) 
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* หนวยเปนจํานวนคน ซ่ึงในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต ผูติดอาจติดมากกวาหนึ่ง 

วัตถุประสงคของการใช 

      Re หมายถึง  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

     Ed  หมายถึง  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู  และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

     Ga  หมายถึง  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

     En  หมายถึง  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง และดาวนโหลดขอมูล 

     Sh  หมายถึง  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

     Se  หมายถึง  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

  

ภาพที่ 4.8  แสดงจํานวนผูใชในระดับท่ีติดตามแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 

 อีกท้ังชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของผูท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตนั้นพบวา ใน

วันธรรมดาผูติดอินเทอรเน็ตสวนใหญจะใชในชวงเวลา  16.01 – 22.00 น. มากท่ีสุด รอยละ 60.40  

สวนนอยท่ีสุดคือชวงเวลา  06.01-09.00 น. รอยละ 4.20  ทางดานชวงเวลาในการใชของวันหยุดก็

คลายกันคือชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ ชวงเวลา 16.01 – 22.00 น. รอยละ 58.30  (แสดงรายละเอียด

ในภาพท่ี 4.9) 

22*

18* 17*
14*

10*

4*

Re Ed Ga En Sh Se
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ภาพที่ 4.9  แสดงจํานวนรอยละของการใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ตจําแนกตามชวงเวลา

ของการใชในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 เม่ือพิจารณาถึงชวงเวลาของการใชอินเทอรเน็ตตามวัตถุประสงคของการใชของผูท่ีมี

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตพบวา ในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

ในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดคือ 16.01 – 22.00 น. รอยละ 29.20  และนอยท่ีสุดคือชวงเวลา 

06.01-09.00 น. รอยละ 4.20  ในทางดานชวงเวลาของวันหยุดท่ีใชมากท่ีสุดคือ ชวงเวลา 16.01 – 

22.00 น. รอยละ 33.30   และนอยท่ีสุด คือชวงเวลา 06.01-09.00 น.  รอยละ 4.20  (แสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4. 10) 

 

รอยละ  2.10

รอยละ  41.70

รอยละ  58.30

รอยละ  27.10

รอยละ  4.20

รอยละ  39.60

รอยละ  60.40

รอยละ 18.80

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.10  แสดงจํานวนรอยละของการใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา 

(จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 ในชวงเวลาของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนังฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล ของผูท่ีมี

พฤติกรรมการติดอินเทอร เน็ตพบวาชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดในวันธรรมดาคือ  ชวงเวลา             

16.01-22.00 น.  รอยละ 22.90  นอยท่ีสุดคือ ชวงเวลา 06.01-09.00 น. รอยละ 4.20   (แสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.11) 

 

 

 

รอยละ  4.20

รอยละ  12.50

รอยละ  33.30

รอยละ  18.80

รอยละ  4.20

รอยละ  8.30

รอยละ  29.20

รอยละ  14.60

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.11  แสดงจํานวนรอยละของการใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล จําแนกตามชวงเวลา

ของการใชในวันธรรมดา  (จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน ของผูท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต พบวาใน

วันธรรมดาท่ีใชมากท่ีสุดคือชวงเวลา16.01-22.00 น. รอยละ 22.90  นอยท่ีสุดคือ 06.01-09.00 น. 

รอยละ 2.10  ในทางดานของวันหยุดพบวาชวงท่ีมีผูใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. รอยละ 20.80 

และนอยท่ีสุดคือ ชวงเวลา 06.01-09.00 น. รอยละ 4.20  (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.12) 

 

 

 

รอยละ  2.10

รอยละ  14.60

รอยละ  27.10

รอยละ  18.80

รอยละ  4.20

รอยละ  8.30

รอยละ  22.90

รอยละ  14.60

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.12  แสดงจํานวนรอยละของการใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือเลนเกมออนไลน จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา 

(จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาในการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศของผูท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต ใน

วัตถุประสงคของการใชนี้แตกตางจากวัตถุประสงคของการใชอ่ืน ๆ โดยท่ีชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุด

ของวันธรรมดาคือ ชวงเวลา 22.01-06.00 น. รอยละ 12.50  นอยท่ีสุดคือ ชวงเวลา 06.01-09.00 น. 

โดยท่ีไมมีผูใชในชวงเวลาดังกลาวเลยทั้งในชวงวันธรรมดาหรือวันหยุด  แตในขณะท่ีชวงเวลาของ

วันหยุดนั้น  พบวาชวงเวลาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดพบวา  คือชวงเวลาตั้งแต 16.01-22.00 น. กับ 22.01-

06.00 น. มีสัดสวนท่ีมากเทากันคือ รอยละ 10.40 ท้ังสองชวงเวลา  (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 

4.13) 

รอยละ  4.20

รอยละ  14.60

รอยละ  20.80

รอยละ  20.80

รอยละ  2.10

รอยละ  14.60

รอยละ  22.90

รอยละ  16.70

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ภาพที่ 4.13  แสดงจํานวนรอยละของการใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวันธรรมดา   

(จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

 

 ชวงเวลาของการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  ของผูท่ีมี

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตนั้นพบวา ในวันธรรมดาชวงเวลาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. 

รอยละ 33.30 นอยท่ีสุดคือชวงเวลา 06.01-09.00 น. รอยละ 6.30    เชนเดียวกันกับทางดานวันหยุด

ท่ีชวงเวลาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดคือ 16.01-22.00 น. รอยละ 37.50  และนอยท่ีสุดคือ ชวงเวลา 06.01-

09.00 น. รอยละ 8.30   (แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.14) 

 

 

รอยละ  4.20

รอยละ  10.40

รอยละ  10.40

รอยละ  4.20

รอยละ  4.20

รอยละ  12.50

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด



96 

 

 

 

ภาพที่ 4.14  แสดงจํานวนรอยละของการใชอินเทอรเน็ตของผูติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน จําแนกตามชวงเวลาของการใชในวัน

ธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

  

4.5  ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

 

 4.5.1  การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.1.1  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือการสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติ เพศชาย (รอยละ 50.67)  และเพศหญิง 

(รอยละ 49.33) มีสัดสวนท่ีไมแตกตางกันมากนัก  ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวา เพศชาย 

(รอยละ 60.20)   มากกวาเพศหญิง (รอยละ 39.80)   ซ่ึงมีสัดสวนท่ีแตกตางกัน  และการใชในระดับ

ของการตดิอินเทอรเน็ตนั้นพบวา เพศชาย(รอยละ 54.55) กับเพศหญิง (รอยละ 45.45) แตกตางกัน  

เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square  ไดเทากับ 2.718   และระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติเทากับ 0.257  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา ติดตอสัมพันธท่ัวไป  (ดังตารางท่ี 4.13) 

รอยละ  8.30

รอยละ  16.70

รอยละ  37.50

รอยละ  12.50

รอยละ  6.30

รอยละ  20.80

รอยละ  33.30

รอยละ  8.30

06:01-09:00 น.

09:01-16:00 น.

16:01-22:00 น.

22:01-06:00 น.

วันธรรมดา

วันหยุด
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ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

เพศ 
คา  

Chi-Square 
Sig. ชาย หญิง จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
152 148 300 

2.718 0.257 

(50.67) (49.33) (100.00) 

เส่ียง 
59 39 98 

(60.20) (39.80) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
12 10 22 

(54.55) (45.45) (100.00) 

รวม 
223 197 420 

(53.10) (46.90) (100.00) 

 

  4.5.1.2  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันระหวาง

เพศชาย (รอยละ 50.42) กับเพศหญิง (รอยละ 49.58) ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาเพศชาย 

(รอยละ 66.04) มีจํานวนแตกตางกบัเพศหญิง (รอยละ 33.96) และเม่ือพิจารณาถึงการใชในระดับท่ี

ติดอินเทอรเน็ต พบวาเพศชาย (รอยละ 80.00)  มีจํานวนแตกตางอยางมากกับเพศหญิง (รอยละ 

20.00)    ซ่ึงในการใชแตละระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตนั้น เพศชายจะมีสัดสวนท่ีมาก

ขึ้นแตกตางกับเพศหญิงท่ีมีสัดสวนท่ีลดลงตามระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคนี้  และเม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square  ไดเทากับ 7.497   

และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.024  ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน   

(ดังตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี. 4.14 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

เพศ 
คา  

Chi-Square 
Sig. ชาย หญิง จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
180 177 357 

7.497 0.024 * 

(50.42) (49.58) (100.00) 

เส่ียง 
35 18 53 

(66.04) (33.96) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
8 2 10 

(80.00) (20.00) (100.00) 

รวม 
223 197 420 

(53.10) (46.90) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.1.3  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกติ เพศชาย (รอยละ 49.34) มีสัดสวนท่ี

นอยกวาเพศหญิง (รอยละ 50.66) เพียงเล็กนอย  ทวาการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาเพศชาย (รอยละ 

63.73)  มีสัดสวนท่ีมากกวาเพศหญิง(รอยละ 36.27) และการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตนั้นก็

พบวาเพศชาย (รอยละ 57.14)  มีสัดสวนท่ีมากกวาเพศหญิง (รอยละ 42.86)   เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square  ไดเทากับ 6.440   และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.040  ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีวา  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง  ดูหนงั ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล (ดังตารางท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวน

โหลดขอมูล 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

เพศ 
คา  

Chi-Square 
Sig. ชาย หญิง จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
150 154 304 

6.440 0.040 * 

(49.34) (50.66) (100.00) 

เส่ียง 
65 37 102 

(63.73) (36.27) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
8 6 14 

(57.14) (42.86) (100.00) 

รวม 
223 197 420 

(53.10) (46.90) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.1.4  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดบัของการใชท่ีปกติ เพศชาย (รอยละ49.23) จะมีสัดสวน

ท่ีนอยกวาเพียงเล็กนอยกับเพศหญิง (รอยละ 50.77)   ทวาการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาเพศชาย (รอย

ละ 66.67) มีสัดสวนท่ีแตกตางกับเพศหญิง (รอยละ 33.33) และการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตนั้น 

เพศชาย (รอยละ 65.71)   แตกตางกับเพศหญิง (รอยละ 35.29)   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ 

โดยใชคาสถิติ  Chi-square  ได เทากับ  8.638   และระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ  0.013  

ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  

เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือเลนเกมออนไลน (ดังตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

เพศ 
คา  

Chi-Square 
Sig. ชาย หญิง จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
160 165 325 

8.638 0.013 * 

(49.23) (50.77) (100.00) 

เส่ียง 
52 26 78 

(66.67) (33.33) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
11 6 17 

(64.71) (35.29) (100.00) 

รวม 
223 197 420 

(53.10) (46.90) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.1.5  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกติ เพศชาย (รอยละ 48.54) นอยกวา

เพียงเล็กนอยกับเพศหญิง (รอยละ 51.46)  ทวาการใชในระดับท่ีเส่ียงนั้น เพศชาย (รอยละ 92.31)  มี

สัดสวนท่ีแตกตางอยางมากกับเพศหญิง (รอยละ 7.69)  และการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตนั้น 

พบวามีเพียงเพศชายเทานั้น (รอยละ 100.00)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ    

Chi-square  ไดเทากับ 30.752   และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000  ความสัมพันธดังกลาว

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  เพศของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกีย่วกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.17)  

 

 



101 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

เพศ 
คา  

Chi-Square 
Sig. ชาย หญิง จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
183 194 377 

30.752 0.000 * 

(48.54) (51.46) (100.00) 

เส่ียง 
36 3 39 

(92.31) (7.69) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
4  0 4 

(100.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
223 197 420 

(53.10) (46.90) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.1.6  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีระดับปกตินั้นเพศชาย (รอยละ 46.32) 

นอยกวาเพศหญิง (รอยละ 53.68)  และในระดับท่ีเส่ียงนั้นพบวาเพศชาย (รอยละ 66.92) มากกวา

เพศหญิง (รอยละ 33.08) และเม่ือพิจารณาดท่ีูการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ต พบวา เพศชาย (รอย

ละ 55.56)และเพศหญงิ (รอยละ 44.44)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square  

ไดเทากับ 15.033   และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.001  ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือ

การศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

เพศ 
คา  

Chi-Square 
Sig. ชาย หญิง จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
126 146 272 

15.033 0.001 * 

(46.32) (53.68) (100.00) 

เส่ียง 
87 43 130 

(66.92) (33.08) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
10 8 18 

(55.56) (44.44) (100.00) 

รวม 
223 197 420 

(53.10) (46.90) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 4.5.2  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.2.1  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้น มีสัดสวนท่ีไมแตกตางกันมาก 

คือ ชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 51.67)  และชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 48.33)  และการใชในระดับ

ท่ีเส่ียงนั้นก็พบวา ชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 53.06)  และชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 46.94)ไม

แตกตางกันมาก อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวา ชวงอายุ 17 -20 ป (รอยละ 54.55)  

แตกตางกันไมมากกับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 45.45)   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดย

ใชคาสถิติ Chi-square  ไดเทากับ 0.111   และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.946  ความสัมพันธ

ดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  อายุของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

สนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป    (ดังตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ชวงอาย ุ
คา  

Chi-Square 
Sig. 17-20 ป 21 ปขึ้นไป จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
155 145 300 

0.111 0.946 

(51.67) (48.33) (100.00) 

