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งานวิจัยช้ินนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ การ

ติดเกมออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยการเล้ียงดูแบบสนับสนุนใช

เหตุผล การเช่ือในอํานาจตน สุขภาพจิต การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ทัศนคติในการ

เลนเกมออนไลน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และการมุงอนาคตควบคุมตนเอง ที่มีอิทธิพลตอ 

การติดเกมออนไลน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ

ตรวจสอบความสอดคลองของความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบที่สรางข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรมกับขอมูลเชิงประจักษ 3) เพื่อนําตัวแบบที่ไดสรางองคความรูเพื่อสรางแนวทางในการ

เสนอนโยบายจากความสัมพันธของตัวแปรที่ไดจากผลการวิจัย  

ตัวแปรที่ใชในการสรางกรอบแนวคิด มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีสําคัญเชน ทฤษฎีปฏิสัมพันธ

นิยม ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม แนวคิดเร่ืองการติดเกมออนไลน 

แนวคิดเร่ืองทัศนคติ เปนตน 

            กลุมตัวอยางในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 สังกัดสํานักงาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2553/2 จํานวน 507 คน จาก 6 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผูวิจัยไดใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนและใชการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของ 

Yamane เปนนักเรียนชาย 248 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 259 คน  

งานวิจัยช้ินนี้ประกอบดวยมาตรวัดตัวแปรและลักษณะสวนบุคคลรวมทั้งส้ิน 9 มาตรวัด 

คือ แบบวัดลักษณะภูมิหลัง แบบวัดการติดเกมออนไลน แบบวัดทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

แบบวัดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แบบวัดสุขภาพจิต 
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แบบวัดการเชื่ออํานาจในตน แบบวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แบบวัดการเล้ียงดู

แบบรักสนับสนุนใชเหตุผล โดยทดสอบความแมนตรงในเชิงทฤษฎีดวยวิธีการจําแนกกลุมดวย

วิธีการเชิงยืนยันหรือ CFA (Confirm Factor Analysis) และคาความเช่ือมั่นของแบบวัด อยู

ระหวาง .64 ถึง .94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลอง คือ การวิเคราะหเสนทาง 

(Path Analysis)  

  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่นํามาศึกษาแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรการติดเกมออนไลนไดรอยละ 72.4 ซึ่งมี ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเปนตัว

แปรทํานายที่สําคัญอันดับแรก ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกเปนตัวทํานายสําคัญอันดับ

สอง และการเช่ืออํานาจภายในตนเปนตัวทํานายสําคัญอันดับสาม โดยพบความสัมพันธทางออม

ที่สําคัญคือ ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติในการเลนเกม

ออนไลน และพบตอไปอีกวาตัวแปรสุขภาพจิต และ ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 

เปนตัวแปรสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ลักษณะภายในจิตใจเปนสาเหตุในการติดเกมออนไลน ซึ่งจากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวา แนวนโยบายในการแกไขปญหาการติดเกมออนไลนของภาครัฐ มุงเนน

การจัดการผลกระทบของเกมออนไลน และการปดกั้นการเขาถึงเกมออนไลน ซึ่งเปนปจจัย

ภายนอก จึงไมเปนการแกปญหาที่ถูกจุด ภาครัฐจึงควรเนนสรางนโยบายที่กอใหเกิดลักษณะทาง

จิตใจที่เหมาะสม อันไดแก สุขภาพจิตที่ดี การเช่ืออํานาจในตน และ การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

อีกทั้งกระตุนใหภาคสังคมสนับสนุนการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลในครอบครัว ใหเปน

แนวทางในการแกไขปญหาการติดเกมออนไลนของประเทศ 
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This study aims to examine  the underlying relationship of factors which affect 

the  online  game  behavioral  addiction  of  the  secondary  high  school  students  in 

Bangkok.  Three  objectives  will  be  focused  on  and  investigated:  1)  to  analysis  the 

relationship  between  the  online  game  behavioral  addiction  and  the  eight  influenced 

factors  linked  to  such  addictive  disorders.  These  factors  are  love-oriented  child 

rearing  practicing,  internal  locus  of  control,  the  good  mental  health,  the  perceived 

social support from friends, the attitude of playing online game, the ego identity, the 

focus  on  future  orientation  and  the  self-control  characteristic,  2)  to  examine  the 

consistency of casual relations stemming from the literature reviewing and statistics, 

and  3)  to  model  the  body  of  knowledge  and  propose  the  policy  reasoning  from  the 

result of study. 

To  structure  the  conceptual  framework,  this  study  composes  of  several 

theories,  namely,  the  interactionism  model,  the  psychological  theory  of  work  and 

moral behavior, the psycho - social development theory, the concept of online gaming 

addiction and concept of attitude.  

From 6 different schools in Bangkok, the 502 secondary high school students 

(Mathayom  4  and  5)  of  Office  of  the National  Primary  Education  Commission  in 

2010/2  are  the  samples  of  study.  The  approach  is  based  on  a  multi-stage  random 

sampling  and  YAMANE  number  sample  of  248  male  students  and  259  female 

students.  
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This  research  includes  the  9  measurements  of  variable  and  individual 

personality;  a  measure  of  online  gaming  addition,  a  measure  of  attitude  in  playing 

online game, a measure of achieving the ego identity, a measure of future orientation 

and  self-control,  a  measure  of  good  mental  health,  a  measure  of  internal  locus  of 

control, a measure of perceived social support from friends, a measure of love-reason 

oriented  child  rearing  practices.  The  CFA (Confirm  Factor  Analysis)  approach  is  a 

methodology to test the exact valuable and classify the group. The confident valuable 

is intermediate at .64 to .94. The Path Analysis is applied to analyze data and model 

the statistics.  

The  exact  test  of  theoretical  method  to  classify  the  group  is  a  confirmation 

oriented  approach,  so  called  CFC  (Confirm  Factor  Analysis).  The  confident 

measurement  is  intermediate  .64  to  .94,  and  the  statistics  of  analyzing  data  and 

modeling is Path Analysis. 

The  result  shows  the  variances  of  variable  measurements  used  to  model  the 

online gaming behavioral addiction, reached at 72.4 percent. The attitude variable of 

game online playing is the first factor, following by the achieving ego identify and the 

internal locus control. Furthermore, the indirect relation of ego identity is a negative 

influence  to  the  attitude  of    playing  online  game;  whereas  a  factor  of  good  mental 

health and a love-reason oriented child rearing practices are  priorities in variable of 

achieving ego identity. 

The  research  indicates  the  key  cause  of  gaming  addiction  is  an  inner 

characteristic.  By  literature  reviewing,  it  shows  that,  in  the  past,  to  solve  the  game 

online  addicted  behaviors,  the  government only  focused  on  the  external  factors;  the 

management of impact of game online addiction and blocking the access to the game 

online.  This  study  suggests  that  creating  policies  to  structure  a  good  mental  health-

strong  internal  locus  control,  and  achieving  ego  identity  are  more  important. 

Additionally, supporting  a love-reason oriented child practices in family is the key of 

solving this unwelcomed addiction. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

โลกกาภิวัฒนไดเขามีบทบาทตอทุกภาคสวนของสังคมโลก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้น

กาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็ว ซ่ึงกอใหเกิดผลดีและผลกระทบตอกับสังคม เครือขาย

อินเตอรเน็ทไดกลายมาเปนแหลงของอาชญากรรมรูปแบบใหม ประกอบกับการเลนเกม

คอมพิวเตอรเปนกิจกรรมที่เด็กและวัยรุนนิยมมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดสภาพการณที่นาวิตกใน

เด็กและวัยรุน เชน การไมสนใจการเรียน การใชเวลาและเงินไปกับการเลนเกมจน จนถึงขั้นปญหา

การติดเกมออนไลน ซ่ึงนับเปนปญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรง ปญหาเหลานี้จึงควรไดรับแกไข

และปองกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองทบทวนปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการติดเกม

ออนไลน เพื่อหาขอเท็จจริงสําคัญที่สงผลตอการติดเกมออนไลนของเยาวชน และนําเสนอในการ

เพิ่มหรือลดขนาดของปจจัยตางๆเหลานั้น อันจะนําไปสูการแกปญหาการติดเกมออนไลนทั้ง

ในทางนโยบายและทางปฏิบัติ 

จากสถานการณเกมออนไลนที่ปรากฏในสังคมไทยในปจจุบัน กอใหเกิดปญหาตอ

สังคมไทยเปนอยางมาก เนื่องจากผูใชเกมออนไลนสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนผูที่ยังขาด

วุฒิภาวะในการตัดสินใจและแกไขปญหา จึงทําใหเยาวชนเปนผูที่งายตอการติดเกมออนไลน 

ประกอบกับการขยายตัวทางธุรกิจ ของผูใหบริการเกมออนไลน จึงทําใหเกมออนไลนมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้นในตลาด ซ่ึงเปนผลใหเยาวชนมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนผูติดเกมออนไลนมากขึ้นโดย

ผลกระทบจากการใชเกมและอินเตอรเน็ทของวัยรุนนั้น สามารถกลาวสรุปถึงผลกระทบตอตนเอง

ไดดังนี้ไดดังนี้ 

1) ผลตอความกาวราว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน ซ่ึง

กอใหเกิดความรุนแรง ทําใหเด็กและวัยรุนมีความคิด อารมณ และพฤติกรรมกาวราวรุนแรงจาการ

เรียนรูจากสื่อ โดยเฉพาะการเลนเกมคอมพิวเตอรสามารถกระตุนใหเกิดความกาวราวรุนแรง

มากกวาสื่อชนิดอื่นเนื่องจากผูเลนเกมมีบทบาทเปนผูกระทําความรุนแรงดวยตนเองและไดรับ

รางวัลเปนแรงเสริมจากการกระทํานั้น  
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2) ผลกระทบตอพัฒนาการและการดําเนินชีวิต การศึกษาในตางประเทศพบวาวัยรุนที่

เลนเกมออนไลนมากมีสุขภาวะทางจิตใจและสังคมลดลง เชน รูสึกวาเหว ซึมเศราและขาด

ความสัมพันธที่ม่ันคงกับผูอ่ืน และมีความสัมพันธในครอบครัวและสังคมลดลง (Anderson และ 

Bushman, 2001 อางถึงใน ศิริไชย หงษสงวนศรี และ พนม เกตุมาน, 2008: 9-11) 
3) ผลกระทบตอสุขภาพ การนั่งเลนเกมออนไลนเปนเวลานานอาจทําใหเกิดอาการตางๆ

เชน การปวดหลัง สายตาเสีย ปวดหนาอก ซ่ึงเกิดจากการนั่งในลักษณะที่ผิด รวมถึงการเลนเกม

ออนไลนทําใหอารมณไมสงบ หัวใจเตนเร็วและความดันโลหิตสูง ซึ่งผลโดยตรงเหลานี้อาจ

กอใหเกิดโรคตางๆไดในอนาคต อีกทั้งยังพบอีกวา เด็กและวัยรุนที่ติดเกมออนไลนมีความเสี่ยงตอ

โรคอวนอีกดวย 

สภาพการณของปญหาการติดเกมออนไลนในประเทศไทยนั้นยังคงปรากฎใหเห็นอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงในปจจุบันภาครัฐ มีแนวทางสําหรับการจัดการตอปญหาการติดเกมออนไลน โดยมุง

จัดการในเชิงควบคุมและปราบปราม จึงเปนขอสงสัยวา อาจเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 

เนื่องจากสภาพการณของปญหายังคงอยูและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหตองพิจรณามาตรการที่ออก

โดยรัฐวาถูกตองเหมาะสมหรือไม หรือควรเพิ่มประเด็นใดเพื่อเปนการจัดการปญหาที่ตนเหตุ เพื่อ

ปองกันผลกระทบทั้งตอตัวเยาวชนและตอสังคม รวมทั้งกระตุนใหเกิดความตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหาการติดเกมออนไลน องคความรูจากงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะสามารถเปน

แนวทางในการศึกษาครั้งตอไป อีกทั้งยังสามารถใชองคความรูในการสรางแนวนโยบายที่เปนการ

ปองปรามปญหาการติดเกมออนไลนไดอีกดวย 

 

1.2  คําถามการวิจัย  
 
ความสัมพันธของสาเหตุหรือปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการติดเกมออนไลนมีตัวแปร

ใดบางที่มีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกันกับการติดเกมออนไลน 

 

1.3  วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยการเลี้ยงดูแบบสนับสนุนใชเหตุผล การเชื่อใน

อํานาจตน สุขภาพจิต การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และการมุงอนาคตควบคุมตนเอง ที่มีอิทธิพลตอ การติดเกมออนไลน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบที่สรางขึ้นจาก

