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การศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนแต่ละพฤติกรรม 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จากการสุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากโรงเรียน 14 โรงเรียน ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – State Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการศึกษา
วิจัย 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) วิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) และวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนมาก
ที่สุด คือ แรงดึงดูดให้กระท าความผิด ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แรงขัดขวางภายนอก และ
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า แรงดึงดูดให้กระท าผิด ระยะเวลาใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และความถ่ีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีทิศทางบวกกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน นั่น
คือ เมื่อเด็กและเยาวชนใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งต่อหนึ่งวัน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานาน
ต่อหนึ่งวัน และมีแรงดึงดูดให้กระท าผิดสูง จะท าให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงตามไปด้วย 
ในขณะที่แรงขัดขวางภายนอกมีทิศทางเป็นลบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน  นั่นคือ ถ้าเด็กและเยาวชนมีแรง
ขัดขวางภายนอกต่ าจะท าให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น 

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
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ได้แก่ Facebook Line และ YouTube ต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  โดยใช้ YouTube เป็นตัว
เปรียบเทียบ  พบว่า Facebook มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เมื่อมีการใช้ Facebook และ 
YouTube ในระดับเท่ากันผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้มากกว่า YouTube 
0.32 ครั้ง 

จากการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรม  พบว่า 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการดื่มสุรา  ระยะเวลาใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  การหนีเรียน ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  การดื่มสุรา และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แรงดึงดูดให้กระท าความผิดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียน 
การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ แรงผลักให้กระท าความผิดมีอิทธิพลต่อการหนีเรียน และแรงขัดขวางภายนอก
มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทิศทางลบ สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเด็กและเยาวชนมีแรง
ขัดขวางภายนอกต่ าจะท าให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น  หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงขัดขวาง
ภายนอกมีอิทธิพลในการยับยั้งการพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน โดยหัวใจส าคัญในการยับยั้งพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ได้จากแรงขัดขวาง
ภายนอก ซึ่งได้แก่ ความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ผนวกกับการมีจริยธรรมใน
ตนเอง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม บทบาทของสถาบันครอบครัว
ควรมีความเอาใจใส่แก่ทุกคนในครอบครัว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐควรมีการออกกฎหมายควบคุม
สื่อและโฆษณาที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ บทบาทของสื่อมวลชนตระหนักถึงการสร้าง
สื่อที่ดี มีจรรญาบรรณสื่อ บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ บทบาทของผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการพ้ืนที่ทางอินเทอร์เน็ตควรจ ากัดอายุผู้ให้บริการ
ตามเนื้อหาและความเหมาะสม 
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This research aims to study the influence of social media on the behavioral 

deviation of children and youth in Bangkok area. The research objectives were to study 

the influence of social media on the behavioral deviation of children and youth, and to 

study the influence of social media on the behavior of children and adolescents. 

In this study, questionnaires were used to collect data from the 

populationSamples were children and youth studying in secondary schools in 

Bangkok.The number of students from schools were selected randomly using 

multistate sampling, simple random sampling, and convenience sampling.Statistics 

used in the study were descriptive statistics such as percentage, mean and standard 

deviation, and inferential statistics such as correlation coefficient, multiple regression 

analysis, dummy analysis, and logistic regression analysis. 

Analysis reveals that the strongest influencing factors were the duration of gravity 

to commit the offence, social media usage, external force, and the frequency of using 

social media, respectively Moreover, it was found that the gravity to commit the 

offence, the duration of using socialmedia, and the frequency of social media usage, 
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had positive relationship with the behavioral deviation. In other words, when children 

and youth frequently used social media and used it for a long time, it would create the 

gravity to commit the offence.Hence, resulted in a high chance of behavioral deviation. 

The study also found that external impediments had a negative direction with 

behavioral deviation.If children and youth had low external impedance, there was a 

greater chance of deviation. 

In addition, an analysis found the relationship between social media use and 

deviant behaviorThe social media includes Facebook Line and YouTube. When using in 

the same level, Facebook users were 0.32 times more likely to have behavioral 

deviation than YouTube. 

This study found that the frequency of online social media use influences 

behavioral deviation and drinking. The duration of social media use influenced 

behavior, diversion, learning, drinking, and smokingThe type of social media use 

influenced the behavior of diarrhea, alcohol consumption, and premature sexual 

intercourse. Gravity to commit the offense influenced behavioral deviation, classroom 

skipping, drinking and smokingThe impulsive to commit the offence influenced 

behavioral deviation, classroom skipping.The external impediment influenced 

behavioral deviation in the negative directionWhen children and youth had low 

external impediments, there was a greater chance of deviation.It could be said that 

external impediments had an influence on the in hibition of behavioral deviation 
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The results of this research derive some suggestions for correcting or preventing 

the deviation of children and youthThe key to inhibiting behavioral deviation was 

obtained from the external impediments, including love, warmth from family, friends, 

the ethics of oneself, and the action which was in accordance with the rules and 

regulations in society care should be generally practiced for all family membersThe 

media and ads should be regulated by the government organization through online 

media to keep up with the eventsThe role of mass media should be to create good 

media.The role of NGOs should encourage children and youth to use creative 

media.Finally, The role of an internet hosting provider should pay attention to the 

content available to children and youth. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.
ประพนธ์ สหพัฒนา ที่ได้ให้ความรู้ ค าชี้แนะ ข้อคิดเห็นในการแก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาทางวิชาการ เพ่ือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ทุกข้ันตอน 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และรองศาสตราจารย์ ดร.
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสละเวลาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้โอกาสผู้วิจัย
ได้เข้ารับการศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่ได้อ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ในส านักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้บริการฐานข้อมูลอันเป็นการอ านวยความสะดวกในการท า
วิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการ
ค้นคว้าอ้างอิง 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว เพ่ือนร่วมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือทุกสิ่งอย่าง รวมถึงเป็นก าลังใจตลอดการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
จนกระท่ังส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านดังกล่าวข้างต้น และจะร าลึกในพระคุณตลอดไป 
 

ชุติมาภรณ์ ค้าขาย 
มกราคม 2562 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด สื่อมวลชนทุกแขนงต่ างต้องปรับตัวให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดการหลอมรวมสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ การฟังวิทยุออนไลน์ การชมโทรทัศน์ออนไลน์ การชมภาพยนตร์
ออนไลน์ ฯลฯ ที่อาศัยเพียงโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึง ผ่านเครือข่ ายอินเตอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการ 
ต่างแข่งขันเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้เลือกรับบริการอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังรวมถึง
การหลอมรวมของอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายและบริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต  
เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกมิติ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเหล่านี้  สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต่างมีสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสาร
เพ่ือเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์หรือบุคคลอื่นๆ อย่างน้อยคนละหนึ่งเครื่องก็ว่าได้ 

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  นับตั้งแต่ 
ตื่นนอน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบทุกคนเลือกที่จะหยิบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
ก่อนที่จะหยิบแปรงสีฟัน เพ่ือตรวจสอบว่ามีใครส่งไลน์หรืออีเมลมาถึงเรา ในโลกของสื่อสังค ม
ออนไลน์มีการโพสต์อะไรบ้าง หรือแม้กระทั่งในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ภาพที่ทุกคนคุ้นชินตา 
ก็คือภาพที่คนส่วนใหญ่ ก้มหน้าก้มตาอ่านหรือเล่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แทนการพูดคุยกัน 
และแม้กระทั่งก่อนเข้านอนสิ่งสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่จะท าก่อนนอนก็ยังหนีไม่พ้นที่จะวางสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนหลับตานอนด้วยเช่นกัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559) 
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ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต 

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต
ต่อสัปดาห์ 

ระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต
ต่อวัน 

Baby Boomers 31.8 ชั่วโมง 4.5 ชั่วโมง 
Generation X (Gen X) 44.3 ชั่วโมง 6.3 ชั่วโมง 
Generation Y (Gen Y) 53.2 ชั่วโมง 7.6 ชั่วโมง 
Generation Z (Gen Z) 40.2 ชั่วโมง 5.7 ชั่วโมง 

ที่มา: (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559) 

จากรายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559 โดยส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้ท าการส ารวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตตามตารางที่  1.1 โดยแบ่งช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  
4 เจนเนอร์เรชั่น พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ 
คิดเป็น 6.4 ชั่วโมงต่อวัน กล่าวได้ว่าในแต่ละวันจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 1 ใน 4 ของวัน  
โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต Gen Y (อายุ 16-35 ปี) เป็นกลุ่มที่ใช้ระยะเวลากับอินเตอร์เน็ตมากที่สุด  
เมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคที่ใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย  
จึงมีการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในการเรียน การท างาน และชีวิตส่วนตัว จากผลการส ารวจที่พบว่า Gen Y 
มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 7.6 ชั่วโมง
ต่อวัน ในขณะที่ Gen X (อายุ 36-51 ปี) มีจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 44.3 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ Gen Z (อายุน้อยกว่า 16 ปี) และ Baby Boomer (อายุ 52-70 ปี) มีจ านวนชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 40.2 และ 31.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559) สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม (ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน, 
2558) พบว่า กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชน ช่วงอายุ  
15–24 ปี และมีการขยายตัวของจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปกลุ่มอ่ืนๆ อีกด้วย โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 

ส าหรับกิจกรรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้อินเตอร์เน็ต คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นกิจกรรมยอดนิยมของทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือพูดคุยออนไลน์แบบเห็นหน้าหรือ  
ไม่เห็นหน้า การแชร์ภาพถ่าย การดูคลิปวิดีโอ การดูละครหรือรายการโปรดย้อนหลัง เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่พบเห็นได้ในสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 96.1  
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ใช้ในการพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram เป็นต้น และ 
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 88.1 เพ่ือดูคลิปวิดีโอผ่าน YouTube อันดับถัดมาเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต 
เพ่ือค้นหาข้อมูลร้อยละ 79.7 ใช้ อินเตอร์เน็ตเพ่ืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 76.7 และ 
ใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่งอีเมลร้อยละ 75.8 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน), 2559)  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยท างานส่วนใหญ่นิยมใช้
อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์แม้จะมี
ประโยชน์มากมายต่อผู้ใช้ เช่น ท าให้คนอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว รู้ทันข่าวสาร
ต่างๆ สามารถบันทึกและแชร์ความทรงจ าต่างๆ ให้แก่ผู้ อ่ืนได้รับรู้  ข้อดีเหล่านี้ก็มาพร้อมข้อเสีย 
ที่เปรียบเสมือนดาบสองคม ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2552) อธิบายว่า การดูคลิปเป็นกิจกรรมบันเทิงหนึ่ง 
ที่นิยมในหมู่วัยรุ่นปัจจุบัน ข่าวการเผยแพร่ระบาดของคลิปนักเรียนตบกันในพ้ืนที่หลายจังหวัดไม่ใช่เรื่อง
ใหม่แต่อย่างใด ในหมู่วัยรุ่นนิยมกันมานานแล้ว มักจะมีข่าวคลิปหลุดปรากฏให้เห็นผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง 
กรณีเด็กนักเรียนตบตีกันเป็นปัญหาความรักในวัยเรียน เด็กตบตีกันอาจเพราะอารมณ์หึงหวง ความใจร้อน
ของวัยรุ่น การกระท าเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาดความยั้งคิด  ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็น
ปัญหาของเด็กในปัจจุบัน แต่ที่กลุ่มเพ่ือนๆ น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอ ซึ่งใครๆ ก็สามารถมี
และสามารถถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิตอล (digital camera) ที่มีคุณภาพดีจนสามารถถ่ายวิดีโอ
ความละเอียดสูงได้ อีกทั้ งยังสามารถแชร์หรือส่งต่อคลิปต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
เพียงไม่กี่วินาที การแชทผ่านมือถือ หรือส่งภาพถ่ายไปไว้ในเว็บไซต์ส่วนตัวหรือจะดาวน์โหลดวิดีโอ
ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) ก็ไม่ใช่เรื่องยาก การถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์ความรุนแรง
เอาไว้นั้น เหตุผลเพราะสนุก อยากจะเก็บเอาไว้เพ่ือบันทึกความเจ๋ง เพื่ออวดศักดา หรือส่งต่อเผยแพร่
กันไปยังกลุ่มเพ่ือนๆ ในสายตาของวันรุ่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรรมที่เป็นเรื่องของความผิดถูกแต่
เห็นเป็นเรื่องความสนุกสนานความบันเทิงมากกว่า 

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถใช้สื่อได้หลากหลาย ทั้งดูโทรทัศน์ ฟังเพลง แชทกับเพ่ือน
และคุยโทรศัพท์ได้พร้อมๆ กันไปในตัว อาจเรียกว่าเป็นกิจกรรม multi-playing แต่สิ่งที่เด็กและ
เยาวชนยังขาดก็คือ ความรู้และเข้าใจในการใช้สื่ออย่างตระหนักเราจึงพบเห็นคลิปต่างๆ หลุดออกมา
มากมายในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะคลิปแอบถ่าย คลิปลามก (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2552) ขณะที่ 
ผลวิจัยเรื่องวัยรุ่นใช้สื่ อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่  (นิพนธ์  ดาราวุฒิมาประกรณ์ , 2558)  
พบความน่าเป็นห่วง คือ กลุ่มวัยรุ่นใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ในการหากิ๊ก
และคู่นอน โดยพฤติกรรมการมีแฟนและเพศสัมพันธ์แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) มีแฟนทีละคนไม่มีกิ๊ก 
หรือกลุ่มวัยรุ่นที่ ใช้สื่อออนไลน์ในการพูดคุยกับเพ่ือนทั่วไปเท่านั้น 2) มีแฟนและกิ๊กแต่จะมี
เพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียว คือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการคุยกับกิ๊ก แต่ไม่คุย 
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เพ่ือจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย และไม่ใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่ 3) มีแฟนและกิ๊ก และมีเพศสัมพันธ์กับ  
ทุกคน และ 4) มีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่จ าเป็นต้องแฟนหรือกิ๊ก สองกลุ่มหลังนี้คือ กลุ่มที่ใช้  
สื่อออนไลน์ในการติดต่อกัน เพ่ือน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ โดยวัยรุ่นชายจะใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่
ชัดเจนกว่าวัยรุ่นหญิง อีกทั้งใช้เวลาพูดคุยท าความรู้จักไม่นานก่อนการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ข้อมูล
และสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน (สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์, 2558) ยังพบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในหกของปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 
คือ 1) พฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัย 2) พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 3) พฤติกรรมทางเพศ 4) พฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกม ติดสื่อสังคมออนไลน์ และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 5) ปัญหาพฤติกรรมการเรียน และ 6) พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร 
ละเมิดผู้อ่ืน และละเมิดกฎหมาย 

ขณะนี้สังคมได้เข้าสู่ยุคหน้าจอที่ 3 (3rd screen generation) คือ หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่
เชื่อมบุคคลเข้ากับโลกไร้พรมแดนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านข่าวออนไลน์ 
ผ่านเว็บหรือรับข้อความข่าวสั้นจากส านักข่าวออนไลน์ แชทพูดคุยกับเพ่ือน ถ่ายรูปและคลิปวิดีโอ  
อัพโหลดขึ้นโซเชียลมีเดีย ดาวน์โหลดคลิป ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชั่น ฯลฯ ทั้งหมดนี้ท าได้ 
ในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว และไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่รับข้อมูลข่าวสาร เรายังเป็นผู้ผลิตสาร 
ตอบโต้ได้ด้วย ในยุคที่ผู้รับสารเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (user generated content: UGC) ที่ท าให้ปริมาณ
ข้อมูลข่าวสารไม่ได้ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางจากสื่อกระแสหลักอีกต่อไป แต่เกิ ดทิศทางกระแส 
การไหลของข้อมูลข่าวสารในมุมกลับ จากคลิปลับส่วนตัวสู่คลิปส่วนรวม ปัญหาส่วนตัวสู่ปัญหาสังคม
ส่วนรวม เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด เป็นชุมชนสังคมออนไลน์ที่การก่ออาชญากรรมก็สามารถเผยแพร่
ออนไลน์ได ้(ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2552) 

จากพฤติกรรมการรับสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น อาจน ามาซึ่งกระบวนการเรียนรู้
บางอย่างที่ท าให้บุคคลเกิดค่านิยม ทัศนคติ หรือเกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ นักพฤติกรรมศาสตร์
ได้อธิบายการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องภาษา วัฒนธรรม 
กิจกรรมของสังคมว่าเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ ที่เป็นแรงเสริม 
(reinforcement) ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ โดยการเรียนรู้โดยตรงไม่อาจเกิดขึ้นโดยตรง 
กับทุกบุคคล เราจึงเรียนรู้ทางอ้อมผ่านตัวแทน (representation) การสังเกตทางอ้อมเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ประหยัดเวลา สะดวก ไม่เสี่ยง สื่อจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นตัวแทนของการเรียนรู้
ท าง อ้อม  โดยการสั ง เกตผ่ านตั วแทนต่ างๆ  (observational learning) จ าก เนื้ อห าในสื่ อ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554)  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนทุกแขนงมีผลต่อการขัดเกลาทางสังคมของปัจเจกบุคคล  
เพ่ือเข้าสู่สังคม บุคคลจะมีบุคลิกภาพอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งมากการขัดเกลาของสื่อ และปัจจุบันสังคม
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มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องพ่ึงพาสื่อในการค้นหาข่าวสาร ความรู้ ซึ่งสามารถท าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว การเรียนรู้ผ่านสื่อนี้ถือเป็นการเรียนรู้ทางอ้อม ซึ่งมีผลต่อการเลียนแบบ การอ้างอิง  
เป็นแบบอย่าง และการเป็นตัวแบบ อาจมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและพฤติกรรมที่ไม่พ่ึง
ปรารถนา จึงน ามาสู่การศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและ
เยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1.2.1 สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนหรือไม่ 
1.2.2 พฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์เหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร 

 
1.3 มูลเหตุจูงใจในการวิจัย 

ภายใต้ความซับซ้อนของสังคมในยุคของการหลอมรวมสื่อ ทีเ่ข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ผนวกกับเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวัยเด็กและวัย
ผู้ใหญ่ การขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง มูลเหตุ 
จูงใจในการท าวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสวงหาค าตอบว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งเป็นพฤติกรรม 
อันไม่พึงประสงค์ที่พบในเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจาก  
สื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ 

 

1.4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.4.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
1.4.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน

แต่ละพฤติกรรม 

 
1.5 ขอบเขตในการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและวัยรุ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบน แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฏีอาชญาวิทยาสาเหตุ 
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ของการกระท าผิด ได้แก่ ทฤษฏีพฤติกรรมอาชญากรรม ทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน ทฤษฎี
การก าหนดตัวตนที่แตกต่างกัน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม และทฤษฎีตีกรอบ 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างจากเด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)  

1.5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 

1.6.1 เด็กและเยาวชน หมายถึง บุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 12 -19 ปี ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

1.6.2 สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร ผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน 
ได้แก่ Facebook Line และ YouTube 

1.6.3 พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบน 
ไปจากบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ยอมรับ ได้แก่  
การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
  

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.7.1 ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่อไป 

1.7.2 สามารถช่วยสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 
และพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนให้ เป็นที่ประจักษ์  และสะท้อนให้สังคมหันมา 
ให้ความส าคัญกับการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน  

1.4.3 ผลของการศึกษาวิจัย น าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ 
ที่เหมาะสม 
 



 

บทท่ี 2  
 

แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและ
เยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จากต ารา เอกสาร
ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
2.3 แนวคิดและความหมายเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
2.4 ทฤษฏีอาชญาวิทยาสาเหตุของการกระท าผิด 
2.5 ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น 

2.1.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน 
 ความหมายของเด็กและเยาวชนได้มีผู้ให้ค านิยามไว้มากมาย ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของ
เด็กและเยาวชน ยกตัวอย่างดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดนิยามว่า เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุ
ยังน้อย เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556) 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ก าหนดนิยามว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กเท่านั้น  (องค์การสหประชาชาติ
(ประเทศไทย), 2554)  

หากพิจารณาในแง่ของกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 4 บัญญัติว่า เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่ งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
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เยาวชน หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553) 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ตามกฎหมาย
ฉบับนี้สรุปได้ว่าบุคคลที่อายุไม่เกิน 15 ปีเรียกว่า เด็ก และบุคคลที่อายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี
เรียกว่าเยาวชน (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553) 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้จ าแนกประชากรตามกลุ่มอายุ เพ่ือจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละช่วงอายุ สรุปได้ดังนี้ 

1) กลุ่มอายุ 3-5 ปี  คือ ประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษาที่รัฐ 
มุ่งส่งเสริมให้การอบรมเลี้ยงดู และจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ก่อนเข้ารับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

2) กลุ่มอายุ 6-11 ปี คือ ประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับประถมศึกษาที่รัฐต้องส่งเสริม
ให้เข้ารับการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถขั้นพ้ืนฐาน 

3) กลุ่มอายุ 12-14 ปี คือ ประชากรกลุ่มวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ต่อจากระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือให้รู้ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ที่จะสามารถประกอบการงานและอาชีพที่เหมาะสมแก่วัย 

4) กลุ่มอายุ 15-17 ปี คือ ประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทสามัญหรือประเภทอาชีวศึกษา เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาตามความถนัด  ความสนใจ และ
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพเป็นแรงงานระดับฝีมือเพ่ือ
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงต่อไป 

5) กลุ่มอายุ 18-24 ปี ประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับอุดมศึกษา ที่คาดว่าจะมีทั้งกลุ่ม
คนที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และท่ีเข้าสู่ตลาด แรงงาน 

ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 
12-19 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่ต้องให้ความส าคัญและ
เอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเพ่ือก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยเจริญพันธ์
มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อทางสังคมและจิตวิทยา ยึดถือตนเองบางแง่มุม 
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เป็นวัยแห่งการค้นหาอัตลักษณ์ อาจมีช่องว่างระหว่างผู้ปกครอง และเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
มากที่สุด 
 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 
 วัยรุ่น คือวัยที่สิ้นสุดความเป็นเด็ก และเป็นสะพานที่เชื่อมไปสู่วัยผู้ใหญ่  ไม่มีการแบ่งอย่าง
ชัดเจนแน่นอนว่าเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด โดยก าหนดตามความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและ
รูปร่างเป็นส าคัญ สามารถแบ่งออกเป็นสามช่วง คือ ก่อนวัยรุ่น (pre adolescence) อายุ 10-12 ปี
วัยแรกรุ่น (early adolescence) อายุ  13-16 ปี  และวัยรุ่นตอนปลาย (late adolescence)  
อายุ 17-21 ปี (สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม, 2516)  
 ศรีเรือน แก้วกังวาน (2540a) ได้แบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงวัยแรกรุ่น อายุประมาณ 
12-15 ปี เด็กชายเด็กหญิงเริ่มเปลี่ยนสภาวะทางร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เกือบเต็มที่ทุกส่วน เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอ่ืนๆ ตามมา เช่น ด้านอารมณ์ 
ลักษณะสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สมรรถภาพทางสมอง ค่านิยม ทัศนคติ ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ฯลฯ 
จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่แท้จริงช่วงอายุประมาณ 15-18 ปี และหลังจากนั้น ช่วงอายุ19-25 จาก
วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางร่างกายอย่างเต็มที่ เป็นช่วงเปลี่ยนวัย เปลี่ยนชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ 
ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ เด็กวัยรุ่นเริ่มทดลองเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญของการ
เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันและกัน แบ่งออกเป็น  
4 ด้าน สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาการทางร่างกาย ในวัยรุ่นตอนต้นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นอย่างมาก 
จากการเจริญเติบโตของสมองและการเพ่ิมขึ้นของฮอร์โมน เมื่ออายุเข้าประมาณ 10 ปี เด็กหญิง 
จะมีน้ าหนักและส่วนสูงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนเด็กชายจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน  
เมื่อมีอายุมากกว่านั้น 2 ปี การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจะเริ่มมีขนในที่ลับ ปากกว้างออก จมูกยาว
และเริ่มเป็นสันมากขึ้น ขากรรไกรยื่นออกมา คางใหญ่ขึ้น ต่อมเหงื่อเริ่มท างานท าให้มีกลิ่นตัว  
เสียงเปลี่ยน มีปัญหาเรื่องผิวหนัง มีสิว ร่างกายมีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น (สมภพ เรืองตระกูล, 2551)  
เด็กจะรู้สึกอึดอัด เก้งก้าง รู้สึกอ่อนไหวง่ายเกี่ยวกับสัดส่วนอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การท างาน 
ของกล้ามเนื้อระบบประสาทจะยังไม่เข้ารูปเท่าท่ีควร (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2540b) 

2) พัฒนาการด้านอารมณ์เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งภายในและ
ภายนอก ส่งผลกระทบต่อแบบแผนทางอารมณ์ของเด็กวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
ไม่คงที่ สับสน อ่อนไหว ละเอียดอ่อน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจในตนเองสูง บางครั้งขาดความ
มั่นใจในตนเอง มีระดับความเข้มของอารมณ์สูง การแสดงออกหรือการความคุมจะขึ้นอยู่กับ
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บุคลิกภาพดั้งเดิม อารมณ์ที่เกิดกับวันรุ่นมีทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น รัก ชอบ โกรธ หวั่นไหว 
อ่อนโยน ขี้อาย เก็บตัว โมโห เกลี้ยวกลาด เป็นต้น ซึ่งอารมณ์เหล่านี้มีสาเหตุมาจากความรู้สึกสับสน
ทางอารมณ์ เกี่ยวพันและซับซ้อนจากสาเหตุหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 
2540b) 

(1) เป็นช่วงเปลี่ยนวัย คือ เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เด็กวัยรุ่นจะ
เกิดความสับสน ลังเล ไม่แน่ใจ ในการวางตัว ไม่ทราบว่าตนต้องวางเด็กเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ 
ไม่ทราบว่าที่สิ่ งถูกนั้นควรจะเป็นอย่างไร ควรวางตัวตามแบบแผนกฎระเบียบหรือควร
แสดงออกอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

(2) รูปร่างหรือร่างกายโตเป็นชายหนุ่มหญิงสาวอย่างเต็มที่ ต้องวางตัว 
ในสังคมกับเพ่ือนต่างเพศ เพ่ือนร่วมวัย และเพ่ือนต่างวัยในแนวใหม่ ในระยะที่ยังปรับตัว
ไม่ได้เด็กจะมีความรู้สึกสับสน อาจเครียดหรือกังวล กลัวการไม่ยอมรับจากสังคม 

(3) เด็กวัยรุ่นจะต้องเริ่มมีวางแผนอนาคตในการเลือกสายงาน เพ่ือเตรียม
ตัวส าหรับประกอบอาชีพต่อไปในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเก่ียวข้องกับความต้องการของตนเอง โรงเรียน 
ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน ที่อาจมีความคาดหวังไม่เหมือนกัน ความสับสนเกิดง่ายเนื่องจาก
อยู่ภายใต้สถานการณ์บีบบังคับ ข้อจ ากัดของระบบการศึกษา สติปัญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ
และครอบครัว ตลอดจนความนิยมของสังคมส่วนรวม ประกอบกับยังไม่แน่ในในความถนัด 
ความสนใจ ความต้องการ บุคลิกภาพ และไม่ม่ันใจในความสามารถของตนเอง  