เส่ียง 
52 46 98 

(53.06) (46.94) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
12 10 22 

(54.55) (45.45) (100.00) 

รวม 
219 201 420 

(52.14) (47.86) (100.00) 

 

  4.5.2.2  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย

ระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 50.70) และ ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 49.30)   อีกท้ังการใชใน

ระดับท่ีเส่ียงพบวาแตกตางกันระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 58.49) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป 

(รอยละ 41.51)  และทางดานการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวามีความแตกตางกันระหวางชวง

อายุ    17-20 ป (รอยละ 70.00) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 30.00)  เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 2.431   และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.297  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ชวงอาย ุ
คา  

Chi-Square 
Sig. 17-20 ป 21 ปขึ้นไป จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
181 176 357 

2.431 0.297 

(50.70) (49.30) (100.00) 

เส่ียง 
31 22 53 

(58.49) (41.51) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
7 3 10 

(70.00) (30.00) (100.00) 

รวม 
219 201 420 

(52.14) (47.86) (100.00) 

 

  4.5.2.3  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย

ระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 50.99) และ ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 49.01)   อีกท้ังการใชใน

ระดับท่ีเส่ียงพบวาแตกตางกันระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 53.92) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป 

(รอยละ 46.08)  และทางดานการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวามีความแตกตางกันระหวางชวง

อายุ    17-20 ป (รอยละ 64.29) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 35.71)  เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 1.119   และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.571  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล (ดังตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวน

โหลดขอมูล 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ชวงอาย ุ
คา  

Chi-Square 
Sig. 17-20 ป 21 ปขึ้นไป จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
155 149 304 

1.119 0.571 

(50.99) (49.01) (100.00) 

เส่ียง 
55 47 102 

(53.92) (46.08) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
9 5 14 

(64.29) (35.71) (100.00) 

รวม 
219 201 420 

(52.14) (47.86) (100.00) 

 

  4.5.2.4  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย

ระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 51.08) และ ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 48.92)   อีกท้ังการใชใน

ระดับท่ีเส่ียงพบวาแตกตางกันระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 53.85) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป 

(รอยละ 46.15)  และทางดานการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวามีความแตกตางกันระหวางชวง

อายุ    17-20 ป (รอยละ 64.71) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 35.29)  เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 1.314  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.518  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน (ดงัตารางท่ี 4.22) 
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ตารางท่ี 4.22   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ชวงอาย ุ
คา  

Chi-Square 
Sig. 17-20 ป 21 ปขึ้นไป จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
166 159 325 

1.314 0.518 

(51.08) (48.92) (100.00) 

เส่ียง 
42 36 78 

(53.85) (46.15) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
11 6 17 

(64.71) (35.29) (100.00) 

รวม 
219 201 420 

(52.14) (47.86) (100.00) 

 

  4.5.2.5  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย

ระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 50.93) และ ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 49.07)   อีกท้ังการใชใน

ระดับท่ีเส่ียงพบวาแตกตางกันระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 58.97) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป 

(รอยละ 41.03)  และทางดานการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวามีความแตกตางกันเปนอยาง

มากระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 100.00) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 0.00) ซ่ึงไมมีผูใช

ในระดับนี้เลย  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 4.623  และ

ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.105  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 

4.23) 
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ตารางท่ี 4.23   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ชวงอาย ุ
คา  

Chi-Square 
Sig. 17-20 ป 21 ปขึ้นไป จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
192 185 377 

4.623 0.105 

(50.93) (49.07) (100.00) 

เส่ียง 
23 16 39 

(58.97) (41.03) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
4 0 4 

(100.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
219 201 420 

(52.14) (47.86) (100.00) 

 

  4.5.2.6  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย

ระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 54.78) และ ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 45.22)   อีกท้ังการใชใน

ระดับท่ีเส่ียงพบวาแตกตางกันระหวางชวงอายุ 17-20 ป (รอยละ 47.69) กับชวงอายุ 21 ปขึ้นไป 

(รอยละ 52.31)  และทางดานการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวามีความแตกตางกันโดยท่ีชวง

อายุ 21 ปขึ้นไป (รอยละ 55.56) มีจํานวนมากกวาชวงอาย 17-20 ป  (รอยละ 44.44)   เม่ือทําการ

ทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 2.217  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.330  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  อายุของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต

ในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรยีน (ดังตารางท่ี 4.24) 
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ตารางท่ี 4.24   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ชวงอาย ุ
คา  

Chi-Square 
Sig. 17-20 ป 21 ปขึ้นไป จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
149 123 272 

2.217 0.330 

(54.78) (45.22) (100.00) 

เส่ียง 
62 68 130 

(47.69) (52.31) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
8 10 18 

(44.44) (55.56) (100.00) 

รวม 
219 201 420 

(52.14) (47.86) (100.00) 

 

 4.5.3  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.3.1  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันโดยผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ (รอยละ 84.15)  มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 15.85)  และในระดับของ

การใชท่ีเส่ียงก็พบวามีผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 71.43) มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอย

ละ 28.57) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 80.94) มากกวาผูท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 18.18)  เชนเดียวกัน   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 7.661  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.022  ความสัมพันธดังกลาว

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  ศาสนาของนักศึกษา

มีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป (ดังตารางท่ี 4.25) 
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ตารางท่ี 4.25   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ศาสนา 
คา  

Chi-Square 
Sig. พุทธ อิสลาม จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
239 45 284 

7.661 0.022 * 

(84.15) (15.85) (100.00) 

เส่ียง 
70 28 98 

(71.43) (28.57) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
18 4 22 

(81.82) (18.18) (100.00) 

รวม 
327 77 404 

(80.94) (19.06) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.3.2  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน  

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันโดยผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ (รอยละ 80.94)  มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 19.06)  และในระดับของ

การใชท่ีเส่ียงก็พบวามีผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 79.25) มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอย

ละ 20.75) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 90.00) มากกวาผูท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 10.00)  เชนเดียวกัน   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 0.631  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.730  ความสัมพันธดังกลาวไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ศาสนาของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคา และบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.26) 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการ

ออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ศาสนา 
คา  

Chi-Square 
Sig. พุทธ อิสลาม จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
276 65 341 

0.631 0.730 

(80.94) (19.06) (100.00) 

เส่ียง 
42 11 53 

(79.25) (20.75) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
9 1 10 

(90.00) (10.00) (100.00) 

รวม 
327 77 404 

(80.94) (19.06) (100.00) 

 

  4.5.3.3  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันโดยผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ (รอยละ 81.31)  มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 18.69)  และในระดับของ

การใชท่ีเส่ียงก็พบวามีผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 79.21) มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอย

ละ 20.79) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 85.71) มากกวาผูท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 14.29)  เชนเดียวกัน   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 0.430  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.807  ความสัมพันธดังกลาวไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ศาสนาของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล (ดังตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ

ดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ศาสนา 
คา  

Chi-Square 
Sig. พุทธ อิสลาม จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
235 54 289 

0.430 0.807 

(81.31) (18.69) (100.00) 

เส่ียง 
80 21 101 

(79.21) (20.79) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
12 2 14 

(85.71) (14.29) (100.00) 

รวม 
327 77 404 

(80.94) (19.06) (100.00) 

 

  4.5.3.4  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันโดยผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ (รอยละ 81.03)  มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 18.97)  และในระดับของ

การใชท่ีเส่ียงก็พบวามีผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 77.63) มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอย

ละ 22.37) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 94.12) มากกวาผูท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 5.88)  เชนเดียวกัน   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 2.454  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.293  ความสัมพันธดังกลาวไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ศาสนาของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน (ดังตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที ่4.28   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ศาสนา 
คา  

Chi-Square 
Sig. พุทธ อิสลาม จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
252 59 311 

2.454 0.293 

(81.03) (18.97) (100.00) 

เส่ียง 
59 17 76 

(77.63) (22.37) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
16 1 17 

(94.12) (5.88) (100.00) 

รวม 
327 77 404 

(80.94) (19.06) (100.00) 

 

  4.5.3.5  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันโดยผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ (รอยละ 81.22)  มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 18.78)  และในระดับของ

การใชท่ีเส่ียงก็พบวามีผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 76.32) มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอย

ละ 23.68) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตมีเพียงผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 100.00)  

เทานั้นโดยไมมีผู ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 0.00) อยูในกลุมนี้   เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 1.486  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.495  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.29) 
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ตารางท่ี 4.29   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ศาสนา 
คา  

Chi-Square 
Sig. พุทธ อิสลาม จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
294 68 362 

1.486 0.495 

(81.22) (18.78) (100.00) 

เส่ียง 
29 9 38 

(76.32) (23.68) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
4 0 4 

(100.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
327 77 404 

(80.94) (19.06) (100.00) 

 

  4.5.3.6  ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ผลการศึกษาพบวาในระดับของการใชท่ีปกตินั้นมีความแตกตางกันโดยผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ (รอยละ 81.15)  มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 18.85)  และในระดับของ

การใชท่ีเส่ียงก็พบวามีผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 79.37) มากกวาผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอย

ละ 20.63) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 88.89) มากกวาผูท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 11.11)  เชนเดียวกัน   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 0.948  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.623  ความสัมพันธดังกลาวไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ศาสนาของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.30) 
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ตารางท่ี 4.30   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลา

เรียน 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ศาสนา 
คา  

Chi-Square 
Sig. พุทธ อิสลาม จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
211 49 260 

0.948 0.623 

(81.15) (18.85) (100.00) 

เส่ียง 
100 26 126 

(79.37) (20.63) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
16 2 18 

(88.89) (11.11) (100.00) 

รวม 
327 77 404 

(80.94) (19.06) (100.00) 

 

 4.5.4  การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 สถานที่ใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.4.1  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 33.33) มากท่ีสุด รองลงมาคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 25.00)   สถานศึกษา 

คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ  (รอยละ 22.00)  และสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต  (รอยละ 19.67)   

ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 36.73) มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือใชท่ีสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 27.55) ใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอย

ละ 24.49) และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 11.22)  อีกท้ังการใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวา ใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 36.36) มากท่ีสุดใกลเคียงกับการ

ใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 31.82) รองลงมาคือการใชท่ีสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต     

(รอยละ 18.18) ใกลเคียงกบัการใชท่ีสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 13.64)   เม่ือทํา
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การทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 7.801  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.253  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป (ดังตารางท่ี 4.31) 

 

ตารางท่ี  4.31   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธ

ท่ัวไป 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. สถานศึกษา หอพัก บาน 
ราน

อินเทอรเน็ต 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกติ 
66 75 100 59 300 

7.801 0.253 

(22.00) (25.00) (33.33) (19.67) (100.00) 

เสี่ยง 
11 24 36 27 98 

(11.22) (24.49) (36.73) (27.55) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 7 8 4 22 

(13.64) (31.82) (36.36) (18.18) (100.00) 

รวม 
80 106 144 90 420 

(19.05) (25.24) (34.29) (21.43) (100.00) 

 

  4.5.4.2  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 33.33) มากท่ีสุด รองลงมาคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 25.21)   สถานศึกษา 

คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ  (รอยละ 20.45)  และสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต  (รอยละ 21.01)   

ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 45.28)  

รองลงมาคือใชในสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ  24.53) ใกลเคียงกับการใชท่ีหอพัก

นักศึกษา (รอยละ 22.64)  และใชท่ีสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 7.55)  อีกท้ังการ
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ใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวามีความใกลเคียงกันคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 40.00)  ใชท่ี

สถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 30.00)  ใชท่ีสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอย

ละ 20.00) และใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว  (รอยละ 10.00)  เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 9.643  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.132  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.32) 

 

ตารางท่ี  4.32   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และ

บริการออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. สถานศึกษา หอพัก บาน 
ราน

อินเทอรเน็ต 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกติ 
73 90 119 75 357 

9.643 0.132 

(20.45) (25.21) (33.33) (21.01) (100.00) 

เสี่ยง 
4 12 24 13 53 

(7.55) (22.64) (45.28) (24.53) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 4 1 2 10 

(30.00) (40.00) (10.00) (20.00) (100.00) 

รวม 
80 106 144 90 420 

(19.05) (25.24) (34.29) (21.43) (100.00) 

 

  4.5.4.3  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ

ดาวนโหลดขอมูล 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 33.22)  รองลงมาคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 22.70) ซ่ึงเทากันกับการใชท่ี

สถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 22.70)  และใชท่ีสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ 
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(รอยละ 21.38)  ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว 

(รอยละ 37.25)  รองลงมาคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 32.35)   ใชท่ีสถานท่ีใชบริการ ราน

อินเทอรเน็ต (รอยละ 19.61)  และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 10.78)  อีกท้ังการ

ใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาไมแตกตางกันมากระหวาง การใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 35.71)  และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 28.57)   หอพัก

นักศึกษา (รอยละ 28.57)  ยกเวนการใชท่ีสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 7.14) ท่ี

แตกตางกัน   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 10.168  และ

ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.113  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟง

เพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  (ดังตารางท่ี 4.33)  

 

ตารางท่ี  4.33   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง  

ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. สถานศึกษา หอพัก บาน 
ราน

อินเทอรเน็ต 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกติ 
65 69 101 69 304 

10.168 0.113 

(21.38) (22.70) (33.22) (22.70) (100.00) 