การทบทวนวรรณกรรมกับขอมูลเชิงประจักษ 

3) เพื่อนําตัวแบบที่ไดสรางองคความรูเพื่อสรางแนวทางในการเสนอนโยบายในการเพิ่ม ลด 

สรางวิธีการเชิงนโยบายจากความสัมพันธของตัวแปรที่ไดจากผลการวิจัย 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1) ผลการศึกษาทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการเลี้ยงดูแบบสนับสนุนใช

เหตุผล การเชื่อในอํานาจตน สุขภาพจิต การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ทัศนคติในการ

เลนเกมออนไลน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และการมุงอนาคตควบคุมตนเอง ที่มีอิทธิพลตอ 

การติดเกมออนไลน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) ผลการศึกษาทําใหสามารถสรางตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการติดเกมออนไลนจากขอมูลเชิงประจักษ 

3) เมื่อทราบถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการติดเกมออนไลนจากตัวแบบที่ไดรับการ

ยืนยันโดยขอมูลเชิงประจักษ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา เสนอ แนวนโยบายที่

ตอบสนองตอสาเหตุ เพื่อควบคุมหรือลดการติดเกมออนไลน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายได 

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 

1.5.1  ขอบเขตงานดานเนื้อหา 

งานวิจัยเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการติดเกมออนไลนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครนั้นในดานของเนื้อหา ผูวิจัยไดทบทวนแนวทฤษฎี

ทั้งจากในและตางประเทศเพื่อสรางตัวแปรขึ้น จากแนวความคิดหลักทางจิตวิทยาเรื่อง ทฤษฎี

ปฏิสัมพันธนิยม แนวทฤษฎีตนไมจริยธรรม และแนวคิดพัฒนาการทางจิตสังคม ในการสรางตัว

แปรเชิงสาเหตุในการติดเกมออนไลน อีกทั้งงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเพื่อยืนยันถึง

ความสัมพันธตางๆของตัวแปรในการวิจัย โดยมุงไปที่กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

 

 



4 
 

1.5.2  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอบเขตดานประชากรตองการศึกษาถึงกลุมประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเลือกโรงเรียนในสังกัด สํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน

กรุงเทพมหานครซึ่งเปนโรงเรียนในสังกดัรัฐบาล โดยเลือกที่จะตัดกลุมโรงเรียนสังกัดรัฐบาลอ่ืนของ

กรุงเทพมหานครดวยเหตุผลวา จํานวนนอยของโรงเรียนในสังกัดและจํานวนนักเรียนมีจํานวนนอย

เกินไปซ่ึงมีผลตอการเลือกกลุมประชากร ซึ่งโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครสังกัดสํานักงาน

การศึกษาพื้นฐาน มีทั้งส้ิน 154 โรงเรียน แบงออกเปน 2 เขตการศึกษา ผูวิจัยจึงเลือกโรงเรียนโดย

การสุมโรงเรียนจากเขตการศึกษา เขตละ 3 โรงเรียนรวมทั้งส้ิน 6 โรงเรียน หลังจากนั้น โรงเรียนที่

เปนตัวแทนกลุมประชากร จะใชการสุมเพื่อเลือกตัวแทนหองเรียนของระดับช้ันป ระดับช้ันปละ 1 

หอง ดังนั้น โรงเรียนที่สุมไดจะมีประชากรตัวแทนเปนหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-5 อยางละ

หนึ่งหอง รวมทั้งส้ิน 18 หองเรียน โดยสุดทายหลังผูวิจัยจะสงแบบสอบถามขอคําถามเพ่ือวัดหาคา

ตามแนววัตถุประสงคตอไป 

 
1.5.3  ขอบเขตงานดานเวลา 
งานวิจัยไดจัดทําข้ึนในชวงปพุทธศักราช 2553-2554 โดยไดเร่ิมดําเนินการต้ังแต เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2553 และส้ินสุดในการเก็บขอมูลประมวลผลในเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 
 

1.6  นิยามศัพท 
 

1) การติดเกมออนไลน หมายถึง สภาพความผิดปกติจากภายในจิตใจอันมีลักษณะ

สูญเสียการควบคุม จาการเลนเกมออนไลน 

เกมสวมบทบาทผูเลนหลายคนภายในโลกเสมือน (Massive Multiplayer Online 

Role-Playing MMORPG) หมายถึงเกมออนไลนที่มีลักษณะลักษณะที่ผูเลนตองสวมบทบาทตัว

ละครเพื่อผจญภัยในโลกเสมือนโดยผูเลนหลายคนเขามาเลนพรอมกันในโลกเสมือนผานเครือขาย

ขนาดใหญ 

2) ทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลน หมายถึง จิตลักษณะของบุคคลเกิดจากความรูสึก

เชิงประเมินคาที่มีตอการเลนเกมออนไลน 

3) การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก หมายถึง โครงสรางบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการ

รูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย 
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4) การมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ลักษณะที่กอใหเกิดการเห็นความสําคัญใน

อนาคตมากกวาปจจุบันและกอใหเกิดการอดไดรอได 

5) สุขภาพจิต หมายถึง สภาพการมีปริมาณความวิตกกังวลที่นอยหรือเหมาะสมกับ

เหตุการณของบุคคล 

6) ลักษณะความเช่ืออํานาจในตน หมายถึง ลักษณะทางจิตที่เชื่อวาตนเปนผูกําหนดส่ิง

ตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน 

7) การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล หมายถึง การอบรมส่ังสอน อยางอบอุน

ใกลชิด มีการไดรางวัลและการทําโทษ อยางเหมาะสมและมีเหตุผล 

8) การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับ

หรือคาดหมายวาจะไดรับ จากเพื่อนของตน เมื่อมีความตองการดานรางกาย อารมณ สังคม  

 
 
 



 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยช้ินนี้ไดทําการทบทวนท้ังในสวนของเอกสารตางๆ  

เอกสารอิเล็กทรอนิกส  บทความทางวิชาการและผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อมุง

ใหไดกรอบแนวคิดของประเด็นปญหาหลักกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัย สมมติฐาน ตัวแปร 

นิยามศัพท นิยามปฏิบัติการ ระเบียบวิธีในการเก็บขอมูล เพื่อใชในการศึกษาแบงเปน 6 สวนไดแก 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและสาเหตุการเกิดพฤติกรรมซ่ึงเปนรากฐานใน

การสรางตัวแปรในงานวิจัยชิ้นนี้ 

2.2 การทบทวนวรรณกรรมรวมถึงตัวทฤษฎีที่เกี่ยวของและใชในงานวิจัยไดแก การติด

เกมออนไลน ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนเอง การเล้ียงดูแบบสนับสนุนใชเหตุผล การเช่ือในอํานาจตน สุขภาพจิต การรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรตางๆที่ใชในงานวิจัย 

2.4 นโยบายภาครัฐ 

2.5 สมมุติฐานการวิจัยทั้งส้ิน 18 สมมุติฐาน 

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1  แนวคิดเรื่องพฤติกรรม 
 

2.1.1  ความหมายของพฤติกรรม 
คําวาพฤติกรรม ตามพจนานุกรมหมายถึง การกระทําที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด

และความรูสึกเพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538: 583-584)  

ชุดา จิตพิทักษ (2525: 2) ไดกลาวไววา พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลนั้นไมเฉพาะ

เพียงแตที่สังเกตไดเทานั้น แตยังรวมไปถึงส่ิงที่ปรากฏอยูในใจของบุคคลซ่ึงบุคคลอ่ืนไมสามารถ

สังเกตเห็นไดโดยตรง เชน คานิยม เจตคติที่มีตอส่ิงตางๆ เหลานี้เปนตัวกําหนดใหเกิดพฤติกรรม

ของมนุษยซึ่งสอดคลองกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 15) ที่กลาววา พฤติกรรม หมายถึง 
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กิจกรรมทุกประเภทของมนุษยไมวาส่ิงนั้นจะสามารถสังเกตไดหรือไมก็ตาม เชน การเดิน 

การคิด การพูด ความสนใจ ความรูสึก  

อุทัย หิรัญโต (2526: 14) ไดกลาววาพฤติกรรมหมายถึงกริยาอาการ หรือปฏิกิริยาที่

แสดงออกหรือเกิดข้ึน เมื่อเผชิญกับส่ิงเรา (Stimulus) ซึ่งมาจากภายในหรือภายนอกรางกายก็ได

และปฏิกิริยาที่แสดงไมจําเปนตองเปนพฤติกรรมทางกายเทานั้น แตรวมไปถึงพฤติกรรมทางดาน

จิตอีกดวยซ่ึงอาจกลาวไดวา เปนการกระทําหรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละ

บุคคลและเปนปฏิสัมพันธ ในการตอบสนองตอส่ิงกระตุนภายในและภายนอกรวมทั้งเปนกิจกรรม

การกระทําที่เปนไปอยางมีทิศทางมีความหมายสามารถสังเกตไดวัดได และรวมไปถึงกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนขณะไมรูสึกตัวอีกดวย 

ดังนั้นพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การที่บุคคลไดแสดงออกซ่ึงการกระทํา ทั้งการ

แสดงพฤติกรรมออกมาภายนอก (Overt Behavior) เปนการกระทําที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตและ

มองเห็นได เชน การแสดงสีหนา การแสดงอารมณ การหัวเราะ แมแตการดําเนินชีวิตประจําวัน 

เชนการกิน การซักลาง การทําความสะอาดเหลานี้ลวนแตเปนพฤติกรรมภายนอก และอีกสวนคือ

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งเปนส่ิงที่ผูอ่ืนไมสามารถสังเกตไดโดยตรงหากแตตองใช

วิธีการอื่นๆ ในการหาขอมูลเชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เนื่องจากเปนส่ิงที่ไมสามารถ

สังเกตได และมักเกิดจากกระบวนการทางสมอง เชน การหิว การกระหาย อารมณโกรธ อารมณ

เศรา การประหมา จึงจําเปนที่จะตองใชวิธีอ่ืนใดมาเพื่อกระตุนเพื่อที่จะสามารถสังเกตได ดังนั้น 

พฤติกรรมยอม หมายถึง กิจกรรมทุกอยางของมนุษยทั้งที่สังเกตไดและสังเกตไมได อีกทั้งยัง

ครอบคลุมไปถึงการกระทําทั้งในขณะที่ รู ตัวและไมรูตัว ซึ่งเปนการกระทําหรือปฏิกิริยาตอ

สถานการณตางๆ โดยอาจแสดงออกอยางที่สังเกตไดหรือไมไดก็ตาม (นิศากร สนามเขต 2550: 6-8) 

จึงอาจกลาวไดโดยสรุปวาในทางพฤติกรรมศาสตรนั้น ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมตางๆสามารถ

แบงไดออกเปนปจจัยคราวๆดังนี้ 

1) ความมุงหมาย (Goal) ซึ่งเปนความตองการหรือความประสงคที่กอใหเกิด

พฤติกรรมตางๆของบุคคล กิจกรรมตางๆนั้นยอมเกิดจากความตองการของบุคคลซ่ึงกอใหเกิด

พฤติกรรม โดยที่บุคคลอาจมีความตองการหลายอยางที่เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ซึ่งบุคคลมักเลือก

ที่จะตอบสนองความตองการที่ตนเห็นวาจําเปนสําหรับตนมากที่สุดกอน 

2) ความพรอม (Readiness) ความสามารถหรือสถานะที่จําเปนในการกอใหเกิด

กิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลโดยที่คนเราอาจจะมีความพรอมในดานตางๆไม

เทากัน 
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3) สถานการณ (Situation) โอกาสในการเกิดกิจกรรม โดยบุคคลมักหาโอกาสที่

จะทํากิจกรรมหรือกอพฤติกรรมที่จะสนองตอความตองการที่เกิดข้ึน 

4) การแปลความหมาย (Interpretation) แมโอกาสจะเกิดข้ึนแตบุคคลมัก

พยายามแปลความหมายเพื่อประเมินสถานการณใหเกิดความเส่ียงที่นอยที่สุดและเพื่อใหตนเอง

ไดรับการตอบสนองมากที่สุด 

5) การตอบสนอง  (Respond) หลังจากไดแปลความหมาย  หรือประเมิน

สถานการณแลว พฤติกรรมจะเกิดข้ึนหลังจากบุคคลไดแปลความหมาย 

6) ผลที่ไดรับ (Consequence) เมื่อเกิดพฤติกรรมแลวผลจากพฤติกรรมอาจ

ตอบสนองความตองการหรือไมสามารถตอบสนองความตองการของตนก็ได 

7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction for Thwarting) เม่ือการแสดงพฤติกรรม

เกิดผลที่ไมตอบสนองตอความตองการของบุคคลแลว จะเกิดการแปลความหมายใหมเพื่อมุงเขาสู

กระบวนการเพื่อตอบสนองความตองการของตนในทายที่สุด 
 

 2.1.2  สาเหตุของการเกดิพฤติกรรม 
สําหรับสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมตางๆนั้น ไดมีคําอธิบายถึงที่มาโดยอาศัย ทฤษฎีที่