(4) สภาพปัจจุบันของสังคม สังคมเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ท าให้เด็กต้องใช้เวลาฝึกฝนอาชีพทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ เด็กวัยรุ่นจ านวนไม่น้อยต้องแยกออกจากความคุ้มครองของบิดามารดา  
เพ่ือศึกษาหาความรู้และฝึกฝนอย่างหนัก ครอบครัวจึงมีขนาดเล็กลง เกิดช่องว่างในครอบครัว 
ขาดความรักความอบอุ่นอย่างที่ควรจะเป็น 

3) พัฒนาของการรู้และการเข้าใจ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีทัศนะคติที่ละเอียดอ่อน
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม มีทักษะกระบวนการรวบรวมข้อมูล ความรู้พื้นฐานและวิธีการ
ตัดสินใจ มีแนวคิดลักษณะนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรืออุดมคติมากขึ้น 
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงตัวเองและความรู้สึกของตนเอง มีหลากหลายมิติ เป็นหลักการของความรู้  
แบบมีความสัมพันธ์กัน ความสามารถในการพัฒนานี้มีผลอย่างมากในแนวทางปฏิบัติ กล่าวคือ วัยรุ่น
จะสามารถรวบรวมประสบการณ์แบบรูปธรรม การสรุปผล แผนการหรือแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ 
ผสมผสานเข้าเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นนามธรรม เช่น การรับรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับตนเองหรือเพ่ือนว่าสามารถ
เชื่อหรือวางใจได้หรือไม่ เกิดมิติใหม่ๆ เกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน หรือการแยกแยะศีลธรรมจรรยา 
ความคิดเกี่ยวกับบุคคลในอุดมคติ เช่น บิดา มารดา ผู้ใหญ่และเพ่ือน ท าให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์  
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ที่ซับซ้อน ความสามารถแยกแยะความคิดของตนเองออกจากผู้อ่ืน ช่วยเสริมสร้างการมีทัศนะวิสัย
และความเห็นอกเห็นผู้อ่ืน ในช่วงนี้เด็กวัยรุ่นจะหมกมุ่นอยู่กับตนเอง มีจิตส านึกของตนเอง (สมภพ เรือง
ตระกูล, 2551)  

4) พัฒนาการทางสังคม วัยรุ่นส่วนใหญ่เชื่อว่าบิดามารดาไม่ค่อยได้ช่วยเหลือ 
ในการคลายความสงสัยและให้ค าปรึกษามากนัก (สมภพ เรืองตระกูล, 2551) เด็กวัยรุ่นมักจะมีความ
ขัดแย้งกับผู้ปกครอง ลักษณะของความขัดแย้ง คือ เด็กวัยรุ่นจะรู้สึกว่าตนเองพ้นจากความเป็นเด็ก 
เกิดความต้องการประพฤติตนตามค่านิยมของสังคมในช่วงวัยเดียวกัน แต่ผู้ปกครองจะถือว่าตนเป็น
ผู้ รับผิดชอบควบคุมดูแลความประพฤติของเด็ก ต้องการให้ เด็กประพฤติปฏิบัติตน  อยู่ ใน
ขนบธรรมเนียม จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้งที่มักปรากฏ เช่น ความขัดแย้งจากเด็ก
วัยรุ่นต้องการเลียนแบบบุคคลอ่ืน ความขัดแย้งจากเด็กวัยรุ่นต้องการคบเพ่ือนต่างเพศ เด็กวัยรุ่น
ต้องการความเป็นอิสระ เป็นต้น (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2540b) เพ่ือนมีอิทธิพลอย่างมากเม่ือเด็กเข้าสู่
วัยรุ่นความกดดันจากเพ่ือนอาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบในการเข้าสังคม วัยรุ่นตอนต้นจะมีความ
อ่อนแอต่อความกดดันจากเพ่ือนและจะน้อยลงเมื่ออายุประมาณ 13 -14 ปี (สมภพ เรืองตระกูล, 
2551) การรวมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นจะเป็นไปตามธรรมชาติ เด็กวัยรุ่นเลือกเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งโดยไม่มีใครตั้งกฎเกณฑ์ไว้ ขึ้นอยู่กับตัวของเด็กวัยรุ่นเองทีจ่ะเลือกเข้ากลุ่มที่สอดคล้อง คล้ายคลึง
ค่านิยม บุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง อย่างไรก็ตาม
การคบเพ่ือนของวัยรุ่นก็ให้ทั้งประโยชน์และโทษไปพร้อมกัน เช่น เพ่ือนอาจเป็นผู้ให้ก าลังใจ ชี้น าไป
ในทางที่ถูกและเป็นประโยชน์ ประคับประคองจิตใจในยามเดือดร้อน หรือช่วยชี้แนะทางออกของ
ปัญหา แต่ในทางกลับกันการคบเพ่ือนที่ไม่ดีก็อาจชักน าไปในทางเสื่อมเสียได้เช่นกัน อาชญากรหรือผู้
ที่กระท าความผิดมากมายในแทบทุกประเทศ มีจุดเริ่มต้นการเป็นอาชญากรปัจจัยหนึ่งเกิดจากเพ่ือน
ชักจูง เด็กวัยรุ่นที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มจะมีความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ยอมรับค่านิยม  
ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจ และเกิดความสนิทสนมกับเพ่ือน 
ในกลุ่มอย่างแน่นแฟ้น เด็กวัยรุ่นจึงมีความรู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่กับเพ่ือน และกล้าแสดงพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ ขัดแย้งต่อการอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2540b) 

พัฒนาการทางสังคมส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสัมพันธภาพระหว่างเด็กชาย
และเด็กหญิง แตกต่างไปจากวัยเด็กตอนปลาย ความเจริญเติบโตของร่างกายและลักษณะทางเพศ
เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กชายเด็กหญิงเริ่มสนใจกันและกัน มีความพอใจในการพบปะ สังสรรค์ ร่วมคบหา
สมาคม เรียน ท างาน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อเด็กชายและเด็กหญิงเริ่มให้
ความสนใจกัน ทั้งสองฝ่ายจะให้ความส าคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเพศของตน  
(sex role) สิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยธรรมชาติของเด็กชายเด็กหญิงที่มีพัฒนาการด้านนี้ปกติ จากการ
เลียนแบบทางเพศจากบุคคลต้นแบบที่อยู่ใกล้ชิด แต่ส าหรับเด็กที่มีบุคลิกไม่เป็นไปตามเพศสภาพ  
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ถูกล้อเลียนหรือถูกประณามว่าเป็นกะเทย ไม่เป็นกุลสตรี จากเพ่ือนหรือผู้ใหญ่ เด็กวัยรุ่นจะพยายาม
หาหนทางวิธีประพฤติปฏิบัติให้สมตามเพศหญิงหรือเพศชายของตน การเลียนแบบบทบาททางเพศ  
ในเด็กระยะนี้ไม่จ ากัดเฉพาะบุคคลที่เด็กรักหรือพบเห็นในบ้าน ที่เป็นเพศเดียวกันกับตน แต่ยังขยาย
ถึงเพ่ือนร่วมวัย บุคคลในประวัติศาสตร์ บุคคลในวงการบันเทิง ดารา นักร้อง รวมถึงจากหนังสือ  
อ่านเล่น เด็กจะเลือกใครมาเลียนแบบนั้นจะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพพ้ืนฐานดั้งเดิมของเด็ก (ศรีเรือน แก้ว
กังวาน, 2540b) 

นอกจากนี้  แอริค แอริคสัน  (Erikson, 1902 อ้างถึงในศรีเรือน แก้วกังวาน , 2540a) 
นักจิตวิทยาผู้โด่งดังในปัจจุบัน ได้เสนอทฤษฎี  Psychosocial development stage เป็นทฤษฎีแบ่ง
ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยสูงอายุ แอริคสันเน้นว่าลักษณะสัมพันธภาพที่บุคคลมีกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ (เช่น พ่อ แม่ เพ่ือน สามี ภรรยา) และข้อขัดแย้งทางสังคมจิตวิทยา (psychosocial 
crises) ที่เกิดจากความสัมพันธ์นั้นๆ เป็นจุดกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพใน
รูปแบบต่างๆ ตามล าดับวัย ตั้งแต่เกิดจนถึงสูงอายุ มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซึ่งวัยรุ่นจัดอยู่ในขั้นตอนที่ 5 
คือ การพบอัตลักษณ์แห่งตัวตนแย้งกับความไม่เข้าใจตนเอง ( identity vs. Identity diffusion)  
แอริคสันเชื่อว่าช่วงวัยนี้ เป็นช่วงที่ความขัดแย้งมีลักษณะวิกฤตกว่าช่วงวัยอ่ืน และเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขภาวะวิกฤตให้ลุล่วงด้วยดี 
วัยรุ่นผู้นั้นจะกลายเป็นวัยรุ่นที่มีอัตลักษณ์ที่สับสนและกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพไม่มั่นคง  
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2540a) 

สภาพทางจิตใจที่ส าคัญประการหนึ่งของวัยรุ่น ได้แก่ การแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง 
เพ่ือให้รู้จักตนเองในแง่มุมต่างๆ เช่น ความชอบ ความสนใจ ความถนัดเฉพาะตน ความต้องการสูงสุด
ในชีวิต ปรัชญาชีวิต อาชีพในอนาคต เพ่ือนต่างเพศที่ตนต้องการคบหาหรือจะเลือกเป็นคู่ชีวิต ฯลฯ  
ในขณะเดียวกันเด็กวัยรุ่น ก็ต้องผสมผสานลักษณะเฉพาะตนในแง่มุมต่างๆ ให้เข้ากันได้กับความเป็น
จริงของครอบครัว วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม กลุ่มเพ่ือนร่วมวัย ซึ่งการผสมผสานดังกล่าวนี้  
ไม่ใช่เรื่องที่ท าได้ง่ายๆ และฉับพลัน หากวัยรุ่นไม่รู้จักสมรรถภาพและคุณลักษณะของตนดีพอสมควร 
ไม่สามารถประสานอัตลักษณ์ของตนกับโครงสร้างของสังคม มักจะกลายเป็นผู้ที่มีความสับสน ว้าเหว่ 
ไม่เป็นตัวของตัวเอง ขี้กังวล ไม่มันใจในตนเอง ตัดสินใจไม่ได้ อาจน าไปสู่การแสวงหาหนทางอ่ืน  
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ตนเอง เช่น การผันตัวไปเป็นอันธพาล ติดยาเสพติด ละเลยความรับผิดชอบ  
ต่อตนเองและสังคม ฯลฯ 

กล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายถือเป็นสัญญาณแรกที่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย 2 ปี การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายที่เด่นชัดในวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนกลาง มีการพัฒนาลักษณะทางเพศอย่างเด่นชัด 
การพัฒนาทางร่างกายท าให้เด็กวัยรุ่นมีรูปร่างใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ ร่างกายมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น 
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อาจกล่าวได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยเจริญพันธุ์หรือวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการทางอารมณ์
ที่มักจะไม่คงที่ พัฒนาของการรู้และการเข้าใจเป็นช่วงที่มีทัศนะคติที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวกับ
ตนเองผู้ อ่ืนและสังคม และพัฒนาการทางสังคมที่มีช่องว่างระหว่างบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
ให้ความส าคัญกับเพ่ือนเป็นพิเศษ เริ่มสนใจในเพศตรงข้าม ถือเป็นวัยแห่งการแสวงหาอัตลักษณ์  
ของตนเอง อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่มีผลต่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2551) อธิบายว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมต่างจากบรรทัด

ฐานปรากฏครั้งแรกในงานเขียนของ Emile Durkheim นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้น าเสนอ
ความคิดความเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานมีความส าคัญและได้ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไม่น้อยไปกว่ากฎ 
ระเบียบ หรือแบบแผนของสังคม อย่างไรก็ตามความเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน ไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติ
หรือน่าหวาดกลัวมากนัก แต่เป็นสิ่งที่ผิดแปลกไปจากพฤติกรรมทั่วไปของสังคม จากแนวคิดข้างต้น 
เดอร์ไคม์จึงได้ก าหนดนิยามของความเบี่ยงเบนโดยเทียบเคียงกับบรรทัดฐานทางสังคมว่า “บรรทัดฐาน
ของสังคมประกอบขึ้นจากรูปแบบพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ซ้ าๆ คล้ายๆ กัน ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรม
ส่วนน้อยที่กระท าแตกต่างไปจากบรรทัดฐาน คือ ความเบี่ยงเบน (Deviance)” (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2551) 

Susan Nolen-Hoeksema (2013) อธิบายว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรมที่แปลกไปจากรูปแบบปกติทั่วไป ซึ่งความแปลกแยกมีได้อย่างกว้างขวางมาก ทั้งในรูปแบบ 
ที่ เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ได้แก่ การก่ออาชญากรรม หรือการฝ่าฝืน 
จากขนบธรรมเนียมจารีตของสังคมนั้นๆ พฤติกรรมเบี่ยงเบน มักก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ท าให้สังคม
ขาดระเบียบวินัย หรือท าให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สังคมที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน
มากๆ จะเป็นสังคมที่ไม่สงบสุข พฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถฮิบายได้ด้วยแนวคิดในเชิงจิตวิทยา  
จิตเวชศาสตร์ สังคมศาสตร์หรืออาชญวิทยา และอาจถูกระบุถึงในความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียง
กันด้วยค าศัพท์อ่ืนๆ ได้อีก เช่น พฤติกรรมอปกติ (Abnomal Behavior) จิตวิทยาอปกติ (Abnormal 
Psychology) การเบี่ยงเบนทางสังคม (Social Deviance) เป็นต้น  

Bruce J. Cohen และTerri L Orbuch (1988) กล่าวว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง 
พฤติกรรมที่แปลกไปจากบรรทัดฐาน ทั้งการกระท าโดยคนๆ เดียว รวมถึงการกระท าที่ท าเป็นกลุ่ม 
โดยบุคคลได้รับการเรียนรู้ อบรม สั่งสอน และขัดเกลาจากสถาบันทางสังคมมาแล้วว่าพฤติกรรมใด
เป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือระเบียบแบบแผนที่คนส่วนใหญ่  
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ในสังคมกระท า แต่บุคคลก็ยังเลือกที่จะท าพฤติกรรมที่แปลกไปจากบรรทัดฐานนั้น สามารถกล่าวได้
ว่าบรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรมถือเป็นเครื่องชี้วัดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลก็ว่าได้  

ในทางอาชญาวิทยา ปกรณ์ มณีปกรณ์ (2555) อธิบายว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง 
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานหรือจารีตประเพณีของสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนอาจจะมี
สถานะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เช่น การพนัน การค้าประเวณี ฯลฯ บางสังคมไม่ถือว่าเป็น
พฤติกรรมที่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่ในบางสังคมมีกฎหมายอาญาก าหนดว่าเป็นความผิด  
ในสังคมทั่วไปอาจถือว่าไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี หรือพฤติกรรมชู้สาว  
จะถือว่าเป็นแค่พฤติกรรมเบี่ยงเบนในสังคมตะวันตก แต่จะถือว่าเป็นพฤติกรรมผิดกฎหมายอาญา 
ในสังคมอิสลาม พฤติกรรมยาเสพติด เช่น กัญชา ฝิ่น หรือยาบ้า ในสมัยก่อนอาจจะถือว่าไม่เป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบน แต่ปัจจุบันถือว่าเป็นทั้ งพฤติกรรมเบี่ยงเบนและผิดกฎหมาย (ตะวันตก  
บางประเทศถือว่าไม่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ) 

ชารล์ ไทเทิล (Tittle, 1995 อ้างถึงในพรชัย ขันตี, กฤษณพงศ์ พูตระกูล, และจอมเดช ตรี
เมฆ, 2558) ได้ให้ค านิยามพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมก าหนดหรือเห็น
ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับและท าให้เกิดการโต้ตอบในทางลบจากคนในสังคม 
สามารถแยกประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 1) การประทุษร้าย 2) การใช้
ประโยชน์ 3) การต่อต้านหรือไม่เชื่อ 4) การเอาเปรียบ 5) การประพฤติเสื่อมเสียศีลธรรม 6) การยอม
ให้บุคคลอ่ืนมาข่มเหง (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) จึงได้สรุปและให้ความหมายของพฤติกรรม
เบีย่งเบนว่าเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะของการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎระเบียบสังคมน้อยกว่าอาชญากรรม 

ฉะนั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่เบนไปจากบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของสังคม  
เป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ยอมรับ ซึ่งอยู่อยู่กับบริบทของสังคมแต่ละที่ ส าหรับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่พบในเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมไว้ ดังจะอธิบายต่อไป 
 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
สุรีย์ กาญจนวงศ์, ชาญคณิต สุริยะมณี, สุณีย์ กัลยะจิตร, พัชรา สินลอยมา, และเปมิกา สนิท

พจน์ (2549) ได้ศึกษาสาเหตุที่เป็นปัจจัยการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไว้ว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นเพียงพฤติกรรมการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบทาง
สังคม สุณีย์ กัลยะจิตร (2546) ได้ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุค
โลกาภิวัตน์ ได้ก าหนดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน ออกเป็นประเด็นต่างๆ 10 ประเด็น ได้แก่  
1) การเสพยาเสพติด 2) การมั่วสุมทางเพศ 3) การขายบริการทางเพศ 4) การทะเลาะวิวาท  
5) การลักขโมย 6) การดูการ์ตูนหรือภาพยนตร์ลามก 7) การเลียนแบบความรุนแรงในภาพยนตร์หรือ
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โทรทัศน์ 8) การเล่นคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม 9) การชอบความท้าทายหรือชอบเสี่ยง และ 
10) การมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ 

นอกจากนี้ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ได้รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงเด็กไทยในพ้ืนที่ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  
โดยส ารวจข้อมูลจากเด็กอายุ 13-18 ปี (ม.1-ม.6) จังหวัดละ 800 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  
และอ าเภออ่ืนๆ จ านวนทั้งสิ้น 87,212 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 
สรุปได้ว่า พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทย ปี 2551 ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง แบ่งเป็น 7 ด้าน ดั งนี้  
1) พฤติกรรมด้านการเรียน เด็กมีการหนีเรียน โดยสาเหตุเกิดจากการเรียนการสอนที่น่าเบื่อ ท าให้ไม่
สนใจเรียน 2) พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างดีอยู่แล้วแต่มี
ข้อสังเกตว่าเมื่อเด็กอายุมากขึ้นมักมีน้ าหนักตัวต่ ากว่ามาตรฐานมากขึ้น 3) พฤติกรรมความรุนแรง
และความปลอดภัย ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 4) พฤติกรรมด้านสุขภาพใจ 
พบว่าเด็กมีความเครียด ซึมเศร้าอันมีสาเหตุจากการเรียนเป็นส่วนใหญ่ และยังพบว่าสาเหตุของการ
ฆ่าตัวตายเกิดจากครอบครัวเป็นหลัก 5) พฤติกรรมด้านการบริโภคบุหรี่ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  
มีแนวโน้มการทดลองเริ่มสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่
อายุที่ เริ่มทดลองครั้งแรกมีอายุน้อยลง 6) พฤติกรรมด้านความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ  
มีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควรเพ่ิมมากขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีอายุน้อยลง และมี
อัตราการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนรักหรือแฟนมากขึ้น 7) พฤติกรรมด้านการใช้เวลาว่าง
และการบันเทิง เด็กมีพฤติกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เพ่ิมมากขึ้น และใช้เวลา
กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ทั้งด้านที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ (อาสาเฝ้าระวังทางสังคม, 2551) 

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2558) ได้ส ารวจสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง 
ของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นหนึ่งในหกของปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น คือ 1) พฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัย 2) พฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 3) พฤติกรรมทางเพศ 4) พฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกม ติดสื่อสังคม
ออนไลน์ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 5) ปัญหาพฤติกรรมการเรียน และ 6) พฤติกรรม
ก้าวร้าว เกเร ละเมิดผู้อื่น และละเมิดกฎหมาย 

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กล่าวในข้างต้นยังสอดคล้องกับสวนดุสิตโพล (สวนดุสิตโพล, 
2560) ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,129 คน ระหว่างวันที่ 7-11 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้ ปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ผู้ใหญ่เป็นห่วง
และวิตกกังวล มีดังนี้ อันดับ 1 คือ การใช้ความรุนแรง ร้อยละ 85.65 อันดับ 2 คือ การมั่วสุมเสพสุรา 
ยาเสพติด ร้อยละ 83.17 อันดับ 3 คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 78.74 อันดับ 4 คือ 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 69.62 อันดับ 5 คือ การคบเพ่ือน ร้อยละ 52.44 
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ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
พฤติกรรมที่เบนไปจากบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคม  
ไม่ยอมรับ ซึ่งได้แก่ การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และ  
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

 

2.3 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

2.3.1 แนวคิด และพัฒนาการของการสื่อสาร 
ในอดีตการสื่อสารของมนุษย์ ได้อาศัยช่องทางการสื่อสารจากสื่อมวลชนที่ท าห น้าที่

เปรียบเสมือนสื่อกลางในการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญก้าวหน้าของสังคมและเทคโนโลยี จากยุค  
สื่อดั้งเดิม (old media) เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ 
สื่อใหม่ (new media) คือ การสื่อสารดิจิทัลผ่านคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต 
(internet) และเว็บไซต์ (websites) และการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดามเทียม (satellites)  
เคเบิ้ลไยแก้ว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

กล่าวได้ว่า สื่อเก่า (Conventional media) หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ไม่มีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม สื่อใหม่ (new media) หมายถึง 
เทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสื่อเสียง ตัวหนังสือหรือตัวเลข ภาพกราฟฟิกส์ หรือวิดีโอ  
ที่มีศักยภาพในการเชื่ อมโยงกับ เทคโนโลยี เครือข่ายอันมีคอมพิวเตอร์ หรือโทรคมนาคม 
เป็นองค์ประกอบหลัก การสื่อสารลักษณะเหล่านี้ เรียกรวมๆ ว่าการสื่อสารดิจิทัล (digital 
communication) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการสื่อต่างๆ เข้าด้วยกันใช้เป็นสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มคน ภายในองค์การ หรือไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไปก็ตามตามวัตถุประสงค์ของ  
ผู้สื่อสาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

ในอดีตเราสามารถแบ่งประเภทของการสื่อสารออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง แต่ด้วยวิวัฒนาการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลประเภทของเนื้อหา
จากภาพ เพลง วิดีโอสามารถแพร่กระจายในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ท าให้รูปแบบของสื่อที่แตกต่างกันมาบรรจบกัน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการหลอมรวมสื่อ (ณรงค์ศักดิ์ 
ศรีทานันท์, 2554) Joseph Straubhaar และRobert Larose (2000) อธิบายว่าการหลอมรวมสื่อ 
เกิดจากความก้าวหน้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) ท าให้เกิดการผสมผสานกลมกลืน หรือการ
หลอมรวมสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โทรศัพท์ ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยก 
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ความแตกต่างของสื่อเหล่านี้ได้ การหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) ท าให้มีบริการใหม่ๆ  
ที่ใช้เทคโนโลยี เกิดขึ้นมากมาย ขณะที่ อังคณา จงไทย และบุหงา ชัยสุวรรณ (2558) อธิบายว่าการ
หลอมรวมสื่อ หมายถึง การสื่อสารที่น าเทคโนโลยีเชื่อมโยงผสมผสานสื่อแต่ละประเภท เข้าด้วยกัน 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการกระจายเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเข้าถึงสื่อเหล่านี้จะ
อาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิด
ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา ในยุคของการหลอมรวมสื่อ
ผู้ให้บริการต่างแข่งขันและเสนอบริการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคตลอดเวลา ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็น
บริการหนึ่งของการหลอมรวมสื่อ ถือเป็นของช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล องค์การ ที่สามารถส่ง
ข้อมูลสารสนเทศคลอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วโลก โดยอาศัยอินเตอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารโทรคมนาคมเป็นหัวใจส าคัญ (ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์, 2554) 

การหลอมรวมสื่อ ท าให้เกิดการแข่งขันด้านธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ  
เช่น การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการพัฒนาแอพลิเคชั่น ท าให้เกิดการสื่อสารใน
รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงคนทุกเพศ ทุกวัย เข้าด้วยกันโดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์  สัมมนาออนไลน์ 
(2557) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า เป็นการใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ระหว่างเครือข่ายสังคม (Social Network) ผ่านเว็บไซด์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้มีส่วนร่วมระหว่างกัน ในการผลิต
และเผยแพร่เนื้อหารูปแบบของข้อมูลลายลักษณ์อักษร ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ อย่างสร้างสรรค์ โดย
อาศัยอุปกรณ์ในการเข้าถึง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปแล็ต โดยสามารถแบ่งประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ (สัมมนาออนไลน์, 2557) 

1) Weblogs หรือ Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลสร้างขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ บันทึกส่วนตัว หรือแสดงความคิดเห็นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งปันข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นได้ การแสดงเนื้อหาในรูปแบบนี้
จะเรียงล าดับจากเนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้อหาเก่า ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นเนื้อหาขึ้นมาอ่านย้อนหลังและ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น Exteen, BlogGang, Wordpress, Blogger, Oknation 
เป็นต้น 

2) Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม
สูงสุดจากผู้ใช้ เป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือให้เกิดเป็น
กลุ่มสังคม (Social Community) ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน แสดงความคิดเห็น กับเหตุการณต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ในแง่ของธุรกิจ การเมือง สังคม ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Hi5, Ning, LinkedIn, 
Myspace, Youmeo, Friendster เป็นต้น 
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3) Micro Blogging และ Micro Sharing หรือบล็อกจิ๋ว เป็นเว็บเซอร์วิสหรือเว็บ
ไซด์ที่ให้บริการส าหรับการเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร หรือที่เรียกกันว่า Status หรือ 
Notice เพ่ือเป็นการบ่งบอกหรือแสดงสถานะของตนเองว่าก าลังท าอะไร หรือแจ้งข่าวสารความ
คิดเห็นต่างๆ ให้แก่กลุ่มเพ่ือนในสังคมออนไลน์ได้รับรู้ เช่น Twitter เป็นต้น 

4) Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะให้บริการฟรี เนื้อหาที่น าเสนอในวิดีโอออนไลน์
ไม่ได้มีการก าหนดผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ผู้ใช้บริการสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งผู้ใช้ยังสามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บ
วิดีโออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น YouTube, MSN, Yahoo เป็นต้น 

5) Photo sharing เป็นบริการฝากรูปภาพผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปภาพเพ่ือแบ่งปัน
ให้ผู้อ่ืน และดาวน์โหลดรูปภาพของผู้อ่ืนมาใช้งานได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพ้ืนที่
ขายภาพที่ตนเองน าเข้าไปฝากไว้ได้อีกด้วย เช่น Flickr, Photo bucket, Photoshop, Express, 
Zoom เป็นต้น 