เสี่ยง 
11 33 38 20 102 

(10.78) (32.35) (37.25) (19.61) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
4 4 5 1 14 

(28.57) (28.57) (35.71) (7.14) (100.00) 

รวม 
80 106 144 90 420 

(19.05) (25.24) (34.29) (21.43) (100.00) 
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  4.5.4.4  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน  

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 34.77) รองลงมาคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 24.00)  ใชท่ีสถานศึกษา คณะ/

ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 21.54) และสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 19.69) 

ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 34.62)  

รองลงมาคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 28.21)   สถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 26.92) 

และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 10.26)  อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ต

พบวาไมแตกตางกันมากระหวางหอพักนักศึกษา (รอยละ 35.29)  สถานท่ีใชบริการ ราน

อินเทอรเน็ต (รอยละ 29.41)  บานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 23.53) และสถานศึกษา 

คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 11.76) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 8.507  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.201  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

เลนเกมออนไลน  (ดังตารางท่ี 4.34)  

 

ตารางท่ี  4.34   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. สถานศึกษา หอพัก บาน 
ราน

อินเทอรเน็ต 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกติ 
70 78 113 64 325 

8.507 0.201 

(21.54) (24.00) (34.77) (19.69) (100.00) 

เสี่ยง 
8 22 27 21 78 

(10.26) (28.21) (34.62) (26.92) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
2 6 4 5 17 

(11.76) (35.29) (23.53) (29.41) (100.00) 

รวม 
80 106 144 90 420 

(19.05) (25.24) (34.29) (21.43) (100.00) 



119 

 

  4.5.4.5  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 35.01)  รองลงมาคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 24.67)   สถานท่ีใชบริการ ราน

อินเทอรเน็ต (รอยละ 20.95) และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 19.36)  ทางดาน

การใชในระดับท่ีเส่ียงพบวามากท่ีสุดคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 30.77) ใกลเคียงกับใชท่ีบาน

ท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 28.21)  สถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 25.64)  

และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 15.38)  อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ต

พบวามีสัดสวนท่ีเทากันท้ังหมด ไมวาจะสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 25.00)   

หอพักนักศึกษา (รอยละ 25.00) บานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 25.00) หรือสถานท่ีใช

บริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 25.00) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 1.856  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.946  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

เรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.35)  

 

ตารางท่ี  4.35   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. สถานศึกษา หอพัก บาน 
ราน

อินเทอรเน็ต 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกติ 
73 93 132 79 377 

1.856 0.946 

(19.36) (24.67) (35.01) (20.95) (100.00) 

เสี่ยง 
6 12 11 10 39 

(15.38) (30.77) (28.21) (25.64) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 1 1 1 4 

(25.00) (25.00) (25.00) (25.00) (100.00) 

รวม 
80 106 144 90 420 

(19.05) (25.24) (34.29) (21.43) (100.00) 
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  4.5.4.6  สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว (รอยละ 35.66) รองลงมาคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 22.43) ซ่ึงเทากันกับ สถานท่ีใช

บริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 22.43)  และสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 19.49) 

ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว (รอยละ 33.08) มากท่ีสุด

รองลงมาคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 29.23) และสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 19.23) 

ใกลเคียงกับการใชท่ีสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 18.46)  อีกท้ังการใชในระดับท่ี

ติดอินเทอรเน็ตพบวามากท่ีสุดคือใชท่ีหอพักนักศึกษา (รอยละ 38.89)  รองลงมาคือบานท่ีอยูอาศัย

รวมกับครอบครัว (รอยละ 22.22) เทากันกับสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต (รอยละ 22.22) และ

สถานศึษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ (รอยละ 16.67)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใช

คาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 4.501  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.611  ความสัมพันธ

ดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  สถานท่ีใช

อินเทอร เน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.36)  
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ตารางท่ี  4.36   แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพื่อ

การศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. สถานศึกษา หอพัก บาน 
ราน

อินเทอรเน็ต 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกติ 
53 61 97 61 272 

4.501 0.611 

(19.49) (22.43) (35.66) (22.43) (100.00) 

เสี่ยง 
24 38 43 25 130 

(18.46) (29.23) (33.08) (19.23) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 7 4 4 18 

(16.67) (38.89) (22.22) (22.22) (100.00) 

รวม 
80 106 144 90 420 

(19.05) (25.24) (34.29) (21.43) (100.00) 

  

 4.5.5  การทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.5.1  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป   

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวใน

ระดับนอย (รอยละ 41.60) รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 31.93) และระดับปานกลาง (รอยละ 

26.47) ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญอยูในระดับนอย (รอยละ 39.51) รองลงมาคือ

ระดับมาก (รอยละ 34.57) และระดับปานกลาง (รอยละ 25.93)  อีกท้ังการใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวาเกินกวาครึ่งอยูในระดับมาก (รอยละ 58.82)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอย

ละ 23.53)  และระดับนอย (รอยละ 17.65)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 5.736  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.220  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับครอบครัว
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ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  (ดังตารางท่ี 4.37)  

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธ

ท่ัวไป 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับครอบครัว 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
99 63 76 238 

5.736 0.220 

(41.60) (26.47) (31.93) (100.00) 

เส่ียง 
32 21 28 81 

(39.51) (25.93) (34.57) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 4 10 17 

(17.65) (23.53) (58.82) (100.00) 

รวม 
134 88 114 336 

(39.88) (26.19) (33.93) (100.00) 

 

  4.5.5.2  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน  

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวใน

ระดับนอย (รอยละ 42.96)  รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 30.58)  และระดับปานกลาง (รอยละ 

26.46)  ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับมาก 

(รอยละ 52.78) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 25.00) และระดับนอย (รอยละ 22.22)  อีกท้ัง

การใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาเกินกวาครึ่งอยูในระดับมาก (รอยละ 66.67) แตกตางกับ

ระดับปานกลาง (รอยละ 22.22) และระดับนอย (รอยละ 11.11)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ 
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โดยใชคาสถิติ  Chi-square ได เทากับ  13.026  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ  0.010  

ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  

ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.38)  

 

ตารางท่ี 4.38 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และ

บริการออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับครอบครัว 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
125 77 89 291 

13.026 0.010* 

(42.96) (26.46) (30.58) (100.00) 

เส่ียง 
8 9 19 36 

(22.22) (25.00) (52.78) (100.000 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 2 6 9 

(11.11) (22.22) (66.67) (100.00) 

รวม 
134 88 114 336 

(39.88) (26.19) (33.93) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.5.3  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ

ดาวนโหลดขอมูล 

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวใน

ระดับนอย (รอยละ 43.72)  รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 31.17) และระดับปานกลาง (รอยละ 

25.10) ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับมาก 

(รอยละ 39.74) รองลงมาคือระดับนอย (รอยละ 32.05) และระดับปานกลาง (รอยละ 28.21) อีกท้ัง
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การใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาเกินกวาครึ่งมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับท่ีมาก 

(รอยละ 54.55)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 36.36)  และระดับนอย (รอยละ 39.88) เม่ือทํา

การทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 8.104  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.091  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ

ดาวนโหลดขอมูล  (ดังตารางท่ี 4.39)  

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟง

เพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับครอบครัว 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
108 62 77 247 

8.104 0.091 

(43.72) (25.10) (31.17) (100.00) 

เส่ียง 
25 22 31 78 

(32.05) (28.21) (39.74) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 4 6 11 

(9.09) (36.36) (54.55) (100.00) 

รวม 
134 88 114 336 

(39.88) (26.19) (33.93) (100.00) 
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  4.5.5.4 ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน   

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวใน

ระดับนอย (รอยละ 42.41)  รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 30.35) และระดับปานกลาง (รอยละ 

27.24)   ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับท่ีมาก 

(รอยละ 42.19)   รองลงมาคือระดับนอย (รอยละ 32.81) และระดับปานกลาง (รอยละ 25.00) อีกท้ัง

การใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในระดับมาก (รอยละ 60.00) รองลงมาคือระดับนอย 

(รอยละ 26.67)  และระดับปานกลาง (รอยละ 13.33)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใช

คาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 8.222  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.084  ความสัมพันธ

ดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  

ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน  (ดังตารางท่ี 4.40)  

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับครอบครัว คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
109 70 78 257 

8.222 0.084 

(42.41) (27.24) (30.35) (100.00) 

เส่ียง 
21 16 27 64 

(32.81) (25.00) (42.19) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
4 2 9 15 

(26.67) (13.33) (60.00) (100.00) 

รวม 
134 88 114 336 

(39.88) (26.19) (33.93) (100.00) 
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  4.5.5.5  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ    

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวใน

ระดับนอย (รอยละ 39.33) รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 34.33)  และระดับปานกลาง (รอยละ 

26.33)  ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับนอย 

(รอยละ 42.42) เชนกัน รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 30.30) และระดับปานกลาง (รอยละ 27.27) 

อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาเกินกวาครึ่งมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับนอย 

(รอยละ 66.67)  และระดับมาก (รอยละ 33.33) โดยไมมีผูท่ีมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับ

ปานกลางเลย เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 1.561  และ

ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.869  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.41)  

 

ตารางท่ี 4.41 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับครอบครัว 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
118 79 103 300 

1.561 0.869 

(39.33) (26.33) (34.33) (100.00) 

เส่ียง 
14 9 10 33 

(42.42) (27.27) (30.30) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
2 0  1 3 

(66.67) ( 0.00) (33.33) (100.00) 

รวม 
134 88 114 336 

(39.88) (26.19) (33.93) (100.00) 
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  4.5.5.6  ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

  ผลการศึกษาพบวาการใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับครอบครัวอยู

ในระดับนอย (รอยละ 42.92)  รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 28.77) ซ่ึงใกลเคียงกับระดับปาน

กลาง (รอยละ 28.30)  ทางดานการใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาผูท่ีมีความสัมพันธกับครอบครัวใน

ระดับมาก (รอยละ 37.96) มีสัดสวนท่ีเทากันกับระดับนอย (รอยละ 37.96)  รองลงมาคือระดับปาน

กลาง (รอยละ 24.07) อีกท้ังการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวา สวนใหญมีความสัมพันธกับ

ครอบครัวในระดับมาก (รอยละ 75.00)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 12.50) ซ่ึงมีสัดสวน

เทากันกับระดับนอย (รอยละ 12.50) เชนกัน และเม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 15.424  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.004  ความสัมพันธดังกลาว

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับ

ครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  (ดังตารางท่ี 4.42)  
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ตารางท่ี 4.42 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับครอบครัวกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพื่อ

การศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับครอบครัว 
คา  

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
91 60 61 212 

15.424 0.004* 

(42.92) (28.30) (28.77) (100.00) 

เส่ียง 
41 26 41 108 

(37.96) (24.07) (37.96) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
2 2 12 16 

(12.50) (12.50) (75.00) (100.00) 

รวม 
134 88 114 336 

(39.88) (26.19) (33.93) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 4.5.6  การทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.6.1  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป   

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

นอย (รอยละ 40.94)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 34.90) และระดับมาก (รอยละ 24.16)  

ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับปานกลาง (รอยละ 

38.78) รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 32.65) และระดับนอย (รอยละ 28.57)   อีกท้ังการใชใน

ระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 45.45) 

รองลงมาคือระดับนอย (รอยละ 36.36) และระดับปานกลาง (รอยละ 18.18) เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 9.944  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.041 ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับ
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สมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป (ดังตารางท่ี 4.43)   

 

ตารางท่ี 4.43 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธ

ท่ัวไป 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับเพ่ือน 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
122 104 72 298 

9.944 0.041* 

(40.94) (34.90) (24.16) (100.00) 

เส่ียง 
28 38 32 98 

(28.57) (38.78) (32.65) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
8 4 10 22 

(36.36) (18.18) (45.45) (100.00) 

รวม 
158 146 114 418 

(37.80) (34.93) (27.27) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.6.2  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน   

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

นอย (รอยละ 38.31)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 36.62)  และระดับมาก (รอยละ 25.07) 

ทางดานผูใชในระดบัท่ีเส่ียงพบวามีความใกลเคียงกันระหวางผูท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

มาก (รอยละ 35.85) และระดับนอย (รอยละ 33.96) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 30.19)   

อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 

60.00) และระดับนอย (รอยละ 40.00)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square 
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ไดเทากับ 10.356  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.033 ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับเพ่ือนของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.44)   

 

ตารางท่ี 4.44 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และ

บริการออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับเพ่ือน 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
136 130 89 355 

10.356 0.033* 

(38.31) (36.62) (25.07) (100.00) 

เส่ียง 
18 16 19 53 

(33.96) (30.19) (35.85) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
4  0 6 10 

(40.00) ( 0.00) (60.00) (100.00) 

รวม 
158 146 114 418 

(37.80) (34.93) (27.27) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.6.3  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือ

ดาวนโหลดขอมูล   

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

นอย (รอยละ 39.74)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 36.09) และระดับมาก (รอยละ 24.17)  

ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาผูท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 34.31) มี
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สัดสวนเทากันกับระดับนอย (รอยละ 34.31)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 31.37)  อีกท้ัง

ผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 42.86) 

ซ่ึงใกลเคียงกับระดับปานกลาง (รอยละ 35.71)  รองลงมาคือระดับนอย (รอยละ 21.43) เม่ือทําการ

ทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 6.274  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.181 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลด

ขอมูล  (ดังตารางท่ี 4.45)   