สรางรูปแบบที่เรียกวาปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ซึ่งมีแนวคิดวา แมในลักษณะ

สถานการณเดียวกันบุคคลตางๆยอมมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปดังนั้นสาเหตุของพฤติกรรม

จึงมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตหรือลักษณะจิตของบุคคลนั้นรวมเขากับลักษณะทางสถานการณจึง

กอใหเกิดพฤติกรรมตางๆดังนั้นจึงนําแนวความคิดดังกลาวมาใชอธิบายปรากฏการณทาง

พฤติกรรมตางๆ ซึ่งพัฒนาโดยนักจิตวิทยากลุมหนึ่ง (Magnusson and Endler 1977) ซึ่งกลาว

โดยสรุปวา พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลเกิดข้ึนจากสาเหตุดังตอไปนี้คือ 

1) ลักษณะของสถานการณปจจุบัน 

2) จิตลักษณะเดิมของบุคคล 

3) จิตลักษณะรวมกับสถานการณ ซึ่งไดใหนิยามวาปฏิสัมพันธแบบกลไก 

(Machanical Interaction) 

4) จิตลักษณะตามสถานการณ หรือ ปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic 

Interaction) ซึ่งอธิบายถึงลักษณะทางจิตของบุคคลที่กระทําโดยการเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

สถานการณกับจิตลักษณะเดิมของบุคคลกอใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณของบุคคลนั้นๆ 

เชนความเครียดอันเกิดจากสถานการณที่เผชิญ ความรูสึกอันเกิดจากสถานการณ รวมไปถึง

ทัศนคติตอพฤติกรรมที่บุคคลจะกระทํา โดยท้ังหมดอาจจะเกิดข้ึนพรอมกันไดมากกวาลักษณะ
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เดียว ซ่ึงตองใชวิธีการวัดโดยทางออมเพราะการสังเกตอาการหรือแสดงออกอาจทําไดยาก ตัวแบบ

ของความสัมพันธเปนไปตามรูปดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.1  แสดงการวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบทางทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism Model) 

แหลงที่มา:  ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2541: 105. 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค เชน พฤติกรรมการรับผิดชอบ พฤติกรรมเอื้อเฟอพฤติกรรม

อนุรักษส่ิงแวดลอม เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการเปนพลเมืองดีซ่ึงเปนพฤติกรรมที่พึงปารถนา

โดยอาจอธิบายไดดวยทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุนาวิน 2543:  2-3) ซ่ึงทฤษฎีตนไม

จริยธรรม ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะกับสภาพของสังคมไทย นําเสนอวาหากตองการที่จะเขาใจ 

อธิบาย หรือทํานาย ในพฤติกรรมชนิดใดรวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมตางๆนั้น จะตองใชจิต

ลักษณะบางประการหรือทั้ง 5 ดานนี้ประกอบกันจึงจะดีที่สุด โดยเนื้อหาของทฤษฎีกลาวถึง 

ลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมตางๆ เปนทฤษฎีทางจิตลักษณะที่มีรากฐานจาก

จิตลักษณะเดิม 
 

‐    เหตุผลเชิงจริยธรรม 

‐    มุงอนาคต‐ควบคุมตน 

‐    ความรู เจตนคติ 

‐    ความเฉลียวฉลาด 

ลักษณะของสถานการณ 

‐ ควบคุม 

‐ แรนแคน 

‐ รางวัลลงโทษ 

ครอบครัว

โรงเรียน 

พฤติกรรมของบุคคล 

จิตลักษณะตามสถานการณ 
 

‐    ทัศนคติ 

‐    ความวิตกกังวลตามสถานการณ 

‐    เชื่ออํานาจตนตามสถานการณ 



 
ทฤษฎีตางๆ 
ทฤษฎีพัฒน
Thoresen 
จริยธรรมประ

สวน

สังคม ซึ่งบุค

สวน

คุณธรรม 2.
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ในสวนทฤษฎีประกอบอ่ืนๆนั้นไดมีผูกลาวถึงไววา พฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนส่ิงที่ตัว

บุคคล (Personal) และส่ิงแวดลอม (Environment) ของบุคคลนั้นๆเปนตัวกําหนดอยางในทฤษฎี

สนาม (Field Theory) ของ Lewin (1951 อางถึงใน สุมิตตรา เจิมพันธ 2545: 4-5) ไดกลาวถึง

ความสัมพันธของ ความเปนปจเจกและความเปนกลุมของบุคคลวายอมสงผลตอลักษณะทาง

จิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมองท้ังสองแงมุมไมสามารถมองขาม

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปได ลักษณะของปจเจกบุคคลเชน ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะของระดับความ

ฉลาด ความสามารถ บุคลิกภาพ เปนตน ลักษณะของกลุมเชน การยอมรับสนับสนุนจากกลุม 

ความมีแบบอยางที่ดี คานิยมของกลุม เปนตน ดังนั้น พฤติกรรมหมายถึง กิจกรรมทุกอยางของ

มนุษยทั้งที่ สังเกตไดและที่สังเกตไมไดโดยมีความสัมพันธกับสภาพของปจเจกบุคคลและ

สภาพแวดลอมที่มีสวนเกี่ยวของกับปจเจกเหลานั้นเปนตัวกําหนดพฤติกรรรมของมนุษย 

เมื่อไดบูรณาการทฤษฎีหลักในการสรางตัวแปรซึ่งการติดเกมออนไลนถือเปนพฤติกรรม

หนึ่ง จากทฤษฎีตางๆจึงไดสรางเสนทางและนําเสนอตัวแปรเพื่อทําการทดสอบถึงสภาพความเปน

สาเหตุและเสนทางของตัวแปรตางๆในสวนตอไป 
 

2.2  การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรที่ใชศึกษาเชิงสาเหตุ 
      

2.2.1  การติดเกมออนไลน  
2.2.1.1  ความหมายและประเภทของเกมออนไลน 

 สําหรับเกมออนไลนมีนิยามและใหความหมายเกมออนไลน (Online Game)วา 

หมายถึงเกมที่เลนผานเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงมีระบบแมขายเปดใหบริการโดยผูวิจัยไดนํานิยาม

ของเกมออนไลนมาจากคํานิยามของบริษัทที่ใหบริการเกมออนไลนที่ใหญและประสบความสําเร็จ

ในประเทศไทย อีกทั้งยังไดนํางานวิจัยจากตางประเทศที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการนิยามเพื่อ

ความสมบูรณของนิยาม เกมออนไลน หมายถึง เกมคอมพิวเตอรที่ใชเลนบนระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต ซึ่งผูเลนสามารถแขงขันและสนทนา (Chat) กับบุคคลอ่ืนที่อยูในเกมไดทันที (Asiasoft 

Corporation Public Company Limited.mht) ในปจจุบันประเทศไทยนั้น มีเกมออนไลนอยูมากกวา 

100 เกมซึ่งในจํานวนนี้มีเพียงไมถึง 20 เกมเทานั้นที่ไดรับความนิยมซ่ึงพบวาเกมออนไลนสวน

ใหญในประเทศไทยเปนเกมออนไลนที่เปนการซ้ือลิขสิทธิ์มาจากตางประเทศ มีเพียงจํานวนนอยที่

เปนเกมที่พัฒนาและสรางโดยประเทศไทยเอง โดยลักษณะของเกมออนไลนที่ผูวิจัยไดจัดเปน

กลุมเปาหมายคือเกมออนไลนประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game) คือ เกมออนไลนประเภทที่สามารถรองรับ ผูเลนเกมไดพรอมกันเปนจํานวนมาก ซึ่งผูเลน
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จะสวมบทบาทตางๆกันในโลกเสมือนจริง (Asiasoft Corporation Public Company Limited.mht) 

ดังนั้น MMORPG จึงมีความหมายจากหลายแหลงเชน 

คํานิยามของ IGDA (International Game Developers Association) ไดนิยาม

ไววา ในบริบทของเกมออนไลนนั้น หมายถึงเกมที่มีลักษณะเช่ือมตอขามส่ือตางๆ รวมทั้ง 

คอมพิวเตอร โทรทัศน หรือส่ืออิเล็กทรอนิกอ่ืนๆดวย  

Tyrer (2008: 54-59) ไดอางถึงคําพูดของผูบริหารดานการออกแบบของ 

Blizzard Entertainment บริษัทเกมชั้นนําระดับโลก วา เกมสวมบทบาทผูเลนหลายคนโลกเสมือน 

(MMORPG) ในระดับสูงสุดนั้นหมายถึง โลกเสมือนจริงที่สามารถเช่ือมตอไดไมวาอยูที่ไหน ดวย

ระบบที่รองรับผูคนจํานวนมหาศาลใหเขามามีสวนรวมกับเนื้อหาของเกมไดอยางรวดเร็ว และมี

ความรูสึกเหมือนดําเนินชีวิตไดดวยตนเองภายในโลกเสมือน 

Guest (2007: 123) ไดกลาวไววา ดวยเทคโนโลยีในขณะนี้ ดินแดนในความฝน

ตางๆ ไมวาจะเปนสรวงสวรรค ดินแดนพอมดออซ ดินแดนแหงสายรุง ดินแดนแหงความตายและ

นรก สามารถถูกเนรมิตข้ึนมาใหผูเลนสามารถ เขาไปมีสวนรวมและความรูสึกต่ืนเตนทาทาย โดย

ไมจํากัดเพศและวัย อีกทั้งยังสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืนๆไดอีกดวย 

สําหรับลักษณะเกมออนไลนในประเทศไทยนั้นสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ไดจัดทําคูมือช่ือ “คูมือผูปกครอง: รูทันลูกเลนเกม” (สํานักพัฒนาการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. 2553: 25-28) สามารถแบงลักษณะเกมออกไดดังนี้ 

1) ประเภทเกมจําลองสถานการณ (Simulation) เปนเกมที่มีลักษณะ 

เปนการดําเนินชีวิตประจําวันทั่วไป จําลองสถานการณตางๆที่สามารถพบเห็นไดเชน เกมแตงตัว 

เกมทําอาหาร ตลอดจนไปถึงสถานการณที่มีความซับซอน เชน การคุมทีมฟุตบอล จนกระทั่ง 

สรางตัวละครเพื่อใชชีวิตในโลกเสมือน 

2) ประเภทกีฬา (Sport) เปนเกมที่มีลักษณะที่จําลองการเลนกีฬา

ประเภทตางๆ เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล กอลฟ รถแขง กรีฑา เปนตน 

3) ประเภทแอคชั่น (Action) เปนเกมที่มีลักษณะที่ผูเลนตองตอสูกันเพื่อ

เอาชนะอีกฝาย เชนเกมตอสู เกมลักษณะยิง ไปจนถึงการทําสงคราม 

4) ประเภทปริศนา (Puzzle) เปนเกมที่มีลักษณะฝกการคิดแบบตรรกะ

พื้นฐาน เชน เกมตออิฐ เกมเตน เกมคณิตศาสตร ไปจนถึงเกมหมากรุก 

5) ประเภทสวมบทบาทผูเลนหลายคนโลกเสมือน (MMORPG) เปนเกม

ที่มีลักษณะที่ผูเลนตองสวมบทบาทตัวละครเพื่อผจญภัยในโลกเสมือน ซึ่งตองทําตามความมุง

หมายในเกมใหสําเร็จลุลวง จะเนนหนักใหผูเลนหาทางออกหรือไขปริศนาในเกมไปจนถึงสวม
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บทบาทตัวละคร Role Playing Game หรือ RPG โดยมีจุดเดนในการพัฒนาระดับผูเลน เพื่อเก็บ

ประสบการณ และ MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing) ซึ่งเปนเกมสวม

บทบาทที่ผูเลนหลายคนเขามาเลนพรอมกันในโลกเสมือน เหมือนหนึ่งไดเลนเกมพรอมกันในโลก

อีกโลกหนึ่งโดยผานเครือขายขนาดใหญ 

6) ประเภทเกมทั่วไป (Casual Game) เปนเกมที่มีลักษณะที่พัฒนามร

เพื่อใหประชาชนทั่วไปและครอบครัวไดเลนรวมกันเพื่อผอนคลาย สนุกสนานและเลนไดงาย ไมมี

ลักษณะรุนแรง  

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยไดมุงประเด็นไปที่ เกมออนไลนประเภท  MMORPG 

เนื่องจากจุดเดนที่ถึงดูดผูเลนในวัยรุนและงายตอการเลนซึ่งจะไดอภิปรายในหัวขอตอไป 

2.2.1.2  ความหมายของการติดเกมออนไลน 

ความหมายของการติดเกมออนไลนนั้นในงานวิจัยภายในประเทศพบวางานวิจัย

ที่เกี่ยวของในประเด็นการติดเกมออนไลนนั้นยังมีจํานวนนอยผูวิจัยจึงศึกษาจากงานวิจัยใน