6) Wikis เป็นเว็บไซต์แหล่งข้อมูลหรือความรู้ ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่อาจเป็นนักวิชาการ 
นักวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้ใช้
สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ ยกตัวอย่างเช่น Wikipedia, Google Earth, diggzY 
Favorites Online เป็นต้น 

7) Virtual Worlds คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่จ าลองโลกเสมือนจริง จากจินตนาการ
หรือชีวิตประจ าวันลงไป ซึ่งผู้ใช้บริการโลกเสมือนจริงดั งกล่าวมักจะเป็นบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ 
องค์กรการศึกษา หรือแม้กระทั่งองค์กรสื่อ เช่น ส านักข่าวรอยเตอร์ ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น เป็นต้น  
การใช้งานโลกเสมือนจริงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพ้ืนที่  เพ่ือให้บริษัทหรือองค์กรได้อาศัย  
เป็นช่องทางในการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้า  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลส าเร็จ
และมีชื่อเสียง คือ Second life 

8) Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing 
เป็นหลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท าในรูปของ
เว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือค้นหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งทางธุรกิจ การศึกษา  
การสื่อสาร โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอ
ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มคนที่เข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือ 
ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสังคมนักข่าว ซึ่งมีข้อดี คือ ท าให้เกิด
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ความหลากหลายทางความคิดเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือ
คัดกรองข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันได้ เช่น Idea storm, My Starbucks Idea เป็นต้น  

9) Podcasting หรือ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงส่วนบุคคลแล้วน ามา
แบ่งปันไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดและน าไปใช้งานต่อได้ เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly 
Podcast เป็นต้น  

10) Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดง
ความคิดเห็น โดยอาจจะเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เช่น Epinions, Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip, Yelp เป็นต้น 

นอกจากนี้ Toni Ahlqvist, Asta Bäck, Minna Halonen, และSirkka Heinonen (2008) 
ได้อธิบายว่าสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ เนื้อหา ชุมชน และ 
Web 2.0 โดยสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ การสร้างและแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และ 
การแสดงความคิดเห็นในชุมชนเสมือน ขณะที่ Jan H.Kietzmann, Kristopher Hermkens, Ian 
P.McCarthy, และBruno S.Silvestre (2011) ได้อธิบายว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ การใช้แอป
พลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มในการตอบโต้ผ่านบุคคล 
ชุมชน สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และแก้ไขเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างข้ึน  

Andreas M.Kaplan และMichael Haenlein (2010) ได้ จั ดประเภทสื่ อสั งคมออนไลน์ 
ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ (Ahmad Abdel-Hafez และYue Xu, 2013) 

1) เครือข่ายสังคม (Social Networking) คือ สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่ ง  
ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน หรือผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เดียวกันได้ บางเครือข่ายสังคมมีฟังก์ชั่นที่ท าให้ผู้ใช้สามรถอ่านข่าว เล่นเกม เข้าร่วมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ
เรื่องที่ตนสนใจ สามารถแบ่งปันภาพ เสียง หรือสิ่งบันทึกต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น Facebook 
https://th.linkedin.com/ เป็นต้น 

2) งานที่ร่วมมือกัน (Collaborative Work) คือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้มี
ส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูล ฐานความรู้ หรือสารานุกรมขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล  
ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูล ตัวอย่างเช่น Wikipedia 

3) การแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ ใช้
สามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจแก่บุคคลอ่ืน บางฟังก์ชั่นผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นเนื้อหา ติดป้าย
ระบุรายละเอียด (Tag) สามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาได้ เช่น การแชร์
วิดีโอบน YouTube หรือแชร์รูปภาพบน Flicker 
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4) บล็อก (Blog) ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวสามารถเขียนเล่าเรื่องราว หรือ
อภิปรายเรื่องที่ตนสนใจแก่ผู้อ่ืนได้ โดยผู้เขียนอาจเป็นผู้ที่สนใจหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เช่น เว็บไซต์ 
Stack overflow เป็นบล็อกแลกเปลี่ยนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของค าถามและ
ค าตอบ 

5) การให้คะแนนและค าวิจารณ์ (Ratings and Reviews) สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วย
ให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการแก่ผู้ใช้รายอื่นด้วย การให้ระดับคะแนนหรือ
ความคิดเห็นผู้ใช้รายอ่ืนจะน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เช่น เช่น e-Bay, Amazon, C-Net 
และ Epinions เป็นต้น 

6) โซเชียลบุ๊คมาร์ค (Social Bookmarking) สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เพ่ิมเติม
หรือท าหมายเหตุประกอบ หรือแบ่งปันบุ๊คมาร์คของเว็บให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น Delicious และ Reddit 
เป็นต้น 

7) โลก เสมื อนหรือ เกมใน โลกเสมื อน  (Virtual Worlds and Virtual Game 
Worlds) ช่วยให้ผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ กับชุมชนออนไลน์ที่มีการจ าลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยปกติแล้วกราฟิกเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบ 3 มิติเช่น Second Life 
และ IMVU 

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทน เป็นจิตวิญญาณของโลกอินเทอร์เน็ต 
ผู้คนนับล้านสร้างและเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างทวีคูณ เนื่องจากเว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์มีความหลากหลายและมีข้อมูลหลายประเภท การสร้างโปรไฟล์ของผู้ ใช้ก็มีวิธีการ  
ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ผู้ ใช้โปรไฟล์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับโปรไฟล์บนเว็บไซต์  
มีความแตกต่างกันแม้จะเป็นคนเดียวกัน (Ahmad Abdel-Hafez และYue Xu, 2013) ส าหรับการใช้
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จากผลส ารวจส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (2559) กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
มากที่สุด สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 YouTube มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 
97.3 อันดับที่ 2 คือ Facebook มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 94.8 อันดับที่ 3 คือ Line มีผู้ใช้งานร้อยละ 
94.6 อันดับที่ 4 และอันดับที่ 5 คือ Instagram และ twitter มีผู้ใช้งานร้อยละ 57.6 และ 35.5 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้ส ารวจการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในมิติของความถ่ีในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์แต่ละประเภท พบว่า ถึงแม้ Facebook จะได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอันดับ 2  
รองจาก YouTube แต่เมื่อถามถึงความถ่ีในการใช้งานแล้ว Facebook กลับเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ปริมาณการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ  1 รองลงมา เป็น Line และ YouTube โดยมีสัดส่วน 
ของผู้ ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 84.2, 82.0 และ 76.9 ตามล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559) 
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กล่าวได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายสังคมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในการติดต่อสื่อสาร ผ่านโปรแกรมประยุกต์หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างกัน และจะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภท 
ของสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะแบ่งจากวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้  อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์  
แต่ละประเภทสามารถแชร์ หรือแบ่งปันเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้อ่ืนได้เข้าถึง โดยสามารถส่งข้ามไปยัง  
สื่อสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การชมคลิปวิดีโอผ่าน www.YouTube.com 
หรือการอ่านกระทู้จากเว็บบอร์ดหรือ Blogs ต่างๆ สามารถแชร์หรือแบ่งปันให้แก่เพ่ือนผู้ใช้งานบุคคล
อ่ืนในเครือข่ายสังคม เช่น www.Facebook.com ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหา
ดังกล่าวได้อีกด้วย นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์บางประเภทยังมีคุณสมบัติในการถ่ายทอดสด เพ่ือ
ถ่ายทอดกิจกรรมที่ตนเองก าลังท าให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้รับชมอีกด้วย สื่อสังคม
ออนไลน์จึงถือเป็นสังคมมนุษย์อีกสังคมหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ และเชื่อมต่อถึงกันอย่างไม่รู้จบ ส าหรับ
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ Facebook line และ YouTube 

 
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกรับข่าวสาร 
สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อใหม่ชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการหลอมรวมสื่อ ผู้ใช้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์ออนไลน์ การดูคลิป
วิดีโอ การชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ การค้นหาข้อมูลต่างๆ การใช้
ประโยชน์เหล่านี้สามารถท าได้เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสมาร์ทโฟนเข้ากับอินเตอร์เน็ต  
เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารจึงมี
ค วามส าคัญ ถื อ เป็ น การกรองข่ าวส ารจากข้ อมู ลที่ มี อยู่ ม ากมาย ในสื่ อสั งคมออน ไลน์  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) กล่าวว่ากระบวนการเลือกสรรข่าวสาร ประกอบด้วยการ
กลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ 

1) การเลือกรับหรือการเลือกสนใจ (selective exposure or selective attention) 
หมายถึง การที่ผู้ใช้หรือผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
จากแหล่ งข้ อมู ลที่ มี อยู่ อย่ างหลากหลาย โดยเฟสติ งเจอร์  (Festinger, 1975 อ้ างถึ งใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2556) อธิบายว่า การแสวงหาข่าวสารของบุคคลเกิดขึ้นเพ่ือการ
สนับสนุนทัศนคติเดิมที่บุคคลนั้นมีอยู่ และบุคคลจะหลีกเลี่ยงการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ขัดแย้งกับ
ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของตน เนื่องจากหากบุคคลแสวงหาข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึก
นึกคิดของตนจะส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลหรือไม่สบายใจ ดังนั้น  บุคคลจึงเลือกสรรข่าวสารที่
สอดคล้องกับทัศนคติดั้งเดิมของตน อย่างไรก็ตามบางครั้งบุคคลจะเลือกสรรข่าวสารที่อยู่ตรงข้ามกับ
ทัศนคติดั้งเดิม เพ่ือเป็นการหาข้อมูลยืนยันความเชื่อเดิมของตนอีกด้วย ซึ่งนอกจากทัศนคติหรือ 
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ความเชื่อดั้งเดิมแล้ว การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ 
และลักษณะส่วนบุคคล เช่น อาชีพ การศึกษา อุดมการณ์ ศาสนา ประเพณี เป็นต้น  

2 ) ก าร เลื อ ก รั บ รู้ แ ล ะ เลื อ กตี ค ว าม  (selective perception or selective 
interpretation) เมื่อบุคคลเลือกรับรู้หรือเลือกสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ งจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ 
อย่างหลากหลายแล้ว การเลือกรับรู้และตีความเป็นการกลั่นกรองในขั้นต่อไป ซึ่งในข่าวสารชิ้น
เดียวกันผู้รับสารอาจตีความได้ไม่เหมือนกัน เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้หรือผู้รับสารนั้น
ไม่ใช่หมายถึงเพียง ตัวอักษร รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยแนวคิด 
ค่านิยมบางประการ ซึ่งผู้รับสารจะเลือกรับรู้และตีความตามประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ 
ความคาดหวัง ฯลฯ ที่แตกต่างกันออกไป 

3) กระบวนการเลือกจดจ า (selective retention) การเลือกจดจ าเป็นกระบวนการ
กลั่นกรองในขั้นสุดท้าย ซึ่งผู้ใช้หรือผู้รับสารจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ 
ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเองเท่านั้น และมักจะลืมในส่วนที่ตนไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่
เห็นด้วย เช่น การชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ผู้ชมมักจะจดจ าเฉพาะส่วนที่ต้องการหรือส่วนที่สนใจ 
แล้วน าไปเล่าต่อกับบุคคลอ่ืน แม้ว่าผู้ชมจะได้รับชมอย่างครบถ้วนก็ตาม 

 
2.3.3 การใช้ประโยชน์และการสนองความพึงพอใจจากสื่อ 
การใช้ประโยชน์และการสนองความพึงพอใจจากสื่อให้ความส าคัญกับผู้ใช้สื่อในฐานะ

ผู้กระท าการสื่อสารว่าแต่ละบุคคลใช้สื่อเพ่ืออะไรบ้าง แคทซ์และคณะ (Elihu Katz, Michael 
Gurevitch, และHadassah Haas, 1973) ได้อธิบายในแบบแผนการใช้ประโยชน์และการได้รับความ
พึงพอใจจากสื่อ โดยเริ่มต้นจากสภาพภูมิหลังทางสังคมและจิตใจของผู้ใช้สื่อ ก่อให้เกิดความต้องการ
และความจ าเป็นในการใช้สื่อบางประการ เกิดความคาดหวังจากสื่อ จึงน าไปสู่การเปิดรับสื่อใน
รูปแบบต่างๆ อันก่อให้เกิดผล คือ การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ และผลอ่ืนๆ ที่ตามมา เช่น 
เมื่อบุคคลผู้หนึ่งมีความต้องการซึ่งเกิดจากสภาวะทางจิตใจและสังคม คือ ต้องการเป็นคนรอบรู้และ
ทันสมัย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอ่ืนมีความคาดหวังจากสื่อว่าการบริโภคข่าวสารจะช่วย
ตอบสนองความต้องการของเขาได้ เขาจึงเลือกใช้สื่อ โดยเลือกดูรายการข่าวจากโทรทัศน์ หรืออ่าน
ข่าวจากสิ่งพิมพ์ หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือช่วยให้เขาได้รับความพึงพอใจตามที่เขา
ต้องการ ขณะเดียวกันผลจากการบริโภคข่าวสารจากสื่อทุกๆ วัน ก็อาจมีผลอ่ืนๆ ตามมา
นอกเหนือจากการเป็นผู้รอบรู้ทันสมัย เขาอาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย 
หรือพฤติกรรมบางอย่างได้เช่นกัน กล่าวได้ว่าผู้ใช้สื่อเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ  
เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความต้องการ และความ
พึงพอใจแตกต่างกัน 



 23 

การจัดแบบแผนความพึงพอใจจากสื่อ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ (McQuail 
และ Brown, 1973 อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

1) ความเพลิดเพลิน (Diversion) เป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือหลบเลี่ยง
ความเครียดในชีวิตประจ าวันที่ซ้ าซาก จ าเจ หรือหลบหนีปัญหาต่างๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่ ต้องการผ่อน
คลายและสร้างความบันเทิง 

2) มนุษยสัมพันธ์ (Personal Relation) การใช้สื่อเป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม หรือการใช้สื่อเพ่ือเป็นเพ่ือน หรือใช้เป็นข้อมูลข่าวเพ่ือน าไปสนทนากับคนอ่ืน
ในสังคม 

3) เอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) เป็นการใช้สื่อเพ่ือน ามาอ้างอิง
ในการก าหนดอัตลักษณ์ของตนเองและของกลุ่ม การใช้สื่อท าให้ได้ข้อมูลข่าวสาร แนวคิ ดที่ช่วย
เสริมแรง หรือตอกย้ าให้กับคุณค่าบางอย่างให้กับตนเอง 

4) ติดตามข่าวสาร (surveillance) เป็นการใช้สื่อเพ่ือสอดส่องแสวงหาข่าวสาร  
บางเรื่องที่อาจมีผลกระทบกับตนเอง หรือช่วยให้ได้ข่าวสารที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในบางเรื่อง 

นอกจากนี้แคทซ์และคณะ (Elihu Katz และคณะ, 1973) ได้สรุปหน้าที่เชิงสังคมและ
จิตวิทยาในการใช้สื่อออกเป็น 5 ประการ คือ 

1) เพื่อตอบสนองด้านข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  
2) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ ความบันเทิง ความสุนทรีย์ 
3) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความน่าเชื่อถือ ความสนใจ ความมั่นคง และ

สถานภาพของบุคคล 
4) เพ่ือสนองความต้องการในการสร้างความแข้งแกร่ง ในการติดต่อสัมพันธ์ในสังคม

กับคนในครอบครัว เพ่ือน และคนอื่นๆ  
5) เพ่ือหลีกหนความกดดันและปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยหันไปหา 

สื่อบันเทิงเริงใจ ในสื่อเพ่ือลดความเครียด 
เพอร์ส และคันน์ (Elizabeth M. Perse และDebra Greenberg Dunn, 1998) ได้ส ารวจ

การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกการใช้สื่อใหม่นี้ว่า computer connectivity 
หรือการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คาดหวังการตอบสนองความ
ต้องการด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หลีกหนีจากสิ่งจ าเจ  
เพ่ือฆ่าเวลา และไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นแก่นสาร ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีจุดหมายชัดเจน 
(ritualistic use) หมายถึง การใช้เป็นปกติในชีวิตประจ าวัน ไม่มีจุดมุ่งหมายเจาะจงชัดเจน ซึ่งเชื่อว่า
อาจน าไปสู่การเสพติดอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ได้ 
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ส าหรับในประเทศไทยผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย จากข้อมูลของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปี  2559 พบว่า กิจกรรมที่ผู้ ใช้ อินเตอร์เน็ตนิยมมากที่สุด คือ ใช้เพ่ือการพูดคุย  
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 96.1 ใช้เพ่ือดูคลิปวิดีโอ ร้อยละ 88.1  ใช้ในการค้นหาข้อมูล 
ร้อยละ 79.7 ใช้ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 76.5 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559) 

กล่าวได้ว่าการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อเป็นการตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์
บางประการของบุคคล เริ่มตั้งแต่การเลือกการเลือกรับสื่อมีเกี่ยวข้องกับการเลือกประเภทของสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเลือกเนื้อหาก็ว่าได้ น าไปสู่การรับรู้หรือการตีความและ
กระบวนการจดจ าต่อไป สิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีความคาดหวังจากสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างไร และจะมีอิทธิพลอย่างไรในอนาคต 

 
2.3.4 แนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมผ่านสื่อมวลชน 
นักพฤติกรรมศาสตร์ได้อธิบายการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้

ในเรื่องภาษา วัฒนธรรม กิจกรรมของสังคม ว่าเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งเราที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
ต่างๆ ที่เป็นแรงเสริม (reinforcement) ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น เมื่อเด็กเอามือไปโดน
เปลวไฟ การตอบสนองในทางลบก็จะเกิดขึ้น เด็กก็เกิดการเรียนรู้ว่าไฟร้อน และไม่เอามือไปจับอีก 
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้โดยตรงไม่อาจเกิดขึ้นโดยตรงกับทุกบุคคล เราไม่สามารถมีประสบการณ์
โดยตรงกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกได้ทั้งหมด เนื่องจากบางครั้งการเรียนรู้โดยตรงอาจเกิดผลตอบสนอง
ในทางลบ เช่น เราไม่สามารถลองค้ายาเสพติดด้วยตนเองเพ่ือที่จะรู้ได้ว่าผลเป็นอย่างไร เราจึงเรียนรู้
ทางอ้อมผ่านตัวแทน (representation) จากคนที่ค้ายาเสพติดและโดนจับขัง จ าคุกมาแล้ว 
การสังเกตทางอ้อมเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลา สะดวก ไม่เสี่ยงสื่อจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะ
เป็นตัวแทนของการเรียนรู้ทางอ้อม โดยการสังเกตผ่านตัวแทนต่างๆ (observational learning) 
จากเนื้อหาในสื่อ การเรียนรู้ผ่านสื่อก่อให้เกิดพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554) 

1) การเลียนแบบสิ่งที่เห็นจากสื่อ เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่สังเกตเห็นแล้วน ามา
ปฏิบัติตาม เช่น เด็กเห็นซุปเปอร์แมนในภาพยนตร์ใส่เสื้อคลุมกระโดดพุ่งออกมาจากหน้าต่าง  
แล้วถลาร่อนไปอย่างสวยงาม ก็หาเสื่อคลุมมาใส่แล้วกระโดดจากหน้าต่างเหมือนที่เห็นในภาพยนตร์ 
แต่ผลที่ตามมาไม่เหมือนกัน คือ เด็กเสียชีวิต  

2) การอ้างอิงเป็นแบบอย่าง เป็นรูปแบบหนึ่งของการเลียนแบบ การเลียนแบบ 
ที่ เรียกว่า imitation สามารถสังเกตได้ง่ายอย่างเป็นรูปธรรม แต่การเอาแบบอย่างที่ เรียกว่า 
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identification มีความซับซ้อนและสังเกตยากกว่า รวมทั้งยังฝังลึกและยั่งยืนกว่า เช่น เด็กเล่นเกม
ต่อสู้เพ่ือชนะเป็นอันดับหนึ่ง หรือผู้ใหญ่ที่ดูภาพยนตร์จีนก าลังภายในมีคติว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือด  
ก็จะปลูกฝังความคิดความเชื่อนี้ และมีความคิดพฤติกรรมเอาชนะ แต่อาจไม่ได้ใช้วิธีการเอาชนะ
เหมือนในเกมที่เล่น หรือไม่ ได้เลียนแบบการเอาดาบฟันใช้พลังลมปราณเหมือนภาพยนตร์ที่ดู  
แต่น ามาอ้างอิงเป็นแบบอย่างในการคิดและวิธีการแก้ปัญหาของตัวแบบในสื่อมาเป็นแนวทาง 

3) การเป็นตัวแบบ คือ การเลียนแบบที่เกิดจากการสังเกตหรือการอนุมาน เช่น  
การแต่งกายหรือพฤติกรรมของดารา นักร้อง นักแสดงที่ตนชื่นชอบ แล้วน ามายึดถือเป็นแบบอย่าง 
เกิดผลทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ในทางบวก การแต่งตัวเช่นนั้นอาจจะเหมาะสม เช่น การแต่งกาย
ที่ถูกกาลเทศะ ด ารงชีวิตไปในทางที่ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าแบบอย่างนั้นมีผลในทางลบ มีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ก็จะเกิดการเลียนแบบไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  

ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าสื่อมีผลต่อการขัดเกลาทางสังคมของปัจเจกบุคคลเพ่ือเข้าสู่สังคม 
บุคคลจะมีบุคลิกภาพอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งมากการขัดเกลาของสื่อ เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ต้องพ่ึงพาสื่อในการค้นหาข่าวสาร ความรู้ ซึ่งสามารถท าได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว 
การเรียนรู้ผ่านสื่อถือเป็นการเรียนรู้ทางอ้อมที่มีผลต่อการเลียนแบบ การอ้างอิงเป็นแบบอย่าง และ
การเป็นตัวแบบ มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงปรารถนา 

 

2.4 ทฤษฏีอาชญาวิทยาสาเหตุของการกระท าผิด 

2.4.1 ทฤษฏีพฤติกรรมอาชญากรรมของมอฟฟิท (Moffitt’s dual taxonomy theory) 
เทอร์รี มอฟฟิท (Terrie E. Moffitt, 1993) ได้พัฒนาแนวคิด Moffitt’s developmental 

theory or taxonomy ซึ่งมีผลต่ออาชญาวิทยาเป็นอย่างมาก แนวคิดของมอฟฟิทแบ่งแยกผู้กระท า
ความผิดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรมเฉพาะในช่วงวัยรุ่น และ กลุ่มที่มี
พฤติกรรมอาชญากรรมตลอดชีวิต ผู้ที่กระท าความผิดในขณะที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว สาเหตุของ
การกระท าผิดส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือน และต้องการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของผู้ใหญ่ในสังคม โดยการพยายามเลียนแบบ (Pamela J. Schram และStephen G. 
Tibbetts, 2013) ทฤษฏีพฤติกรรมอาชญากรรมของมอฟฟิทจัดอยู่ในทฤษฎีผสมผสาน ประเภท
ทฤษฏีอาชญากรรมตามเส้นทางการด าเนินชีวิต (Life-course theory of crime) ซึ่ งมองว่า
อาชญากรรมมีวิวัฒนาการไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบุคคลตามช่วงเวลา (เสกสัณ เครือค า, 
2558) 

เทอร์รี มอฟฟิท (Terrie E. Moffitt, 1993) ได้น าเสนอทฤษฏีอาชญาวิทยาแบบพัฒนาการ
ของชีวิตในปี 1993 โดยการศึกษาข้อเท็จจริงในสังคมว่า อาชญากรรมส่วนมากมักเกิ ดจากเด็กวัยรุ่น 
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ซึ่งสถิติแล้วอาชญากรรมจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ 12 ปี และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ จนถึง
สูงสุดในช่วงอายุ 17 ปี แล้วจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมอฟฟิท 
ได้ท าการศึกษาและได้เสนอแนวคิดท่ีอธิบายถึงพัฒนาการของอาชญากรรมในช่วงชีวิตของบุคคลที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมตั้งแต่การเริ่มต้นด าเนินอยู่ เปลี่ยนแปลง และเลิกไป โดยผู้ที่กระท าผิด  
ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะ ดังนี้ (เสกสัณ เครือค า, 2558) 

1) กลุ่มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรมต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life-course-persistent 
offenders) เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรมต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการกระท าผิดในช่วงอายุน้อย 
และกระท าเรื่อยไปจนเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ ใหญ่  โดยในแต่ละช่วงวัยจะเพ่ิมจ านวนครั้งและเพ่ิม  
ความรุนแรงมากขั้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น อายุ 5 ขวบ เริ่มมีการท าร้ายเพ่ือนเล็กๆ น้อยๆ อายุ 10 ขวบ 
มีการลั ก เล็ กขโมยน้ อยในร้านค้ าเรื่อย ๆ  เมื่ อ เข้ าสู้ วั ยรุ่ นอายุ  16 ปี มี การขายยาเสพติ ด 
มีพฤติกรรมขโมยรถยนต์ อายุ 22 ปี มีการปล้นชิงทรัพย์และข่มขืน และอายุ 30 ปีมีการล่อลวงและ
ท าร้ายเด็ก เป็นต้น 

โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการกระท าผิดของคนกลุ่มนี้คือ ความผิดปกติของจิตประสาท
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการกระท าผิด กล่าวคือ คนในกลุ่มนี้จะมีลักษณะความผิดปกติของระบบ
จิตประสาทตั้งแต่เป็นทารก ซึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติตัวของแม่ เช่น การใช้ยาเสพติด การขาด
สารอาหารที่จ าเป็น หรือการได้รับสารพิษต่างๆในขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น และการถ่ายทอดพันธุกรรม
จากพ่อแม่ได้ด้วยและสภาพแวดล้อมจากการเลี้ยงดูหลังคลอด เช่น เด็กขาดสารอาหาร ขาดความรัก
ความเอาใจใส่ และการถูกท าร้ายตั้งแต่เด็กเมื่อเด็กมีปัญหาด้านระบบจิตประสาทเติบโตมาใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีท าให้พฤติกรรมอาชญากรรมพัฒนาขึ้นตามมาเป็นล าดับ และการที่พฤติกรรม
อาชญากรรมคงอยู่และด าเนินต่อเนื่อง เกิดจากกระบวนการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมา 