 

ตารางท่ี 4.45 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟง

เพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับเพ่ือน 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
120 109 73 302 

6.274 0.181 

(39.74) (36.09) (24.17) (100.00) 

เส่ียง 
35 32 35 102 

(34.31) (31.37) (34.31) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 5 6 14 

(21.43) (35.71) (42.86) (100.00) 

รวม 
158 146 114 418 

(37.80) (34.93) (27.27) (100.00) 
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  4.5.6.4  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

นอย (รอยละ 39.63)  รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 36.84) และระดับมาก (รอยละ 23.53) 

ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงพบวามีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 35.90) และระดับ

ปานกลาง (รอยละ 32.05) ซ่ึงมีสัดสวนเทากันกับระดับนอย (รอยละ 32.05) อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวาเกินครึ่งหนึ่งมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 58.82) รองลงมาคือ

ระดับนอย (รอยละ 29.41) และระดับปานกลาง (รอยละ 11.76)   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ 

โดยใชคาสถิติ  Chi-square ได เทากับ  14.411 และระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ  0.006 

ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  

ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน (ดังตารางท่ี 4.46)   

 

ตารางท่ี 4.46 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับเพ่ือน คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
128 119 76 323 

14.411 0.006* 

(39.63) (36.84) (23.53) (100.00) 

เส่ียง 
25 25 28 78 

(32.05) (32.05) (35.90) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
5 2 10 17 

(29.41) (11.76) (58.82) (100.00) 

รวม 
158 146 114 418 

(37.80) (34.93) (27.27) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  4.5.6.5  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

นอย (รอยละ 37.87) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 35.47) และระดับมาก (รอยละ 26.67)  

ทางดานผูใชในระดบัท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับนอย (รอยละ 38.46) 

รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 30.77) ซ่ึงมีสัดสวนเทากันกับระดับมาก (รอยละ 30.77) อีก

ท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวากวาครึ่งเปนผูท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอย

ละ 50.00) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 25.00) ซ่ึงมีสัดสวนเทากันกับระดับนอย (รอยละ 

25.00)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 1.498 และระดับ

นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.833 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดัง

ตารางท่ี 4.47)   

 

ตารางท่ี 4.47 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับเพ่ือน 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
142 133 100 375 

1.498 0.833 

(37.87) (35.47) (26.67) (100.00) 

เส่ียง 
15 12 12 39 

(38.46) (30.77) (30.77) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 1 2 4 

(25.00) (25.00) (50.00) (100.00) 

รวม 
158 146 114 418 

(37.80) (34.93) (27.27) (100.00) 
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  4.5.6.6  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับ

ปานกลาง (รอยละ 40.37) รองลงมาคือระดับนอย (รอยละ 37.04)   และระดับมาก (รอยละ 22.59) 

ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับนอย (รอยละ 40.00) 

รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 31.54) และระดับปานกลาง (รอยละ 28.46) อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับมาก (รอยละ 66.67)  รองลงมาคือ

ระดับนอย (รอยละ 33.33) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 

23.714  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.48)   
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ตารางท่ี 4.48 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับเพ่ือนกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพื่อ

การศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับความสัมพันธกับเพ่ือน 
คา 

Chi-

Square 

Sig. นอย 
ปาน

กลาง 
มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
100 109 61 270 

23.714 0.000* 

(37.04) (40.37) (22.59) (100.00) 

เส่ียง 
52 37 41 130 

(40.00) (28.46) (31.54) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
6 0 12 18 

(33.33) (0.00) (66.67) (100.00) 

รวม 
158 146 114 418 

(37.80) (34.93) (27.27) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 4.5.7  การทดสอบสมมติฐานท่ี 7 การใชเวลาวาง / กิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.7.1  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวัน

ธรรมดานอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 68.09) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 23.40)  และ 

6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 8.51)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก

นอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 73.17) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 24.39) และ 6 ช่ัวโมง

ขึ้นไป (รอยละ 2.44)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก

นอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 78.95)  ซ่ึงมีสัดสวนท่ีแตกตางกันมากกับผูท่ีใชเวลา 3 ช่ัวโมงถึง 6 
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ช่ัวโมง (รอยละ15.79) และ 6 ช่ัวโมงขึ้น (รอยละ 5.26) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใช

คาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 4.309  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.362 ความสัมพันธ

ดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใช

เวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป (ดัง

ตารางท่ี 4.49)   

 

ตารางท่ี 4.49 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันธรรมดา

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
160 55 20 235 

4.309 0.362 

(68.09) (23.40) (8.51) (100.00) 

เส่ียง 
60 20 2 82 

(73.17) (24.39) (2.44) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
15 3 1 19 

(78.95) (15.79) (5.26) (100.00) 

รวม 
235 78 23 336 

(69.94) (23.21) (6.85) (100.00) 
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  4.5.7.2  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคา และบริการออนไลน  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลาวางกับงานอดิเรกนอยกวา 3 

ช่ัวโมง (รอยละ 68.17) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 24.91) และ  6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 6.92)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอย

ละ 78.38) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 16.22) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 5.41) 

อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 

90.00) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 10.00)   เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 4.803  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.293 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมใน

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต

ในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.50)   
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ตารางท่ี 4.50 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันธรรมดา

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคา และบริการออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา  

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

 6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
197 72 20 289 

4.803 0.293 

(68.17) (24.91) (6.92) (100.00) 

เส่ียง 
29 6 2 37 

(78.38) (16.22) (5.41) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
9 0 1 10 

(90.00) (0.00) (10.00) (100.00) 

รวม 
235 78 23 336 

(69.94) (23.21) (6.85) (100.00) 

 

  4.5.7.3  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 

ช่ัวโมง (รอยละ 69.26) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 22.95) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 7.79)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอย

ละ 69.62) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 26.58) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 3.80) 

อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 

84.62) และ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 7.69) ซ่ึงมีสัดสวนท่ีเทากันกับผูใชเวลา 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 7.69) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 3.562  และ

ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.458 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) 
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ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล (ดังตารางท่ี 4.51)  

 

ตารางท่ี 4.51 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันธรรมดา

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 
คา  

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถึง 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
169 56 19 244 

3.562 0.458 

(69.26) (22.95) (7.79) (100.00) 

เส่ียง 
55 21 3 79 

(69.62) (26.58) (3.80) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
11 1 1 13 

(84.62) (7.69) (7.69) (100.00) 

รวม 
235 78 23 336 

(69.94) (23.21) (6.85) (100.00) 

 

  4.5.7.4  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 

ช่ัวโมง (รอยละ 70.38) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 23.85) และ 6 ช่ัวโมงขึ้น (รอย

ละ 5.77) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 

67.74)  รองลงมาคือ  3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 25.81) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 6.45)  อีก

ท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 71.43) 

และ    6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 28.57)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square 
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ไดเทากับ 13.637  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.010 ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวัน

ธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน (ดังตารางท่ี 4.52)   

 

ตารางท่ี 4.52 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันธรรมดา

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 3 

ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถึง 6 

ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
183 62 15 260 

13.637 0.010* 

(70.38) (23.85) (5.77) (100.00) 

เส่ียง 
42 16 4 62 

(67.74) (25.81) (6.45) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
10 0 4 14 

(71.43) (0.00) (28.57) (100.00) 

รวม 
235 78 23 336 

(69.94) (23.21) (6.85) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.7.5  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา  3 

ช่ัวโมง (รอยละ 69.93) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง  (รอยละ 23.20)  และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 6.86)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอย
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ละ 69.23) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 26.92) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 3.85)  

อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 

75.00) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 25.00) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 3.367  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.471 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมใน

วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต

ในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.53)   

 
 

ตารางท่ี 4.53 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันธรรมดา

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 3 

ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถึง  

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
214 71 21 306 

3.367 0.471 

(69.93) (23.20) (6.86) (100.00) 

เส่ียง 
18 7 1 26 

(69.23) (26.92) (3.85) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 0 1 4 

(75.00) (0.00) (25.00) (100.00) 

รวม 
235 78 23 336 

(69.94) (23.21) (6.85) (100.00) 
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  4.5.7.6  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา  3 

ช่ัวโมง (รอยละ 66.81)  รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 25.11) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 8.09) )  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอย

ละ 73.81) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 21.43) และ  6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 4.76)  

อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 

94.12)  และ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 5.88) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 6.832  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.141 ความสัมพันธดังกลาวไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / 

กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.54)   
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ตารางท่ี 4.54 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันธรรมดา

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 3 

ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถึง 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
157 59 19 235 

6.832 0.141 

(66.81) (25.11) (8.09) (100.00) 

เส่ียง 
62 18 4 84 

(73.81) (21.43) (4.76) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
16 1 0 17 

(94.12) (5.88) (0.00) (100.00) 

รวม 
235 78 23 336 

(69.94) (23.21) (6.85) (100.00) 

 

  4.5.7.7  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 

ช่ัวโมง (รอยละ 44.77) ซ่ึงไมแตกตางกันมากกับผูใชเวลานอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 43.51)  

รองลงมาคือ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 11.72)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงาน

อดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง  6 ช่ัวโมง (รอยละ 48.81) รองลงมาคือนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 38.10) และ 6 

ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 13.10)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก

นอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 61.90) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 33.33) และ 6 ช่ัวโมง

ขึ้นไป (รอยละ 4.76) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 4.122  

และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.390 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 
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ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป (ดังตารางท่ี 4.55)   

 

ตารางท่ี 4.55 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันหยุดกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด(เสาร-อาทิตย) 

คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง 

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
104 107 28 239 

4.122 0.390 

(43.51) (44.77) (11.72) (100.00) 

เส่ียง 
32 41 11 84 

(38.10) (48.81) (13.10) (100.00) 

ติด

อินเทอรเน็ต 

13 7 1 21 

(61.90) (33.33) (4.76) (100.00) 

รวม 
149 155 40 344 

(43.31) (45.06) (11.63) (100.00) 

 

  4.5.7.8  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคาและบริการออนไลน  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 

ช่ัวโมง (รอยละ 46.60)  รองลงมาคือนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 41.16) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอย

ละ 12.24)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา  3 ช่ัวโมง (รอยละ 

50.00) รองลงมาคือ  3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 40.00) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 10.00) อีก

ท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา  3 ช่ัวโมง (รอยละ 80.00) 
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และ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ  20.00) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 6.962  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.132 ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมใน

วันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนกัศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.56)   

 

ตารางท่ี 4.56 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันหยุดกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคา และบริการออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด(เสาร-อาทิตย) 

คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
121 137 36 294 

6.962 0.132 

(41.16) (46.60) (12.24) (100.00) 

เส่ียง 
20 16 4 40 

(50.00) (40.00) (10.00) (100.00) 

ติด

อินเทอรเน็ต 

8 2 0 10 

(80.00) (20.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
149 155 40 344 

(43.31) (45.06) (11.63) (100.00) 
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  4.5.7.9  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 

ช่ัวโมง (รอยละ 44.35) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 43.15) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 12.50)   ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง 

(รอยละ 49.40) รองลงมาคือนอยกวา 3  ช่ัวโมง (รอยละ 39.76) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 10.84) 

อีกท้ังผูใชในระดับท่ีตดิอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 

53.85) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับผูท่ีใชเวลานอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 46.15) เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 2.817  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.589  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟง

เพลง หรือดาวนโหลดขอมูล (ดังตารางท่ี 4.57)   
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ตารางท่ี 4.57 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันหยุดกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง 

ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด(เสาร-อาทิตย) 

คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
110 107 31 248 

2.817 0.589 

(44.35) (43.15) (12.50) (100.00) 

เส่ียง 
33 41 9 83 

(39.76) (49.40) (10.84) (100.00) 

ติด

อินเทอรเน็ต 

6 7 0 13 

(46.15) (53.85) (0.00) (100.00) 

รวม 
149 155 40 344 

(43.31) (45.06) (11.63) (100.00) 

 

  4.5.7.10  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันวันหยุด (เสาร-อาทิตย)  ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกตสิวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 

ช่ัวโมง (รอยละ 47.23) รองลงมาคือนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 42.44) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 

10.33) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 

45.76) รองลงมาคือ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 40.68) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 13.56) อีก

ท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 50.00) 

รองลงมาคือ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 28.57) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับผูใชเวลา 3 ช่ัวโมงถึง 6 

ช่ัวโมง (รอยละ 21.43) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิต ิChi-square ไดเทากับ 6.582  

และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.160  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ี
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ระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤตกิรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือเลนเกมออนไลน (ดังตารางท่ี 4.58)   

 

ตารางท่ี 4.58 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันหยุดกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด(เสาร-อาทิตย) 

คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
115 128 28 271 

6.582 0.160 

(42.44) (47.23) (10.33) (100.00) 

เส่ียง 
27 24 8 59 

(45.76) (40.68) (13.56) (100.00) 

ติด

อินเทอรเน็ต 

7 3 4 14 

(50.00) (21.43) (28.57) (100.00) 

รวม 
149 155 40 344 

(43.31) (45.06) (11.63) (100.00) 

 

  4.5.7.11  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 

ช่ัวโมง (รอยละ 45.69) รองลงมาคือนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 43.13) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 

11.18) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก  3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 

44.44) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับผูใชเวลานอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 40.74) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 

(รอยละ 14.81) อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 
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ช่ัวโมง (รอยละ 75.00) และ 6  ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 25.00) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดย

ใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 3.707  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.437  ความสัมพันธ

ดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา  การใช

เวลาวาง / กิจกรรมในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.59)   

 

ตารางท่ี 4.59 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันหยุดกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับ

ทางเพศ 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันหยุด(เสาร-อาทิตย) 

คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถงึ 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
135 143 35 313 

3.707 0.437 

(43.13) (45.69) (11.18) (100.00) 

เส่ียง 
11 12 4 27 

(40.74) (44.44) (14.81) (100.00) 

ติด

อินเทอรเน็ต 

3 0 1 4 

(75.00) (0.00) (25.00) (100.00) 

รวม 
149 155 40 344 

(43.31) (45.06) (11.63) (100.00) 

 

  4.5.7.12  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก 3 ช่ัวโมงถึง 6 

ช่ัวโมง (รอยละ 46.15) รองลงมาคือนอยกวา 3 ช่ัวโมง (รอยละ 40.89) และ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 
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12.96) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา  3 ช่ัวโมง (รอยละ 

45.00) ซ่ึงมีสัดสวนเทากันกับผูใชเวลา 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 45.00) เชนกันและผูใชเวลา 6 

ช่ัวโมงขึ้นไป (รอยละ 10.00)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชเวลากับงานอดิเรก

นอยกวา  3ช่ัวโมง (รอยละ 70.59) และ 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง (รอยละ 29.41) เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 6.830  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.147  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวา  การใชเวลาวาง / กิจกรรมในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือ

การศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.60)   

 

ตารางท่ี 4.60 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชเวลาวางกับงานอดิเรกในวันหยุดกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

การใชเวลากับงานอดิเรกในวันธรรมดา(จันทร-ศุกร) 

คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอยกวา 3 

ชั่วโมง 

3 ชั่วโมงถึง 

6 ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง

ขึ้นไป 
จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
101 114 32 247 

6.830 0.147 

(40.89) (46.15) (12.96) (100.00) 

เส่ียง 
36 36 8 80 

(45.00) (45.00) (10.00) (100.00) 

ติด

อินเทอรเน็ต 

12 5 0 17 

(70.59) (29.41) (0.00) (100.00) 

รวม 
149 155 40 344 

(43.31) (45.06) (11.63) (100.00) 
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 4.5.8  สมมติฐานท่ี 8  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใช

อินเทอรเน็ต 

  4.5.8.1  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีระดับของการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตในระดับดี (รอยละ 39.50)  รองลงมาคือระดับไมด ี(รอยละ 31.93) และระดับปานกลาง 

(รอยละ 28.57) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 57.69)  รองลงมาคือ

ระดับดี (รอยละ 28.21) และระดับปานกลาง (รอยละ 14.10)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ต

สวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 44.44) รองลงมาคือระดับดี (รอยละ 38.89) และระดับไมดี 

(รอยละ 16.67) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 21.894  และ

ระดับนัยสําคญัทางสถิติเทากับ 0.000  ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวาลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษา

มีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป (ดังตารางท่ี 4.61)   
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ตารางท่ี 4.61 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คา 

Chi-

Square 

Sig. ไมด ี ปานกลาง ด ี จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
76 68 94 238 

21.894 0.000* 

(31.93) (28.57) (39.50) (100.00) 

เส่ียง 
45 11 22 78 

(57.69) (14.10) (28.21) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 8 7 18 

(16.67) (44.44) (38.89) (100.00) 

รวม 
124 87 123 334 

(37.13) (26.05) (36.83) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.8.2  ลักษณะในการใชคอมพิว เตอรและอินเทอร เน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขาย

สินคาและบริการออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีระดับของการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตไมดี (รอยละ 37.28) รองลงมาคือระดับดี (รอยละ 35.84) และระดับปานกลาง (รอยละ 

26.88) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 40.00) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียง

กับระดับดี (รอยละ 37.78) และระดับปานกลาง (รอยละ 22.22)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 60.00) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 20.00) ซ่ึง

มีสัดสวนเทากันกับระดับไมดี (รอยละ 20.00) เชนกัน เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใช

คาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 2.902  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.579  ความสัมพันธ

ดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาลักษณะใน
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การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน (ดังตารางท่ี 4.62)   

 

ตารางท่ี 4.62 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คา 

Chi-

Square 

Sig. ไมด ี ปานกลาง ด ี จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
104 75 100 279 

2.902 0.579 

(37.28) (26.88) (35.84) (100.00) 

เส่ียง 
18 10 17 45 

(40.00) (22.22) (37.78) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
2 2 6 10 

(20.00) (20.00) (60.00) (100.00) 

รวม 
124 87 123 334 

(37.13) (26.05) (36.83) (100.00) 

 

  4.5.8.3  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตในระดับท่ีดี (รอยละ 37.55) รองลงมาคือระดับไมดี (รอยละ 34.60)  และระดับปาน

กลาง (รอยละ 27.85) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญอยูในระดับท่ีไมดี (รอยละ 43.53) 

รองลงมาคือระดับดี (รอยละ 35.29) และระดับปานกลาง (รอยละ 21.18)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 41.67) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับระดับดี (รอยละ 

33.33) และระดับปานกลาง (รอยละ 25.00) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-

square ไดเทากับ 2.615  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.636  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป
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ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล (ดังตารางท่ี 4.63)   

 

ตารางท่ี 4.63 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คา 

Chi-

Square 

Sig. ไมด ี ปานกลาง ด ี จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
82 66 89 237 

2.615 0.636 

(34.60) (27.85) (37.55) (100.00) 

เส่ียง 
37 18 30 85 

(43.53) (21.18) (35.29) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
5 3 4 12 

(41.67) (25.00) (33.33) (100.00) 

รวม 
124 87 123 334 

(37.13) (26.05) (36.83) (100.00) 

 

  4.5.8.4  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม

ออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตในระดับท่ีดี (รอยละ 37.20) รองลงมาคือระดับไมดี (รอยละ 33.60) และระดับปาน

กลาง (รอยละ 29.20) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 49.28) 

รองลงมาคือระดับดี (รอยละ 36.23) และระดับปานกลาง (รอยละ 14.49) อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 40.00) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับระดับดี (รอยละ 

33.33) และระดับปานกลาง (รอยละ 26.67) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-
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square ไดเทากับ 8.172  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.085  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน (ดังตารางท่ี 4.64)   

 

ตารางท่ี 4.64 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คา 

Chi-

Square 

Sig. ไมด ี ปานกลาง ด ี จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
84 73 93 250 

8.172 0.085 

(33.60) (29.20) (37.20) (100.00) 

เส่ียง 
34 10 25 69 

(49.28) (14.49) (36.23) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
6 4 5 15 

(40.00) (26.67) (33.33) (100.00) 

รวม 
124 87 123 334 

(37.13) (26.05) (36.83) (100.00) 

 

  4.5.8.5  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตในระดับดี (รอยละ 37.41) รองลงมาคือระดับไมดี (รอยละ 34.01) และระดับปาน

กลาง (รอยละ 28.57) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 58.33) 

รองลงมาคือระดับดี (รอยละ 36.11) และระดับปานกลาง (รอยละ 5.56)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 75.00) และระดับปานกลาง (รอยละ 25.00)  เม่ือทํา
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การทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 14.704  และระดับนัยสําคัญทาง

สถิติเทากับ 0.004  ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีวาลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธ

กับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ (ดัง

ตารางท่ี 4.65)   

 
 

ตารางท่ี 4.65 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คา 

Chi-

Square 

Sig. ไมด ี ปานกลาง ด ี จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
100 84 110 294 

14.704 0.004* 

(34.01) (28.57) (37.41) (100.00) 

เส่ียง 
21 2 13 36 

(58.33) (5.56) (36.11) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 1 0 4 

(75.00) (25.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
124 87 123 334 

(37.13) (26.05) (36.83) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

  4.5.8.6  ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตอยูในระดับไมดี (รอยละ 39.34) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 31.75) และ
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ระดับดี (รอยละ 28.91) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 49.53) 

รองลงมาคือระดับไมดี (รอยละ 35.51) และระดับปานกลาง (รอยละ 14.95)   อีกท้ังผูใชในระดับท่ี

ติดอินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 56.25) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 25.00) 

ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับระดับไมดี (รอยละ 18.75) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ 

Chi-square ไดเทากับ 19.429  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.001  ความสัมพันธดังกลาว

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวาลักษณะในการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  (ดังตารางท่ี 4.66)  

  
 

ตารางท่ี 4.66 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของพฤติกรรม 

การติดอินเทอรเน็ต 

ระดับของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต คา 

Chi-

Square 

Sig. ไมด ี ปานกลาง ด ี จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
83 67 61 211 

19.429 0.001* 

(39.34) (31.75) (28.91) (100.00) 

เส่ียง 
38 16 53 107 

(35.51) (14.95) (49.53) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
3 4 9 16 

(18.75) (25.00) (56.25) (100.00) 

รวม 
124 87 123 334 

(37.13) (26.05) (36.83) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4.5.9  การทดสอบสมมติฐานท่ี 9 การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในแตละ

วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5.9.1  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

สนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือ

บทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 64.44) รองลงมาคือระดับ

มาก (รอยละ 22.22) และระดับนอย (รอยละ 13.33)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญมีการ

ทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาบเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 71.91) และระดับ

มาก (รอยละ 16.85)  และระดับนอย (รอยละ 11.24)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญ

มีการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 

72.22) รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 22.22) และระดับนอย (รอยละ 5.56) เม่ือทําการทดสอบ

ความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 2.546  และระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.642  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีวาการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนา

ติดตอสัมพันธท่ัวไป   (ดังตารางท่ี 4.67)   
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ตารางท่ี 4.67 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาย

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

ระดับการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษ 

ในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต คา 

Chi-Square 
Sig. 

นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
36 174 60 270 

2.546 0.642 

(13.33) (64.44) (22.22) (100.00) 

เส่ียง 
10 64 15 89 

(11.24) (71.91) (16.85) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 13 4 18 

(5.56) (72.22) (22.22) (100.00) 

รวม 
47 251 79 377 

(12.47) (66.58) (20.95) (100.00) 

 

  4.5.9.2  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือ

บทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 68.10) รองลงมาคือระดับ

มาก (รอยละ 19.02) และระดับนอย (รอยละ 12.88)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญมีการ

ทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 56.82) 

รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 31.82)  และระดับนอย (รอยละ 11.36)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

ในระดับปานกลาง (รอยละ 57.14)  ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับระดับมาก (รอยละ 42.86)  เม่ือทําการ

ทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 6.461  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.163  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง
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ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน   (ดังตารางท่ี 4.68)   

 

ตารางท่ี 4.68 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาย

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

ระดับการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษ 

ในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
คา  

Chi-

Square 

Sig. 
นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
42 222 62 326 

6.461 0.163 

(12.88) (68.10) (19.02) (100.00) 

เส่ียง 
5 25 14 44 

(11.36) (56.82) (31.82) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
0 4 3 7 

(0.00) (57.14) (42.86) (100.00) 

รวม 
47 251 79 377 

(12.47) (66.58) (20.95) (100.00) 

 

  4.5.9.3  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือ

บทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 66.67) รองลงมาคือระดับ

มาก (รอยละ 19.71) และระดับนอย (รอยละ 13.62)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงพบวาสวนใหญมี

การทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 

62.35) รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 27.06) และระดับนอย (รอยละ 10.59)   อีกท้ังผูใชในระดับท่ี
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ติดอินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับ

อินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 92.31)  ท่ีเหลือคือระดับมาก (รอยละ 7.69)  เม่ือทําการ

ทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 6.488  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.158  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเนต็ในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล   (ดังตารางท่ี 4.69)   

 

ตารางท่ี 4.69 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาย

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

ระดับการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษ 

ในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
38 186 55 279 

6.488 0.158 

(13.62) (66.67) (19.71) (100.00) 

เส่ียง 
9 53 23 85 

(10.59) (62.35) (27.06) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
0 12 1 13 

(0.00) (92.31) (7.69) (100.00) 

รวม 
47 251 79 377 

(12.47) (66.58) (20.95) (100.00) 
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  4.5.9.4  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

เลนเกมออนไลน 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือ

บทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 67.22) รองลงมาคือระดับ

มาก (รอยละ 20.07) และระดับนอย (รอยละ 12.71)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญมีการ

ทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 61.90) 

รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 25.40) และระดับนอย (รอยละ 12.70) อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

ในระดับปานกลาง (รอยละ 73.33) รองลงมาคอืระดับมาก (รอยละ 20.00) และระดับนอย (รอยละ 

6.67) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 1.462  และระดับ

นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.835  ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอร เน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน   (ดังตารางท่ี 4.70)   
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ตารางท่ี 4.70 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาย

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

ระดับการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษ 

ในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต คา 

Chi-Square 
Sig. 

นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
38 201 60 299 

1.462 0.835 

(12.71) (67.22) (20.07) (100.00) 

เส่ียง 
8 39 16 63 

(12.70) (61.90) (25.40) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 11 3 15 

(6.67) (73.33) (20.00) (100.00) 

รวม 
47 251 79 377 

(12.47) (66.58) (20.95) (100.00) 

 

  4.5.9.5  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

เรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือ

บทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 68.14) รองลงมาคือระดับ

มาก (รอยละ 20.06) และระดับนอย (รอยละ 11.80) ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญมีการ

ทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 50.00) 

รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 29.41) และระดับนอย (รอยละ 20.59)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

ในระดับปานกลาง (รอยละ 75.00) และระดับมาก (รอยละ 25.00) เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ 

โดยใชคาสถิติ  Chi-square ได เทากับ  5.311  และระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ  0.246  

ความสัมพันธดังกลาวไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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ท่ีวาการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศ (ดังตารางท่ี 4.71) 

 

ตารางท่ี 4.71 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาย

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

ระดับการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษ 

ในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
40 231 68 339 

5.311 0.246 

(11.80) (68.14) (20.06) (100.00) 

เส่ียง 
7 17 10 34 

(20.59) (50.00) (29.41) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
0 3 1 4 

(0.00) (75.00) (25.00) (100.00) 

รวม 
47 251 79 377 

(12.47) (66.58) (20.95) (100.00) 

 

  4.5.9.6  การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

หาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

  ผลการศึกษาพบวาผูใชในระดับปกติสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือ

บทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 68.30) รองลงมาคือระดับ

มาก (รอยละ 17.36) และระดับนอย (รอยละ 14.34)  ทางดานผูใชในระดับท่ีเส่ียงสวนใหญมีการ

ทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง (รอยละ 66.33)  

รองลงมาคือระดับมาก (รอยละ 25.51) และระดับนอย (รอยละ 8.16)  อีกท้ังผูใชในระดับท่ีติด
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อินเทอรเน็ตพบวาสวนใหญมีการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

ในระดับมาก (รอยละ 57.14) รองลงมาคือระดับปานกลาง (รอยละ 35.71) และระดับนอย (รอยละ 

7.14)  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Chi-square ไดเทากับ 15.997  และระดับ

นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.004  ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวาการรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอร เน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน (ดังตารางท่ี 4.72)   

 

ตารางท่ี 4.72 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมาย

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 

ระดับของ

พฤติกรรม 

การติด

อินเทอรเน็ต 

ระดับการทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษ 

ในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
คา 

Chi-

Square 

Sig. 
นอย ปานกลาง มาก จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ปกต ิ
38 181 46 265 

15.997 0.004* 

(14.34) (68.30) (17.36) (100.00) 

เส่ียง 
8 65 25 98 

(8.16) (66.33) (25.51) (100.00) 

ติดอินเทอรเน็ต 
1 5 8 14 

(7.14) (35.71) (57.14) (100.00) 

รวม 
47 251 79 377 

(12.47) (66.58) (20.95) (100.00) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 



 

บทท่ี  5  

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  โดยมีกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 420 คน จากมหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต ภาคปกติ ( ยกเวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ) จํานวน 7 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจ  คณะ

นิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1  สรุปลักษณะขอมูลทั่วไปและปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอื่น 

ปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 ผลการศึกษาลักษณะขอมูลท่ัวไปและปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท้ังหมด 420 คน 

พบวามีจํานวนใกลเคียงกัน โดยเปนเพศชาย รอยละ 53.10 และเพศหญิง รอยละ 46.90   ทางดาน

อายุมีสัดสวนใกลเคียงกันคือชวงอายุ 17-20 ปรอยละ 52.14 และชวงอายุ 21 ปขึ้นไปรอยละ 47.86   

นอกจากนั้นการนับถือศาสนาของกลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 77.86 และมีผู

นับถือศาสนาอิสลามอยูมากเชนกันคือรอยละ 18.33  ซ่ึงสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตนั้น

พบวาเกินกวาครึ่งใชในสถานท่ีซ่ึงมีความเปนสวนตัวคือ บาน (ท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว) รอยละ 

34.29 และหอพักนักศึกษารอยละ 25.24   

 ทางดานการใชเวลากับอินเทอรเน็ตในแตละสัปดาหซ่ึงทําการแยกประเภทของวันเปนวัน

ธรรมดา   (จันทร-ศุกร) กับวันหยุด (เสาร-อาทิตย) เห็นไดวาเวลาเฉล่ียในการใชอินเทอรเน็ตใน

วันหยุดของกลุมตัวอยางมากกวาวันธรรมดาคือเฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 01 นาที ในขณะท่ีวันธรรมดาใชโดย

เฉล่ีย  2 ช่ัวโมง 14 นาที เม่ือทําการแยกเวลาในการใชตามวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต

พบวาวันธรรมดานั้นจะใชเวลาโดยเฉล่ียใกลเคียงกันในแตละวัตถุประสงคของการใช ซ่ึงเม่ือดู
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ทางดานของการใชในวันหยุดกลับมีความแตกตางกันมากกวาในแตละวัตถุประสงคของการใช ซ่ึง

มีขอสังเกตวาวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตท่ีมีการใชเวลามากนั้นไมวาจะเปนวันธรรมดา

หรือวันหยุด จะเปนวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลด

ขอมูล การใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  และเพ่ือเลนเกมออนไลน  จึงพบวากลุมตัวอยาง

ยังคงใชอินเทอรเนต็ไปเพื่อความผอนคลาย และบันเทิงเปนสวนใหญ  ซ่ึงการใชอินเทอรเน็ตของ

กลุมตัวอยางนั้นสวนใหญจะใชในชวงเวลา 16.01 – 22.00 น. ท้ังวันธรรมดารอยละ 54.30 และ

วันหยุดรอยละ 53.10   

 ผลการศึกษาปจจัยทางดานความสัมพันธกับผูอ่ืนของกลุมตัวอยาง โดยความสัมพันธกับ

ครอบครัวของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33  ความสัมพันธกับ

เพ่ือนของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 และการใชเวลาวาง / 

กจิกรรมกับผูอ่ืนของนักศึกษา ซ่ึงวัดจากการใชเวลากับงานอดิเรกพบวา ในวันธรรมดาสวนใหญ 

ใชเวลานอยกวา 3 ช่ัวโมง รอยละ 69.94 สวนวันหยุด สวนใหญใชเวลา 3 ช่ัวโมงขึ้นไปถึง 6 ช่ัวโมง 

รอยละ 45.06 

 ผลการศึกษาปจจัยทางลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 

โดยลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับท่ีดี โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.55   และการทราบถึงบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตของนักศึกษา อยู

ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.12  

 

 5.1.2  สรุปผลขอมูลทั่วไปของผูมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต 

 จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 420 คนพบวา ผูใชอินเทอรเน็ตท่ีอยูในเกณฑการติดอินเทอรเน็ต 

จํานวน 48 คน รอยละ 11.43 ซ่ึงเปนสวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนท้ังหมดของกลุมตัวอยางใกลเคียง

กับผลการวิจัยของ ชัชพงศ ตั้งมณี และอรุณี  กําลัง ( 2545: 29) ท่ีศึกษากับนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยจํานวน 380 คนแลวพบวานิสิตท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตเปนจํานวน 35 คน รอยละ 9.2  

 การจําแนกนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตครั้งนีแ้บงเปนเพศชายจํานวน 28 คน 

รอยละ 58.33  และเพศหญิง จํานวน 20 คน รอยละ 41.67  ชวงอายุ 17-20 ป จํานวน 25 คน รอยละ 

52.08 และ 21 ปขึ้นไป จํานวน 23 คน รอยละ 47.92   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธโดยมีจํานวน 41 

คน รอยละ 85.42  และนับถือศาสนาอิสลาม 7 คน รอยละ 14.58  

 นักศึกษาท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญใชอินเทอรเน็ตท่ีหอพักนักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 17 

คน รอยละ 35.42   และมีการใชเวลากับอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียในวันธรรมดา 3 ช่ัวโมง 28 นาทีซ่ึง

มากกวากลุมปกติ 1 ช่ัวโมง 14 นาที  และวันหยุดโดยเฉล่ีย 4 ช่ัวโมง 30 นาทีมากกวากลุมปกติ 1 
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ช่ัวโมง 29 นาที  ใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 16.01-22.00 น.มากท่ีสุดท้ังวันธรรมดาและวันหยุด 

โดยวัตถุประสงคของการใชท่ีนักศึกษาใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป   

 

 5.1.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

 เพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอร เน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลงหรือดาวนโหลดขอมูล  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน  

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  และวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและ

เพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 อายุของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชใด 

 ศาสนาของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป 

 สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชใด 

 ความสัมพันธกับครอบครัวของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน  และวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน 

 ความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  วัตถุประสงคของการใช

ซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน  วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกมออนไลน  วัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

 การใชเวลาวาง/กิจกรรมในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) ของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง

หรือดาวนโหลดขอมูล 

 ลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  

วัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  และวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู และ

เพ่ือการศึกษาเลาเรียน 
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 การรับรูกฏระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามี

ความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรู 

และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  

 

5.2  อภิปรายผล  

 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของวัยรุนตอนปลาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สามารถนําผลท่ีไดมาอภิปรายดังนี ้

 การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาสวนใหญในวันธรรมดาจะใชไปในเรื่องของความบันเทิง  

ใชดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูลมากท่ีสุด ในขณะท่ีวันหยุดสวนใหญจะใชเพ่ือการสนทนา 

ติดตอสัมพันธท่ัวไป  ทวามีขอสังเกตอยูท่ีการใชเพ่ือคนหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียนท่ีมี

การใชเวลาโดยเฉล่ียใกลเคียงกับวัตถุประสงคของการใชอ่ืน ๆ ซ่ึงถือไดวาถึงแมนักศึกษาสวนใหญ

จะใชอินเทอรเน็ตไปในวัตถุประสงคใดก็ตามแตก็ยังมีการใชประโยชนของอินเทอรเน็ตไปในเรื่อง

ของการศึกษา เพ่ือหาความรูใหกับตนเองในสัดสวนของเวลาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน  สอดคลองกับ

สถานะและวัยท่ียังคงอยูในวัยแหงการเรียนรูและมีสถานะเปนนักศึกษาจึงพบวาการใชอินเทอรเน็ต

สวนหนึ่งเกี่ยวของกับการเรียน และอีกสวนหนึ่งก็เปนไปเพื่อความผอนคลาย และเม่ือดูเวลาเฉล่ีย

รวมของการใชอินเทอรเน็ตในวันธรรมดากับวันหยุด ก็สะทอนใหเห็นถึงการมีเวลาใชอินเทอรเน็ต

ของนักศึกษา เนื่องจากในวันธรรมดา สวนใหญนักศึกษาจะตองมีภาระของการเรียน จึงทําใหเวลา

โดยเฉล่ียของการใชอินเทอรเน็ตในวันธรรมดานอยกวาเวลาโดยเฉล่ียของการใชในวันหยุด    

 อีกท้ังชวงเวลาของการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาไมวาจะในวัตถุประสงคของการใช

อินเทอรเน็ตเพ่ืออะไรก็ตาม  ชวงเวลาท่ีนักศึกษาใชกันมากท่ีสุดคือชวงเวลาตั้งแต 16.01- 22.00 น. 

มากท่ีสุดท้ังวันธรรมดาและวันหยุด และมีขอสังเกตอยูวาในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่อง

เกี่ยวกับทางเพศนั้นชวงเวลา 16.01 – 22.00 น. และชวงเวลา 22.01 – 06.00 น. มีผูใชใกลเคียงกันซ่ึง

ในชวงเวลา 22.01 – 06.00 น. ดังกลาวนี้มีผูใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศมากท่ีสุด  สะทอนไดวา การ

ใชในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศนั้นนักศึกษาจะใชในเวลากลางคืนซ่ึง อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพและ

การเรียนไดเนื่องจากเปนเวลาท่ีควรจะตองพักผอน  แตกลับนําเวลาเหลานั้นไปใชในเรื่องท่ี

ลอแหลมและอาจไมเกิดประโยชน เชน การเขาไปเย่ียมชมเว็บลามก  หรือเขาไปชมภาพหรือวิดีโอ

โป ในเว็บไซตเหลานั้น  ซ่ึงปจจุบันเว็บลามกอนาจารไดเกิดขึ้นใหมอยางมากมายและยากในการท่ี

จะควบคุมเนื้อหา หรือปองกันได  เพราะดวยคุณสมบัติของอินเทอรเน็ตท่ีเปนส่ือเสรี และเปดกวาง

ไมจํากัดผูใช และประเด็นสําคัญคือไมมีขอจํากัดทางดานเวลาจึงทําใหสามารถท่ีจะเขาไปดูเม่ือไรก็
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ได   ทําใหพบวาในชวงเวลาดังกลาว อาจเปนชวงเวลาท่ีอยูคนเดียวหรือไมก็บุคคลรอบขางของ

นักศึกษาพักผอนกันหมด  ชวงเวลาเหลานี้จึงสะดวกตอการเขาไปเย่ียมชม  ดูไดจากจํานวนของผูใช

ในชวงเวลาดังกลาวท้ังวันธรรมดาและวันหยุดมีความสอดคลองใกลเคียงกันเปนอยางมาก   

ขอสังเกตนี้เปนประเด็นท่ีนาเปนหวงเนื่องจากการใชเวลากับอินเทอรเน็ตในชวงเวลาดังกลาวนั้น

เปนการใชท่ีเบียดเบียนเวลาพักผอนของตนเอง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรางกาย อีกท้ังยังเปนการใช