ตางประเทศ และทบทวนวรรณกรรมจากตางประเทศ พบขอความนิยามเกี่ยวกับการติดเกม

ออนไลนและประเด็นที่เกี่ยวของอ่ืนๆในหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

Tyrer (2008: 36-45) ไดใหความเห็นวา การติดเกมออนไลนหมายถึง ความ

เสียหายหรือสภาพผิดปกติที่เกิดข้ึนจากภายในจิตใจซ่ึงทําใหไมสามารถควบคุมสภาวะตางๆได 

อยางที่ควรจะเปน เนื่องจากการกระทําตอส่ิงหนึ่งใดซ้ําอยางตอเนื่องและเปนผลตอเนื่องอัน

กอใหเกิดการกระทําซํ้าตอส่ิงตางๆซึ่งในที่นี้หมายถึงการเลนเกออนไลนอันจะสงผลตอความ

คาดหวัง ตอบุคคลและพฤติกรรม โดยอาการเสพติดนั้นเปนผลจากความขาดแคลนทางจิตวิทยา 

โดยเฉพาะการขาดการปฏิสัมพันธจากสังคม ความเครียด หรือความกดดันจากสภาพแวดลอม

และการเล้ียงดู ซึ่งถาหากการติดมีความรุนแรงมากข้ึนจะครอบงําบุคคลอันกอใหเกิดผลกระทบ

อยางเชน การสูญเสียการควบคุมตนเอง สูญเสียเพื่อน ครอบครัว การศึกษา และสุขภาพ  

West (2006: 174) ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญสุขภาพจิต กลาววา การติดเกมนั้น เปน

สภาพจิตใจที่เกิดข้ึนจากสภาพสังคม ซึ่งไมสามารถหาหาคําจํากัดความเฉพาะได แตเปนที่เห็น

พองตองกันวาเกิดจาก ความบกพรองอันมีสภาพเร้ือรังของปญหา “ระบบแรงจูงใจ (Motivational 

System)” ที่กอใหเกิดความตองการในการหาส่ิงตอบแทนหรือรางวัลที่บกพรองจนกอใหเกิด “การ

สูญเสียการควบคุม (Out of Control)”  

 Kim and Namkoog (2008: 2-7) ไดกลาวถึงลักษณะ ของการติดเกมออนไลนไว

วา การติดเกมออนไลนเปนความเสียหายหรือบกพรองดานจิตใจ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับการติด
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การพนัน และการติดเกมในลักษณะอ่ืน และมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความกาวราว ซึ่ง 

Kandell (1998: 126) กลาววา การเสพติดอินเทอรเน็ตหมายถึง การพึ่งพาหรือสนองตอบสภาวะ

ขาดแคลนบนอินเทอรเน็ต โดยไมไดคํานึงถึงรูปแบบชนิดของกิจกรรม ในการเขาคร้ังหนึ่ง 

Griffiths (2005: 122-123) เปนผูที่ไดรับการอางถึงอยางกวางขวางในการมี

พฤติกรรมเสพติดหลากหลายรูปแบบ เชนการพนัน เร่ืองเพศ การใชเทคโนโลยี และการเลนเกม ได

สรางตัวแบบและไดใหคํานิยามในการติดเกมไววา การติดเกมนั้น การกระทําหรือพฤติกรรมที่มี

หลายแงมุม ซึ่งไดรับอิทธิพลอยางรุนแรงจาก ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนะคติ แตมิใชส่ิงที่สามารถชี้

เฉพาะเจาะจงลงไปได   

Peele (1975) ไดกลาววา การเสพติด มีลักษณะคือ การเสพติดนั้นจะปรากฏ 

และดํารงอยู เม่ือประสาทสัมผัสของบุคคลไดถูกกระตุน ทั้งจากประสาทสัมผัส วัตถุและบุคคลอ่ืน 

ซึ่งสงผลใหบุคคลรับรูคุณคาตอส่ิงตางๆ รอบตัวหรือการใหคาหรือความสําคัญตอส่ิงอ่ืนรอบตัว

รวมทั้งความตองการดานอ่ืนของตัวเองนอยลง ส่ิงนี้จะเพิ่มข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับ ความพึงพอใจ

สูงสุดจากการไดรับประสบการณดังกลาว 

องคการอนามัยโลก (2007) ใหนิยามการเสพติดวา กลุมของการกระทํา การรับรู 

และปรากฏการณทางจิต อันเกิดจากการใชหรือทํากระทําซ้ําตอสารอยางหนึ่งอยางตอเนื่อง รวม

กับความปรารถนาใชสารอยางยิ่งของบุคคล ทําใหเกิดการเสียการควบคุมหรือควบคุมไดยาก แม

เขาใจวามีอันตรายแตบุคคลไมปฏิเสธที่จะทําและอาจแสดงผลออกมาทางรางกายและสุขภาพ 

สําหรับสมาคมจิตแพทยอเมริกัน หรือ American Psychiatric Association 

(1995)ไดใหนิยามซ่ึงใกลเคียงกับองคการ อนามัยโลกไววา การเสพติด คือ กลุมของการรับรู 

พฤติกรรมและอาการทางจิตประสาท ซึ่งช้ีบงใหเห็นถึงความเสียหายหรือสภาพผิดปกติของระบบ

การควบคุมที่สําคัญ อันเกิดจากการใชสารและแมจะเขาใจถึงอันตรายแตยังใชสารอยางตอเนื่อง 

Woog (2006: 29) ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา ไดกลาวไววา การติดเกมนั้น ปจเจก

บุคคลจะเปนผูติดเกมก็ตอเมื่อ ผลตอบรับจากการเลนเกมในที่นี้หมายถึงรางวัล ซึ่งรางวัลที่ไดรับ

จากเกมเพียงพอตอความตองการและเพียงพอใหกลับมาทําซ้ําตามกฎการเสริมแรง 

ดวยการบูรณาการทั้งสวนเขาดวยกัน ทําใหสามารถนิยามการติดเกมออนไลนไดวา 

การติดเกมออนไลนหมายถึง สภาพความผิดปกติจากภายในจิตใจที่มีสาเหตุมาจากการกระทําซํ้า

อยางตอเนื่องซึ่งหมายถึงการเลนเกมออนไลน โดยอาจมีสาเหตุจากปจจัยตางๆและประกอบกับ

เกมออนไลนเองเปนส่ิงที่ผูผลิตพัฒนามาเพื่อดึงดูดใหผูเลน ใชเวลากับเกมนานที่สุดและตองการ

ทําซํ้า โดยผลสุดทายหากขาดการควบคุมตนเอง ในทายที่สุดบุคคลผูติดเกมออนไลนมาก จะเปนผู

ที่สูญเสียสังคม และสุขภาพเสีย 
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2.2.1.3  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดเกมออนไลน 

แนวคิดทฤษฎีตางๆที่สามารถอธิบายถึงการติดเกมออนไลนไดมีดังนี้ ทฤษฎีการ

ติดเกมออนไลนของ Kim and Namkoog (2008: 27) ไดกลาววาการติดเกมนั้น ปจเจกบุคคลจะ

เปนผูติดเกมออนไลนก็ตอเม่ือ ผลตอบรับจากการเลนเกมในที่นี้หมายถึงรางวัล ซึ่งรางวัลที่ไดรับ

จากเกมเพียงพอตอความตองการและเพียงพอใหกลับมาทําซ้ําตามกฎการเสริมแรงซ่ึง ทฤษฎีนี้

ครอบคลุมถึง 1. ความแตกตางของบุคคลตามทฤษฎี ความแตกตางระหวางบุคคล (เช้ือชาติ 

พัฒนาการ ประสบการณ ) โดยกอใหเกิดแรงจูงใจและการตอบสนองและรางวัลข้ึนเฉพาะปจเจก

บุคคล ซึ่งสงผลใหเกิดการติดเกมออนไลนหรือไมติดเกมออนไลน และ 2. มีสวนที่สามารถ

สันนิษฐานความสัมพันธระหวางการเส่ียงของการติดยาเสพติดหรือการเสพติดอ่ืนไดโดย จํานวน

ของการเลน (เลนมากเสี่ยงตอการติดมาก)  อายุของบุคคลหรือระยะเวลาที่เร่ิมเลน (อายุนอยหรือ

เร่ิมใชเ ร็วมีความเส่ียงตอการติดมาก) และระบบการเลนหรือการออกแบบระบบรางวัล 

(ประสิทธิภาพมากใหความพึงพอใจสูงเส่ียงตอการติดมาก) อีกทั้งยังเช่ืออีกวาการติดเกมนั้น

กอใหเกิดความรูสึกที่นอยลงตอการรับรูในรางวัลตามธรรมชาติอ่ืนๆ (ความตองการอาหาร ความ

ตองการทางกายภาพ) 

และหากใชทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกประกอบเขากับทฤษฎีขางตนจะ

สามารถอธิบายกระบวนการการติดเกมออนไลนไดมากข้ึน แนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาข้ึนโดย Ivan 

Petrovich Pavlov นักจิตวิทยาดานพฤติกรรมศาสตร โดยการประยุกตทฤษฎีของผูวิจัยนั้นเช่ือวา

สมองของผูเลนไดสรางความเช่ือมโยงกันระหวางความพึงพอใจที่มีชัยชนะกับภาพกราฟกตางๆ

จากเกม เวลาที่ไมไดเลนเกมจะรูสึกกระวนกระวายและทายที่สุดเพื่อจะบรรลุความพึงพอใจ

ดังกลาวจึงจําเปนตองกลับไปเลนเกมอีกคร้ัง (มธุรส สวางบํารุง 2542: 121-133 ) บวกกับการ

เสริมแรงตามทฤษฎีการเสริมแรง(Reinforcement)และการลงโทษ (Punishment) ซึ่งเปนลักษณะ

ที่จะทําใหเกิดการกระทําซ้ําตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขในขางตน โดยอาจเปนลักษณะในทางบวก

หรือทางลบก็ได (Skinner ,1971) 

โดยการอนุมานนั้นตองใชแนวคิดในการเสพติดประกอบข้ึน แนวความคิด

เกี่ยวกับการเสพติดหรือการมีจิตใจผูกพันกับส่ิงหนึ่งใดอันเกิดจากสภาพจิตที่มีความบกพรองนั้น 

เปนแนวความคิดที่ไดรับการพัฒนามาอยางยาวนาน กรอบความคิดที่ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ

การเสพติดนั้น มีความซับซอนและยุงเหยิง แตมีลักษณะที่เกี่ยวของกันโดยต้ังอยูบนพื้นฐานของ 

ผลทางชีววิทยา ผลทางประสาทวิทยา ผลทางพฤติกรรม และปจจัยทางสังคมวิทยา ดังนั้นไมมีตัว

แบบใดที่สามารถอธิบายการเสพติดไดทั้งหมดแตจุดรวมของหลากหลายทฤษฎีที่สําคัญที่สุดคือ 
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การสูญเสียการควบคุมของจิตใจ โดยอาจเปนผลทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก จึงมีคําที่มี

ความหมายรวมโดยใชวา “การสูญเสียการควบคุม (Out of Control )” ซึ่งมีทั้งผลกระทบจากปจจัย

ภายนอกและปจจัยที่เกิดจากสภาพจิตใจของตนเองอยางซับซอนมากมาย ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจ

และใหความสําคัญกับแนวความคิดของ Mark Griffiths (2005: 77-84) ผูเช่ียวชาญดาน

พฤติกรรมศาสตร ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลนการพนันและเสนอไวในตัวแบบการเสพติดวา

เปนการผสมกันระหวาง ลักษณะทางสถานการณและสภาพจิตสังคมซึ่งกอใหเกิดสภาพจิตที่

แสดงออกตอสังคม การประยุกตใชทฤษฎีการเสพติดของ Griffiths สามารถนํามาประยุกตใชกับ

พฤติกรรมตางๆไดอยางหลากหลายไมเฉพาะการใชยาเสพติดสามารถใชได ทั้งการพนัน การกิน 

เพศและการเลนเกม ซึ่งทฤษฎีเชื่อวาองคประกอบการเสพติดนั้นประกอบดวยส่ิงธรรมดาสามารถ

อธิบายไดโดยงายคือ สวนประกอบแรกซึ่งสําคัญที่สุดตอความคิดและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต

คือ ความส้ินหวังตอสังคมและแรงปรารถนา (Social Demoralisation and Cravings) และ

สวนประกอบรองคือ การแปรปรวนของอารมณและความรูสึก (Mood Modification) ซึ่งสงผล

โดยตรงตอความเครียด โดยมีกฎวาเวลาที่เพิ่มข้ึนจะลดความต่ืนเตนทาทายจากผลรางวัลหาก

ไดรับการตอบสนอง เชน นักพนันที่มีความชํานาญสูง จะไมต่ืนเตนหรือสนใจการเดิมพันที่มีมูลคา