2) กลุ่มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรมเฉพาะในช่วงวัยรุ่น (Adolescent-limited 
offenders) เป็นกลุ่มคนที่กระท าผิดในช่วงระหว่างอายุ 12-20 ปี โดยการกระท าผิดของคนกลุ่มนี้จะ
เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของวัยรุ่น และจะลดน้อยลงหรือเลิกไปเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  โดยปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการกระท าผิดคือ ช่องว่างระหว่างวุฒิภาวะของร่างกาย (Biological maturity) และ 
วุฒิภาวะทางสังคม (Social maturity) ประกอบกับกลไกการเรียนรู้ตามหลักการทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมท าให้เด็กมีพฤติกรรมอาชญากรรม ซึ่งอาจจะเกิดจากการลอกเลียนแบบจากเพ่ือน 
ที่มีพฤติกรรมอาชญากรรม หรือจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว เด็กต้องการให้สังคมแวดล้อมมองเขา
เป็นผู้ใหญ่ ต้องการการยอมรับจึงมีพฤติกรรม เช่น การสัก การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็น
ต้น และความต้องการความท้าทายและอยากรู้อยากลอง ซึ่งลักษณะทั่วไปที่พบในวัยรุ่นส่วนใหญ่  
ตามทฤษฎีนี้พฤติกรรมอาชญากรรมจะด าเนินอยู่เฉพาะในช่วงของวัยรุ่นเท่านั้นแต่เมื่อเข้ าสู้วัยผู้ใหญ่
แล้วพฤติกรรมนี้จะลดน้อยลง หรือหายไป โดยมีแรงจูงใจที่จะกระท าผิดนั้นหายไป และมีการเรียนรู้ว่า
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ผลที่เกิดจากการกระท าผิดนั้นเป็นโทษต่อการด าเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ในสังคม เช่น การใช้ยาเสพติด 
หรือการมีประวัติถูกจับกุมนั้นจะมีผลต่อการจ้างงาน หรือการดื่มสุราหรือการเสพยาเสพติดท าให้ 
ไม่สามารถจะไปท างานได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยที่ท าให้คนเลิกกระท าความผิดเมื่อ
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ได้แก่ การแต่งงาน การสร้างครอบครัว การเข้ารับเกณฑ์ทหาร การย้ายที่อยู่อาศัย และ
การเข้าสังคมที่ท างาน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้คนกลุ่มนี้เลิกที่จะเดินทางสายอาชญากรรมมาเดินทางสาย
ปกติธรรมดา 

 
2.4.2. ทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน (Difference Association Theory) 

 Pamela J. Schram และStephen G. Tibbetts (2013) อธิบายว่า เอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์ 
(Edwin H. Sutherland, 1974) ถือเป็นนักอาชญาวิทยาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20  
ซัทเธอร์แลนด์ได้เสนอทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน อธิบายว่าความผิดทางอาญาและทัศนคติ 
อาจส่งทางวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ซัทเธอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของซอร์และ
แมคเคย์ (Shaw and McKay’s) ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ (Social disorganization) นอกจากนี้ยัง
ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีการเลียนแบบ จากกาเบียล เทรด (Gabriel Trade’ s imitation theory) 
เป็นพฤติกรรมที่บุคคลได้แสดงออกโดยการอ้างอิงมาจากผู้อ่ืน มีแนวคิดที่ส าคัญคือ 1) บุคคลจะ
เลียนแบบบุคคลอ่ืนจากความใกล้ชิด 2) โดยบุคคลต้นแบบมักจะดีกว่า และ 3) เมื่อสองวิธีมารวมกัน 
โดยทั้งสองวิธีคิดสามารถทดแทนกันได้ ซัทเธอร์แลนด์ได้น าเสนอหลักการที่ส าคัญตามทฤษฎีดังกล่าว
ไว้ 9 ประการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  (Sutherland, 1974 อ้างถึงในPamela J. Schram และ
Stephen G. Tibbetts, 2013) 

1) พฤติกรรมอาชญากรรมได้จากการเรียนรู้ 
2) พฤติ กรรมอาชญ ากรรมได้ เรียนรู้ จ ากการมี ปฏิ สั ม พั นธ์กั บบุ คคล อ่ืน 

ในกระบวนการของการสื่อสาร ทั้งการแสดงออกทางวาจาและการแสดงออกอ่ืนๆ ที่ไม่วาจา 
3) ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดขึ้นภายในกลุ่ม

บุคคลที่ใกล้ชิด การสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างครอบครัวและเพ่ือนมีอิทธิพลมากกว่าการสื่อสาร  
ที่ไม่มีตัวตน เช่น คนรู้จัก ภาพยนตร์และสื่อบันเทิงอ่ืนๆ 

4) พฤติกรรมอาชญากรรมที่ ได้ รับการเรียนรู้ รวมถึ ง (1 ) เทคนิคของการ 
ก่ออาชญากรรม ซึ่งบางครั้งเป็นความซับซ้อนมากบางครั้งก็ง่ายมาก และ (2) ทิศทางที่เฉพาะเจาะจง
ของแรงจูงใจทัศนคติ อาชญากรเรียนรู้จากคนอ่ืน ๆ เทคนิควิธีการและแรงจูงใจที่จ าเป็นเพ่ือรักษา
พฤติกรรมของพวกเขา ทิศทางที่ เฉพาะเจาะจงของแรงจูงใจและแรงผลักดั นที่ ได้ เรียนรู้จาก 
ค าจ ากัดความของรหัสที่เป็นดีหรือเสียเปรียบอาชญากรเรียนรู้จากคนอ่ืนๆ เทคนิควิธีการและ
แรงจูงใจที่จ าเป็นเพื่อรักษาพฤติกรรมของพวกเขา  
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5) ทิศทางเฉพาะของแรงจูงใจและแรงผลักดันที่ได้เรียนรู้ ท าให้บุคคลเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย บางครั้งบุคคลอยู่ในสังคมที่เห็นด้วยกับกฎหมาย บางบุคคลอยู่ในสังคม  
ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย 

6) บุคคลที่จะกลายเป็นผู้กระท าผิด ซัทเธอร์แลนด์ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือสาระส าคัญ
ของสมาคมที่แตกต่างกัน บุคคลที่มีรูปแบบพฤติกรรมกระท าผิด เพราะเห็นด้วยกับการละเมิด
กฎหมาย มากกว่าการไม่ละเมิดกฎหมาย  

7) การคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน อาจจะแตกต่างกันในความถี่ ระยะเวลา การให้
ความส าคัญ และความเข้มข้น 

8) กระบวนการการเรียนรู้พฤติกรรมความผิดทางอาญาโดยการสมาคมที่มีรูปแบบ
อาชญากรรมและต่อต้านอาชญากรรมเกี่ยวข้องกันทั้งหมดของกลไกที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อ่ืนๆ 
กระบวนการการเรียนรู้พฤติกรรมความผิดทางอาญามีความคล้ายคลึงกับกระบวนการการเรียนรู้
ประเภทอ่ืนๆ 

9) ในขณะที่พฤติกรรมความผิดทางอาญาคือการแสดงออกของความต้องการและ
ค่านิยมโดยทั่วไป ก็ไม่ได้อธิบายความต้องการโดยทั่วไป เนื่องจากพฤติกรรมการต่อต้านอาชญากรรม 
คือ การแสดงออกของความต้องการและค่านิยมเดียวกัน ซัทเธอร์แลนด์มีข้อถกเถียงว่าแรงจูงใจความ
ต้องการและค่านิยมเป็นค าอธิบายพฤติกรรมความผิดทางอาญามีไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น บุคคล
ต้องการเงินเป็นแรงจูงใจในการขโมย เช่นเดียวกับกรรมกรที่ท างานหนักเพ่ือให้ได้เงิน ซึ่งเป็นการ
โต้เถียงกับทฤษฎีทางสังคมอ่ืนๆ ซัทเธอร์แลนด์พัฒนาทฤษฎีของเขาในช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่ 20 
ในขณะที่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติ หรือมีความแตกต่างกันระหว่างอาชญากรกับ
คนในสังคมส่วนใหญ่ 

ปกรณ์ มณีปกรณ์ (2555) อธิบายว่าตามทฤษฎีของซัทเธอร์แลนด์ พฤติกรรมอาชญากรรม
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ความผิดปกติทางชีววิทยาหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมแต่อย่างใด 
เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจากบุคคลใกล้ชิด ผ่านการติดต่อสื่อสารทั้งทาง
วาจาและทางลักษณะท่าทาง แต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมไม่ได้มีลักษณะ
เหมือนกับการเรียนรู้โดยทั่วไป บุคคลที่จะเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมนั้น จะต้องมีทัศนคติที่เห็น
ด้วยกับการละเมิดกฎหมายมากกว่าการไม่ละเมิดกฎหมาย ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้
อาชญากรมจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน และการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียง
พอที่จะท าให้บุคคลละเมิดกฎหมายได้ แต่จะต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจของบุคคลด้วย  

สิ่งที่ท าให้บุคคลมีความเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายก็คือ วัฒนธรรมและค่านิยม
ที่มากับกระบวนการในการเรียนรู้พฤติกรรมผิดกฎหมายนั้น ซึ่งในที่นี้หมายถึง แรงดลใจ แรงกระตุ้น 
การให้เหตุผล และทัศนคติของการประกอบอาชญากรรมนั้นๆ (ปกรณ์ มณีปกรณ์ , 2555) ดังนั้น
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ทฤษฎีของซัทเทอร์แลนด์อาจอธิบายสาเหตุที่ท าให้พ่ีน้องสองคนที่ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่
เหมือนกัน พ่ีน้องคนหนึ่งประกอบอาชีพสุจริตในขณะที่อีกคนหนึ่งหันเหไปประกอบอาชญากรรม 
ซึ่งตามหลักการของทฤษฎีนี้อธิบายว่า สาเหตุที่พ่ีน้องสองคนนี้มีพฤติกรรมแตกต่างกันเนื่องมาจาก  
ทั้งสองคนมีความเห็นด้วยต่อพฤติกรรมละเมิดกฎหมายและพฤติกรรมถูกต้องตามกฎหมายแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ในหลักการข้อที่ 7 ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของการคบหาสมาคม 
ที่แตกต่างกันว่าขึ้นอยู่กับความถี่ (Frequency) ระยะเวลา (Duration) การให้ความส าคัญ (Priority) 
และความเข้มข้น (intensity) ส าหรับ “ความถี่” หมายถึง การที่บุคคลมีประสบการณ์กับรูปแบบของ
พฤติกรรมอาชญากรรมบ่อยครั้ง “ระยะเวลา” ก็หมายความถึงช่วงเวลาที่มีประสบการณ์กับ
พฤติกรรมกฎหมาย “การให้ความส าคัญ” นั้นซัทเทอร์แลนด์ได้แนะน าว่าการเรียนรู้พฤติกรรม
อาชญากรรมในวัยเด็ก จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อบุคคลนั้นส าหรับ “ความเข้มข้น” คือ กรณี 
เกี่ยวเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือบารมีของต้นก าเนิดของพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ หมายถึง ความรักและ
ความคารพที่บุคคลมีต่อผู้ที่ถ่ายทอดหรือเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมอาชญากรรม (Sutherland, 
1974 อ้างถึงในปกรณ์ มณีปกรณ์, 2555) 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของซัทเทอร์แลนด์ มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ องค์ประกอบ
แรกหมายถึงเนื้อหาหรือสาระส าคัญของสิ่งที่ถูกเรียนรู้ (Content of What is Learned) เทคนิค
พิเศษในการประกอบอาชญากรรม แรงดลใจที่เหมาะสม แรงกระตุ้น การอธิบายด้วยหลักเหตุผล 
ทัศนคติ และการท าให้บุคคลคล้อยตามหรือเห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ เป็น
องค์ประกอบในการรับรู้ซึ่งเป็นแนวความคิดหรือความรู้สึกนึกคิด แต่ไม่ใช่การกระท า องค์ประกอบที่สอง 
คือ กระบวนการที่เรียนรู้ได้เกิดขึ้น (Process by which the learning takes place) การเรียนรู้ 
จะเกิดขึ้นจากการคบหาสมาคมกับกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิด ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะการเรียนรู้ที่เกิดจาก 
ความใกล้ชิดเท่านั้น บุคคลอาจเกิดกระบวนการเรียนรู้ หากได้มีโอกาสคบหาสมาคมกับต้นก าเนิด  
ของพฤติกรรมอาชญากรรม (Akers, 1944 อ้างถึงในปกรณ์ มณีปกรณ์, 2555)  

2.4.3. ทฤษฎีการก าหนดตัวตนที่แตกต่างกันของเกอร์เซอร์ (Glaser’s Differential 
Identification theory) 

จากแนวคิดของซัทเธอร์แลนด์ที่กล่าวไปข้างต้น การเรียนรู้จะถูกส่งผ่านการปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคมกับผู้อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือหรือชมภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม 
ในปี 1956 แดเนียล เกอร์เซอร์ ได้เสนอความคิดที่แตกต่างกัน โดยมีใจความส าคัญว่าการเรียนรู้ไม่ได้
ส่งผ่านเพียงคนใกล้ชิดเท่านั้น แต่ยังส่งผ่านกลุ่มอ้างอิงอ่ืนๆ แม้จะอยู่ห่างไกล เช่น วีรบุรุษ ดารา 
บุคคลที่ไม่เคยเจอหรือพบเห็นกันมาก่อน เกอร์เซอร์กล่าวว่า แม้บุคคลไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตั ว 
กับบุคลคนอ้างอิง ผู้กระท าผิดอาจอ้างว่าเข้าเป็นบุคคลนั้นในจินตนาการ เช่น ตัวละครที่สมมติขึ้น  
ในภาพยนตร์หรือหนังสือ (Pamela J. Schram และStephen G. Tibbetts, 2013)  
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ดาเนียล เกอร์เซอร์ (Daniel Glaser, 1956) พัฒนาแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีของซัทเทอร์แลนด์ 
และเสนอทฤษฎีเรียนรู้ทางสังคม โดยมีหลักการว่าการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดให้ตนเองสวมบทบาทอาชญากรรม มากกว่าการคบหาสมาคมโดยตรงกับตัวอาชญากรนั้น 
ทฤษฎีนี้พยายามจะน าทฤษฎีการเรียนรู้ทั่วไปมาปรับใช้กับทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน และ
พยายามอธิบายอิทธิพลของการเผยแพร่พฤติกรรมอาชญากรรมผ่านทางสื่อมวลชน ว่ามีผลต่อ
พฤติกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งทฤษฎีของซัทเทอร์แลนด์ไม่ได้พยายามอ้างถึง เช่น จาก
การศึกษาทฤษฎีการเลียนแบบกับพฤติกรรมการปาหิน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ต้องขังหรือ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดีดังกล่าว พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดได้มีการรับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับคดีพฤติการณ์ปาหินมาก่อน จากการรับสื่อต่างๆ เด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า 
เมื่อถูกจับกุมตัวได้จะถูกด าเนินการอย่างไร แต่เด็กและเยาวชนผู้ที่กระท าผิดทุกคนคิดว่าพฤติกรรม  
ปาหินเป็นเรื่องที่ท าตามง่าย (รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว และอุนิษา เลิศโตมรสกุล , 2554) ทั้งนี้ 
เนื่องจากทฤษฎีนี้มองบุคคลว่ามีความกระตือรือร้น และสมัครใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้
พฤติกรรมอาชญากรรม ดังที่เกอร์เซอร์ (Daniel Glaser, 1956) ได้กล่าวไว้ในหลักการของทฤษฏีนี้ว่า 
บุคคลจะปฏิบัติตามพฤติกรรมอาชญากรรม ในขอบเขตที่บุคคลนั้นได้ก าหนด หรือสมมติตัวเองว่าเป็น
อาชญากรผู้นั้น ซึ่งมีพฤติกรรมบางอย่างเป็นยอมรับ ไม่ว่าอาชญากรผู้นั้นจะมีตัวตนจริงหรือไม่ก็ตาม 

ทฤษฎีการคาดหวังที่แตกต่างกัน (Differential Anticipation theory) มีสมมติฐานว่าการ
คาดหวังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยความคาดหวังของบุคคลนั้นได้มาจาก 1) ความ
ผูกพันทางสังคมกับพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรมหมายถึงรางวัลหรือ  
การลงโทษส าหรับพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรม 2) การเรียนรู้ 
ที่แตกต่างกันของความรู้สึก ความช านาญและการให้เหตุผลในการที่จะคาดหวังความพึงพอใจ  
จากพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมถูกกฎหมายและ 3) โอกาสที่มองเห็น ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
ถึงความคาดหวังถึงความเสี่ยงหรือโอกาสในความส าเร็จในการเข้าร่วมพฤติกรรมอาชญากรรมหรือ
พฤติกรรมถูกกฎหมาย และเกอร์เซอร์ได้สรุปว่าบุคคลจะประกอบอาชญากรรมก็ต่อเมื่อการคาดหวัง  
ที่จะได้รับความพึงพอใจจากการกระท าผิดกฎหมายนั้นมีมากกว่า การคาดหวังที่จะได้รับ  
ความพึงพอใจจากการไม่กระท าผิดกฎหมาย (Daniel Glaser, 1962) 

 
2.4.4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของเอเคอร์ (Aker’s Social Learning Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเอเคอร์ (Aker’s Social Learning Theory) (Ronald L. Akers และ

Gary F. Jensen, 2003) ได้พัฒนาทฤษฎีมาจากแนวคิดส าคัญของซัทเทอร์แลนด์ โดยยังคงไว้ใน
หลักการของซัทเทอร์แลนด์ ในทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน แต่สามารถอธิบายพฤติกรรม
อาชญากรรมและเบี่ยงเบนได้มากกว่าทฤษฎีต้นฉบับเดิม เอเคอร์ได้น าเสนอทฤษฎีในหนังสือ
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พฤติกรรมเบี่ ยงเบน: กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Deviant Behavior: Asocial Learning 
Approach) และตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ส าหรับ
หลักการส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ คือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ โดย
ผ่านทางความใกล้ชิดหรือทางการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคล หลักการของทฤษฎีนี้ครอบคลุมถึง
ตัวแปรที่ท าหน้าที่กระตุ้นหรือควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรม และท าหน้าที่จูงใจหรือยับยั้งการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญดังนี้ (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) 

1) การคบหาสมคมที่แตกต่างกัน (Differential Association) คือ การที่บุคคลให้
ความยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมถูกต้องตามกฎหมาย ใน 2 มิติ คือ 
1) มิติในการคบหาสมาคมกัน คือ การที่บุคคลมีการติดต่อ มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเข้าร่วมกับ 
คบค้าสมาคมกัน และมีพฤติกรรมคล้ายกัน 2) มิติในค่านิยม คือ ประสบการณ์ที่บุคลได้รับจาก 
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เพ่ือท าให้บุคคลได้รับการยอมรับในกลุ่ม เกิดการเลียนแบบและ
สนับสนุนพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมถูกกฎหมาย กลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญที่สุด คือ  
กลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน กลุ่มรองลงมา คือ กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มครูอาจารย์ รวมถึงสื่อมวลชน 
ทุกแขนง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้คือที่มาของทัศนคติรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้การคบหาสมาคมที่เกิดขึ้น  
มาก่อน มีระยะเวลายาวนานกว่า มีความถี่บ่อยครั้งมากกว่าบุคคลหรือสิ่งที่ เป็นต้นแบบ และ 
ให้ความส าคัญมากกว่าหรืออยู่ใกล้ชิดกว่าก็จะมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้นมากกว่า 

2) ค านิยาม (Definition) คือ ทัศนคติ ความหมายที่บุคคลยึดติด การก าหนด
ทิศทาง การให้เหตุผลหรือความหมายต่อสถานการณ์ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมหรือการกระท า ว่าสิ่ง
ใดถูกหรือผิด สิ่งใดดีหรือเลว เป็นที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งหากบุคคลมีทัศนะคติไม่ยอมรับการกระท าผิด 
บุคคลนั้นก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท าผิด ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีทัศนะคติเห็นด้วยกับ
พฤติกรรมอาชญากรรมบุคคลนั้นก็มีแนวโน้มจะกระท าผิดกฎหมาย โดยมีทัศนะคติที่ชักจูงให้เชื่อว่า  
การกระท าผิดกฎหมายนั้นถูกต้อง และจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะถูกพัฒนา
ผ่านความใกล้ชิดและการสนับสนุนที่แตกต่างกัน 

3) การสนับสนุนที่แตกต่างกัน (Differential Reinforcement) คือ ความสมดุล
ระหว่างรางวัลและโทษที่บุคคลจะได้รับจากการกระท าของตน ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการที่ผ่านมา  
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในทางบวก เช่น เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จัก  
มีความพึงพอใจมากขึ้น ได้รับเงินทองมากขึ้น เป็นต้น การสนับสนุนในทางลบ เช่น การที่บุคคล
สามารถหลบหนีจากเหตุการณ์ท่ีตนไม่ต้องการได้ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 

4) การเลียนแบบ (Imitation) การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังจากที่ได้สังเกต
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน การเลียนแบบจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ รูปแบบของพฤติกรรม และ 
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ผลที่ได้รับจากพฤติกรรมนั้น การสังเกตรูปแบบที่เด่นชัดในกลุ่มบุคคลที่ส าคัญและสื่อมวลชน 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

5) กระบวนการในการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Process) ค านิยามหรือ
ตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลทั้งในอดีตและสถานการณ์ปัจจุบันที่
เปิดโอกาสให้กระท าผิดกฎหมาย โดยเกิดความสมดุลระหว่างค านิยาม การลอกเลียนแบบพฤติกรรม 
ความคาดหวังของปัจจัยสนับสนุนเมื่อได้กระท าผิดแล้ว 

กล่าวโดยสรุป การคบหาสมาคมของกลุ่มคน นอกจากจะได้รับการยอมรับแล้ว ยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคคลได้เลียนแบบ และเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรม 
ถูกกฎหมาย กลุ่มบุคลที่ส าคัญ คือ ครอบครัว เพ่ือนฝูง รองลงมา คือ เพ่ือนบ้าน อาจารย์ ตลอดจน
สื่อมวลชน หรือแหล่งที่มาของทัศนคติ (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) เมื่อเด็กและเยาวชนได้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์แต่ละประเภทตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้รับความพึงพอใจจากสื่อ จะส่งผลให้เกิด  
การเรียนรู้ ค่านิยมและทัศนคติบางประการ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่พบเห็นจากสื่อสังคม
ออนไลน์ จากทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน (Difference Association Theory) ของ 
เอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์ ที่ ได้ ให้ความส าคัญกับเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจากเพ่ือนหรือ 
บุคคลใกล้ชิดที่เป็นอาชญากรและน าไปสู่การกระท าความผิด ผู้วิจัยอนุมานได้ว่าการเรียนรู้พฤติกรรม
อาชญากรรม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ จากสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้เช่นเดียวกัน ผ่านความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การให้
ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ และความเข้มข้นหรือการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทฤษฎี
การก าหนดตัวตนที่แตกต่างกันของเกอร์เซอร์ (Glaser’s Differential Identification theory) 
สามารถสนับสนุนได้เป็นอย่างดีว่าการเรียนรู้ไม่ได้ส่งผ่านเพียงบุคคลใกล้ชิดเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ส่งผ่านกลุ่มอ้างอิงอ่ืนๆ ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลหรือไม่เคยพบเจอก็ตาม โดยกลุ่มอ้างอิงดังกล่าวสามารถ
พบได้ในภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ คลิปวิดีโอ รูปภาพ และสื่อต่างๆ นอกจากนี้ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning Theory) ของเอเคอร์ยังสามารถย้ าแนวคิดดังกล่าวได้อีกว่า “พฤติกรรม
เบี่ยงเบนเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านทางความใกล้ชิดหรือทางการเลียนแบบพฤติกรรม
ของบุคคลอื่น” (Agnew, 1991 อ้างถึงในพรชัย ขันตี และคณะ, 2558)  

 
2.4.5 ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคมมีกระบวนทัศน์ที่มองอาชญากรรมแตกต่างไปจากทฤษฎี 

แนวสังคมศาสตร์อ่ืนๆ โดยทฤษฎีในกลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์จะไม่กระท าความผิดเนื่องจาตกมีกลไกควบคุม
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและกระบวนการทางสังคม ได้เหนี่ยวรั้งหรือขัดขวางไม่ให้มนุษย์  
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งกลไกที่ส าคัญดังกล่าว คือ สถาบันทางสังคม 
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ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน ศาสนา หน้าที่ การงาน เป็นต้น (พรชัย 
ขันตี และคณะ, 2558) 

Larry J. Siegel (2007) อธิบายว่า ทฤษฎีความผูกพันทางสั งคมของ หรือทฤษฎี 
การควบคุมทางสังคม โดย Travis Hirschi ได้น าเสนอในหนังสือ Causes of Delinquency ปี 1969 
ซึ่งได้โจมตีแนวคิดอ่ืนๆ ว่าแท้จริงแล้วการกระท าความผิดทางอาญา เป็นสาเหตุมาจากความอ่อนแอ
ของสัมพันธภาพของบุคคลกับสังคม Hirschi อนุมานว่าบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และถูกควบคุมตัว 
เป็นเพราะสังคมกลัวว่าพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นจะสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธภาพระหว่าง
เพ่ือน พ่อแม่ เพ่ือนบ้าน ครู อาจารย์ และนายจ้าง หากปราศจากความผูกพันหรือพันธะทางสังคม
เหล่านี้ บุคคลก็จะมีโอกาสกระท าความผิดทางอาญาได้มากขึ้น Hirschi มองว่าคนส่วนใหญ่ตระหนัก
ถึงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย ต่างเชื้อชาติ 
ต่างศาสนา ก็มีวิธีที่ตอบสนองต่อกฎและคุณค่าทางสังคมความแตกต่างกัน สังคมที่มีพันธะทางสังคม
อ่อนแอจะตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมอาชญากรรมได้ง่าย 

ทฤษฎีความผูกพันทางสังคมของ Hirschi ได้มีทดสอบทฤษฎีหลักพันธะทางสังคม ซึ่งได้ท า
การส ารวจนักเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 4,000 คนในเมือง Contra Costa County ในการวิเคราะห์
ข้อมูล Hirschi พบหลักฐานมากมายที่สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าว ผลการค้นพบที่ส าคัญ คือ เยาวชนที่
ผูกพันกับพ่อแม่จะมีโอกาสน้อยที่จะกระท าความผิดทางอาญา เยาวชนที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่ดี เช่น มีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจเพ่ือให้ได้การศึกษาที่ดี ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
เที่ยวเตร่ ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน เยาวชนเหล่านี้มักไม่ค่อยมีส่วนร่วมในพฤติกรรมกระท าผิด 
นอกจากนี้เยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า มีแนวโน้มที่จะกระท าการผิดได้
มากขึ้น เยาวชนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอ และห่างจากผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะกระท า
ความผิด เพราะได้รับแนวคิดท่ีไม่ดี (Larry J. Siegel, 2013) 

องค์ประกอบของพันธะทางสังคม มี 4 ประการ คือ (Travis Hirschi, 1969) 
1) ความผูกพัน (Attachment) คือ การที่บุคคลมีความผูกพัน มีความรักต่อบุคคลอ่ืน 

หรือสนใจต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ซึ่งสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้บุคคลมีพัฒนาการยอมรับค่านิยม
และบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้บุคคลสร้างความรู้สึกหรือสามัญส านึกที่จะท าให้เป็นบุคคลที่ดี 
ในสังคม ฉะนั้น ความผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์ท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