อินเทอรเน็ตไปในทางท่ีไมไดกอประโยชนหรือสรางความรูใหกับตนเอง  ซ่ึงถาเปนการใชไปใน

เรื่องอ่ืน ๆ อาทิ เชน เพ่ือการหาความรู หรือเพ่ือการศึกษาเลาเรียน ก็ยังคงพอจะกลาวไดวาใชอยาง

เปนประโยชนถึงแมวาจะใชในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสมก็ตาม 

 ในการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในแตละวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตพบวา เพศ  ศาสนา  ความสัมพันธ

กับครอบครัว  ความสัมพันธกับเพ่ือน  การใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืน  ลักษณะในการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ต   การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต  มีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตซ่ึงแตกตางไปตามแตละ

วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 

 การศึกษาครั้งนี้พบวาเพศของนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน  การใชเพ่ือความ

บันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง หรือดาวนโหลดขอมูล  เพ่ือเลนเกมออนไลน  เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  เพ่ือ

หาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  ซ่ึงจะพบวาในระดับของการใชอินเทอรเน็ตท่ีปกตินั้นสัดสวน

ระหวางนักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงจะมีความใกลเคียงกันหรือไมแตกตางกันนักทวา

เม่ือมาดูในระดับของการใชท่ีเส่ียงและระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตนั้นจะมีความแตกตางกันอยางเห็นได

ชัดซ่ึงทุกวัตถุประสงคของการใชนั้นในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตจะพบวานักศึกษาเพศชายมีสัดสวน

ท่ีมากกวานักศึกษาเพศหญิงในทุกวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะในวัตถุประสงค

ของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศจะพบวาในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตนั้นไมมีนักศึกษาเพศหญิง

เลย  ซ่ึงอาจมีสาเหตุวาในสังคมไทยเรื่องพวกนี้ยังคงไมเปดกวาง  ไมยอมรับและดวยมุมมอง

ระหวางผูหญิงกับเรื่องทางเพศถือเปนเรื่องท่ีไมเหมาะสม  จึงทําใหเกิดความคิดวาการเขาไปใช

อินเทอรเน็ตในเรื่องทางเพศนั้นเปนเรื่องท่ีไมควรกระทําซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัศมี  สาโรจน 

(2547:101) ท่ีพบวานักศึกษาท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนเพศชาย อีกท้ังงานวิจัยของพัชรี  

ไชยฤกษ (2545:93) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาพบวาเพศมีความสัมพันธใน

ทางบวกกับวัตถุประสงคในการเลือกใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา แตขัดแยงกับงานวิจัยของ        

ธนิกานต  มาฆะศิรานนท (2545: 155) ท่ีพบวาผูท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตนั้นจะเปนเพศหญิงมากกวา
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เพศชาย  ดังนั้นจึงกลาวไดวาเพศนั้นเปนปจจัยท่ีทําใหมีการใชกิจกรรมตามวัตถุประสงคตาง ๆ บน

อินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกันอีกท้ังยังมีความสัมพันธตอการติดอินเทอรเน็ตดวย  

 ทางดานอายุถึงแมวาไมมีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใน

วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตใด ๆ เลยแตกมี็ขอสังเกตวานักศึกษาท่ีอยูในชวงอายุ 17-20 ป

นั้นเปนผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญในทุกระดับของการใชไมวาจะเปนการใชในระดับปกติ เส่ียง

หรือระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตในทุกวัตถุประสงคของการใชยกเวนเพียงแตวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน ท่ีมีความแตกตางจากการใชในวัตถุประสงคอ่ืน ๆ โดยท่ี

ในระดับการใชท่ีปกตินั้นนักศึกษาท่ีอยูในชวงอายุ 17-20 ปจะมีสัดสวนมากกวานักศึกษาท่ีอยู

ในชวงอายุ 21 ปขึ้นไป ทวาในการใชอินเทอรเน็ตระดับท่ีเส่ียง หรือติดอินเทอรเน็ตนั้นจะเปน

นักศึกษาท่ีอยูในชวงอายุ 21 ปขึ้นไปท่ีมีสัดสวนมากกวา  ซ่ึงอาจอธิบายไดวาชวงอายุ 21 ปขึ้นไป

นั้นถือวามีวุฒิภาวะท่ีมากขึ้น และผานการบรรลุนิติภาวะอยางเต็มตัวซ่ึงอาจจะกําลังศึกษาในลําดับ

ช้ันปสุดทายเปนสวนใหญจึงทําใหมีการใชอินเทอรเน็ตสวนมากในเรื่องของการศึกษาเลาเรียน หรือ

กลาวไดวามีความรับผิดชอบตอการเรียนท่ีมากขึ้นเพ่ือเตรียมตัวท่ีจะจบการศึกษาก็เปนได  

 ดานการนับถือศาสนาท่ีแตกตางกันของนักศึกษาพบวามีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไปซ่ึง

นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาพุทธนั้นจะมีสัดสวนท่ีมากกวาศาสนาอิสลามในทุกระดับของการใช

อินเทอรเน็ต และเม่ือพิจารณาถึงการทดสอบหาความสัมพันธระหวางศาสนากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในทุกวัตถุประสงคของการใชนั้นก็จะพบวามีความคลายคลึงกัน

ระหวางสัดสวนของการใชตามระดับในทุกวัตถุประสงคถึงแมวาจะมีเพียงวัตถุประสงคเดยีวเทานั้น

ท่ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ถือเปนการ

ทดลองนําตัวแปรทางดานการนับถือศาสนามาศึกษาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทางดานวัฒนธรรมอีกท้ัง

ยังไมพบงานวิจัยท่ีผานมาวามีใครไดนําตัวแปรทางดานศาสนามาศึกษากับพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ต และเนื่องดวยสัดสวนท่ีแตกตางเปนอยางมากระหวางกลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ

กับกลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาอิสลามจึงทําใหผลของการวิจัยอาจไมมีความนาเช่ือถือแตก็ทําใหได

ขอสังเกตวาการติดอินเทอรเน็ตนั้นสามารถอธิบายไดดวยแนวคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรมใน

ท่ีนี้หมายถึงการนับถือศาสนา (ผจงจิต  ผาภูมิ, 2546: 47-48) ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตท่ีตางกันไปดวย อยางไรก็ตามยังคงตองมีการศึกษาถึงตัวแปรนี้ในเชิงลึกตอไป 

 ดานสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาพบวาไมมีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตใด ๆ เลยแตก็มีขอสังเกตอยูท่ีวาการใช

อินเทอรเน็ตในทุกระดับไมวาจะในระดับของการใชท่ีปกติ  ในระดับท่ีเส่ียงหรือในระดับท่ีติด
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อินเทอรเน็ตสวนใหญนั้นลวนใชในสถานท่ีมีความเปนสวนตัวคือ ใชท่ีบานท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ครอบครัว  และท่ีหอพักมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลองกับในงานวิจัยของภัทรพฌมนต  อัษฎางคพิพัฌ

(2550: 115) ท่ีพบวาสวนใหญท่ีเยาวชนใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยเนื่องจากตองการความเปน

สวนตัว  ทวาการวิจัยในครั้งนี้มีขอสังเกตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศท่ี

พบวาเม่ือพิจารณาถึงระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษาท่ีใชในวัตถุประสงคนี้มีสัดสวนท่ีเทากัน

ในแตละสถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ตไมวาจะใชท่ีสถานศึกษา คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอม หอพักนักศึกษา  

บานท่ีอยูอาศัยรวมกับครอบครัว  และสถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต อาจบงบอกไดวาเม่ือผูใช

อยูในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตการใชในวัตถุประสงคเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศนั้น สถานท่ีท่ีใช

อินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกันนัน้ไมมีผลใด ๆ กับผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตเลย 

 การศึกษาในดานปจจัยทางความสัมพันธกับผูอ่ืน พบวาความสัมพันธกับครอบครัวของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือ

ซ้ือขายสินคา และบริการออนไลน  เพ่ือหาความรู และเพ่ือการศึกษาเลาเรียน เม่ือพิจารณาถึง

สัดสวนในแตละระดับของการใชนั้นก็จะพบวาในการใชอินเทอรเน็ตท่ีระดับปกติจะมีสัดสวนของ

ผูใชท่ีมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับนอยเปนสวนใหญแตทวาในการใชอินเทอรเน็ตใน

ระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตจะพบวาสวนใหญจะมีความสัมพันธกับครอบครัวในระดับมากซ่ึงขัดแยง

กับงานวิจัยท่ีผานมาของไชยรัตน บุตรพรหม (2545: 107) ท่ีพบวาวัยรุนท่ีมีความสัมพันธใน

ครอบครัวไมดีมีแนวโนมท่ีจะติดอินเทอรเน็ตมากกวาวัยรุนท่ีมีความสัมพันธในครอบครัวดี ซ่ึง

ความสัมพันธในครอบครัวกับพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  อีกท้ังจากผลของการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการในตางประเทศของ Young 

(1999b) พบวาผูท่ีติดอินเทอรเน็ตจะมีการใชเวลาเพ่ือสัมพันธกับผูอ่ืนนอยลงเนื่องจากใชเวลากับ

อินเทอรเน็ตมากขึ้น เชนเดียวกันกับทางดานความสัมพันธกับเพ่ือนของนักศึกษากับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในวัตถุประสงคของการใช

เพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธท่ัวไป  เพ่ือซ้ือขายสินคาและบริการออนไลน  เพ่ือเลนเกมออนไลน  เพ่ือ

หาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน  และเม่ือพิจารณาถึงสัดสวนในแตละระดับของการใชนั้นก็จะ

พบในระดับของการใชท่ีปกติสวนใหญจะเปนผูท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนในระดับนอยและปาน

กลาง ทวาในการใชระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตนั้นสวนใหญจะเปนผูท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนใน

ระดับท่ีมาก   

 ในการใชเวลาวาง/กิจกรรมกับผูอ่ืนท่ีไดทําการสอบถามโดยแยกประเภทของวันคือวัน

ธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย)  พบวาการใชเวลาวาง/กิจกรรมในวันธรรมดานั้น

มีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเลนเกม
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ออนไลนซ่ึงการใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนผูใชเวลากับงานอดิเรกนอยกวา 3 

ช่ัวโมงซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดรุตร  ชูจันทร (2548: 58) ท่ีพบวาวัยรุนท่ีเลนเกมนั้นใชเวลาใน

การเลนเกมคอนขางมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ จนบางครั้งถึงกับลืมรับประทานอาหาร  ไมไป

เรียนตลอดจนเสียโอกาสในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ไปไมนอย ดังจะพบไดวาคลายคลึงกับการวิจัยใน

ครั้งนี้ท่ีผูใชในระดับท่ีติดจะมีการใชเวลาในการทํากิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรกนอยกวา 3 ช่ัวโมงซ่ึง

กลาวไดวานําเวลาเหลานั้นไปใชเพ่ือท่ีจะเลนเกมออนไลนแทนการออกไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ใน

เรื่องท่ีไมเกี่ยวของกับการนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายจากการ

นั่งอยูหนาจอคอมพวิเตอรเปนเวลา อีกท้ังอาจมีการนั่งในทาท่ีผิดลักษณะสงผลใหเกิดโรคท่ีเกี่ยวกับ

ไขขอและกลามเนื้อ ในขณะท่ีการใชเวลาวาง/กิจกรรมในวันหยุดไมมีความสัมพันธกับระดับของ

พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชใดเลย 

 ทางดานลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนติดตอสัมพันธท่ัวไป  

เพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ  เพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษาเลาเรียน โดยท่ีผูใชในระดับท่ีติด

อินเทอรเน็ตสวนใหญจะมีลักษณะของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตระดับท่ีดี หรือปานกลาง 

ยอมหมายถึงวามีการปฏิบัติตนในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีดีไมสงผลกระทบดานลบ

ตอผูอ่ืนไมวาจะในดานวัตถุประสงคของการใชเพ่ือสนทนาติดตอสัมพันธ หรือในวัตถุประสงคของ

การใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษานั้นยอมแสดงถึงวาไดมีการใชเพ่ือใหเกิดประโยชนและ

สัมพันธกันกับการปฏิบัติตนท่ีดีในการใชอินเทอรเน็ตดวยโดยเฉพาะในดานการศึกษาท่ีทําใหพบวา

ผูใชท่ีมีการปฏิบัติตนในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีดีนั้นก็จะใชในกิจกรรมหรือ

วัตถุประสงคท่ีเปนประโยชนตอตนเองดวยเชนกันอีกท้ังงานวิจัยของรัศมี สาโรจน (2547: 75) ท่ี

พบวากวาครึ่งหนึ่งของนักศึกษาท่ีเสพติดอินเทอรเน็ตนั้นใชเพ่ือการศึกษา   อยางไรก็ตามในการ

วิจัยครั้งนี้ไดมีขอสังเกตอยูท่ีผูท่ีมีลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับท่ีไมดีนั้น

มีการใชอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศท่ีถือไดวาเปนการใชท่ีไม

กอใหเกิดประโยชนดวยเชนกัน 

 การรับรูกฎระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับ

ระดับของพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคของการใชเพ่ือหาความรูและเพ่ือการศึกษา

เลาเรียนซ่ึงผูท่ีใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตสวนใหญก็เปนผูท่ีทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษใน

กฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระดับมากดวยเชนกัน  ซ่ึงในปจจุบันการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

มาบังคับใชแกผูท่ีใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยเนื้อหาขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับตัวผูใชนั้น
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สวนใหญเปนไปในเรื่องของการเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต การ

ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลผูอ่ืน ไมทําลายหรือกอกวนผูอ่ืน ไมลักลอบ เผยแพรขอมูลอันทํารายผูอ่ืน

(พรเพชร  วิชิตชลชัย, 2550)  ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี้ไดพบวาผูใชท่ีมีการรับรูกฏระเบียบของสังคมใน

การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับมากก็ทําใหมีการใชไปในวัตถุประสงคท่ีกอประโยชน

ดวยเชนกันคือในเรื่องของการศึกษา หาความรูซ่ึงอธิบายไดวาผูท่ีใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษานี้

ยอมมีขอมูล และการแสวงหาความรู ท่ีเปนประโยชนตอตนเอง เปนการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตอยางถูกวิธี  และจากผลการศึกษาท่ีไดท้ังในปจจัยของลักษณะในการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตกับปจจัยของการรับรูกกระเบียบของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

สามารถนํามาอธิบายไดดวยแนวคิดของความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural  Lag) ท่ีเกิดขึ้นจาก

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเกิดขึ้นจากเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเปนสําคัญ

ระหวางวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ (สนิท  สมัครการ , 2549:44-48) ซ่ึง

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนั้นคือวัฒนธรรมทางวัตถุอยางหนึ่งซ่ึงไดมีการคิดคนเพ่ือนํามาใชใน

สังคมเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย และในทางกลับกันก็นํามาซ่ึงการปรับตัวของผูคนในสังคม จึง

ตองมีบรรทัดฐานในการใชเทคโนโลยีเหลานั้นเพ่ือใหเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคมซ่ึงก็คือ 

การปฏิบัติตนเวลาผูนั้นใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต และกฎหมายควบคุมการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต เหลานี้ถือเปนวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุท่ีจะตองมีการปรับตัวอยางเทาเทียมกัน  และ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนําตัวแปรทางดานนี้มาศึกษาและพบวาโดยรวมแลวถือไดวาไมเกิดความลา

หลังทางวัฒนธรรม (Cultural  Lag) ขึ้นในเรื่องของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเม่ือดูจาก

วัตถุประสงคของการใชกับลักษณะของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต กับการรับรูกฎระเบียบ

ของสังคมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีพบวาลักษณะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตในระดับท่ีดีและปานกลาง   อีกท้ังในการรับรูกฏระเบียบของสังคมในการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับท่ีมากนั้น  มีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตในวัตถุประสงคท่ีดีอยางการศึกษาหาความรู หรือวาการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงมิใชเรื่อง

เสียหายแตอยางใด โดยกลาวไดวานักศึกษาสวนใหญมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางเทา

ทัน ถึงแมวาจะเปนผูใชในระดับท่ีติดอินเทอรเน็ตก็ตามแตเม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการใชก็

นับวาไมเสียหายนัก ยกเวนเพียงการใชในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ 

 จากผลการศึกษาอาจจะอธิบายไดวาในปจจุบันคอมพิวเตอรไดเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง

เปนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ไมวาจะในการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ท้ังเพ่ือการ

ทํางาน การศึกษา เพ่ือความบันเทิง และเพ่ือการติดตอส่ือสาร  อีกท้ังปจจัยทางดานของราคาเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีแนวโนมถูกลงเรื่อย ๆ บวกกับปจจัยของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนามากขึ้นท้ัง
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ความเร็ว และการกระจายการเขาถึงในพ้ืนท่ีใหบริการบวกกับราคาท่ีถูกลง   ทําใหผูใชสามารถใช

อินเทอรเนต็ไดมากขึ้น และสะดวกมากขึ้นกวาเดิมเปนอยางมาก  ฉะนั้นกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

จึงอาจเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะกลุมวัยรุนนักศึกษาท่ีเกี่ยวพันกับคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตอยูเปนประจํา  ทําใหมีการใชอินเทอรเน็ตกันเปนจํานวนมากดังเห็นไดวานักศึกษาทุก

คนลวนแลวแตใชอินเทอรเน็ตกันท้ังนั้น ขึ้นอยูวาจะใชมากใชนอย และใชเพ่ือประโยชนอะไร  ซ่ึง

ยอนกลับไปในประเด็นท่ีวาการติดอินเทอรเน็ตนั้นสรุปแลวเปนเรื่องเสียหายหรือไม จึงตองมองท่ี

วัตถุประสงคของการใช  เพราะสวนหนึ่งของผูท่ีติดอินเทอรเนต็ยอมหมายถึงการใชอินเทอรเน็ตท่ี

เปนเวลานานกระน้ันก็ตาม สวนนี้ยอมมีขอดีนั่นคือการเพ่ิมพูนทักษะทางดานการใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตของตัวผูใชเอง  ฉะนั้นจึงไมอาจตัดสินไดวาการติดอินเทอรเน็ตนั้นเปนเรื่องไมดี 

หรือดี เพียงแตมองในทางดานวัตถุประสงคของการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใชวาใชไปในดานใด 

และมีความรูความเขาใจในการใชท่ีถูกวิธีหรือถูกทาง ถูกกฎหมายหรือไม   ฉะนั้นในการศึกษาวิจัย

ในครั้งนี้จึงพอสรุปไดวา สวนใหญของผู ท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้น ยังคงไมนาเปนหวงมากนักเพราะวัตถุประสงคของการใช

อินเทอรเน็ตของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตใชไปเพื่อติดตอสัมพันธ เพ่ือการศึกษา

หาความรู และใชเพ่ือผอนคลายในสัดสวนท่ีใกลเคียงและเปนสวนใหญ    นับวาเปนการใชใน

กิจกรรมที่ไมนาเปนหวงนัก    

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหมีประเด็นท่ีจะเสนอแนะแนวทางเพื่อประโยชนตอการศึกษาใน

ครั้งตอไป และเพ่ือปองกัน แกไขปญหา  พฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ตของนักศึกษา ดังตอไปนี ้

 

 5.3.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ 

  5.3.1.1  สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาควรรวมกันใหคําแนะนําและให

คําปรึกษาถึงแนวทางในการใชอินเทอรเน็ตในทางท่ีเกิดประโยชนของนักศึกษา เนื่องจาก

อินเทอรเน็ตไดเปนเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวันของวัยนี้  ซ่ึงถาสถาบันครอบครัว และ

สถาบันการศึกษาไดใหคําแนะนําท่ีดี และเพียงพออยางเอาใจใสก็นาจะทําใหนักศึกษามีการใช

อินเทอรเน็ตในทิศทางท่ีเกิดประโยชนและเปนการพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี สามารถนําไปประยุกตใชตอการทํางาน และการศึกษาภายในอนาคตได   
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  5.3.1.2  สถาบันครอบครัวควรมีสวนรวมในกิจกรรมในการใชอินเทอรเน็ตเพราะ

เนื่องจากวา ปจจุบัน อินเทอรเน็ตสามารถใชไดในคนทุกวัย เพ่ือเปนการปองกันการกระทําผิด และ

ใชอินเทอรเน็ตไปในทางท่ีไมดี โดยเฉพาะการใชอินเทอรเน็ตในท่ีพักอาศัยซ่ึงมีความอิสระในการ

ใชเปนอยางมาก ฉะนั้นการท่ีบุคคลในครอบครัวไดเขามามีสวนรวมตอกิจกรรมในการใช

อินเทอรเน็ตนั้นจะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีเพ่ิมขึ้นระหวางบุคคลในครอบครัว และยังเปนการ

ปองกันและชักจูงใหสมาชิกไดรูจักใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคอีกดวย เพราะในอินเทอรเน็ตนั้น

มีส่ิงดี ๆ ขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน และมีกิจกรรมใหเลือกกระทํารวมกันอยางมากมายซ่ึงได

ผานการคัดกรองจากสมาชิกในครอบครัว 

 

 5.3.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  ในการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการติด

อินเทอรเน็ตนั้นควรท่ีจะใชกลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกัน  โดยเฉพาะตัวแปรทางดานพ้ืนฐาน

ทางสังคมและวัฒนธรรม ใหมีการศึกษาอยางเจาะลึกเพราะการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิง

ปริมาณจึงอาจทําใหขาดขอมูลในเชิงลึกในการวิจัยจึงตองทําการศึกษาในเชิงคุณภาพดวยเพ่ือความ

สมบูรณในการศึกษา   เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนั้นถือไดวาเปน

ส่ิงประดิษฐเขามาเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ท้ังทางดานการใชชีวิต และการส่ือสาร  ทําให

สังคมเกิดการพัฒนาขึ้น ทําใหสังคมท่ีรับเขามาตองมีการปรับตัว และตองมีการเปล่ียนแปลงอยาง

เทาเทียมกันระหวางผูใชกับเทคโนโลยี โดยไมลืมนึกถึงผลกระทบตอสังคม 
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แบบสอบถามในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 

 
1.  เพศ       

(   ) 1.ชาย (   ) 2.หญิง     

2.  อายุ...........ป 

3.  ศาสนา   

(   ) 1.พุทธ      (   ) 2.คริสต        (   ) 3.อิสลาม          (   ) 4.อ่ืน ๆ(โปรดระบุ....................) 

4.  ทานเปนนักศึกษาช้ันปที.่.............. 

 

5.  เม่ือทานตองใชอินเทอรเน็ตเปนระยะเวลานาน  ทานใชที่ไหนมากท่ีสุด 

(   ) 1.สถานศึกษา (คณะ/ภาควิชา/ศูนยคอมฯ) (   ) 2.หอพักนักศึกษา 

(    ) 3.บานของทาน (ท่ีอยูรวมกันกับครอบครัว) (   ) 4.บานหรือท่ีพักของเพ่ือน / ผูอ่ืน 

(   ) 5.สถานท่ีใชบริการ รานอินเทอรเน็ต(internet café) (   ) 6.อ่ืน โปรดระบุ.........................) 
 

6.  ปกติทานใชเวลากับงานอดิเรกตาง ๆ มาก/นอยเพียงใด (ยกเวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต) 

วันธรรมดา (จันทร -ศุกร) ประมาณ ___ชม.____นาที 
วันหยุด     (เสาร- อาทิตย)    ประมาณ ___ชม.____นาที 

 

7. ทานทราบถึงขอหามหรือบทลงโทษในกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  มาก/นอย เพียงใด 

(   ) 1.ไมทราบเลย (   ) 2.ทราบบางเล็กนอย (   ) 3. ทราบคอนขางมาก (   ) 4. ทราบมาก 

 

 

 

 





184 
 
2. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 

ขอความ จริง 
คอนขาง

จริง 
ไมคอยจริง ไมจริง 

1.ทานมีเพื่อนสนิทหลายคน     

2.เวลาที่ทานไปเที่ยวทานมักจะไปเที่ยวกับเพื่อนมากกวาบุคคล

อ่ืน 
    

3.เวลามีปญหา ทานมักปรึกษาเพื่อนของทาน     

4.เพื่อนของทานใหกําลังใจทานเม่ือเกิดความรูสึกทอแท     

5.ทานมีความสุขยามอยูกับเพื่อน     
6.ทานใชเวลาที่จะอยูกับเพื่อนมากกวาใคร     

7.ทานคิดวาเพื่อนของทานเขาใจทานมากกวาใคร     

8.ทานมักจะเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี     

9.ทานจะตักเตือนเพื่อนเสมอในเวลาที่เพื่อนจะกระทําส่ิงที่ผิด     

10.ทานจะรูสึกเสียใจมากเวลาที่ผิดใจหรือทะเลาะกับเพื่อนของ

ทาน 
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สวนที ่3  : ทานเคยใชอินเทอรเน็ตในลักษณะตอไปนี้บางหรือไม    

ขอคําถามเก่ียวกับตัวทาน 

นอยมาก/ 

ไมเคยเลย 

0-20% 

เปน 

คร้ังคราว 

21-50% 

บอยคร้ัง 

51-80% 

บอยมาก/

เปนประจํา 

 81-100% 

1.แอบเปดคอมพิวเตอรของเพื่อนโดยไมไดรับอนุญาต     

2.มักจะแอบดูขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเพื่อนโดยไมให

เพื่อนรู 
    

3.โหลดเพลงหรือหนังจากเว็บไซตที่ผูอ่ืนเอามาแจกใหดาวน

โหลด 
    

4.ถาตองมีการลงทะเบียนเปนสมาชิกทางเว็บไซตตาง ๆ ทาน

มักจะใชช่ือปลอม หลักฐานปลอม 
    

5.ถาเพื่อนมีโปรแกรมใหม ก็จะขอ copy มาให     

6.ใช password อีเมลของเพื่อน เปดอานจดหมายสวนตัวของ

เพื่อน 
    

7.เม่ือโหลดโปรแกรมหรือเพลง จากอินเทอรเน็ตแลวทานก็จะให

ผูอ่ืนมาโหลดตอจากทาน 
    

8.เวลาอยูในเว็บไซตหรือหองสนทนาทานจะดาทอใครก็ไดเพราะ

ไมมีใครรูวาคุณเปนใคร 
    

9.โพสตขอความหรือสงตออีเมลที่อาจทําใหผูอ่ืนเสียหาย     
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รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
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รายช่ือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
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