ตํ่าเนื่องจากได รับรางวัลลักษณะนี้มาบอยคร้ังและองคประกอบอ่ืนๆเชน  การถอนออก

(Withdrawal) คือความตองการหยุดเม่ือบุคคลรูสึกไมพึงพอใจ โดยอาจแสดงผลทางดานกายภาพ

ไดเชนการนอนไมหลับ หรือแสดงออกทางสภาวะจิตเชนความวิตกกังวล ประการตอมาคือ ความ

ขัดแยง (Conflict) ซึ่งอาจเปนทั้งภายในตนเองและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยปกตินั้นการปฏิสัมพันธ

กับผูอื่นเปนเร่ืองของการตกลงกันไดในความสัมพันธที่เลือกจะมองความสัมพันธระยะยาว

มากกวาผลระยะสั้นๆ และการขัดแยงภายในตนเองคือการที่บุคคลรูสึกสูญเสียการควบคุมตนเอง 

ทําใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตอเนื่องไปแมมีความตองการที่จะหยุด และสวนประกอบสุดทายคือ 

การกลับสูสภาพเดิมหรือการกําเริบ (Relapse) คือเมื่อบุคคลไดยอมแพตอตนเองก็จะกลับไปมีการ

กระทําอยางเดิมอีกในคร้ังตอไป 

2.2.1.4  สาเหตุของการติดเกมออนไลน 

ในการมีพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนซ้ํานั้น งานวิจัยที่ศึกษาไดยกความพึง

พอใจมาใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึน (Klein, 1989) วาความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญในการ

ที่จะทําใหผูเลนจะกลับมาเลนเกมออนไลนนั้นๆใหมอีกคร้ัง ทั้งความพึงพอใจจากในเนื้อหาของ

เกม ลักษณะดานความสวยงามของภาพภายในเกม รูปแบบลักษณะของตัวละคร ความงายตอ

การเขาใจ การเขาถึง รวมถึงราคา สรางใหเกิดความพึงพอใจและอยากกระทําซ้ําอยูเสมอรวมทั้ง
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ลักษณะของเกมที่เอ้ือใหเกิดความมีสังคมและการไดรับการยอมรับภายในเกมซึ่งสอดคลองกับ

รายงานการวิจัยอ่ืน ที่กลาวถึง ความสมหวัง (Gratification) วาเปนปจจัยที่เกิดข้ึนในขณะที่ผูเลน

ไดเลนเกมออนไลนและทําใหเกิดความอยากเลนเกมออนไลนอีกทั้งยังมีความตองการกระทําซ้ํา

หากมีโอกาส อีกทั้งยังเช่ือวาการติดอินเทอรเน็ตและเกมออนไลนนั้น มีลักษณะเบ้ืองตนที่

คลายคลึงกันกับการติดเทคโนโลยีอ่ืนๆ (Griffiths, 1998)  

สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยที่อธิบายสาเหตุการติดเกมออนไลนไดกลาวถึง

ความพึงพอใจที่สงผลใหเกิดการติดเกมไววาอํานาจในการควบคุมและชัยชนะจะสรางความพึง

พอใจและความทาทายใหอยากเลนตอไปอีก (ศิริไชย หงษสงวนศรี 2548 การประชุมวิชาการ

ประจําป ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย: 28) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเลนที่ขาดความนับถือ

ตัวเองและรูสึกวาไมสามารถควบคุมสถานการณในชีวิตจริงไดนั้นหากอยู ในโลกของเกมออนไลน 

ผูเลนสามารถควบคุมส่ิงตางๆ และไดรับชัยชนะเสมอ จึงทําใหผูเลนมีความตองการที่จะเลนตอไป

จนอาจทําใหเกิดการติดเกมออนไลนได 

ความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วจากการชนะในเกมออนไลน

นอกจากจะทําใหผูเลนลืมความเครียดในชีวิตและรูสึกไดรับการยอมรับแลว ยังเปนตัวสรางแรง

กระตุนใหเกิดความอยากเลนในคร้ังตอๆ ไป ซึ่งกลไกการตอบสนองนี้เปนไปตามทฤษฎีการวาง

เงื่อนไขแบบคลาสสิก แนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาข้ึนโดย Ivan Petrovich Pavlov นักจิตวิทยาดาน

พฤติกรรมศาสตร โดยการประยุกตทฤษฎีของผูวิจัยนั้นเช่ือวาสมองของผูเลนไดสรางความ

เชื่อมโยงกันระหวางความพึงพอใจที่มีชัยชนะกับภาพกราฟกตางๆ จากเกม เวลาที่ไมไดเลนเกมจะ

รูสึกกระวนกระวายและทายที่สุดเพื่อจะบรรลุความพึงพอใจดังกลาวจึงจําเปนตองกลับไปเลนเกม

อีกคร้ัง อีกทั้งยังรวมกับการเสริมแรงตามทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement) และการลงโทษ 

(Punishment) ซึ่งเปนลักษณะที่จะทําใหเกิดการกระทําซ้ําในภายหลังโดยลักษณะของเกม

ออนไลนนั้นการเสริมแรงเปนไปในลักษณะที่สุมการใหรางวัลเชนในการเลนนั้นผูเลนจะไดคา

ประสบการณเปนรางวัลที่มีลักษณะคงที่ แตจะมีของรางวัลพิเศษตางๆ ซึ่งจะมาแบบสุมทําใหเม่ือ

เกิดการไดรับรางวัล ผูเลนจะเกิดความพึงพอใจอยางมากที่สุดและหากยิ่งของรางวัลนั้นๆ หายาก

มากเทาไหรหรือมีความสําคัญมากเทาไหร ผูเลนจะมีแนวโนมที่ตองการกลับมาเลนซํ้ามากข้ึนเปน

ลําดับ ในทัศนะของ Skinner นั้นการใหรางวัลแบบสุมนั้นมีความแตกตางกับการใหรางวัลแบบเชิง

บวกอยูมากผลคือเมื่อนํามาประยุกตกับพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนจะเห็นไดวาผูพัฒนาเกม 

พยายามอยางเต็มที่เพื่อที่จะดึงผูเลนใหมีใจจดจออยูกับเกมมากที่สุด 
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ลักษณะดังกลาวตรงกันกับขอเสนอของ Kim and Namkoog (2008: 10-14) ที่

ไดใหขอเสนอวาสาเหตุที่ทําใหเกมออนไลนมีลักษณะและสภาพท่ีกอใหเกิดการติดเกมออนไลนคือ 

1) การมีประสบการณในการไดรับรางวัลในการเลนเกมออนไลน เปนสาเหตุที่มี

ความสําคัญอันกอใหเกิดความอยากเลนหรือการกระตุนแบบเสริมแรงเชิงบวก จากการสังเกต

พบวา ความสําคัญหรือความใหมของเกมหรือของรางวัล กระตุนใหเกิดแรงจูงใจได 

2) เกมออนไลนไดถูกออกแบบมาเพื่อใหเสพติด (Compelling) โดยเกมออนไลน

นั้นใชรูปแบบทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชนการเสริมแรงแบบสุมเปนตน และไดออกแบบมา

ใหไมมีจุดจบจึงสามารถเลนไดอยางไมจบส้ิน 

3) เด็กและวัยรุนมีภาวะพัฒนาการทางสมองที่ตอบสนองตอระบบรางวัลของ

เกมออนไลนมากกวาผูใหญ ความทาทายและต่ืนเตน กอใหเกิดความอยากท่ีจะเลนเกมอยาง

สม่ําเสมอ ไดแกลักษณะ ควบคุมได ความมีเอกลักษณ และความมีอิสระ 

4) ลักษณะที่สําคัญของเกมออนไลนอีกประการคือ ระยะเวลาการเลนที่มากข้ึน 

เทากับ การไดรับรางวัลที่มากข้ึนหรือใหญข้ึน และมีคาเทากับการเสริมแรงที่รุนแรงมากข้ึน 

งานวิจัยทางจิตเวชซ่ึงอางอิงเชิงทดลองทางวิทยาศาสตรที่ไดแสดงถึงสาเหตุที่

กอใหเกิดการติดเกมออนไลนของวัยรุน (ศิริไชย หงษสงวนศรี และ พนม เกตุมาน 2546:5-10) ซึ่ง

ไดแสดงถึงความใกลเคียงของการเสพติดสารเสพติดกับการติดเกมออนไลน โดยอธิบายวา การติด

เปนกระบวนการทางสมอง โดยในระยะแรกผูปวยเสพสารเสพติดเพราะตองการฤทธ์ิของสารเสพ

ติดที่ทําใหเกิดความสุขความเพลิดเพลินใจ แตในระยะสุดทายผูปวยจะเสพสารเสพติดเพราะมี

อาการตองการเสพ (Craving) และพฤติกรรมเสาะหาสารเสพติด (Drug Seeking) เม่ือมีส่ิงเราที่

สัมพันธกับการเสพสารเสพติด โดยไมสามารถยับยั้งความตองการดังกลาวได แมทราบดีวาจะตอง

เผชิญกับผลรายที่ตามมา อาการในระยะสุดทายนี้จะยังคงอยูหลังจากเลิกเสพแลวไป ในการ

ทํางานของสมองน้ันอาการเสพติดทุกชนิดทั้งเกิดจากการใชสารเสพติดและเกิดจากสภาพจิตระบุ

วา เกิดการกระตุนการหล่ังสาร ที่ Nucleus Aaccumbens ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกมีความสุขความ

เพลิดเพลินใจ การหล่ัง Dopamine ที่ Nucleus Accumbens จะลดลงเมื่อเกิดการติดในระยะหลัง

แตปฏิกิริยาทางสมองจะเกิดการเฉื่อยชาและลดความสนใจตอส่ิงเราตามธรรมชาติอยางอ่ืน

เนื่องจากจะกระตือรือรนในการใชสารเพื่อหล่ัง Dopamine ใหรางกายเกิดความเพลิดเพลินแทน 

และปจจัยทางสังคมจากงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยไดแสดงวา ปจจัยทางจิตสังคมซี่งอธิบายวา เกม

ออนไลนนั้นสามารถสนองตอบตอความตองการตามพัฒนาการของเด็กและวัยรุน ไดแก ความ

สนุกสนาน ความรูสึกประสบความสําเร็จ และการไดระบายความกาวราวจากแรงขับภายใน ซึ่งทํา
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ใหเด็กและวัยรุนที่มีความยอมรับในตนเองตํ่า (Self Esteem) จะรูสึกสนุกสนานและพึงพอใจกับ

ความสําเร็จจากการเลนเกมจนไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะเด็กและวัยรุนที่ขาดการอบรม

เล้ียงดูและสรางวินัยอยางเหมาะสม อีกทั้งเกมสวมบทบาทผูเลนหลายคนโลกเสมือน (MMORPG) 

ยังตอบสนองความตองการของเด็กและวัยรุนในการมีสังคมและการสรางอัตลักษณใหกับตนเอง 

การไดรับการยอมรับ ความรูสึกมีกลุมเพื่อน เหลานี้เปนปจจัยทางจิตสังคมที่ทําใหเกิดการติดเกม

ออนไลนในเด็กและวัยรุน ดังนั้นในขณะที่ชวงชีวิตเขาสูชวงวัยที่เปรียบกับหัวเล้ียวหัวตอนั้น จะเห็น

ไดวาพฤติกรรมตางๆ มีความสําคัญอีกทั้งยังเปนรากฐานในอนาคตของทั้งตนเองและประเทศชาติ 

จากอิทธิพลของทั้งสภาพปจเจกบุคคลและสภาพแวดลอมที่สงผลตอ พฤติกรรมตางๆ จึงจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองเขาใจและทดสอบถึงสภาพดังกลาว 

ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่ทาทายอยางยิ่งสําหรับพอแมผูปกครองในการเล้ียงดูบุตร

หลาน เนื่องจากเกมในปจจุบันไดพัฒนาการใชจิตวิทยาในการเสริมแรงในทางบวกใหผูเลนกลับไป

เลนซํ้าในขณะที่พอแมผูปกครองใชการเสริมแรงในทางลบเชนการทําโทษ ซึ่งผูปกครองควรมีวิธีที่

เสนอและจูงใจแกบุตรหลานอีกทั้งจากรายงานการวิจัยยังพบปจจัยที่เกี่ยวของของการติดเกมวามี

ลักษณะคลายคลึงกับการติดส่ิงเสพติดจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมองหาปจจัยเพื่อเสริมความ

เขาใจและปรับเปล่ียนวิธีการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหเกิดการติดเกมออนไลนของ

เด็กและวัยรุนในข้ันตอไป ดังนั้นจากการประมวลเอกสารขางตนจึงสรุปไดวา การติดเกมออนไลน

หมายถึง สภาพความผิดปกติจากภายในจิตใจซึ่งมีลักษณะสูญเสียการควบคุม โดยอาจมีสาเหตุ

จากปจจัยทั้งสภาพแวดลอมและสภาพจิตของบุคคลและประกอบกับเกมออนไลนเองเปนส่ิงที่

ผูผลิตพัฒนามาเพื่อดึงดูดใหผูเลน ใชเวลากับเกมนานที่สุดและตองการทําซํ้า ซึ่งผูวิจัยเช่ือวาการ

ติดเกมออนไลนเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยผลสุดทายหากขาดการควบคุมตนเอง ใน

ทายที่สุดบุคคลผูติดเกมออนไลนอยางมาก จะเปนผูที่สูญเสียสังคม และสุขภาพเสีย 

 
2.2.2 ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

2.2.2.1  ความหมายและแนวคิดของทัศนคติ 

ความหมายของทัศนคติไดมีผูเชี่ยวชาญไดใหนิยามไวดังนี้ 

Allport (1935: 798-844) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) คือ สภาวะทางจิตซึ่งทําให

บุคคลพรอมจะตอบโตตอส่ิงแวดลอมเสมอ ซึ่งลักษณะดังกลาวยอมเกิดข้ึนจากประสบการณ ซึ่ง

เปนตัวกําหนดทิศทางในการที่บุคคลจะตอบสนองตอส่ิงตางๆ และเหตุการณที่เกี่ยวของ 

Thurstone (1967) โดยใหความหมายวา ทัศนคติเปนความรูสึกดานบวกและลบ

ของบุคคลที่มีตอวัตถุทางจิตวิทยา ซึ่งวัตถุทางจิตวิทยาหมายถึง สัญลักษณใดๆ ก็ตาม บุคคล 
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ความคิด วลี คติพจน ซึ่งกลาวโดยสรุปนั้นบุคคลยอมมีความรูสึกตอวัตถุทางจิตวิทยานี้แตกตาง

กันไมวาจะเปนทิศทางบวกหรือลบก็ตาม 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 3) กลาวไววา ทัศนคติ เปนความคิดที่มีอารมณ

ประกอบ เปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยาตอสถานการณภายนอก 

พิสมัย วิบูลยสวัสด์ิ และคณะ (2528: 81-82) กลาวไววา ทัศนคติ หมายถึงความ

เชื่อความรูสึก เชิงประเมินคุณคาของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ ซึ่งผานเขามาในประสบการณของ

บุคคล ความรูสึกเชิงประเมินคานั้นสามารถเปนไดทั้งทิศทางที่เปนบวกและทิศทางที่เปนลบ ซึ่ง

สงผลใหบุคคลพรอมที่จะตอบโตตอส่ิงตางๆ 

ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ (2531: 81) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา 

ทัศนคติหมายถึง จิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลเกิดจากความรูสึกเชิงประเมินคาของบุคคล

เกี่ยวกับส่ิงนั้น คือความรูสึกวาส่ิงนั้นมีประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด เมื่อเกิดความรูสึก

พอใจหรือไมพอใจในส่ิงหนึ่ง บุคคลนั้นจะมีความพรอมที่จะกระทําตอส่ิงนั้น เปนไปในทิศทางที่

สอดคลองกับทิศทางความพอใจหรือไมพอใจในสิ่งนั้นของบุคคล ดังนั้น บุคคลจึงมีทัศนคติตอส่ิง

ตางๆ รอบตัวมากมาย รวมถึงทัศนคติตอตนเอง หรือทัศนคติตอการกระทําสิ่งอยางใดอยางหนึ่ง 

Rokeach (1966) ไดใหความเห็นวา ทัศนคตินั้นไดถูกดึงเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ 

ความเชื่อและคานิยม อาจกลาวไดวา ความเชื่อเองก็เปนความรูสึกที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดภายนอกใน

แงของการยอมรับวามีหรือไมมี (Exist or Inexist) จริงหรือไมจริง (True or Untrue) เปนหรือไม

เปน ดีหรือไมดี เปนตน ซึ่งอารมณสวนนี้ผูกพันกับอารมณความรูสึกมากกวาเหตุผล และสําหรับ 

คานิยมนั้นเปนอารมณความรูสึกอีกเชนกัน แตเปนอารมณความรูสึกภายในจิตใจของบุคคลตอส่ิง

ที่อยูภายนอกในแงคุณงามความดี และเมื่อ พิจรณาตามทัศนะนี้แลว ทําใหเกิดความใกลเคียงกับ

สภาพความเปนจริงมากข้ึน ถึงความใกลชิดในการเลือกที่จะกระทําพฤติกรรมตางๆ หากมีโอกาส

ของ ทัศนคติ คานิยมและความเชื่อ ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน 

พันธุมนาวิน ที่รวมเอาลักษณะของทัศนคติ ความเช่ือและคานิยม เปนสาเหตุหนึ่งในการมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคคล 

แนวคิดเร่ืองทัศนคติ (Attitude)  เปนลักษณะทางจิตของบุคคล ซึ่งเปนผลจาก
จิตใจที่ไดจากกการเรียนรูรวมเขากับสถานการณปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดจิตลักษณะที่เกิดข้ึน
ตามสถานการณซึ่งในทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมไดอธิบายไววาเปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของ

บุคคล ประสบการณในอดีตตางๆ กอใหเกิดการเรียนรู ซึ่งนักจิตวิทยากลุมจิตวิเคราะห ไดให
ความสําคัญกับประสบการณที่รุนแรงและฝงใจในวัยเด็ก กอใหเกิดปรากฏการณตางๆ เชน ความ
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กาวราวในเด็ก อาการซึมเศราจากการถูกทารุณ ประสบการณในการเรียนเชนการถูกดุดาอยาง
รุนแรงจากครูอาจทําใหเด็กฝงใจและทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอวิชานั้น ในทางกลับกัน การยกยอง

ชมเชยของครูทําใหเด็กเกิดกําลังใจและเกิดทัศนคติที่ดี กอใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการและเอาใจใส
ในการเรียนในทายที่สุด การเรียนรูจึงเปนหัวใจสําคัญในการสรางทัศนคติของบุคคลเพราะการที่
คนเราเกิดข้ึนมายอมไมไดพกเอาความรูสึกเช่ือไมเช่ือส่ิงใดติดตัวมาดวย ความกลัวงู ความกลัวส่ิง
ตางๆ ความชอบหรือไมชอบเช้ือชาติเผาพันธุ ส่ิงเหลานี้ไมไดมีมาแตกําเนิด หากแตเกิดจาก

กระบวนการอื่นใดทางสังคมอยางเชน สภาวะครอบครัวการอบรมส่ังสอน สภาวะทางสังคมเชน
โรงเรียนที่เรียน กลุมเพื่อนที่ทํากิจกรรมรวมกัน รวมไปถึงการมีคูรักเหลานี้เปนตัวหลอหลอมความ
เช่ือ ทัศนคติ คานิยม ของบุคคล อาจกลาวไดวาประสบการณและการเรียนรูในอดีตสรางใหเกิด
ทัศนคติในเร่ืองนั้นอีกทั้งปจจัยดานสภาพจิตเชน สภาพวิตกกังวล หรือสภาพความเครียดยอม

สงผลโดยตรงตอทัศนคติส่ิงเปนลักษณะทางสภาพจิตใจ กลาวโดยสรุปแลว ทัศนคติเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมในอนาคต การกอใหเกิดทัศนคติที่พึงประสงคยอมกอใหเกิดพฤติกรรมที่
ตองการไดไมมากก็นอย  

Triandis (1971: 3-6) กลาววา ทัศนคตินั้น ประกอบไปดวยองคประกอบดังนี้ คือ  

องคประกอบการรูเชิงประเมินคา (Acognitive Component) คือ ความเชื่อเชิง
ประเมินคาเก่ียวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ดีเลว มีประโยชนใหโทษ ตอตนเองอยางไร ดังนั้น การวัด
องคประกอบแรกของทัศนคติอยางแมนตรงจะตองวัดความรูสึกเชิงประเมินคาเกี่ยวกับเร่ืองที่
ตองการทําการศึกษาของบุคคลนั้น ซึ่งความรูในเร่ืองหนึ่งๆ จึงมีความสําคัญมากตอทัศนคติเร่ือง

นั้น (งามตา วนินทานนท 2535: 212) 
องคประกอบทางความรูสึก (An Affective Component) คืออารมณของบุคคลที่

เกี่ยวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งตองมีทิศทาง เชนความชอบไมชอบ พอใจไมพอใจ องคประกอบนี้ของ
ทัศนคติของบุคคลควรจะสอดคลองกับทิศทางขององคประกอบแรกของทัศนคติ กลาวคือ หาก

บุคคลมีความเช่ือวาส่ิงนั้นเลวหรือใหโทษ บุคคลยอมไมพอใจหรือไมชอบสิ่งนั้น เปนไปอยาง
สอดคลอง ในสวนขององคประกอบทางความรูสึก อาจไมสามารถวัดไดอยางแมนยําแตเปนสวนที่
สําคัญที่สุดของทัศนคติ เปนองคประกอบที่แยกเอาทัศนคติออกจากความเช่ือ ซึ่งทัศนคติคือความ

เชื่อถือที่ประกอบดวยการประเมินคาและความรูสึกในเร่ืองนั้น (งามตา วนินทานนท 2535: 214) 
องคประกอบความพรอมกระทํา (A Behavioral Component) เนื่องจากทัศนคติ

เปนลักษณะทางจิตใจที่ตองแยกศึกษาจากพฤติกรรมที่เกี่ยวของ ดังนั้นองคประกอบนี้จึงเปนการ
รายงานพฤติกรรมหรือเปนการวัดปริมาณของพฤติกรรมโดยตรงไมได แตจะตองใชการวัดลักษณะ

ทางจิตใจที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ตองการศึกษา คือเมื่อมีองคประกอบทัศนคติรวมเขากับโอกาส
ที่จะกระทํา ก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นในที่สุด 
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2.2.2.2  ความหมายของทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

เนื่องจากตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเปนตัวแปรที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง 

จึงไมสามารถใชนิยามหรือขอคําถามที่ใชวัดมากอนได ดังนั้นจึงใชการอนุมานจากขอคําถามขอ

นิยามที่มีความใกลเคียง ใหถูกตองตามทฤษฎีจึงมีความสําคัญ 

จากแนวคิดเร่ืองทัศนคติที่ไดกลาวมาในชวงตน หมายถึง องคประกอบการรูเชิง

ประเมินคา องคประกอบความรูสึก และองคประกอบความพรอมการกระทํา ในเร่ืองหนึ่งๆ ซึ่งใน

ที่นี้คือเร่ืองการเลนเกมออนไลนดังนั้น ทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลน จึงมีความหมายถึงจิต

ลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลเกิดจากความรูสึกเชิงประเมินคาของบุคคลเกี่ยวกับการเลนเกม

ออนไลน คือความรูสึกวาเกมออนไลนนั้นมีประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด และการเลนเกม

ออนไลนเมื่อมีความพรอมหรือเลนเกมออนไลนเม่ือมีโอกาสเอ้ืออํานวย ตัวแปรทัศนคติที่ดีตอการ

เลนเกมออนไลนนั้น ผูวิจัยไดสรางโดยการวิเคราะหและสังเคราะหอีกทั้งเทียบเคียงลักษณะการมี

ทัศนคติที่ดีในดานอ่ืนๆ เพื่อกําหนดเปนตัวแปรและมีลักษณะสําคัญที่วาการวัดพฤติกรรมใดควร

วัดทัศนคติในเร่ืองนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาผูมีทัศนคติที่ดีตอ

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากจะเปนผูมีพฤติกรรมอันพึงประสงคในเร่ืองนั้นมากตามไปดวย เชนพฤติกรรมการ

เลือกคบเพื่อนอยางเหมาะสม พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร พฤติกรรมการนับถือ

พระพุทธศาสนา พฤติกรรมการใชสารเสพติดของนักเรียน พฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่

ทองเที่ยว พฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียน เปนตน พฤติกรรมเหลานี้เหลานี้ลวนแตเกิด

มาจาก ทัศนคติที่ดีตอเร่ืองดังกลาวทั้งส้ินหากกลาวโดยสรุปแลวการเรียนรูและประสบการณ

กอใหเกิดทัศนคติและจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทายที่สุด การวัดทัศนคติจึงจําเปนตองวัด

ลักษณะที่ประกอบกันข้ึนเปนทัศนคติ 3 ประการคือ ความรูเชิงประเมินคา ความรูสึกและความ