2) ข้อผูกมัด (Commitment) คือ การที่บุคคลถูกผูกมัดด้วยท านองคลองธรรม 
ของสังคม เช่น ศึกษาเล่าเรียน ได้มีการงานที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น และเพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จ
ในชีวิต ท าให้บุคคลไม่อยากกระท าสิ่งที่ผิดเนื่องจากจะส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต ดังนั้น  
ข้อผูกมัดจึงเป็นองค์ประกอบด้านความมีเหตุผลที่บุคคลมีต่อสังคม 
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3) การเข้าร่วม (Involvement) คือ การที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
ท าให้บุคคลถูกจ ากัดเวลาที่จะไปท าสิ่งไม่ดีเนื่องจากเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
ของสังคม ดังนั้นการเข้าร่วมจึงเป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมหรือสัญญาผูกมัดที่มีต่อสังคม 

4) ความเชื่อ (Belief) หมายถึง สิ่งที่บุคคลเชื่อถือต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของ
สังคม หากบุคคลเชื่อในค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่กระท าความผิด
กฎระเบียบของสังคม ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรมหรือสัญญาผูกมัดที่มีต่อสังคม 

 
2.4.6 ทฤษฎีตีกรอบ (Containment Theory) 
ทฤษฏีตีกรอบ (Containment Theory) เป็นทฤษฎีของวอลเตอร์ เรค เป็นหนึ่งในทฤษฏีการ

ควบคุมทางสังคมซึ่งมีกระบวนทัศน์ที่มองอาชญากรรมแตกต่างไปจากทฤษฏีแนวสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 
เนื่องจากทฤษฏีโดยทั่วไปต้องการหาค าตอบที่ว่าเหตุใดบุคคลจึงประกอบอาชญากรรม แต่ทฤษฏีการ
ควบคุมทางสังคมมุ่งหาค าตอบที่ว่าเหตุใดคนจึงไม่ประกอบอาชญากรรม โดยหลักการส าคัญของ
ทฤษฏีการควบคุมทางสังคม เชื่อว่าสาเหตุที่บุคคลไม่กระท าความผิด มีกลไกการควบคุมที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและกระบวนการทางสังคมได้ขัดขวางไม่ให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ
กระท าผิดกฎหมาย สถาบันทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัว โรงเรียน บ้าน วัด เป็นต้น (พรชัย 
ขันตี และคณะ, 2558) 

ทฤษฎีตีกรอบ Containment Theory) ได้อธิบายว่า บุ คคลได้ถูก อิทธิพลของของ
แรงผลักดัน หลายประการให้กระท าผิดกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงคอยต่อต้านขัดขวางไม่ให้
บุคคลกระท าความผิด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้เรสส์ (Reckless, 1961 อ้างถึงในพรชัย ขันตี 
และคณะ, 2558) 

1) แรงผลักดันให้กระท าผิดกฎหมาย ประกอบด้วยสาเหตุ 3 ประการ คอื 
(1) แรงกดดันทางสังคม (Social Pressures) ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ 

ความขัดแย้งภายในครอบครัว สถานภาพต่ า การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต 
(2) แรงดึงดูดให้กระท าความผิดทางสังคม (Social Pulls) เป็นสิ่งกระตุ้นให้

บุคคลไม่ยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมในการด าเนินชีวิต เช่น การมีเพ่ือนไม่ดี 
วัฒนธรรมรองในการกระท าผิดกฎหมาย แบบอย่างที่ไม่ดีจากสื่อมวลชน เป็นต้น  

(3) แรงผลักดันให้กระท าความผิด ทางชีวภาพ หรือจิตใจ (Biological or 
Psychological Pushes) ซึ่งมีอยู่ในร่างการของบุคคล อันได้แก่ ความอ่อนเพลีย ความไม่พอใจ 
ความตึงเครียดภายในจิตใจ การเป็นปรปักษ์ ความก้าวร้าว การต้องการได้รับการตอบสนอง
โดยเร็ว 

2) แรงขัดขวางไม่ให้บุคคลกระท าผิด ประกอบด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ 
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(1) ตั ว กี ด กั น ภ าย น อ ก  (External Containment) ป ระก อ บ ด้ ว ย
ประสิทธิภาพ ของสถาบันครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับของสังคม
บรรทัดฐานที่สมเหตุสมผล และความคาดหวัง ความสามัคคี  การบังคับบัญชา และ 
การควบคุมทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

(2) ตัวกีดกันภายใน (Inner Containment) เป็นผลมาจากการสร้างนิสัย
ภายใน ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมตนเอง (Self-control) มีความเข้มแข็ง อดทนอดกลั้นต่อ
ความผิดหวัง ความรับผิดชอบ ความมุ่งหวัง ความสามารถต่ อการหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน 
ความต้องการ เป็นต้น 
เรคเรสส์ได้อธิบายว่า บุคคลได้ถูกอิทธิพลของแรงผลักดันหลายประการให้กระท าผิด

กฎหมาย แรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนแรงดึงทั้งภายในและภายนอก จะกระตุ้นหรือ
จูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรม หากแรงขัดขวางทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถต้านทาน
แรงกระตุ้นดังกล่าวได้ (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) 

กล่าวโดยสรุป เมื่อเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ ทัศนคติ และค่านิยมบางประการ จากการ
รับสื่อสังคมออนไลน์ จะเกิดการประมวลผลขึ้นภายในจิตใจว่าจะกระท าพฤติกรรมเบี่ ยงเบน 
ตามค่านิยมที่ได้รับจากสื่อหรือไม่ จากทฤษฏีดังกล่าวข้างต้น เด็กและเยาวชนที่มีพันธะทางสังคม
อ่อนแอ จะตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมอาชญากรรม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ง่าย นอกจากนี้  
ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของแรงผลักดันให้กระท าความผิด และแรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิดว่าเด็ก
และเยาวชนจะมีสิ่งใดมากกว่ากัน ซึ่งหากเด็กและเยาวชนมีแรงผลักดันให้กระท าผิดมากกว่า 
แรงขัดขวางไม่ให้กระท าผิด เด็กและเยาวชนผู้นั้นก็มีโอกาสกระท าผิดสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน (Difference Association Theory) ของเอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์ 
ที่ได้กล่าวว่าบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย บุคคลนั้นต้องเห็นด้วยกับพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย 
 

2.5 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย  
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัย พบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
อันดับแรก คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของสื่อ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนปัจจัยแวดล้อมด้านสื่อของเด็กและเยาวชน และสถานการณ์  
ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า 
อินเทอร์ เน็ตเป็นสื่อยุคใหม่ที่พบว่ามีความรุนแรงของเนื้ อหา และสิ่ งลามกอนาจารต่ างๆ 
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อยู่อย่างไม่จ ากัด และเป็นช่องทางที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้อย่างอิสระ โดยเด็กบางส่วนเข้าใช้
บริการตามร้านอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในชุมชน ขณะที่อีกกลุ่มมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และเป็นการยากที่
ผู้ปกครองจะเข้าไปสอดส่องดูแลหรือควบคุม โดยเนื้อหาที่อยู่ในบางเว็บไซต์  มีความไม่เหมาะสม
เคลือบแฝงอยู่ เช่น โฆษณาชวนเชื่อ ข้อความรุนแรงในเว็บบอร์ด เรื่องเกี่ยวกับเพศ ภาพลามก 
อนาจาร ลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ใต้ดินที่มีลักษณะลามก อนาจาร และใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ยัง
พบว่าการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดที่มีการวิจารณ์และให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
บ่อยครั้งมักพบว่ามีถ้อยค าหยาบคายและรุนแรง 

กานต์ เชาวน์นิรัติศัย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการบริโภคสื่อที่มีต่อเด็ก 
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด ข้อเสนอแนะ  
และการป้องกัน รวมถึงรู้เท่าทันอิทธิพลจากสื่อมวลชนที่มีต่อเด็ก ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สถานการณ์
ของสื่ อที่ มีต่อเด็ก เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายผ่ านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต 
เด็กยังไม่สามารถแยกแยะเนื้อหาที่ดีและไม่ดีได้ ผู้ปกครองจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื้ อหาปัจจุบัน 
ถูกน าเสนอ แบบกึ่งส าเร็จรูป มีความรวดเร็ว แต่เนื้อหากลับมีคุณภาพต่ า รวมถึงสื่อยังน าเสนอ  
ความรุนแรงผ่านเรื่องตลก ในส่วนเนื้อหาของสื่อในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างทุกคนมองว่าผลกระทบ  
ในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤต จ านวนประชากรเด็กมีสูง แต่รายการที่มีสาระกลับมีน้อย ซึ่งผลจากการ
บริโภคสื่อในแง่ของพฤติกรรมนั้น จะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ขาดช่วง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะกฎหมาย
การควบคุมสื่อในเด็กและเยาวชนของประเทศไทยที่ไม่เข้มข้น ประกอบกับสื่อใหม่ที่เด็กสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ท าให้ขาดการไตร่ตรองในการรับสาร เปรียบกับสึนามิที่ถาโถมเข้าใส่เด็ก สิ่งที่ท าได้ดีที่สุดคือ 
ผู้ปกครองต้องปรับตัวให้ทันกับสื่อใหม่ๆ ใช้สื่อให้เป็นและเข้าไปมีส่วนร่วมกับเด็ก รวมถึงสอนวิธี
ความคิดไปพร้อมๆ กับการรับชม 

สุณีย์ กัลยะจิตร (2546) ได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ โดยได้ด าเนินการวิจัยทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ผสม การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จ านวน 1,200 คน ส่วนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพได้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มครูและกลุ่ม ผู้ปกครองของเยาวชนในกลุ่มโรงเรียน
ที่ศึกษาดังกล่าวข้างต้น จ านวน 60 คน รวมทั้งการสังเกตภาคสนาม จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความหมายพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ การเสพยา
เสพติด การมั่วสุมทางเพศ การขายบริการทางเพศ การทะเลาะวิวาท การลักขโมย การดูการ์ตูนหรือ
ภาพยนตร์ลามก การเลียนแบบความรุนแรงในภาพยนตร์หรือในโทรทัศน์ การเล่นคอมพิวเตอร์ 
ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม การชอบความท้าทาย และชอบเสี่ยง และการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ 



 37 

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวน้อย สาเหตุการมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้งการคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับรู้สื่อในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้แก่ การเล่นอินเทอร์เน็ต  
การเล่นเกมส์ออนไลน์ และการใช้บริการเพื่อนคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งพบว่า ผลกระทบจากการรับรู้ในยุค
โลกาภิวัตน์ มีทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบด้านบวกการใช้สื่อยุคโลกาภิวัตน์ช่วยให้มีการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย ในด้านลบการเปิดรับอินเตอร์เน็ต พบว่า มีบางเว็บไซด์ 
ที่มีเนื้อหายั่วยุทางเพศและเปิดอย่างอิสระ ไม่มีการควบคุม รวมทั้ง เกมส์ออนไลน์ บางเกมส์ที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบท า ให้เยาวชนเลียนแบบลักษณะความรุนแรงของเกมส์ได้ 

ยุพาพร ปิวะพงษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อลามกที่มีต่อการกระท าผิดทางเพศ 
ของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับเพศ จ านวน 220 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมเปิดรับสื่อลามกและทัศนคติของเด็กที่มีต่อสื่อลามกส่วนใหญ่
เชื่อว่า สื่อลามกมีอิทธิพลต่อการกระท าผิดทางเพศ เพราะเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดทั้ง 220 คน 
เคยรับชมสื่อลามกโดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มเพ่ือน เฉลี่ยอายุน้อยที่สดประมาณ 10 ปี ซึ่งในการกระท า
ผิดครั้งนี้ อยู่ในอาการเมาสุรา ยาเสพติด และในส่วนของทัศนคติของเด็กและเยาวชนที่มีต่อสื่อลามก
นั้นจะแบ่งตามพฤติกรรมที่แสดงออกของสื่อในรูปแบบและลักษณะต่างๆ ประสบการณ์การกระท าผิด
มีการจ าแนกออกตามฐานความผิดต่างๆ ตลอดจนศึกษาปัจจัยทางด้านครอบครัวส่วนใหญ่ 
มีการสนิทสนมกันดี  ปัจจัยทางด้านกลุ่มเพ่ือนพบว่า กลุ่มเพ่ือนมี อิทธิพลในการกระท าผิด 
ในการแนะน าเรียนรู้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนพฤติกรรมรุมโทรมหญิงจากการบอกเล่าของ  
กลุ่มเพ่ือน เช่นเดียวกับปัจจัยสื่อลามกทั้ง 220 คน ล้วนเคยรับชมสื่อลามกทั้งสิ้น จนน าไปสู่  
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท าผิดทางเพศ ปัจจุบันสื่อ
ลามกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ขาดแต่เพียงข้อจ ากัดในการรับชม 
และปัจจัยทางด้านการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายว่า ตัวเหยื่อเองก็เป็นปัจจัยส าคัญ  
ไม่ว่าจากการที่เหยื่อผู้เสียหายแต่งกายล่อแหลม มีการแสดงกิริยารังเกียจในตัวผู้กระท าผิด ตลอดจน 
มีความโกรธแค้นไม่พอใจในตัวเหยื่อผู้เสียหาย 

ณัฐดนัย วิจิตรเกษม, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, สุธรรม นันทมงคงชัย, โชคชัย มั่น
แสวงทรัพย์, และศุภชัย ปิจิกุลตัง (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง 
(Cross-Sectional Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนทั้งเพศชายและ
หญิงที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่อยู่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ปีการศึกษา 2557 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม
ในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมของชุมชน การรับรู้ ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่
อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และการรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ การอภิปรายผล ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าว คือ การรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ ซึ่งอธิบายได้จากทฤษฎีความก้าวร้าวที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura ที่อธิบายความก้าวร้าวออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเกิด
ความก้าวร้าว ตัวกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวและการเสริมแรงที่ท าให้ความก้าวร้าวคงอยู่ โดยการรับรู้
ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวนั่นเอง ซึ่งยุตปัจจุบันพบว่าสื่อต่างๆ  
ทั้งรายการทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือโฆษณาต้องการที่จะขายเนื้อหาที่ชักชวนให้คนสนใจ จึงมีการ
แสดงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมของสังคมไทย เมื่อนักเรียนรับสื่อมา
ก็จะน าไปปฏิบัติตามเพราะเห็นตัวอย่างที่ในสื่อนั้นท าก็คิดว่าท าได้ถูกต้อง 

อัญชิสา ปงค าเฟย (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ของวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยการศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ
สถาบันทางสังคม 4 สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพ่ือน สื่อสารมวลชน  
ที่มีต่อพฤติกรรมความเบี่ยงเบนของวัยรุ่น 5 ประการ ได้แก่ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยเสรี 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมบริโภคนิยม พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และ
พฤติกรรมการเล่นการพนัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและลักษณะของ
การขัดเกลาทางสังคมของวัยรุ่นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสถาบันทางสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และกลุ่มเพ่ือน โดยที่สถาบันครอบครัว สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา 
เป็นสถาบันที่ปลูกฝังพฤติกรรมบริโภคนิยมให้แก่วัยรุ่นมากที่สุด ในขณะที่สถาบันการศึ กษามีส่วน 
ท าให้เกิดการเรียนแบบการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย 

ณวิสาร์ จุลเพชร และบุญนิภา เกี้ยวม่าน (2556) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา จ านวน 370 คน พบว่า 
อิทธิพลของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาเกิดจากการได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคม
ออนไลน์สูงที่สุด ร้อยละ 69.43 รองลงมาได้รับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ร้อยละ 60.70 จากป้ายโฆษณา
ร้อยละ 30.13 หนังสือพิมพ์ร้อยละ 12.66 วิทยุร้อยละ 8.73 ใบปลิวร้อยละ 6.55 และเพ่ือนแนะน า
ร้อยละ 1.31 

ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์  และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์  (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
วัยรุ่นไทยกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งพบว่า เทคโนโลยีทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต 
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โทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ท าให้การสื่อสารมีความง่ายและสะดวกในการ
นัดพบ พูดคุยระหว่างวัยรุ่นด้วยกัน และมักจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อ โดยเฉพาะ 
Facebook และ YouTube เป็นตัวแบบที่ ส าคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เช่น การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การล่วงละเมิด การหลงในมายาคติทางเพศ การเสพติดเซ็กส์ การแต่งตัว การ
วางตัวกับเพศตรงข้าม กริยาท่าทางที่เหมาะสม ค่านิยมต่างๆที่มากับละคร เป็นต้น แล้วเด็กก็น าไป
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ถูกยั่วยุทางเพศจนขาดการยับยั้งชั่งใจกับเพศตรงข้าม เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงใน
ห้องแช็ทและอีเมลล์ จากเหตุที่กล่าวมาถือเป็นจุดเริ่มต้นอันน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ท าการศึกษาวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยส ารวจพฤติกรรมเด็กในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 1,800 แห่งพบว่าเด็กในชุมชนหลุด
ออกจากระบบโรงเรียนเกือบ 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมต้นอายุระหว่าง 12 -14 ปี และมี
กิจกรรมเสี่ยงหลังสี่ทุ่มถึงตีสองเริ่มจากสูบบุหรี่ ดื่มเบียร์กระป๋อง ดูวีซีดีโป๊ ใช้ยาบ้า ท าร้ายเด็กด้วยกัน 
คาดการณ์ ได้ว่าเด็กดังกล่าว 70% ก าลั งจะกลายเป็นยุวอาชญากร ซึ่ งสาเหตุที่ท าให้ เด็ก 
มีพฤติกรรมรุนแรงมาจาก 2 แหล่งส าคัญคือเกมและสื่อ (ศาลาสี่มุม, 2548) 

นพดล กรรณิกา และตณะ (2548) ได้ท าการศึกษาโครงการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพอนาคต
เยาวชนไทย: กรณีรวบรวมผลวิจัยและกรอบแนวคิดในการน าเสนอยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต  
ที่ดีของเยาวชน พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอายุ 12-14 ปี ทั่วประเทศมีจ านวน 14 ล้านคน 
ร้อยละ 75-80 ยังเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพแต่มีทิศทางเป็นกลุ่มเสี่ยงในปริมาณที่มากขึ้น โดยปัญหา
หลักในกลุ่มเยาวชนไทย 1 ใน 9 ข้อคือ เยาวชนกว่า 7 ล้านคน มีประสบการณ์ดื่มเหล้าและบุหรี่ตาม
ด้วยปัญหาการหนีเรียนจ านวนทั้งสิ้น 2 ล้านคน เสพยา 5.6 แสนคน มีเพศสัมพันธ์และแนวโน้ม  
การขายบริการทางเพศ 4.7 แสนคน มีผลวิจัยไม่มากนักที่กล่าวถึงสภาพแวดล้อมและรายละเอียด
ปัญหาในครอบครัวของเยาวชน โดยเฉพาะการส ารวจสาเหตุแท้จริงว่าท าไมเด็กไม่อยากเรียนหนังสือ
หรือการเจาะลึกปัญหาของพ่อแม่ที่เป็นเหตุให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์ รวมทั้งประเด็นความอึดอัดที่ท า
ให้เด็กไม่มีความสุขเมื่ออยู่โรงเรียน สุดท้ายจึงเลือกทางออกปลายเหตุด้วยการฆ่าเวลาตามสถานที่
ต่างๆ ที่สังคมเรียกว่าเป็นแหล่งมั่วสุม หรือสถานที่อโคจร เมื่อไม่อยากอยู่โรงเรียน ธรรมชาติของเด็ก
วัยรุ่นจะรวมตัวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียกร้องเพ่ือชดเชยความรู้สึกที่ขาดหายไปจากสังคม ทั้งการ
เป็นคนส าคัญ การได้รับความเอาใจใส่ ความสนุกความอิสระจนเลยเถิดไปถึงความคะนอง ความคึก 
ในอารมณ์ตามวัยของวัยรุ่นที่ขาดผู้ใหญ่คอยชี้แนะ สุดท้ายเด็กเหล่านี้จึงกลายเป็นจ าเลยของสังคม 
ก่อเหตุวิวาท ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาจากประสบการณ์ที่เข้าใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องของกลุ่ม  
เพ่ือนนอกบ้าน ผนวกกับการเรียนรู้ผ่านข่าว ภาพยนตร์หรือเกมออนไลน์ วงจรแห่งความรุนแรง 
จึงเกิดขึ้นและน ามาซึ่งการกระท าที่ผิดกรอบไปจากมาตรวัดของสังคม ซึ่งท าให้เด็กธรรมดากลุ่มนี้  
ถูกตราหน้าว่าเป็นยุวอาชญากรหรือาชญากรในที่สุด 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การรับสื่อสังคมออนไลน์ 
 ความถีใ่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
เด็กและเยาวชน 

ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด 
 แรงผลักดันให้กระท าความผิด 
     แรงดึงดูดให้กระท าความผิด 

    แรงกดดันให้กระท าความผิด 
     แรงผลักให้กระท าความผิด 
 แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด 
     แรงขัดขวางภายใน 

    แรงขัดขวางภายนอก 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบนวมข้อมูล ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 

ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 366,597 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้นั้น ใช้สูตร

การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่  95%  
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ ±5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1967) ดังนี้ 

สูตร 𝑛 =
N

1+𝑁 𝑒2 
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดของประชากร 
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง 

แทนค่า 𝑛 =
366,597

1+366,597(.052)
 

= 399.56  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
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3.1.3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อทราบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้วิจัยท าการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม โดยแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ได้ 3 กลุ่ม 

จากนั้นค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมด ได้ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียน 1-1,300 คน) มีจ านวนนักเรียน 

113,765 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของนักเรียนทั้งหมด เก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 124 คน 
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียน 1,301-2,700 คน) มีจ านวนนักเรียน 

130,259 คน คิดเป็นร้อยละ 35.53 ของนักเรียนทั้งหมด เก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 142 คน 
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 2,701 คนขึ้นไป) มีจ านวนนักเรียน 

112,573 คนคิดเป็นร้อยละ 33.44 ของนักเรียนทั้งหมด เก็บกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 134 คน 
ขั้นตอนที่  2 จ าแนกโรงเรียนในแต่ละกลุ่มตามสังกัดของโรงเรียน ตามสังกัด 

ของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 5 สังกัด ได้แก่  
1) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
5) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดสัดส่วนจ านวนโรงเรียนในแต่ละสังกัด และท าการสุ่มโรงเรียน
ตามจ านวนที่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามอัตราส่วน 1 : 60 คือ สังกัดที่มีโรงเรียน 1-60 โรงเรียน
ท าการสุ่มมา 1 โรงเรียน สังกัดที่มีโรงเรียน 61-120 โรงเรียน ท าการสุ่มมา 2 โรงเรียน สังกัดที่มี
โรงเรียน 121-180 โรงเรียน ท าการสุ่มมา 3 โรงเรียน ได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนทั้งสิ้น 330 โรงเรียน แบ่งตามสังกัด 
ประกอบด้วย 5 สังกัด คือ 

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 107 โรงเรียน สุ่ม 2 โรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 42 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา 5 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 154 โรงเรียน  
สุ่ม 3 โรงเรียน 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 12 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน 
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กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนทั้งสิ้น 65 โรงเรียน แบ่งตามสังกัด 
ประกอบด้วย 4 สังกัด คือ 

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 โรงเรียน เลือก 1 โรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 50 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน 
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนทั้งสิ้น 65 โรงเรียน แบ่งตามสังกัด 

ประกอบด้วย 2 สังกัด คือ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 37 โรงเรียน สุ่ม 1 โรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สุ่ม1 โรงเรียน 

  ขั้ นตอนที่  4  ท าการสุ่ ม โรงเรียน  โดยการสุ่ มแบบง่าย  (Simple Random 
Sampling) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปสถานศึกษาและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  โรงเรียน 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
  โรงเรียน 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียน 3 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  โรงเรียน 4 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  โรงเรียน 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
  โรงเรียน 6 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
  โรงเรียน 7 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
ส านักงานสังกัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  โรงเรียน 8 เขตสาทร แขวงยานนาวา 

 
15 
15 
 

15 
 

15 
 

16 
16 
16 
 

16 
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ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปสถานศึกษาและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง  

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  โรงเรียน 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียน 10 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี     
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  โรงเรียน 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  โรงเรียน 12 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

 
35 
 

35 
 

36 
 

36 

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียน 13 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  โรงเรียน 14 แขวงสีลม  เขตบางรัก 

 
 

67 
 

67 
รวม 400 

 
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทราบโรงเรียนที่จะด าเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้น 

ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 การสร้างแบบสอบถาม 
1) ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากต ารา เอกสาร งานวิจัย

และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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3) น าแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด
มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมครอบคลุม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบแก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดลองน า
แบบสอบถามไปเก็บตัวอย่าง เพ่ือหาความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ 

 
3.2.2 ลักษณะของแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คือ ข้อมูลทั่วไป ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว การอยู่อาศัย ลักษณะการเลี้ยง
ดูจากครอบครัว ซึ่งใช้ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์  ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  การให้
ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ในการศึกษา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และเนื้อหาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้ในการอธิบายลักษณะการรับสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด ได้แก่ 
แรงผลักดันให้กระท าความผิด ประกอบไปด้วย แรงดึงดูดให้กระท าความผิด แรงกดดันให้กระท า
ความผิด แรงผลักให้กระท าความผิด และแรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด ประกอบไปด้วย 
แรงขัดขวางภายใน แรงขัดขวางภายนอก ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระ ( Independent Variables)  
ในการศึกษา 

ส่วนที่  4 เป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ เคยกระท า ซึ่งเป็นตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ในการศกึษา 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

3.2.3 วิธีการวัดแบบสอบถาม  
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการวัดและมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 
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เป็นจริงอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึก ความคิดและปฏิบัติมากที่สุด 
เป็นจริงค่อนข้างมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึก ความคิดและปฏิบัติมาก 
เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึก ความคิดและปฏิบัติปานกลาง 
เป็นค่อนข้างน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึก ความคิดและปฏิบัติน้อย 
ไม่เป็นจริงเลย หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงตามความรู้สึก ความคิดและไม่เคยปฏิบัติ 

 
3.2.4 การแปลความหมาย  
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ มีสูตรการค านวณความกว้างของชั้น ดังนี้ 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝑅)

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝑆)
 

𝐼 =
5 − 1

5
 

= 0.8 
ผลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปร จะน ามาค านวณค่าเฉลี่ย เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัด ดังนี้  

ระดับคะแนน     ความหมาย 
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 มากที่สุด 
ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 มาก 
ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 ปานกลาง 
ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 น้อย 
ระดับ 1  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 น้อยที่สุด 

 
3.2.5 การทดสอบเครื่องมือ 

 ในการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอน ตังต่อไปนี้ 
1) หลังจากที่สร้างแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา

ตรวจสอบแก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นท าการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีวัดความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ท าการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
คล้ายคลึงกับประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 

2) น าแบบสอบถามที่ได้จากการทดสอบ (Pretest) มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟาของคอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
ดังตารางที่ 3.2 

 



 47 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงค่า Reliability แบบสอบถามของแต่ละตัวแปร 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูล โดยได้ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล  
ไปยังโรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน 
โดยผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและท าการตรวจเช็คความถูกต้อง ความครบถ้วนจากการตอบ
แบบสอบถามในขณะนั้น เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้ใช้เวลาเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 20 วัน
จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูล จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง 
 