พรอมในการกระทํา การสรางเคร่ืองมือจึงจําเปนตองคํานึงสวนนี้เปนสําคัญ  

จึงสรุปไดวา ทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลน หมายถึง ลักษณะทางจิตใจ ที่

เกิดจากความรูสึกเชิงประเมินคาอยางมีทิศทางเปนบวกหรือเปนลบ ชอบหรือไมชอบ ในเร่ืองการ

เลนเกมออนไลน และมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรมไปตามทัศนคตินั้นหากมีโอกาสซึ่งดังนั้น 

ทัศนคติที่ดีตอเลนเกมออนไลนนั้นจะสงผลในเชิงบวกตอการติดเกมออนไลนของบุคคลดวยเหตุผล 

2.2.2.3  สาเหตุของทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

สาเหตุของการเกิดทัศนคตินั้น อาจอนุมานไดจากสาเหตุการเกิดพฤติกรรม 

เนื่องจากความใกลชิดของปจจัยพฤติกรรมกับปจจัยทัศนคติ ซึ่งทัศนคตินั้นคือ ความรูเชิงประเมินคา 

ความรูสึก และความพรอมการกระทํา ทัศนคติจึงเกิดไดจากการเรียนรูและการดูแลโดยครอบครัว 
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การควบคุมดูแลตนเอง เชื่อวาตนเองสามารถทําส่ิงตางๆ ได และลักษณะพิเศษของเกมออนไลน

คือ การสรางตัวละครแทนตนจึงมีแนวโนมวาผูที่เขาใจตนเองจะเปนผูที่มีทัศนคติในการเลนเกม

นอย จากการประมวลเอกสารขางตน และเชื่อวาการเรียนรูและประสบการณในอดีตตางๆ จะทํา

ใหเกิดทัศนคติ ดังนั้นพอแมผูปกครองจึงตองใหความสนใจแกการอบรมส่ังสอนและสรางเสริม

ประสบการณที่เหมาะสมแกบุตรหลาน จึงเกิดเปนสมมุติฐานดังนี้ 

H1 : ทัศนคติที่ดีในเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการติดเกมออนไลน 

H2 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติที่ดีในการ

เลนเกมออนไลน 

H3 : สุขถาพจิตมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

 
2.2.3  การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

2.2.3.1 ความหมายของการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้น เปนสวนหนึ่งในทฤษฎีการพัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของบุคคลในชวงอายุ 15-20 ปแรกของชีวิต เปนจิตลักษณะหนึ่งที่มีความสําคัญและ

สามารถบงช้ีถึงความสามารถในการปรับตัวไดของบุคคลซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้ที่มี

กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงอายุดังกลาวอีกทั้งยังมีงานวิจัยที่

ยืนยันถึงลักษณะที่พึงประสงคของผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกสูงโดยมีนักวิชาการไดใหคํา

นิยามไวตางๆ ดังเชน 

Erikson (1968) และ Waterman (1986) กลาวในทิศทางเดียวกันวาเอกลักษณ

แหงอีโกหมายถึง ความเช่ือคานิยม จุดมุงหมายและการแสดงตนในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ยอมรับวา

ตนเองแตกตางกับคนอ่ืนและเหมือนกับคนอ่ืนในบางเร่ือง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541: 14) ใหความหมายของเอกลักษณแหงอีโกวา 

หมายถึง โครงสรางบุคลิกภาพของบุคคล ที่เกิดจากการรูจักตนเองและยอมรับวาตนมีลักษณะ

คงที่ และตอเนื่องมาแตเด็ก จนถึงผูใหญ  

Conger (1973 quoted in La Voice. 1976: 372 ) กลาววาเอกลักษณแหงอีโก

เปนสภาวะที่บุคคลยอมรับวาตนเองแตกตางจากผูอ่ืน ความแตกตางนี้ทําใหเกิดบูรณาการใหคงที่

อยูอยางสืบเนื่องกัน ระหวางปจจุบันกับอดีต ซึ่งเปนไปอยางตอเนื่อง 

อุษา ศรีจินดารัตน (2533: 16) กลาววา เอกลักษณแหงอีโก หมายถึง ความเขาใจ

ในตนเองวาตนเองเปนใคร มีความคิดในเร่ืองการแสดงออกของตนเอง เพื่อการดําเนินชีวิตใน

แนวทางใดแนวทางหนึ่งยอมรับความแตกตางและความเหมือนของบุคคลในเร่ืองตางๆ 



24 
 

Marcia (1980 quoted in  Waterman 1984: 188-189) ไดกลาววา เอกลักษณ

แหงอีโกเปนโครงสรางแหงตน (Self-Structure) ที่อยูภายในบุคคลซึ่งเปลี่ยนไปตามแรงขับ 

ความสามารถเชื่อและประวัติความเปนมาในการปรับตัวของแตละบุคคล โครงสรางของ

พัฒนาการที่ดีทําใหเกิดความเปนตัวเอง ความเหมือนและความแตกตางกับผูอ่ืนและทําใหเกิด

จุดเดนและจุดดอยในแนวทางของตนเอง สวนโครงสรางที่ไมดีนั้นทําใหเกิดความสับสนในตนเอง 

Waterman (1988: 192) ไดกลาววา เอกลักษณแหงอีโกมีลักษณะของ ความเชื่อ 

คานิยม จุดมุงหมายและการแสดงตนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึ่งสอดคลองกับการปรับตัว ทําใหเกิด

ความยอมรับในความเหมือนและแตกตางของตนเองกับผูอ่ืน 

2.3.2.2  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development Theory) เปน

ทฤษฎีที่สําคัญอยางยิ่งในดานพฤติกรรมศาสตร โดยผูพัฒนาทฤษฎีคือ Erik Erikson เมื่อป 

ค.ศ.1950 โดยสวนตัวของอีริกสันนั้นไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก ซิกมัน ฟรอยด จึงเร่ิมตนการ

พัฒนาทฤษฎีจากการวิเคราะหผูปวยโรคจิต ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนทฤษฎี พัฒนาการทางสังคม 

โดยมีจุดเนนที่มองวามนุษยมีประสบการณตอเนื่องมาต้ังแตกําเนิด ในการตอสูด้ินรน แกปญหา

และปรับตัว เม่ือเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซึ่งเปล่ียนไปตามอายุที่เพิ่มมากข้ึน สวน

ผูอ่ืนในสังคมก็จะเรียกรองใหพวกเขาปรับเปลี่ยนเปล่ียนแปลงความคิดอยูอยางตอเนื่อง โดยอีริค

สันไดแบงชวงชีวิตมนุษยจากแรกเกิดถึงอายุ 80 ปไว 8 ชวง ตามการเปล่ียนแปลงทางรางกายและ

สมอง โดยหลักสําคัญนั้นอีริคสันเชื่อวาการที่มนุษยไมสามารถปรับตัวหรือตอสูไดในชวงตนของ

ชีวิตจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาในการปรับตัวไปจนตลอดชีวิต โดยมองภาพวาในข้ันที่ 

1-4 เปนการสะสมประสบการณในการแกปญหา และการปรับตัวเพื่อสรางเอกลักษณแหงอีโกใน

ข้ันที่ 5 และในสวนข้ันที่ 6-8 เปนข้ันนําเอาเอกลักษณของตนไปใช หลักการสําคัญในการวัดจึง

จําเปนตองมองบริบททางสังคมและอายุของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ และสาเหตุของการปรับตัว

ไดมากเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับสาเหตุ 3 ประการคือ 1. การเปลี่ยนแปลงดานสรีระในแตละชวงของ

ชีวิตจะทําใหบุคคลมีความสามารถ ความอยาก ความตองการที่แตกตางกันไปตามชวงอายุ  2.

การเรียกรองของบุคคลรอบขางและสังคมในแตละชวงอายุตองปฏิบัติรับผิดชอบในเร่ืองที่แตกตาง

กันออกไปตามชวงวัยของตน โอกาสหรือสถานะภาพของตน 3. ปริมาณการปรับตัวไดของบุคคล

ในชวงกอน คือ ถาปรับตัวไดมากในชวงกอนก็จะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวและแกปญหาใหม

ในปจจุบันไดมากดวยสําหรับความสามารถในการปรับตัวทางอารมณทั้ง 8 ข้ันตอนมีรายละเอียด

ดังนี้ 
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ข้ันที่ 1 ความไววางใจ -ไมไววางใจข้ันพื้นฐาน (Basic Trust vs. Distrust) ต้ังแต

อายุ 0 จนถึงขวบคร่ึง พัฒนาการชวงนีข้องทารก เด็กจะตองการเพียงแตอาหาร ความอบอุน ความ

สะอาด การนอนหลับ มารดาหรือผูดูแลมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอเด็ก ซึ่งถาหากมีอารมณและ

ทัศนคติที่ดีตอเด็ก รักและยอมรับเด็กใหความสุขสบายทั้งทางรางกายและจิตใจ หากผูรับผิดชอบ

กระทําอยางเหมาะสมเด็กจะเกิดความรูสึกมั่นคง ไววางใจผูเล้ียงและรูสึกผอนคลายไมเครียด ถา

มารดาวิตกกังวลหวาดกลัวการเลี้ยงเด็ก อาการตางๆยอมปรากฏและสงผลกระทบตอเด็ก เชน

ความเครียดทําใหหัวใจเตนแรง ความวิตกกังวลสงผลตอกลามเนื้อซ่ึงเด็กสัมผัสและรูสึกไดจาก

การอุม ในชวงเวลาดังกลาวเด็กทารกที่สามารถปรับตัวไดจะเกิดความรูสึกไววางใจผูเล้ียงดู เชน

มารดา เด็กจะรูสึกมั่นใจและมั่นคงภายใตการเล้ียงดูกอใหเกิดความไมกลัวสภาพแวดลอม กลาที่

จะรับความเปล่ียนแปลงที่ตนไมสามารถทํานายไดควบคูไปกับมารดาที่ใหกําลังใจและสนับสนุน

ตน ในขณะเดียวกันสําหรับเด็กที่ไมสามารถปรับตัวได อาจเกิดอาการเชน ความยากลําบากในการ

รับประทานอาหาร การยอย การหายใจและการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย เด็กจะรูสึกไม

สะดวกสบาย กอใหเกิดความระแวงและไมไวใจผูเล้ียงดูตน กอใหเกิดความกลัวตอสภาพแวดลอม

กลัวโลกและรูสึกไมมั่นคง จนทําใหกลายเปนเด็กที่เอาใจยากและไมพรอมรับการเปล่ียนแปลง

ตางๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตที่ไมสามารถทํานายได ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุปวาในชวงเร่ิมตนของ

ชีวิตมนุษยความมั่นใจ ทัศนคติที่ดีของผูดูแลมีความสําคัญที่สุดตอการเล้ียงดู 

ข้ันที่ 2 ความเปนตัวของตัวเอง - ความสงสัยอับอาย (Autonomy vs. Shame 

and Doubt) เด็กในชวงอายุ 1 ขวบคร่ึงถึง 3 ขวบ เปนเด็กวัยที่มีพัฒนาการทางกลามเนื้อและการ

เคล่ือนไหวมากข้ึน สามารถสํารวจสภาพแวดลอมโดยการเดินและวิ่งเองไดแลว ซึ่งเด็กในวัยนี้

ตองการใชความสามารถในสวนนี้ของตนและกระตือรือรนในการสํารวจสภาพแวดลอม ตองการ

อิสระจากผูใหญและจะวี้ดสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในครอบครัวมากข้ึน มารดาตองมีทัศนคติที่ดีและ

มองเห็นและยินดีในความสามารถใหมของเด็ก เอาใจใสและติดตามความเจริญเติบโตอยาง

ใกลชิด ยอมรับความเปล่ียนแปลงทางดานความสามารถของเด็กและความตองการที่จะสํารวจ

สภาพแวดลอมของเด็ก ตองใชความใจเย็นและมอบการตัดสินใจบางดานใหแกเด็ก เชน การตัก

ขาวกินเอง การแตงตัวเอง และในการใชความเขมงวดเพื่อใหเด็กเช่ือฟง จะตองไมใชคําวา “อยา” 

หรือ “หาม” บอยเกินไปควรทําใหเกิดความหมายคือ เมื่อหามเม่ือใดเด็กควรเขาใจและหยุดการ

กระทํา เนื่องจากเด็กยังไมสามารถเขาใจขอบเขตการกระทําของตนได ผูดูแลจึงตองสามารถ

กําหนดขอบเขตการกระทําของเด็กอยางเหมาะสม ควรสงเสริมรวมทั้งใหโอกาสและสรางสภาวะที่

เหมาะสมในการที่เด็กจะทํากิจกรรมตางๆ ได เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความสามารถทางกลามเนื้อได
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อยางเต็มที่ ในชวงนี้ของวัยเด็กที่ปรับตัวไดจะมีความรูสึกเปนตัวของตัวเอง คนพบตัวเอง และ