3.4 การประมวลผลข้อมูล 

ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ และประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS 
for Window) 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าเสนอ 

ในรูปแบบตารางค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ตัวแปร ค่า Reliability 

การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.81 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.76 
แรงผลักดันให้กระท าความผิด 0.73 
แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด 0.78 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยกระท า 0.81 

รวม 0.78 
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3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในการพยากรณ์ประชากร และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) วิเคราะห์การถดถอยแบบ
พ หุ คูณ  (Multiple Regression Analysis) แ ล ะวิ เค ราะห์ ก ารถดถอย โล จิ ส ติ ก ส์  (Logistic 
Regression) 

 

3.6 ตัวแปรในการวิจัยและนิยามปฏิบัติการ 

3.6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
1) การรับสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  หมายถึง ความถี่ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในแต่ละวัน เช่น 1-3 ครั้งต่อวัน 4-5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่านั้น เป็นต้น 

ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
แต่ละครั้ง ใช้เวลากี่นาที เช่น 5-15 นาที 15-30 นาที หรือมากกว่านั้น เป็นต้น 

การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการใช้
ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด เช่น ขาดสื่อสังคมออนไลน์ได้
หรือไม่ มีความจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ติดตัวตลอดเวลาหรือไม่  
หากไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลอย่างไร 

การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลอ่ืนที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งบุคคลที่รู้จักและไม่รู้จัก การแชร์
หรือเผยแพร่สื่อต่างๆ ลักษณะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การใช้
ถ้อยค าก้าวร้าว รุนแรง หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
บ่อยท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ Facebook Line และ YouTube 

2) ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระท าผิด ประกอบด้วย 
แรงผลักดันให้กระท าความผิด หมายถึง แรงผลักดันที่น าไปสู่การเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่ 
(1) แรงดึงดูดให้กระท าความผิด หมายถึง สิ่งกระตุ้นให้บุคคลไม่ยอมรับ

ค่านิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคม หันเข้าสู่การมีพฤติกรรมเบี่ ยงเบน เช่น  
การมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน วัฒนธรรมรอง เป็นต้น 
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(2) แรงกดดันให้กระท าความผิด หมายถึง แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เช่น สถานภาพทางครอบครัว ความขัดแย้งภายในครอบครัว การขาด
โอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

(3) แรงผลักให้กระท าความผิด หมายถึง แรงผลักดันให้กระท าพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ที่เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ เช่น อารมณ์โกรธ ความเคียด ทางออก
ในการแก้ไขปัญหา ความก้าวร้าว การตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยความรุนแรง เป็นต้น  

แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด หมายถึง สิ่งที่ยับยั้ง ขัดขวาง ที่ท าให้
บุคคลไม่ใช้พฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่  

(1) แรงขัดขวางภายใน หมายถึง การครบคุมตนเอง ความเข้มแข็ง อดทน 
อัดกลั้นต่อความผิดหวัง ความรับผิดชอบ ความสามารถต่อการหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน
ความต้องการได้ เป็นต้น 

(2) แรงขัดขวางภายนอก หมายถึง ความรักความอบอุ่นจากสถาบัน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน การมีจริยธรรมในตนเอง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม เป็นต้น 

 
3.6.2 ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนพฤติกรรมที่เบนไป 

จากบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ยอมรับ ได้แก่ 
การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 

3.7 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 2 ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 3 การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 4 การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 5 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 6 แรงดึงดูดให้กระท าความผิดมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
สมมติฐานที่ 7 แรงกดดันให้กระท าความผิดมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 8 แรงผลักให้กระท าความผิดมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 9 แรงขัดขวางภายในต่ ามีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูง 
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สมมติฐานที่ 10 แรงขัดขวางภายนอกต่ ามีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูง 
สมมติฐานที่ 11 การรบัสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการหนีเรียน  
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการหนีเรียน  
สมมติฐานที่ 13 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการดื่มสุรา 
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการดื่มสุรา 
สมมติฐานที่ 15 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ 
สมมติฐานที่ 16 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ 
สมมติฐานที่ 17 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
สมมติฐานที่ 18 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
สมมติฐานที่ 19 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
สมมติฐานที่ 20 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร 
 

3.8 เกณฑ์การวัดตัวแปร 

ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การวัดตัวแปร 

ตัวแปร ระดับการวัด 
ตัวแปรอิสระ  
การรับสื่อสังคมออนไลน์  
   ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Interval 
   ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Interval 
   การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ Interval 
   การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ Interval 
   ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ Nominal 
ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด  
   แรงผลักดันให้กระท าความผิด Interval 
   แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด Interval 
ตัวแปรตาม  
พฤติกรรมเบี่ยงเบน Interval 
   การหนีเรียน  Interval 
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ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การวัดตัวแปร (ต่อ) 

ตัวแปร ระดับการวัด 

   การดื่มสุรา Interval 
   การสูบบุหรี่ Interval 
   การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว Interval 
   การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร Interval 

 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุมตัวอย่าง 
4.1.2 การรับสื่อสังคมออนไลน์  
4.1.3 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระท าผิด 
4.1.4 พฤติกรรมเบี่ยงเบน 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
4.2.1 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
4.2.2 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรม 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ด้ วยการเก็บ
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ช้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริม
และขัดขวางการกระท าผิด และพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ประกอบไป

ด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว การอยู่ อาศัย  ลักษณะการเลี้ ยงดู  
จากครอบครัว ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละลักษณะทั่วไปทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
  ชาย 207 51.75 
  หญิง 193 48.25 

รวม 400 100.00 
อายุ   
  12-13 ปี   58 14.50 
  14-15 ปี 161 40.25 
  16-17 ปี 154 38.50 
  18-19 ปี 27 6.75 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา   
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 30 7.50 
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 67 16.75 
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 66 16.50 
  มัธยมศึกษาปีที่ 4  93 23.25 
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 67 16.75 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 77 19.25 

รวม 400 100.0 
สถานภาพทางครอบครัว   
  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 303 75.75 
  บิดามารดาหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 80 20.00 
  บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 13 3.25 
  บิมารดาเสียชีวิตทั้งคู่ 3 0.75 
  ไม่ตอบ 1 0.25 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละลักษณะทั่วไปทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
การอยู่อาศัย   
  บิดาและมารดา 278 69.50 
  บิดา 31 7.75 
  มารดา 54 13.50 
  ญาติพ่ีน้อง 28 7.00 
  เพ่ือน 4 1.00 
  คนเดียว 2 0.50 
  ไม่ตอบ 3 0.75 

รวม 400 100.0 
ลักษณะการเลี้ยงดูจากครอบครัว   
  เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 308 77.00 
  เลี้ยงดูแบบควบคลุม 54 13.50 
  เลี้ยงดูแบบตามใจ 24 6.00 
  เลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 2 0.50 
  ไม่ตอบ 12 3.00 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า 
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมา

เป็นเพศหญิง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 14-15 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมา

คือ อายุ 16-17 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และน้อยที่สุดคือ อายุ 12-13 ปี จ านวน  
58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 
และน้อยที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  

โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25  
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สถานภาพครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีถานภาพครอบครัวบิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 รองลงมา คือบิดามารดาหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุด คือ บิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

การอยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.50 รองลงมา คือ อาศัยอยู่กับมารดา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และน้อยที่สุดคือ 
อาศัยอยู่ล าพัง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ลักษณะการเลี้ยงดูจากครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 
จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมาคือ เลี้ยงดูแบบควบคุม จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.50 และน้อยที่สุด คือ เลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 

4.1.2 การรับสื่อสังคมออนไลน์ 
การรับสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการพรรณนาการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบไปด้วย ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท
ของสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  เนื้อหาในการใช้สื่อสังคม การให้
ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ และการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวน และค่าเฉลี่ย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันและระยะเวลาในการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ต่อวัน 

การรับสื่อสังคมออนไลน์ น้อยท่ีสุด มากที่สุด 
X  SD. 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1 50 8.06 7.15 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1 20 6.42 4.20 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 50 ครั้งต่อวัน 

น้อยที่สุด 1 ครั้งต่อวัน ( X = 8.06, S.D = 7.15) 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ระยะเวลา 

มากที่สุด 20 ชั่วโมงต่อวัน น้อยที่สุด 1 ชั่วโมงต่อวัน ( X = 6.42, S.D = 4.20) 
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ตารางที่ 4.3 จ านวน และร้อยละ ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
และเนื้อหาที่มักรับชมจากสื่อสังคมออนไลน์ 

การรับสื่อออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุด   
  ใช้ Facebook เป็นอันดับที่ 1  136 34.00 
  ใช้ Line เป็นอันดับที่ 1 91 22.75 
  ใช้ YouTube เป็นอันดับที่ 1  139 34.75 
  ไม่ตอบ 34 8.50 

รวม 400 100.0 
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  เพ่ือหลีกหนีปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน 94 23.50 
  เพ่ือคลายความเหงา หาเพื่อนคุย 290 72.50 
  เพ่ือติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน บิดามารดา 
ผู้ปกครอง 

276 69.00 

  เพ่ือน ามาสร้างเอกลักษณ์ให้ตนเอง 27 6.75 
  เพ่ือสร้างความบันเทิง 325 81.25 
  เพ่ือติดตามข่าวสาร 261 65.25 
  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ 21 5.25 
  เพ่ือเลียนแบบพฤติกรรมที่ก าลังเป็นที่นิยม 11 2.75 
  ไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนตายตัว 91 22.75 
เนื้อหาที่มักรับชมจากสื่อสังคมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  เนื้อหาด้านข่าวสาร 213 53.25 
  เนื้อหาด้านความบันเทิง 378 94.50 
  เนื้อหาด้านเพศ 67 16.75 
  เนื้อหาด้านความรุนแรง 43 10.75 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างใช้ YouTube มากท่ีสุด จ านวน 139 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ Facebook จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และน้อยที่สุด คือ 
Line จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 
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วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสร้างความ
บันเทิงมากที่สุด จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมาคือ เพ่ือคลายความเหงา หาเพ่ือนคุย 
จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 ใช้เพ่ือติดตามข่าวสาร จ านวน 261 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.25 ใช้เพ่ือหลีกหนีปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.50 ไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนตายตัว จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ใช้เพ่ือน ามาสร้าง
เอกลักษณ์ให้ตนเอง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ใช้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ จ านวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.25 และน้อยที่สุด คือ ใช้เพ่ือเลียนแบบพฤติกรรมที่ก าลังเป็นที่นิยมจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.75 

เนื้อหาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเข้าใช้เนื้อหา 
ด้านความบันเทิงมากที่สุด จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 รองลงมาคือ เนื้อหาด้านข่าวสาร 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 เนื้อหาด้านเพศ จ านวน 67 คน คิดเป็นรอยละ 16.75 และ 
น้อยที่สุดคือ เนื้อหาด้านความรุนแรง จ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 10.75 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการให้ความส าคัญกับสื่อสังคม

ออนไลน์ 

การให้ความส าคัญกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

1. ฉันมักออนไลน์ในโลก
โซเชียลมีเดียจนไม่สนใจ
สิ่งของหรือคนที่อยู่ข้างๆ 

83 
(20.8) 

152 
(38.0) 

113 
(28.2) 

40 
(10.0) 

9 
(2.3) 

2.35 0.99 

2.  ฉั น ต้ อ ง มี ส ม า ร์ ท
โฟนหรือแท็ปเล็ตติดตัว
ตลอดเวลา แม้เวลาทาน
ข้าว เข้าห้องน้ า เวลานอน 
หรือท าอะไรก็ตาม เพ่ือใช้
สื่อสังคมออนไลน์ 

56 
(14.0) 

105 
(26.3) 

104 
(26.0) 

63 
(15.8) 

72 
(18.0) 

2.98 1.31 
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ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการให้ความส าคัญกับสื่อสังคม
ออนไลน์ (ต่อ) 

การให้ความส าคัญกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

3. บางครั้งฉันรู้สึกคิดไป
เองว่าได้ยินเสียงแจ้งเตือน
หรือเสียงข้อความเข้าจาก
โป รแก รม ใน สื่ อ สั งค ม
ออนไลน์  ทั้ งที่ ไม่มี เสียง
ใดๆ ในตอนนั้น 

149 
(37.3) 

144 
(28.5) 

77 
(19.3) 

37 
(9.3) 

23 
(5.8) 

2.18 1.19 

4. เมื่ อมี เสียงเตือนจาก
สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต
ดังขึ้นฉันจะหันไปสนใจ
ทันที แม้ในเวลาที่มีภารกิจ
ส า คั ญ ก ว่ า  ก็ ใ ห้
ความส าคัญกับการตอบโต้
ในสมาร์ทโฟนหรือ แท็ป
เล็ตก่อน 

81 
(20.3) 

139 
(34.8) 

109 
(27.3) 

45 
(11.3) 

25 
(6.3) 

2.48 1.12 

5. สื่อสังคมออนไลน์ท าให้
เกิ ด ผ ล ก ร ะท บ กั บ ฉั น 
บางครั้งท าให้หน้าที่ที่ฉัน
รับผิดชอบแย่ลงไม่สนใจ
เรียน ไม่ท าการบ้าน งาน
ไม่เสร็จตามเวลา และเข้า
นอนช้า 

62 
(15.5) 

138 
(34.5) 

125 
(31.3) 

50 
(12.5) 

25 
(6.3) 

2.60 1.09 

รวม 2.52 1.14 
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จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
โดยมักจะออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียจนไม่สนใจสิ่งของหรื อคนที่อยู่รอบข้างในระดับน้อย 
( X =2.35) ต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท็ปแล็ตติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือใช้ในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ 
ในระดับปานกลาง ( X =2.35) บางครั้งคิดไปเองว่าได้ยินเสียงแจ้งเตือนหรือเสียงข้อความเข้า 
จากโปรแกรมในสื่อสังคมออนไลน์ในระดับน้อย ( X =2.18) เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนหรือ
แท็ปแล็ตดังขึ้นจะหันไปให้ความสนใจทันที แม้จะมีภารกิจอ่ืนที่ส าคัญกว่าในระดับน้อย ( X =2.48) 
และสื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามบางครั้งท าให้หน้าที่ที่รับผิดชอบแย่
ลงไม่สนใจเรียน ไม่ท าการบ้าน งานไม่เสร็จตามเวลา และเข้านอนช้าในระดับน้อย ( X = 2.60) 

และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสื่อสังคม
ออนไลน์ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 2.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.41 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคม

ออนไลน์ 

การมีส่วนร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. ไม่เป็น
จริงเลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

1.  ฉั น มี อ า ร ม ณ์ โ ก ร ธ 
เครียดแค้น น้อยใจ เมื่อไม่
ถูกกด like ไม่ถูกทักทาย
ใน หรือถูกบล็อคการเป็น
เพ่ือน 

293 
(73.3) 

65 
(16.3) 

27 
(6.8) 

11 
(2.8) 

4 
(1.0) 

1.42 0.82 

2. ฉันจริงจังกับการคอม
เม้นท์ แสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องที่ฉันให้ความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอ  

159 
(39.5) 

131 
(32.8) 

69 
(17.3) 

27 
(6.8) 

15 
(3.8) 

2.03 1.09 
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ตารางที่ 4.5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้า
งน้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

3. ฉันมักแสดงความคิดเห็น
ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล 
เพ่ือตอบโต้ผู้ที่แสดงความ
คิดเห็นต่างจากฉัน 

211 
(52.8) 

119 
(29.8) 

53 
(13.3) 

10 
(2.5) 

6 
(1.5) 

1.70 0.90 

4. เมื่อมีผู้ส่งข้อความหรือ
กล่าวถึงฉัน ฉันจะตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว 

31 
(7.8) 

120 
(30.0) 

123 
(30.8) 

82 
(20.5) 

43 
(10.8) 

2.96 1.12 

5. ฉันมักใช้ถ้อยค าหยาบ
คาย เพ่ือแสดงออกทาง
อารมณ์ ให้ผู้ อ่านข้อความ
ของฉันรับรู้ถึงอารมณ์ของ
ฉัน ในขณะนั้น 

183 
(40.8) 

118 
(29.5) 

69 
(17.3) 

33 
(8.3) 

17 
(4.3) 

2.06 1.14 

6. เมื่อฉันรับชมภาพหรือ
วิดีโอออนไลน์ ฉันมักแชร์ 
ส่ งต่อ สื่ อเหล่านั้น ให้กับ
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ได้รับชม 

76 
(19.0) 

144 
(36.0) 

98 
(24.5) 

53 
(13.03) 

27 
(6.8) 

2.53 1.14 

7. บ่อยครั้งที่ฉันเผยแพร่
ภาพ และคลิปวิดีโอส่วนตัว
ใ ห้ เ พ่ื อ น ใ น สื่ อ สั ง ค ม
ออน ไลน์ ได้ รั บ ชม  และ
แสดงความคิดเห็น 

183 
(45.8) 

107 
(26.8) 

68 
(17.0) 

27 
(6.8) 

12 
(3.0) 

1.94 1.08 

รวม 2.09 1.08 
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จากตารางที่  4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์  
โดยหากไม่ถูกกด like ไม่ถูกทักทาย หรือถูกบล็อคการเป็นเพ่ือนจะมีอารมณ์โกรธ เครียดแค้น น้อยใจ
ในระดับน้อยที่สุด ( X =1.42) ผู้ตอบแบบสอบถามจริงจังกับการคอมเม้นท์ แสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
ที่ให้ความสนใจอย่างสม่ าเสมอในระดับน้อย ( X =2.03) ผู้ตอบแบบสอบถามมักแสดงความคิดเห็น
ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลในระดับน้อยที่สุด ( X =1.70) เมื่อมีผู้ส่ งข้อความหรือกล่าวถึง 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีตอบกลับอย่างรวดเร็วในระดับปานกลาง ( X =2.96) นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ถ้อยค าหยาบคาย เพ่ือแสดงออกทางอารมณ์ให้ผู้อ่านข้อความรับรู้ถึงอารมณ์ ขณะนั้น
ในระดับน้อย ( X =2.06) ในการรับชมภาพหรือวิดีโอออนไลน์มีกี่แชร์ ส่งต่อ สื่อเหล่านั้นให้กับเพ่ือน 
คนอ่ืนๆ ได้รับชมในระดับน้อย ( X =2.53) มีการเผยแพร่ภาพ และคลิปวิดีโอส่วนตัวให้เพ่ือนใน 
สื่อสังคมออนไลน์ได้รับชม และแสดงความคิดเห็นระดับน้อย ( X =1.94) 

และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 2.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.) = 1.08 

 
4.1.3 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระท าผิด  
ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระท าผิด ประกอบไปด้วย การพรรณนาปัจจัยส่งเสริมการ

เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน และปัจจัยขัดขวางการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด 

ปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็น
จริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

1. เ พ่ื อ น ข อ งฉั น มั ก จ ะ
ชักชวนให้ฉันหนี เรียนดื่ม
สุรา สูบบุหรี่  มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว หรือมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

324 
(81.0) 

47 
(11.8) 

16 
(4.0) 

9 
(2.3) 

4 
(1.0) 

1.31 0.74 
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ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด 
(ต่อ) 

ปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

2. ฉันยอมท าพฤติกรรมที่ไม่
เห ม าะสม  เพ่ื อ ให้ เป็ น ที่
ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน 

293 
(73.3) 

71 
(17.8) 

25 
(6.3) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

1.39 0.75 

3. ฉันชอบท าในสิ่งที่ท าให้
ฉันมีความสุขในขณะนั้ น 
มากกว่าที่จะค านึงถึงผลเสีย
ที่ตามมาในอนาคต 

121 
(30.3) 

167 
(41.8) 

71 
(17.8) 

27 
(6.8) 

13 
(3.3) 

2.1 1.02 

4. ฉันรู้สึกไม่ได้รับความรัก 
ความเอาใจใส่จากครอบครัว 

272 
(68.0) 

61 
(15.3) 

38 
(9.5) 

13 
(3.3) 

13 
(3.3) 

1.57 1.05 

5. บ่อยครั้งฉันพบเจอความ
ขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง 
ในชีวิตประจ าวัน 

149 
(37.3) 

137 
(34.3) 

74 
(18.5) 

28 
(7.0) 

12 
(3.0) 

2.04 1.05 

6. ฉันผิดหวัง และน้อยใจ
กับสถานะทางการเงินและ
สังคมของครอบครัว 

242 
(60.5) 

96 
(24.0) 

31 
(7.8) 

21 
(5.3) 

8 
(2.0) 

1.64 0.97 

7. เมื่อฉันรู้สึกโกรธ เครียด
แค้น โมโห ฉันไม่สามารถ
เก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงคน
เดียว 

178 
(44.5) 

108 
(26.5) 

59 
(17.3) 

29 
(7.2) 

18 
(4.5) 

2.01 1.15 

8. ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่
ค าด ห วั งกั บ ก าร เรี ย น ที่
เป็นอยู่ในขณะนี้ 

159 
(42.3) 

114 
(28.5) 

74 
(18.5) 

25 
(6.3) 

18 
(4.5) 

2.02 1.13 
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ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด (ต่อ) 

ปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

9. เมื่ อ เจ อ ปั ญ ห า ห นั ก 
ฉันไม่สามารถหาทางออกใน
การแก้ไขปัญหาได้ 

138 
(34.5) 

157 
(39.3) 

73 
(18.3) 

23 
(5.8) 

9 
(2.3) 

2.02 0.98 

รวม 1.78 0.99 

 
จากตาราง 4.6 พบว่าปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิดเพ่ือนของผู้ตอบแบบสอบถามมักจะ

ชักชวนให้หนีเรียนดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ระดับน้อย
ที่สุด ( X =1.31) บางครั้งผู้ตอบแบบสอบถามยอมท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มเพ่ือนในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.39) ผู้ตอบแบบสอบถามชอบท าในสิ่งที่ท าให้ตนมีความสุขใน
ขณะนั้น มากกว่าที่จะค านึงถึงผลเสียที่ตามมาในอนาคตในระดับน้อย ( X =2.1) ผู้ตอบแบบสอบถาม
รู้สึกไม่ได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวในระดับน้อยที่สุด ( X =1.57) บ่อยครั้งพบเจอ
ความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง ในชีวิตประจ าวันในระดับน้อย ( X =2.04) ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึก
ผิดหวัง และน้อยใจกับสถานะทางการเงินและสังคมของครอบครัวในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.64) เมื่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกโกรธ เครียดแค้น โมโห ไม่สามารถเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงคนเดียวในระดับ
น้อย ( X =2.02) เมื่อเจอปัญหาหนักไม่สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับน้อย  
( X =2.02) 

และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยส่งเสริมการกระท าผิด
ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 1.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.) = 0.99 
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ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยขัดขวางการกระท าผิด 

ปัจจัยขัดขวาง 
การกระท าผิด 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
ไม่
เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็นจริง
อย่างยิ่ง 

1. ฉันสามารถระงับความ
โกรธ และมีสติในการแก้ไข
ปัญหา 

21 
(5.3) 

61 
(15.3) 

120 
(30.0) 

138 
(34.5) 

60 
(15.0) 

3.39 1.08 

2.  ฉั น ส า ม า ร ถ อ ด ท น            
อดกลั้น ต่อความผิดหวัง 

23 
(5.8) 

64 
(16.0) 

122 
(30.5) 

133 
(33.3) 

58 
(14.5) 

3.35 1.09 

3. ฉันเกรงกลัวต่อความผิด 
และละอายต่อการท าบาป 

20 
(5.0) 

57 
(14.2) 

109 
(27.0) 

130 
(32.5) 

84 
(21.0) 

3.50 1.12 

4. ฉั น ป ระพ ฤ ติ ต น ต าม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

12 
(3.0) 

67 
(16.8) 

136 
(34.0) 

131 
(32.8) 

53 
(13.)3 

3.37 1.01 

5. ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างเอา
ใจใส่ให้ความอบอุ่นและให้
ก าลังใจฉัน 

16 
(4.0) 

51 
(12.8) 

96 
(24.0) 

141 
(35.3) 

94 
(23.5) 

3.63 1.11 

6. เมื่ อฉันกระท าผิ ด  ฉัน
ได้รับโอกาสจากคนรอบข้าง
ฉันจึงไม่กระท าผิดซ้ าสอง 

13 
(3.3) 

47 
(11.8) 

116 
(29.0) 

139 
(34.8) 

83 
(20.8) 

3.58 1.05 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระงับความโกรธ และมีสติในการแก้ไข

ปัญหาในปานกลาง ( X =3.39) สามารถอดทนอดกลั้นต่อความผิดหวังในระดับปานกลาง  
( X =3.35) เกรงกลัวต่อความผิด และละอายต่อการท าบาปในระดับมาก ( X =3.50) ฉันประพฤติตน
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมอย่างสม่ าเสมอ ในระดับปานกลาง ( X =3.37) ผู้ตอบ
แบบสอบถามรู้สึกว่าคนรอบข้างเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นและให้ก าลังใจฉันในระดับมาก ( X =3.63) 
เมื่อกระท าผิด แล้วได้รับโอกาสจากคนรอบข้างจะไม่กระท าผิดซ้ าสองในระดับมาก ( X =3.47) 
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และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยขัดขวางการกระท าผิด
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.) =1.08 
 

4.1.4 พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยกระท า เป็นการพรรณนาพฤติกรรมเบี่ยงเบนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบไปด้วย การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยกระท า 

พฤติกรรมเบี่ยงเบน จ านวน ร้อยละ 

การหนีเรียน   

  เคย 190 47.50 

  ไม่เคย 210 52.50 

การดื่มสุรา   

  เคย 159 39.75 

  ไม่เคย 241 60.25 

การสูบบุหรี่   

  เคย 57 14.25 

  ไม่เคย 343 85.75 

การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว   

  เคย 251 62.75 

  ไม่เคย 149 37.25 

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   

  เคย 24 6.00 

  ไม่เคย 376 94.00 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า 
การหนีเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยหนีเรียน จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 เคยหนีเรียน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 
การดื่มสุราผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มสุรา จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.25 เคยดื่มสุรา จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 
การสูบบุหรี่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่ จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.75 เคยสูบบุหรี่ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 
การแสดงก้าวร้าวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว จ านวน 251 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.75 ไม่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
การมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ เคยมี เพศสัมพันธ์ 

ก่อนวัยอันควร จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วยการรับสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การให้ความส าคัญกับสื่อสังคม
ออนไลน์ การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยส่งเสริมและ
ขัดขวางการกระผิด ได้แก่ แรงผลักดันให้กระท าความผิด (แรงดึงดูดให้กระท าความผิด แรงกดดันให้
กระท าความผิด แรงผลักให้กระท าความผิด) แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด (แรงขัดขวางภายใน
แรงขัดขวางภายนอก) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)  
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) และ การวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy 
Analysis) 

เริ่มจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และ 
VIF (Variance Inflation Factor) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าไม่เกิน 0.69  
แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย และมีค่า VIF น้อยกว่า 2 ในทุกตัวแปร ซึ่งค่าที่เหมาะสม
มีค่าไม่เกิน 10 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่เหมาะสม ได้ผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
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4.2.1 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
การวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยใช้การวิเคราะห์ 

การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ประกอบด้วย การรับสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การให้ความส าคัญกับสื่อ
สังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด ได้แก่ 
แรงผลักดันให้กระท าความผิด (แรงดึงดูดให้กระท าความผิด แรงกดดันให้กระท าความผิด แรงผลักให้
กระท าความผิด) แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด (แรงขัดขวางภายใน แรงขัดขวางภายนอก)  

การวิ เคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ต่อ
พฤติกรรมเบี่ ยงเบน ได้ แก่  Facebook Line และ YouTube โดยการใช้  YouTube เป็ นตั ว
เปรียบเทียบ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริม

และขัดขวางการกระท าผิด ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

ตัวแปรอิสระ B  t Sig. 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.02 0.11 1.07 0.05 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.06 0.18 3.31 0.00 
การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ -0.07 -0.04 -0.70 0.49 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.16 0.08 1.32 0.19 
Facebook 0.32 0.12 2.18 0.03 
Line 0.20 0.07 1.28 0.20 
แรงดึงดูดให้กระท าผิด 0.38 0.19 3.02 0.00 
แรงกดดันให้กระท าผิด 0.17 0.11 1.78 0.08 
แรงผลักให้กระท าผิด -0.07 -0.05 -0.73 0.47 
แรงขัดขวางภายใน -0.18 -0.08 -1.26 0.21 
แรงขัดขวางภายนอก -0.20 -0.13 -2.03 0.04 
Constant = 1.20 Adjusted R 2 = 0.18 มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.9 สามารถอธิบายได้ว่า การรับสื่อสังคมออนไลน์ (ความถี่ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ การมีส่วน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสื่อสัคมออนไลน์) และปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด 
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(แรงผลักดันให้กระท าความผิด (แรงดึงดูดให้กระท าความผิด แรงกดดันให้กระท าความผิด แรงผลักให้
กระท าความผิด)) (แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด (แรงขัดขวางภายใน แรงขัดขวางภายนอก)) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ร้อยละ 18.8 โดยความถี่ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แรงดึงดูดให้กระท าผิด และแรงขัดขวางภายนอก  
มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ () เพ่ือจัดล าดับตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการ
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนพบว่า แรงดึงดูดให้กระท าผิด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากที่สุด มีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ () 0.19 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  แรง

ขัดขวางภายนอก และความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ () 0.18, -
0.13 และ 0.11 ตามล าดับ 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าแรงดึงดูดให้กระท าผิด ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และความถี่ 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีทิศทางบวกกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเด็กเยาวชนใช้
สื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งต่อหนึ่งวัน ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานานต่อหนึ่งวัน มีแรงดึงดูดให้กระท า
ผิดสูง ก็จะมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงตามไปด้วย ในขณะที่แรงขัดขวางภายนอกมี
ทิศทางเป็นลบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเด็กและเยาวชนมีแรงขัดขวางภายนอก
ต่ าจะท าให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น 

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อ โดยแบ่งประเภท
สื่อสังคมออนไลน์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Facebook YouTube และ Line โดยใช้ YouTube 
เป็นตัวเปรียบเทียบการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน พบว่า  Facebook มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า เมื่อมีการใช้ Facebook และ YouTube ในระดับ
เท่ากันผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้มากกว่า YouTube 0.32 ครั้ง 
 

4.2.2 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรม 
การวิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรม  

อันได้แก่ การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) ประกอบไปด้วย 
การรับสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัย
ส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด ได้แก่ แรงผลักดันให้กระท าความผิด (แรงดึงดูดให้กระท าความผิด 
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แรงกดดันให้กระท าความผิด แรงผลักให้กระท าความผิด) แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด (แรง
ขัดขวางภายใน แรงขัดขวางภายนอก)  

การวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ต่อ
พฤติกรรมเบี่ ยงเบน ได้ แก่  Facebook Line และ YouTube โดยการใช้  YouTube เป็ นตั ว
เปรียบเทียบ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและ

ขัดขวางการกระท าผิด ต่อการหนีเรียน 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Sig. Exp(B) 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.03 0.02 0.20 1.03 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.09 0.03 0.00 1.10 
การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.08 0.18 0.64 1.09 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.02 0.23 0.94 1.02 
Facebook 0.27 0.30 0.32 1.31 
Line 0.38 0.30 0.20 1.47 
แรงดึงดูดให้กระท าผิด 0.75 0.24 0.00 2.12 
แรงกดดันให้กระท าผิด 0.27 0.18 0.13 1.32 
แรงผลักให้กระท าผิด -0.41 0.19 0.03 0.67 
แรงขัดขวางภายใน 0.52 0.17 0.77 1.05 
แรงขัดขวางภายนอก -0.24 0.19 0.27 0.82 

Nagelkerke R Square = 0.15 มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของการหนีเรียนได้ 
ร้อยละ 15.4 โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการหนีเรียน ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
แรงดึงดูดให้กระท าความผิด และแรงผลักให้กระท าความผิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและ
ขัดขวางการกระท าผิด ต่อการดื่มสุรา  

ตัวแปรอิสระ B S.E. Sig. Exp(B) 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.06 0.02 0.01 1.06 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.09 0.03 0.01 1.10 
การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ -0.17 0.19 0.38 0.85 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.30 0.24 0.21 1.35 
Facebook 0.70 0.29 0.02 2.01 
Line 0.86 0.32 0.01 2.37 
แรงดึงดูดให้กระท าผิด 0.66 0.25 0.01 1.93 
แรงกดดันให้กระท าผิด 0.19 0.19 0.32 1.21 
แรงผลักให้กระท าผิด -0.17 0.20 0.40 0.85 
แรงขัดขวางภายใน -0.33 0.19 0.08 0.72 
แรงขัดขวางภายนอก -0.18 0.20 0.38 0.84 

Nagelkerke R Square = 0.25 มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของการดื่มสุราได้ร้อยละ 
24.8 โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการดื่มสุรา ได้แก่ ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลา
ในการสื่อสังคมออนไลน์ และแรงดึงดูดให้กระท าความผิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออไลน์ต่อการตื่ม
สุรา โดยแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Facebook YouTube และ Line โดยใช้ 
YouTube  เป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่า Facebook และ Line มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมดื่มสุรา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า เมื่อมีการใช้ Facebook และ YouTube ในระดับ
เท่ากัน ผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสดื่มสุราได้มากกว่า YouTube 2.01 ครั้ง ในขณะที่การใช้ Line 
และ YouTube ในระดับเท่ากัน ผู้ที่ใช้ Line จะมีโอกาสดื่มสุราได้มากกว่า YouTube 2.37 ครั้ง 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและ
ขัดขวางการกระท าผิด ต่อการสูบบุหรี่ 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Sig. Exp(B) 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.03 0.02 0.16 1.03 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.08 0.04 0.05 1.08 
การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ -0.34 0.28 0.22 0.71 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.46 0.32 0.15 1.59 
Facebook 0.34 0.41 0.41 1.40 
Line 0.33 0.46 0.48 1.39 
แรงดึงดูดให้กระท าผิด 0.84 0.30 0.01 2.32 
แรงกดดันให้กระท าผิด 0.04 0.25 0.88 1.04 
แรงผลักให้กระท าผิด -0.16 0.27 0.56 0.86 
แรงขัดขวางภายใน 0.08 0.26 0.76 1.08 
แรงขัดขวางภายนอก -0.50 0.28 0.07 0.60 

Nagelkerke R Square = 0.17 มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของการสูบบุหรี่ได้ร้อย
ละ 17.2 โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และแรงดึงดูดให้กระท าความผิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและ

ขัดขวางการกระท าผิด ต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Sig. Exp(B) 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ -0.01 0.02 0.75 0.99 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.02 0.03 0.48 1.02 
การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.01 0.19 0.94 1.01 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.14 0.23 0.54 1.15 
Facebook 0.11 0.28 0.69 1.12 
Line -0.56 0.30 0.06 0.57 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและ
ขัดขวางการกระท าผิด ต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Sig. Exp(B) 

แรงดึงดูดให้กระท าผิด -0.35 0.25 0.16 0.70 
แรงกดดันให้กระท าผิด 0.39 0.21 0.06 1.47 
แรงผลักให้กระท าผิด 0.25 0.19 0.20 1.28 
แรงขัดขวางภายใน -0.20 0.18 0.27 0.82 
แรงขัดขวางภายนอก -0.35 0.20 0.07 0.70 

Nagelkerke R Square = 0.13 มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ร้อยละ 12.5 โดยไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์การรับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและ

ขัดขวางการกระท าผิด ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Sig. Exp(B) 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ -0.01 0.04 0.89 1.00 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 0.03 0.06 0.56 1.03 
การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ -0.19 0.39 0.62 0.83 
การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 0.41 0.48 0.39 1.51 
Facebook 2.05 0.82 0.01 7.76 
Line 1.73 0.91 0.06 5.65 
แรงดึงดูดให้กระท าผิด 0.50 0.42 0.23 1.65 
แรงกดดันให้กระท าผิด -0.01 0.36 0.98 0.99 
แรงผลักให้กระท าผิด 0.39 0.35 0.27 1.47 
แรงขัดขวางภายใน -0.56 0.37 0.13 0.57 
แรงขัดขวางภายนอก -0.09 0.39 0.81 0.91 

Nagelkerke R Square = 0.19 มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรได้ ร้อยละ 18.9  

เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร โดยแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Facebook YouTube และ Line 
โดยใช้ YouTube  เป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่า  Facebook มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า เมื่อมีการใช้  Facebook และ YouTube ใน
ระดับเท่ากัน ผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้มากกว่า 
YouTube 7.76 ครัง้ 

 
 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
เด็กและเยาวชนแต่ละพฤติกรรม การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหวังเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสามารถช่วยสะท้อน  
ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้เป็นที่
ประจักษ์ และสะท้อนให้สังคมหันมาให้ความส าคัญกับการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ 
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จากการสุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชน
ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากโรงเรียน 14 โรงเรียน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – State Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) หลังจากเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ มีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1 ลักษณะท่ัวไปของเด็กและเยาวชน  
จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.75 เพศหญิง ร้อยละ 48.25 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 14-15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 40.25 ศึกษาอยู่ในระดับะดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.75 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 สถานภาพครอบครัวส่วน
ใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 75.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา  
ร้อยละ 69.50 ลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัว ส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ร้อยละ 
77.00 
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5.1.2 การรับสื่อสังคมออนไลน์ 
การรับสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน  

โดยเฉลี่ย 8.06 ครั้งต่อวัน ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉลี่ย 6.42 ชั่วโมงต่อวัน 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ YouTube มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.75 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสร้างความบันเทิงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 และเนื้อหาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เข้าใช้เนื้อหาด้านความบันเทิงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.50 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ใน
ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.52 และเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.09 

 
5.1.3 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงผลักดันให้กระท าความผิด ซึ่งได้แก่ แรงดึงดูดให้กระท าความผิด

แรงกดดันให้กระท าความผิด และแรงผลักให้กระท าความผิดในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย 1.78 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับแรงขัดขวางไม่ให้กระท าผิดในระดับมาก  
ซึ่งได้แก่ แรงขัดขวางภายใน และแรงขัดขวางภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47  
 

5.1.4 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยกระท า 
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยหนีเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.50  

เคยดื่มสุราคิดเป็นร้อยละ 39.75 เคยสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 14.25 เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  
คิดเป็นร้อยละ 62.75 และเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คิดเป็นร้อยละ 6.0 

 
5.1.5 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยการวิเคราะห์ 

การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ประกอบด้วย การรับสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การให้ความส าคัญกับสื่อ
สังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด ได้แก่ 
แรงผลักดันให้กระท าความผิด (แรงดึงดูดให้กระท าความผิด แรงกดดันให้กระท าความผิด แรงผลักให้
กระท าความผิด) แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด (แรงขัดขวางภายใน แรงขัดขวางภายนอก)  
ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนมี 4 ตัวแปร 
ตัวแปรอิสระกลุ่มนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ ร้อยละ 18.8 (R 2 =0.188) ตามตารางที่ 5.1 
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ เพ่ือพิจารณาจัดล าดับตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากที่สุด พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากที่สุด คือ  
แรงดึงดูดให้กระท าความผิด ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แรงขัดขวางภายนอก และความถี่ 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า แรงดึงดูดให้กระท าผิด ระยะเวลาในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ และความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีทิศทางบวกกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน นั่นคือ 
เมื่อเด็กและเยาวชนใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งต่อหนึ่งวัน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานาน
ต่อหนึ่งวัน และมีแรงดึงดูดให้กระท าผิดสูง จะท าให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงตามไปด้วย 
ในขณะที่แรงขัดขวางภายนอกมีทิศทางเป็นลบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน นั่นคือ ถ้าเด็กและเยาวชนมี  
แรงขัดขวางภายนอกต่ าจะท าให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น 

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
พบว่า Facebook มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน เมื่อมีการใช้  Facebook และ YouTube  
ในระดับเท่ากันผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้มากกว่า YouTube 0.32 ครั้ง 

 
5.1.6 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรม 
ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) การรับสื่อสังคมออนไลน์ 

ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การให้
ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ และประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์ ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิด ประกอบด้วย แรงผลักดันให้กระท าความผิด  
(แรงดึงดูดให้กระท าความผิด แรงกดดันให้กระท าความผิด และแรงผลักให้กระท าความผิด)  
แรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด (แรงขัดขวางภายใน และแรงขัดขวางภายนอก) ต่อพฤติกรรม
เบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรมได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ (ตามตารางที่ 5.1) 

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการหนีเรียน ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของ
การหนีเรียนได้ ร้อยละ 15.4 โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการหนีเรียน ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ แรงดึงดูดให้กระท าความผิด และแรงผลักให้กระท าความผิด 

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการดื่มสุรา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของ
การดื่มสุราได้ ร้อยละ 24.8 โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา ได้แก่ ความถ่ีในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แรงดึงดูดให้กระท าความผิด และประเภท
ของสื่อสังคมออนไลน์  Facebook และ Line โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ ใช้  Facebook และ 
YouTube ในระดับเท่ากัน ผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมดื่มสุราได้มากกว่า YouTube 
2.01 ครั้ง ในขณะที่การใช้ Line และ YouTube ในระดับเท่ากัน ผู้ที่ ใช้ Line จะมีโอกาสเกิด
พฤติกรรมการดื่มสุราได้มากกว่า YouTube 2.37 ครั้ง 
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อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการสูบบุหรี่ ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 17.2 โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้แก่ 
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และแรงดึงดูดให้กระท าความผิด 

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวได้ร้อยละ 12.5 โดยไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีอิทธิพล
ต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความผันแปรการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ ร้อยละ 18.9 ตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คือ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ โดยเมื่อมี
การใช้ Facebook และ YouTube ในระดับเท่ากัน ผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการ 
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้มากกว่า YouTube 7.76 ครั้ง 
 
ตารางที่ 5.1 สรุปตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

ตัวแปรอิสระ/
พฤติกรรมเบี่ยงเบน 

พฤติกรรม
เบี่ยงเบน 

การหนี
เรียน 

การดื่ม
สุรา 

การสูบ
บุหรี่ 

การแสดง
พฤติกรรม
ก้าวร้าว 

การมี
เพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร 

ความถี่ ในการใช้สื่ อ
สังคมออนไลน์ ✓  ✓    

ระยะเวลาในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ✓ ✓ ✓ ✓   

ประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์ ✓  ✓   ✓ 

แรงดึงดูดให้กระท าผิด ✓ ✓ ✓ ✓   
แรงผลักให้กระท าผิด  ✓     

แรงขัดขวางภายนอก ✓      

รวม 5 3 4 2 - 1 
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5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลจากการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 2 ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 5 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 6 แรงดึงดูดให้กระท าความผิดมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
สมมติฐานที่ 10 แรงขัดขวางภายนอกต่ ามีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูง 
สมมติฐานที่ 11 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการหนีเรียน  
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการหนีเรียน 
สมมติฐานที่ 13 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการดื่มสุรา 
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการดื่มสุรา 
สมมติฐานที่ 15 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ 
สมมติฐานที่ 16 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระผิดมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ 
สมมติฐานที่ 19 การรับสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ แรงดึงดูดให้กระท าผิด แรงผลักให้กระท าผิด  
แรงขัดขวางภายนอก มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาอภิปรายเปรียบเทียบกับทฤษฏี และผลงานวิจัยอ้างอิงได้ ดังต่อไปนี้  
 

5.3.1 ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการดื่มสุรา ตามตารางที่ 5.1 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามใช้สื่อสังคมออนไลน์  
โดยเฉลี่ย 8.06 ครั้งต่อวัน หรือหากพิจารณาโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามใช้ระยะเวลากับสื่อสังคม
ออนไลน์โดยเฉลี่ย 6.42 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ซึ่งถือเป็นการรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความถี่บ่อยครั้ง  
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อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออย่างขาดสติ คุ้นชินกับพฤติกรรมที่พบเห็น 
ในสื่อ ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่ ไม่ เหมาะสม และขาดการวิเคราะห์ เนื้อหาในสื่อ แม้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาประเภทความบันเทิงมากที่สุด ร้อยละ 94.50  
แต่ปัจจุบันพบว่าเนื้อหาด้านความบันเทิงถูกแฝงไปด้วยพฤติกรรมที่ไม่ควรท าตาม อาจขาด
วิจารณญาณในการบริโภคสื่อ หรือประเมินคุณค่าของสื่อว่ามีมุมมองที่ดีและประโยชน์ต่อตนเองมาก
น้อยเพียงใด ขาดการเลือกบริโภคสื่ออย่างพอดีทั้งเนื้อหาและปริมาณ ความถี่ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์นี้ล้วนส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  

จากทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันของซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland, 1974 อ้างถึงใน
ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2555) สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะของการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความถี่ คือ การที่บุคคลมีประสบการณ์กับรูปแบบของพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ก็จะท าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เช่น พฤติกรรมการดื่มสุรานั่นเอง งานวิจัยที่ สนับสนุนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนแลละการดื่มสุราโดย ณวิสาร์ จุลเพชร และบุญนิภา 
เกี้ยวม่าน (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา จ านวน 
370 คน พบว่า อิทธิพลของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา เกิดจากการได้รับรู้ข่าวสาร
จากสื่อสังคมออนไลน์สูงที่สุด ร้อยละ 69.43 รองลงมาได้รับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ร้อยละ 60.70  
จากป้ายโฆษณาร้อยละ 30.13 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 12.66 วิทยุร้อยละ 8.73 ใบปลิวร้อยละ 6.55 
และเพ่ือนแนะน าร้อยละ 1.31 จึงสามารถสรุปได้ว่าความถ่ีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้ง จะเกิด
การได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้ง และมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
เด็กและเยาวชน 
 

5.3.2 ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียน การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ตามตารางที่ 5.1 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 6.42 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ซึ่งถือว่าในหนึ่งวันผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ระยะเวลากับสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับสูงหรือเป็นเวลานาน อาจท าให้มี
ประสบการณ์อยู่กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ เช่น ประสบการณ์การหนีเรียน 
การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของเอเคอร์ (Aker’s Social Learning Theory)  
มีแนวคิดส าคัญว่า การที่บุคคลให้ความยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรม
ถูกต้องตามกฎหมาย มี  2 มิติ คือ 1) มิติ ในการคบหาสมาคมกัน คือ การที่บุคคลมีการติดต่อ  
มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเข้าร่วมคบค้าสมาคมกัน และมีพฤติกรรมคล้ายกัน 2) มิติในค่านิยม คือ 
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ประสบการณ์ที่บุคลได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เพ่ือท าให้บุคคลได้รับการยอมรับในกลุ่ม 
เกิดการเลียนแบบและสนับสนุนพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมถูกกฎหมาย กลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุด คือ กลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน กลุ่มรองลงมา คือ กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มครูอาจารย์ 
รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้คือที่มาของทัศนคติรูปแบบต่างๆ (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558)  

พฤติกรรมอาชญากรรมเรียนรู้กันได้  โดยการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม และ
พฤติกรรมแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นอาชญากร โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลาและ
ความสม่ าเสมอในการติดต่อสัมพันธ์ การคบหาสมาคมที่ เกิดขึ้นมาก่อน มีระยะเวลานานกว่า  
มีความถี่บ่อยครั้งกว่า และบุคคลหรือสิ่งที่เป็นต้นแบบให้ความส าคัญมากกว่า หรืออยู่ใกล้ชิดมากกว่า 
ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นมากกว่า ซึ่งพฤติกรรมความเบี่ยงเบนก็มีลักษณะที่ต้อง
อาศัยแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นได้รับแรงกระตุ้นทุกเวลา ซึ่งการ
ได้รับแรงกระตุ้นจะน าไปสู่ความพึงพอใจมากพอที่จะท าให้พฤติกรรมนั้นให้คงอยู่ตลอดไป (พรชัย 
ขันตี และคณะ, 2558) เช่นเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียน ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ได้รับ
แรงกระตุ้นทุกเวลาจากการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ก็จะน าไปสู่ความพอใจอย่าง
มากที่สามารถน าไปสู่การมีพฤติกรรมนั้น   

 
5.3.3 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ต่อ

พฤติกรรมเบี่ ยงเบน ได้ แก่  Facebook Line และ YouTube โดยการใช้  YouTube เป็ นตั ว
เปรียบเทียบ พบว่า ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน การดื่ม
สุรา และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตามตารางที่ 5.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook เนื่องจาก Facebook มีคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นมากมาย เช่น สามารถไลฟ์สด  
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงผ่านกล่องแชท และมีจุดเด่นที่แพลตฟอร์มพ้ืนฐานที่เป็นโซเชียล
เน็ตเวิร์ก ดังนั้น วิดีโอที่ปรากฏบน Facebook เป็นวิดีโอที่แสดงผ่าน News Feed ซึ่งผู้ใช้งานจะเห็น
วิดีโอได้จากเพจที่ตนติดตาม หรือจากการแชร์ของเพ่ือน สามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับ
คอนเทนต์นั้นๆ ได้ ต่างกับ YouTube ที่ผู้ใช้งานจะเห็นวิดีโอได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปในเว็บไซต์  
เพ่ือค้นหาวิดีโอนั้นขึ้นมา หรือจะปรากฏเป็นโฆษณาขึ้นมา จึงท าให้การเข้าถึงข่าวสารจาก Facebook 
สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายกว่า YouTube (Positionin, 2015)  

นอกจากนี้ผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(2559) ยังได้ส ารวจการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในมิติของความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ละ
ประเภท พบว่า ถึงแม้ Facebook จะได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอันดับ 2 รองจาก YouTube 
แต่เมื่อถามถึงความถี่ในการใช้งาน Facebook กลับเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งาน
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บ่อยครั้งที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมา เป็น Line และ YouTube โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งาน คิดเป็น 
ร้อยละ 84.2 ร้อยละ 82.0 และ ร้อยละ 76.9 ตามล าดับ 

ผลงานวิจัยที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสื่อสังคมออนไลน์กับพฤติกรรม
เบี่ยงเบนการ การดื่มสุรา และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดย ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และ
ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง วัยรุ่นไทยกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ที่พบว่า เทคโนโลยีทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Line ท าให้การสื่อสารมีความง่ายและสะดวกในการพูดคุย นัดพบระหว่างวัยรุ่นด้วยกัน และ
นอกจากนี้มักจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อ โดยเฉพาะ Facebook และ YouTube เป็นตัว
แบบที่ส าคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็กและเยาวชน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การ
ล่วงละเมิด การหลงในมายาคติทางเพศ การเสพติดเซ็กส์ การแต่งตัว การวางตัวกับเพศตรงข้าม กริยา
ท่าทางที่เหมาะสม ค่านิยมต่างๆ ที่มากับละคร เป็นต้น จากนั้นเด็กและเยาวชนก็น าไปปฏิบัติตามเป็น
แบบอย่าง ถูกยั่วยุทางเพศจนขาดการยับยั้งชั่งใจกับเพศตรงข้าม เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงในห้องแชท 
จากเหตุที่กล่าวมาถือเป็นจุดเริ่มต้นอันน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับผลวิจัย
เรื่องวัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่ (นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, 2558) ซ่ึงพบความน่าเป็นห่วง 
คือ กลุ่มวัยรุ่นใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ในการหากิ๊กและคู่นอน 

งาน วิ จั ย เชิ งส ารวจของส านั ก งาน คณ ะกรรมการ เฝ้ าระวั งวัฒ น ธรรม  (2549 )  
เรื่อง การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเด็กไทย พ.ศ. 2549 มีการส ารวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเยาวชน 
วัยรุ่น ทั้ง 76 จังหวัด พบว่า ชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่สิ้นเปลือง ไร้สาระ เช่น การใช้
โทรศัพท์มือถือ การเล่นเกม และการเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเว็บไซต์ลามก ไม่ว่าจะเป็นการท่องไป
ในโลกอินเทอร์เน็ต แชท เว็บแคมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมล้วนเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่น าไปสู่ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาพฤติกรรมของเด็กอันมีสาเหตุจากสื่อ สื่อท าให้เด็กที่ขาดความ
เข้าใจเลียนแบบพฤติกรรม ค่านิยมผิดๆ  
 

5.3.4 แรงดึงดูดให้กระท าความผิด  
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แรงดึงดูดให้กระท าความผิด ส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรม

เบี่ยงเบน การหนีเรียน การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ตามตารางที่ 5.1 ซึ่งวอลเตอร์ เรคเรสส์ ได้อธิบายว่า
แรงดึงดูดให้กระท าความผิดทางสังคม (Social Pulls) เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลไม่ยอมรับค่านิยม
และบรรทัดฐานทางสังคมในการด าเนินชีวิต เช่น การมีเพ่ือนไม่ดี วัฒนธรรมรองในการกระท าผิด
กฎหมาย แบบอย่างที่ไม่ดีจากสื่อมวลชน แรงดึงทั้งภายในและภายนอก จะกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคล
มีพฤติกรรมอาชญากรรม หากแรงขัดขวางทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถต้ านทานแรงกระตุ้น
ดังกล่าวได้ท าให้น าไปสู่พฤติกรรมอาชญากรหรือการกระท าความผิด (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) 
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สอดคล้องกับงานวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2548) ได้ท าวิจัยร่วมกับ
จุ ฬ า ล งก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ร ว จ พ ฤ ติ ก ร ร ม เด็ ก ใน ชุ ม ช น เข ต ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 
1,800 แห่ง พบว่า เด็กในชุมชนหลุดออกจากระบบโรงเรียนเกือบ 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยม
ต้นอายุระหว่าง 12-14 ปี และมีกิจกรรมเสี่ยงหลังสี่ทุ่มถึงตีสองเริ่มจากสูบบุหรี่ ดื่มเบียร์กระป๋อง  
ดูวีซีดีโป๊ ใช้ยาบ้า ท าร้ายเด็กด้วยกัน คาดการณ์ได้ว่าเด็กดังกล่าวร้อยละ70 ก าลังจะกลายเป็น 
ยุวอาชญากร ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงมาจาก 2 แหล่งส าคัญ คือ เกมและสื่อ ซึ่งถือว่า
เป็นแรงดึงดูดให้กระท าความผิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน (ศาลาสี่มุม, 2548) 
 

5.3.5 แรงผลักให้กระท าความผิด 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แรงผลักให้กระท าความผิด ส่งผลท าให้เกิดการหนีเรียน 

ตามตารางที 5.1 ตามหลักทฤษฎีตีกรอบ (Containment Theory) ของวอลเตอร์ เรคเรสส์ ได้อธิบายว่า 
บุคคลได้ถูกอิทธิพลของของแรงผลักดัน หลายประการให้กระท าผิดกฎหมาย ประกอบกัน คือ  
แรงกดดันทางสังคม (Social Pressures) ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ความขัดแย้งภายในครอบครัว 
สถานภาพต่ า การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต แรงผลักดันให้กระท าความผิด ทางชีวภาพ 
หรือจิตใจ (Biological or Psychological Pushes) ซึ่งมีอยู่ในร่างการของบุคคล อันได้แก่ ความ
อ่อนเพลีย ความไม่พอใจ ความตรึงเครียดภายในจิตใจ การเป็นปรปักษ์ ความก้าวร้าว การต้องการ
ได้รับการตอบสนองโดยเร็ว (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) ซึ่งเรคเรสส์ได้อธิบายว่า บุคคลได้ถูก
อิทธิพลของแรงผลักดันหลายประการให้กระท าผิดกฎหมาย แรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก 
ตลอดจนแรงดึงทั้งภายในและภายนอก จะกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรม  
หากแรงขัดขวางทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นดังกล่าวได้ท าให้น าไปสู่
พฤติกรรมอาชญกรหรือการกระท าความผิด (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558) 

งานวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นถึงแรงผลักให้กระท าความผิดต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ
พฤติกรรมการหนีเรียนโดยนพดล กรรณิกา และตณะ (2548)  ได้ท าการศึกษาวิจัยโครงการ 
เฝ้าระวังรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย รวบรวมผลวิจัยและกรอบแนวคิดในการน าเสนอ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอายุ 12 -14 ปี  
ทั่วประเทศมีจ านวน 14 ล้านคน 75-80% ยังเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพแต่มีทิศทางเป็นกลุ่มเสี่ยง 
ในปริมาณที่มากขึ้น โดยปัญหาหลักในกลุ่มเยาวชนไทย 1 ใน  9 ข้อคือ เยาวชนกว่า 7 ล้านคน  
มีประสบการณ์ดื่มเหล้าและบุหรี่ตามด้วยปัญหาการหนีเรียน จ านวนทั้งสิ้น 2 ล้านคน เสพยา  
5.6 แสนคน มีเพศสัมพันธ์และแนวโน้มการขายบริการทางเพศ 4.7 แสนคน มีผลวิจัยไม่มากนักที่
กล่าวถึงสภาพแวดล้อมและรายละเอียดปัญหาในครอบครัวของเยาวชน โดยเฉพาะการส ารวจสาเหตุ
แท้จริงว่าท าไมเด็กไม่อยากเรียนหนังสือหรือการเจาะลึกปัญหาของพ่อแม่ที่เป็นเหตุให้ครอบครัว  
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ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งประเด็นความอึดอัดที่ท าให้เด็กไม่มีความสุขเมื่ออยู่โรงเรียน สุดท้ายจึงเลือก
ทางออกปลายเหตุด้วยการฆ่าเวลาตามสถานที่ต่างๆ ที่สังคมเรียกว่าเป็นแหล่งมั่วสุมหรือสถานที่อ
โคจร เมื่อไม่อยากอยู่โรงเรียน ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นจะรวมตัวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียกร้องเพ่ือ
ชดเชยความรู้สึกที่ขาดหายไปจากสังคม ทั้งการเป็นคนส าคัญ การได้รับความเอาใจใส่ ความสนุก 
ความอิสระจนเลยเถิดไปถึงความคะนอง ความคึกในอารมณ์ตามวัยของวัยรุ่นที่ขาดผู้ใหญ่คอยชี้แนะ
สุดท้าย เด็กเหล่านี้จึงกลายเป็นจ าเลยของสังคม ก่อเหตุวิวาท ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาจาก
ประสบการณ์ที่เข้าใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องของกลุ่ม "เพ่ือนนอกบ้าน" ผนวกกับการเรียนรู้ผ่านข่าว 
ภาพยนตร์หรือเกมออนไลน์ วงจรแห่งความรุนแรงจึงเกิดขึ้นและน ามาซึ่งการกระท าที่ผิดกรอบไปจาก
มาตรวัดของสังคม ซึ่งท าให้เด็กธรรมดากลุ่มนี้ถูกตราหน้าว่าเป็นยุวอาชญากรหรือาชญากรในที่สุด 
 

5.3.6 แรงขัดขวางภายนอก  
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แรงขัดขวางภายนอกมีทิศทางเป็นลบกับพฤติกรรม

เบี่ยงเบน สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเด็กและเยาวชนมีแรงขัดขวางภายนอกต่ าจะท าให้มีโอกาสเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงขัดขาวางภายนอกมีอิทธิพลยับยั้งการพฤติกรรม
เบี่ยงเบนนั้นเอง เนื่องจาก แรงขัดขวางภายนอกเป็นแรงขัดขวางไม่ให้กระท าความผิด เป็นสิ่งที่ยับยั้ง 
ขัดขวาง ที่ท าให้บุคคลไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน จะเป็นเกราะป้องกันการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ 
ซึ่งแรงขัดขวางภายนอก คือ ความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว กลุ่ มเพ่ือน การมีจริยธรรม 
ในตนเอง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม ซึ่งตามทฤษฎีตีกรอบ  
ของวอลเตอร์ เรคเรสส์ (Reckless, 1961 อ้างถึงในพรชัย ขันตี และคณะ, 2558) ได้อธิบายว่า บุคคล
ได้ถูกอิทธิพลของของแรงผลักดัน หลายประการให้กระท าผิดกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงคอย
ต่อต้านขัดขวางไม่ให้บุคคลกระท าความผิด คือ แรงขัดขวางไม่ให้บุคคลกระท าผิด ตัวกีดกันภายนอก 
(External Containment) ประกอบด้วยประสิทธิภาพ ของสถาบันครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับของสังคมบรรทัดฐานที่สมเหตุสมผล และความคาดหวัง ความสามัคคี 
การบังคับบัญชา และการควบคุมทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ  

ผลงานวิจัยของอัญชิสา ปงค าเฟย (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของวัยรุ่น ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยการศึกษากระบวนการขัดเกลา  
ทางสังคมของสถาบันทางสังคม 4 สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพ่ือน 
สื่อสารมวลชน ที่มีต่อพฤติกรรมความเบี่ยงเบนของวัยรุ่น 5 ประการ ได้แก่ พฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์โดยเสรี พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมบริโภคนิยม พฤติกรรมการใช้
สารเสพติด และพฤติกรรมการเล่นการพนัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
และลักษณะของการขัดเกลาทางสังคมของวัยรุ่นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสถาบันทางสังคม ได้แก่ 



 84 

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และกลุ่มเพ่ือน โดยที่สถาบันครอบครัว สื่อมวลชน 
สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ปลูกฝังพฤติกรรมบริโภคนิยมให้แก่วัยรุ่นมากที่สุด ในขณะที่
สถาบันการศึกษามีส่วนท าให้เกิดการเรียนแบบการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

5.4.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็ก
และเยาวชน จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยตรง เช่น เด็กจากร้านเกมส์ 
เด็กทีห่นีเรียนบ่อยครั้ง หรือโดนเรียกเข้าพบในห้องปกครองบ่อยครั้ง จะท าให้สามารถได้กลุ่มตัวอย่าง
ของเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยตรง ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยมีความชัดเจนมากข้ึน 

5.4.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ระหว่างเด็กที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงกับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เพ่ือจะได้ทราบว่าอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มี
ผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนหรือไม่ และเพ่ือน ามาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
กระท าผิดของเด็กและเยาวชน 

5.4.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ระหว่างเด็กและ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเด็กและเยาวชนต่างจังหวัด เพ่ือน าเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
กระท าผิดว่ามีลักษณะที่คล้ายหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้สามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามเบื้องต้นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 

5.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

5.5.1 สื่อออนไลน์หากใช้อย่างรู้เท่าทัน ย่อมส่งผลดีต่อการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันของ
คนส่วนใหญ่ เนื่องจากเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว ฉะนั้น การจ ากัดการเข้าถึงสื่อเป็นไปได้ยาก 
จึงควรเน้นที่การเสพสื่ออย่างมีสติ ให้ค าแนะน าเด็กว่าต้องรู้จักวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ มีวิจารณญาณใน
การบริโภคสื่อ รู้จักประเมินคุณค่าของสื่อว่ามีประโยชน์ต่อตนเองมากน้อยเพียงใด รู้จักเลือกสื่อที่มี
เนื้อหา ความคิด มุมมองที่ดีและเป็นประโยชน์ และรู้จักน าไปใช้ เผยแพร่ต่ออย่างเหมาะสม โดยไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการเข้าใจ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

5.5.2 พ่อแม่หรือผู้ปกครอง สถาบันครอบครัว ต้องเป็นตัวอย่าง ที่ดีในการบริโภคสื่อ  
รู้จักเลือกสื่อและบริโภคอย่างพอดีทั้งเนื้อหาและปริมาณ และสอนให้ลูกรู้เท่าทันสื่อ สร้างค่านิยมใน
การบริโภคสื่อให้กับลูก หรือพูดคุยวิเคราะห์สื่อร่วมกัน ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกแต่
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เยาว์วัย รวมทั้งต้องติดตามเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันให้ทันและควรหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม 

5.5.3 สถาบันการศึกษาควรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่สร้างความรู้เท่าทันในการใช้สื่อ 
หวัใจส าคัญของการสอนให้รู้เท่าทันสื่อ คือ การฝึกคิดฝึกปฏิบัติหลายๆ รอบ ครูควรน าข่าวสารข้อมูล 
หรือเนื้อหาจากสื่อหลากหลายประเภทเข้ามาในห้องเรียน เพ่ือให้เด็กได้ฝึกตั้งค าถาม ตีความ 
วิเคราะห์เนื้อหา ประเมินคุณค่า และคาดการณ์ผลกระทบต่อผู้รับสื่อ ซึ่งยิ่งฝึกฝนจะยิ่งท าให้เด็ก 
มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่แข็งแรงขึ้นเป็นล าดับ นอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์การรู้เท่า
ทันสื่อในโรงเรียน โดยการจัดตั้งครูและนักเรียนแกนน าในการรณรงค์ ส่งเสริม ร่วมกิจกรรมเท่าทันสื่อ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตื่นตัว และเกิดกระแสความ
นิยมใหม่ที่เป็นผู้บริโภคสื่ออย่างชาญฉลาด ใช้สื่ออย่างเหมาะสมและพอเพียง รวมทั้งต้องสอนในเรื่อง
ของทักษะชีวิตที่ไม่มีในต าราเรียน ปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้เด็กตระหนักว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสติ พร้อมทั้ง
เข้าใจการเปิดรับความหลากหลายของวัฒนธรรม 

5.5.4 หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการออกกฎหมายควบคุมสื่อและโฆษณาที่ปรากฏบนสื่อ
ออนไลน์ โดยกฎหมายควรมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง
อินเทอร์เน็ต ส าหรับประมวลกฎหมายอาญาก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมธุรกิจสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ต โดยมีบทลงโทษผู้กระท าผิดที่ชัดเจน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งจริงจัง 
กสทช. ควรเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ได้รวมตัวกันเองเพ่ือให้มี
การก ากับดูแลทางวิชาชีพ จรรยาบรรณในเนื้อหาสื่อที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยให้มี
การออกกฎ แนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคุมดูแลจรรยาบรรณของสื่อให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่สร้างสรรค์สังคม สนับสนุนให้มีหน่วยงานหลัก เช่น สถาบันเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตส าหรับครอบครัว เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ 
ตลอดจนควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เท่าทันสื่อผ่านสถาบันต่างๆ และสร้างการมีส่วน
ร่วมให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องสื่อออนไลน์ 

5.5.5 บทบาทของสื่อมวลชน ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อที่ดี เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และสังคม ควรต่อต้านสื่อที่ส่งเสริมค่านิยม ความคิด หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ควรค านึงถึงจรรยาบรรณเป็นหลัก โดยน าเสนอสิ่งที่เป็นจริงไม่บิดเบือน น าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม พัฒนามาตรฐานในการน าเสนอ และควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

5.5.6 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
และมีวิจารณญาณ (เกิดกระบวนการคิดได้ คิดเป็น และเห็นถูก) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพ้ืนที่
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สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสื่อ 
เครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อ ตลอดจนเครือข่ายสังคมในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือร่วมกันปกป้อง
คุม้ครองเด็ก 

5.5.7 บทบาทของผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการพ้ืนที่ทางอินเทอร์เน็ตควรจ ากัดอายุผู้
ให้บริการ เช่น เฟซบุ๊ค จ ากัดอายุการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน นักพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาซอฟต์แวร์ควรจ ากัดเวลาการเล่น อายุในการเล่น ผู้ดูและเว็บไซต์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
ร้านเกม ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนให้เกิดสมาคมผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็น
กลไกควบคุมดูแลภาคธุรกิจในการให้ความส าคัญกับการป้องกันเด็กและเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น 

5.5.8 ต้องยับยั้งแรงดึงดูดที่จะท าให้เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น วัฒนธรรมรอง การคบหา
สมาคมกับเพ่ือนที่มีพพฤติกรรมเบี่ยงเบน และต้องส่งเสริมแรงขัดขวางภายนอก คือ ความรักความ
อบอุ่นจากสถาบันครอบครัว กลุ่มเพ่ือน การมีจริยธรรมในตนเอง การประพฤติปฏิบัติตนตาม 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม เป็นต้น เพราะจะเป็นเกาะป้องกันการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได ้
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ภาคผนวก ก  
Correlation Matrix ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

 



 

 ความถีใ่นการ
ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ระยะเวลาใน
การใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ 

การให้
ความส าคัญกับ

สื่อสังคมออนไลน์ 

การมีส่วน
ร่วมกับสื่อ

สังคมออนไลน์ 

แรงดึงดูด
ให้กระท า
ความผิด 

แรงกดดัน
ให้กระท า
ความผิด 

แรงผลักให้
กระท า
ความผิด 

แรง
ขัดขวาง
ภายใน 

แรงขัด
ขงาง

ภายนอก 
ความถีใ่นการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

Pearson Correlation 1 .348** .246** .159** .040 .047 .083 .119* .085 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .424 .355 .096 .017 .091 

N 400 400 396 394 399 395 400 399 395 
ระยะเวลาในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ 

Pearson Correlation .348** 1 .293** .215** -.001 .017 .053 .149** .042 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .991 .739 .286 .003 .405 

N 400 400 396 394 399 395 400 399 395 
การให้ความส าคัญกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

Pearson Correlation .246** .293** 1 .509** .268** .182** .320** .107* -.004 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .034 .932 
N 396 396 396 390 395 391 396 395 391 

การมีส่วนร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

Pearson Correlation .159** .215** .509** 1 .414** .305** .350** .071 .074 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  .000 .000 .000 .162 .143 
N 394 394 390 394 394 389 394 393 389 

แรงดึงดูดให้กระท า
ความผิด 

Pearson Correlation .040 -.001 .268** .414** 1 .488** .517** .125* .181** 

Sig. (2-tailed) .424 .991 .000 .000  .000 .000 .012 .000 

N 399 399 395 394 399 394 399 398 394 
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 ความถีใ่นการ
ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ระยะเวลาใน
การใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ 

การให้
ความส าคัญกับ

สื่อสังคมออนไลน์ 

การมีส่วน
ร่วมกับสื่อ

สังคมออนไลน์ 

แรงดึงดูด
ให้กระท า
ความผิด 

แรงกดดัน
ให้กระท า
ความผิด 

แรงผลักให้
กระท า
ความผิด 

แรง
ขัดขวาง
ภายใน 

แรงขัด
ขงาง

ภายนอก 

แรงกดดันให้กระท า
ความผิด 

Pearson Correlation .047 .017 .182** .305** .488** 1 .516** .150** .285** 
Sig. (2-tailed) .355 .739 .000 .000 .000  .000 .003 .000 
N 395 395 391 389 394 395 395 394 390 

แรงผลักให้กระท า
ความผิด 

Pearson Correlation .083 .053 .320** .350** .517** .516** 1 .215** .177** 
Sig. (2-tailed) .096 .286 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 400 400 396 394 399 395 400 399 395 

แรงขัดขวางภายใน Pearson Correlation .119* .149** .107* .071 .125* .150** .215** 1 .588** 
Sig. (2-tailed) .017 .003 .034 .162 .012 .003 .000  .000 
N 399 399 395 393 398 394 399 399 394 

แรงขัดขวางภายนอก Pearson Correlation .085 .042 -.004 .074 .181** .285** .177** .588** 1 
Sig. (2-tailed) .091 .405 .932 .143 .000 .000 .000 .000  
N 395 395 391 389 394 390 395 394 395 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจัย เร่ือง อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบีย่งเบน

ของเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนที่มีการเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมือนกัน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 การรับสื่อสังคมออนไลน์  
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระท าผิด  
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยกระท า  
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

 3. “สื่อสังคมออนไลน์” หมายถึง เครือข่ายสังคมท่ีมีการติดต่อสื่อสาร ผ่านโปรแกรมประยุกต์ 
หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ได้แก่ 
Facebook Line และYouTube 
 4. “พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน” หมายถึง เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบนไป
จากบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ยอมรับ ได้แก่   
การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

5. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะน ามาวิเคราะห์
ร่วมกันในเชิงวิชาการเท่านั้น 

ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ    
(      )  ชาย   (      )  หญิง 

อายุ    
(      )  12 – 13 ปี  (      )  14 – 15 ปี 
(      )  16 – 17 ปี  (      )  18 – 19 ปี 

ระดับการศึกษา   
(      )  ม. 1   (      )  ม. 2   (      )  ม. 3  
(      )  ม. 4   (      )  ม. 5   (      )  ม. 6 

สถานภาพทางครอบครัว  
(      )  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน (      )  บิดามารดาหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 
(      )  บิดาหรือมารดาเสียชีวิต (      )  บิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ 

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  
(      )  บิดาและมารดา  (      )  บิดา   (      )  มารดา 
(      )  ญาติพ่ีน้อง  (      )  เพ่ือน   (      )  คนเดียว 

ลักษณะการเลี้ยงดูจากครอบครัว 
(      )  เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (      )  เลี้ยงดูแบบควบคุม 

 (      )  เลี้ยงดูแบบตามใจ  (      )  เลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 

ส่วนที่ 2 การรับสื่อสังคมออนไลน์ 

ในแต่ละวันท่านเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ.........................................ครั้ง/วัน 
ระยะเวลาในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยรวมวันละ............................. ......ชั่วโมง/วัน 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุด (โปรดเรียงล าดับจากมากไปน้อย โดยใส่หมายเลข 
1 ถึง 3 ใน (       ) หน้าค าตอบท่ีท่านเลือก) 

(      )  Facebook 
(      )  Line 
(      )  YouTube 
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วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(      )  เพ่ือหลีกหนีปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน 
(      )  เพ่ือคลายความเหงา หาเพื่อนคุย 
(      )  เพ่ือติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน บิดามารดา ผู้ปกครอง 
(      )  เพ่ือน ามาสร้างเอกลักษณ์ให้ตนเอง 
(      )  เพ่ือสร้างความบันเทิง 
(      )  เพ่ือติดตามข่าวสาร  
(      )  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ 
(      )  เพ่ือเลียนแบบพฤติกรรมที่ก าลังเป็นที่นิยม 
(      )  ไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนตายตัว 

เนื้อหาที่มักรับชมจากสื่อสังคมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (      )  เนื้อหาด้านข่าวสาร เช่น ข่าว เหตุการณ์ในแต่ละวัน การเตือนภัยรูปแบบต่างๆ 
 (      )  เนื้อหาด้านความบันเทิง เช่น เพลง คลิปตลก 
 (      )  เนื้อหาด้านเพศ เช่น การยั่วยวน การโป๊เปลือย 
 (      )  เนื้อหาด้านความรุนแรง เช่น การทะเลาะวิวาท การด่าทอด้วยถ้อยค าหยาบคาย 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
เป็นจริงอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึกความคิดของท่านและท่านปฏิบัติมากที่สุด
เป็นจริงค่อนข้างมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึกความคิดของท่านและท่านปฏิบัติมาก 
เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึกความคิดของท่านและท่านปฏิบัติปานกลาง 
เป็นค่อนข้างน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงตามความรู้สึกความคิดของท่านและท่านปฏิบัติน้อย 
ไม่เป็นจริงเลย หมายถึง ข้อความนั้นไมต่รงตามความรู้สึกความคิดของท่านและท่านไม่เคยปฏิบัติ 

ข้อที่ ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็น
จริง
อย่าง
ยิ่ง 

การให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ 

2.6 
ฉันมักออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียจน              
ไม่สนใจสิ่งของหรือคนที่อยู่ข้างๆ 
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ข้อที่ ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็น
จริง
อย่าง
ยิ่ง 

2.7 

ฉันต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตติดตัว
ตลอดเวลา แม้ เวลาทานข้ าว  เข้ า
ห้องน้ า เวลานอน หรือท าอะไรก็ตาม 
เพ่ือใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

     

2.8 

บางครั้งฉันรู้สึกคิดไปเองว่าได้ยินเสียง
แจ้งเตือนหรือเสียงข้อความเข้าจาก
โปรแกรมในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งที่ไม่มี
เสียงใดๆ ในตอนนั้น 

     

2.9 

เมื่อมีเสียงเตือนจากสมาร์ทโฟนหรือ
แท็ปเล็ตดังขึ้น ฉันจะหันไปสนใจทันที 
แม้ในเวลาที่มีภารกิจส าคัญกว่า ก็ให้
ความส าคัญกับการตอบโต้ในสมาร์ท
โฟนหรือแท็ปเล็ตก่อน 

     

2.10 

สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดผลกระทบ
กับ ฉั น  บ างค รั้ งท า ให้ ห น้ าที่ ที่ ฉั น
รับผิดชอบแย่ลง ไม่สนใจเรียน ไม่ท า
การบ้าน งานไม่เสร็จตามเวลา และเข้า
นอนช้า 

     

การมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

2.11 
ฉันมีอารมณ์โกรธ เครียดแค้น น้อยใจ 
เมื่อไม่ถูกกด like ไม่ถูกทักทายใน หรือ
ถูกบล็อคการเป็นเพื่อน 

     

2.12 
ฉันจริงจังกับการคอมเม้นท์ แสดงความ
คิดเห็น ในเรื่องที่ฉันให้ความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ  
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ข้อที่ ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็น
จริง
อย่าง
ยิ่ง 

2.13 
ฉันมักแสดงความคิดเห็นด้วยอารมณ์
มากกว่าเหตุผล เพ่ือตอบโต้ผู้ที่แสดง
ความคิดเห็นต่างจากฉัน 

     

2.14 
เมื่อมีผู้ส่งข้อความ หรือกล่าวถึงฉัน ฉัน
จะตอบกลับอย่างรวดเร็ว 

     

2.15 

ฉั น มั ก ใช้ ถ้ อ ย ค าห ย าบ ค าย  เพ่ื อ
แสด งออก ท างอ ารม ณ์  ให้ ผู้ อ่ าน
ข้อความของฉันรับรู้ถึงอารมณ์ของฉัน 
ในขณะนั้น 

     

2.16 
เมื่อฉันรับชมภาพหรือวิดีโอออนไลน์ 
ฉันมักแชร์ ส่งต่อ สื่อเหล่านั้นให้กับ
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ได้รับชม 

     

2.17 

บ่อยครั้งที่ฉันเผยแพร่ภาพ และคลิป
วิดี โอส่ วนตั ว ให้ เพ่ื อนในสื่ อสั งคม
ออนไลน์ ได้รับชม และแสดงความ
คิดเห็น 

     

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางการกระท าผิด 

3.1 
เพื่อนของฉันมักจะชักชวนให้ฉันหนีเรียน
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

     

3.2 
ฉันยอมท าพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน 

     

3.3 
ฉันชอบท าในสิ่งที่ท าให้ฉันมีความสุขใน
ขณะนั้น มากกว่าที่จะค านึงถึงผลเสียที่
ตามมาในอนาคต 
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ข้อที่ ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เป็น
จริง
เลย 

เป็นจริง
ค่อนข้าง

น้อย 

เป็นจริง
ปาน
กลาง 

เป็นจริง
ค่อนข้าง 

มาก 

เป็น
จริง
อย่าง
ยิ่ง 

3.4 
ฉันรู้สึกไม่ได้รับความรัก ความเอาใจใส่
จากครอบครัว 

     

3.5 
บ่อยครั้งฉันพบเจอความขัดแย้ง การใช้
ความรุนแรง ในชีวิตประจ าวัน 

     

3.6 
ฉันผิดหวัง และน้ อยใจกับสถานะ
ทางการเงินและสังคมของครอบครัว 

     

3.7 
เมื่อฉันรู้สึกโกรธ เครียดแค้น โมโห ฉัน
ไม่สามารถเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงคน
เดียว 

     

3.8 
ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่คาดหวังกับ
การเรียนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

     

3.9 
เมื่ อเจอปัญหาหนัก ฉัน ไม่สามารถ
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ 

     

3.10 
ฉันสามารถระงับความโกรธ และมีสติ
ในการแก้ไขปัญหา 

     

3.11 
ฉันสามารถอดทน อดกลั้น ต่อความ
ผิดหวัง 

     

3.12 
ฉันเกรงกลัวต่อความผิด และละอายต่อ
การท าบาป 

     

3.13 
ฉั น ป ระพ ฤ ติ ต น ต าม ก ฎ ระ เบี ย บ 
ข้อบังคับของสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

     

3.14 
ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างเอาใจใส่ให้ความ
อบอุ่นและให้ก าลังใจฉัน 

     

3.15 
เมื่อฉันกระท าผิด ฉันได้รับโอกาสจาก
คนรอบข้างฉันจึงไม่กระท าผิดซ้ าสอง 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยกระท า 

ข้อที่ ค าถาม เคย ไม่เคย 
4.1 ท่านเคยหนีเรียนหรือไม่   

4.2 ท่านเคยดื่มสุราหรือไม่   

4.3 ท่านเคยสูบบุหรี่หรือไม่   
4.4 ท่านเคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นหรือไม่   

4.5 ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่   
 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

วัยรุ่นในปัจจุบันมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (การหนีเรียน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร) ท่านคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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