คนพบสภาพแวดลอมโดยเด็กจะเรียนรูและเขาใจความสามารถของตน อีโกจะเร่ิมพัฒนาในชวงนี้

ซึ่งจะนําไปสูความสามารถควบคุมตนเองและการจัดระเบียบใหกับตนเอง ในชวงนี้เด็กจะเร่ิมฝก

ควบคุมการขับถายซึ่งเปนการพัฒนาพลังอีโก สําหรับเด็กที่ไมสามารถปรับตัวไดจะมีความรูสึกวา

ตนเองมีความสามารถดานตางๆจริงหรือไม เมื่อตองการทดลองความสามารถทางกลามเน้ือของ

ตน อาจโดนผูดูแลดุดาหรือคอยควบคุมอยางเขมงวดและหามปรามอยูตลอดเวลา ทําใหเด็กเช่ือวา

ตนเองไมสามารถทําไดและทําไมดีที่ซุกซนแบบนั้น เด็กบางคนจะข้ีกลัว ไมกลาทําส่ิงแปลกๆใหมๆ 

เพราะความไมกลาและไมไววางใจในสภาพแวดลอมแตเดิม กอใหเกิดการไมพัฒนาของพลังอีโก 

ทําใหเด็กไมสามารถควบคุมและจัดระเบียบแกตนได ปริมาณและคุณภาพของการควบคุมในวัยนี้

ผูใหญจะเปนสาเหตุของทัศนคติของเด็กตอองคการทางสังคมและตออุดมคติตอสังคม 

ข้ันที่ 3 ความคิดริเร่ิม – ความรูสึกผิด (Initiative vs Guilt) ชวงอายุ 3-6 ขวบ 

พัฒนาการในชวงอายุนี้ เด็กจะมีความสามารถทางการเคล่ือนไหวและทางการรูการคิดเพิ่มมากข้ึน 

เด็กจะมีความคลองแคลว ปราดเปรียว กลาหาญอยางนาหวาดเสียว อยากลองทําส่ิงแปลกใหม 

เด็กจะทดสอบความสามารถ ความสันทัด และอํานาจของตนเอง เมื่อวุนวายและไปยุงกับคนอ่ืน

มากๆ หรือเกิดพลาดพล้ังทําของเสียหาย หรือทําใหคนอ่ืนบาดเจ็บ เด็กก็จะรูสึกผิดขณะเดียวกันก็

อยากเปนเอกเทศ บางขณะเด็กก็กลับรูสึกอยากพึ่งพาคนอ่ืนมากอยูอยางเดิมเหมือนเมื่อข้ันที่ผาน

มา จึงอาจเกิดการปฏิเสธความอยากริเร่ิมและความอยากสํารวจของตนเสีย บิดามารดาของเด็ก

ในชวงนี้ควรใหเด็กไดรวมทํางานและเลนกับตน เพื่อจะไดมีโอกาสถายทอดคานิยมไปสูเด็ก ผูดูแล

ตองจัดสรรงานใหแกเด็กและใหความเปนเอกเทศในงานที่ไมยาก ซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจ ควรเปน

งานที่เด็กสามารถทําไดอยางไมยากจนเกินไป ผูดูแลตองมีความอดทน เมื่อเด็กทํางานไมเรียบรอย 

ไมควรดุดาและเม่ือเด็กพอทําไดบางก็ควรใหกําลังใจและสงเสริม การเลนในชวงอายุนี้สําคัญตอ

จิตใจของเด็กมาก เพราะการเลนจะชวยลดความขัดแยงระหวางความคิดริเร่ิม และความรูสึกผิด 

เมื่อเด็กไดเลนกับเด็กรุนเดียวกัน จะเปนทางออกใหเด็กผานปญหาที่แกไมตก เด็กที่สามารถ

ปรับตัวไดในชวงนี้จะคนพบวาตนชอบทําอะไรบางและพยายามพัฒนาทักษะดานนั้นใหมากข้ึนซ่ึง

เด็กจะพบทั้งความสําเร็จและความลมเหลว ถาเกิดความลมเหลวเด็กที่ปรับตัวไดดีจะลืมไดเร็ว

และพยายามใหมอีกคร้ัง มีการควบคุมและจัดระเบียบใหกับชีวิตตนเองมากข้ึน สวนเด็กที่ไม

สามารถปรับตัวได จะเกิดความสงสัยในความสามารถของตน หรือทําอะไรดวยตนเองไมคอยได

หรือทําไดไมคอยดี ตองการพึงพาผูใหญอยูตลอดเวลา ปฏิเสธความคิดริเร่ิมของตนเองถาขัดแยง

กับการพึ่งพา 
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ข้ันที่ 4 ความขยันขันแข็ง – ความมีปมดอย (Industriousness vs. Inferiority) 

ชวงอายุ 7-12 ป ในชวงอายุกอนวัยรุนนี้ เด็กจะแสดงความสามารถของตนเองทั้งในขณะเลนและ

ทํางาน เด็กจะพัฒนาทักษะของตนเองข้ึนจะแสดงบทบาทมากข้ึนเชนการเลนสวนครัว ทํากับขาว 

เลนขายของ เปนตน ชวงนี้เด็กจะพยายามทําส่ิงตางๆใหสําเร็จ เพราะไมอยากมีปมดอย เม่ือทําส่ิง

ใดสําเร็จก็จะมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานมากข้ึน ซึ่งเปนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาความสามารถ

ทางการเรียนตอไป ผูดูแลในชวงนี้ตองถายทอดความฉลาด ความดีใหกับเด็ก โดยหากผูดูแล

บกพรองบางประการ เด็กจะแสวงหาบุคคลอ่ืนที่มีความสามารถ หรือผูที่มีการยอมรับในสังคม

มากกวาเปนแบบอยาง 

ข้ันที่ 5 ความมีเอกลักษณ – ความสับสนในเอกลักษณ (Identity Achievement 

vs Identity Diffusion) ชวงอายุ 13-19 ป ในชวงนี้พัฒนาการของเด็กจะเดนชัดอยางยิ่งในเร่ืองเพศ

และพรอมที่จะกระทําตนเปนผูใหญ แตก็มีการกลับเปนเด็กในบางครั้ง ในชวงวัยนี้เด็กจะมีความ

ตองการภายในดานเพศ ความตองการทดลองส่ิงแปลกใหม กอใหเกิดความขัดแยงกับปทัสถาน

ของสังคมภายนอกกับความตองการทดลองสิ่งแปลกใหมของตน หากวัยรุนสามารถปรับตัวได จะ

ทําใหเกิดความสมดุล แตสําหรับผูที่ไมสามารถปรับตัวไดความตองการอยากเอาชนะอาจ

กอใหเกิดทําใหกลายเปนอันธพาล ติดยาเสพติด สถานที่ และโอกาสแกวัยรุนในการทดลอง

บทบาทใหมๆที่ตองการในบางโอกาสและคอยดูแลหางๆและใหคําแนะนําแกวัยรุน ผูดูแลควร

แสดงออกถึงความภูมิใจในความเปล่ียนแปลง เห็นอกเห็นใจใหคําปรึกษาไดทุกสถานการณ และ

ชวยแสวงหาเอกลักษณในทางบวกใหแกวัยรุน ขอสําคัญคือเด็กวัยนี้เพื่อนมีอิทธิพลมาก ผูดูแล

ตองเขาใจและใจกวางเปล่ียนบทบาทจากผูนําและมีอํานาจตัดสินใจเปนผูใหคําแนะนําและ

หุนสวนของลูก ความวางใจของเด็กวัยนี้ตอผูดูแลจะปูทางในอนาคตใหเด็กในอนาคตและวัยนี้เปน

วัยที่ตองการความเอาใจใสมากที่สุดและสับสนมากที่สุด วัยนี้เปนวัยที่บุคคลจะบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโกได โดยมีที่มาจากสองแหลงคือ 1.ความสามารถของบุคคล วัยรุนจะคิดวาตนแตกตางจาก

คนอ่ืน เพราะสามารถจะทําส่ิงโนนส่ิงนี้ได ในขณะที่คนอ่ืนทําไมได 2.จากการเทียบเคียงและ

เลียนแบบจากผูที่เด็กเล่ือมใสศรัทธาการสรางเอกลักษณนี้เปนกระบวนการจิตใตสํานึก ซึ่งอาจ

กอใหเกิดวิกฤตทางเอกลักษณซึ่งวัยรุนตองการแสวงหาบทบาทที่เหมาะสมใหกับตนเองที่จะ

วางตัวในสังคม 

ข้ันที่ 6 ความสนิทชิดใกล – ความโดดเด่ียว (Intimacy vs Isolation) ชวงอายุ 25-

35 ป ผูใหญตอนตนเร่ิมรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว รับผิดชอบตอสังคม มีความเปนอิสระ

มากกวาวัยกอนๆ บุคคลที่บรรลุเอกลักษณแหงอีโกในวัยกอน จะสามารถแบงปนความเชื่อ
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ความสุขและความตองการใหแกผูอ่ืนได เปนคูครองที่ดีเปนพอแมที่มีความอดทนและมีทัศนคติที่ดี

ในการเล้ียงเด็ก ซึ่งแตกตางกับผูที่ไมสามารถบรรลุเอกลักษณไดในข้ันกอนทําใหเปนผูโดเด่ียว แม

จะมีคูครองหรือมีบุตรแลวก็ตาม การทํากิจกรรมในวัยนี้ควรเปนกิจกรรมที่สามารถทําไดทั้งสองเพศ 

ข้ันที่ 7 การสรางขยาย – ความลาถอย (Generativity vs Stagnation) ชวงอายุ 

36-59 ป การเปนผูใหญอยางสมบูรณและเขาสูวัยกลางคน ทําใหบุคคลบางคนเปนผูที่ยอม

รับผิดชอบตอสังคมพรอมที่จะสนับสนุนคนรุนหลัง เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ ในความสัมพันธ

ตางๆที่มีกับผูอื่น เปนหัวหนางานและเปนหัวหนาครอบครัวที่มีขนาดใหญ อบรมเล้ียงดูบุตร ดวย

ความเอาใจใสใหการศึกษา สงเสริมอาชีพและเปนพลเมืองดี ถาเปนผูใหญที่มีความลาถอยจะเปน

ผูที่สนใจแตตนเอง เร่ิมความเจ็บปวยเร้ือรังและปฏิเสธเร้ือรังและปฏิเสธความรับผิดชอบตอสังคมมี

ความอยากไมมีที่ส้ินสุด 

ข้ันที่ 8 ความภาคภูมิใจในเกียรติของตน – ความส้ินหวัง (Integrity vs Despair) 

ชวงอายุ 60-80 ป ผูใหญที่ปรับตัวไดจะเกิดความคิดปรีชาญาณ เล็งเห็นความตอเนื่องของ

กาลเวลา รูถึงสภาพความเปนไปของสังคมและโลก ไมกลัวความตายเขาใจโดยสภาพ ทําใหเกิด

ความสุขและเปนที่เคารพนับถือแกบุคคลรุนหลัง มองวาตนไดทําประโยชนมาอยางที่สุดแลว เกิด

ความภูมิใจในตนเอง สวนผูที่ไมสามารถปรับตัวไดในชวงอายุนี้ จะรูสึกหมดหวังและวิตกกังวล 

หมดกําลังใจและขากกําลังใจในการใชชีวิต 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมขางตนจุดเนนของงานวิจัยชิ้นนี้อยูที่

พัฒนาการข้ันที่ 5 ในทฤษฎีของอีริคสันนั้น ไดเนนการพัฒนาอีโกของบุคคล ซึ่งแบงออกเปนแปด

ระดับตามชวงอายุซึ่ง เช่ือวาต้ังแตข้ันที่ 1-4 เปนการสะสมประสบการณเพื่อสรางเอกลักษณแหงอี

โกข้ึนเพื่อ บรรลุในข้ันที่ 5 และนําไปใชในข้ันที่เหลือ 6-8  

เอกลักษณแหงอีโก หมายถึง โครงสรางบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรูจัก

ตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้น

บุคคลก็จะเขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนดไว มองวาลักษณะ

ความรูความสามารถของตนน้ันสอดคลองและเปนที่ตองการของสังคม จนเกิดเปนความม่ันใจใน

การทํากิจกรรมตางๆ (Erikson 1968 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2541: 14. ทฤษฎี การวัด

และงานวิจัย เอกลักษณแหงอีโก ในคนไทยและเทศ. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคมสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.) 

แนวทางในการบรรลุและวัดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้นมีสองแนวทางใหญ
คือ แนวทางหนึ่งนั้นแบงประเภทของพัฒนาการของอกลักษณของอีโกเปน 4 สถานภาพ (Mercia 
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1966) กําหนดข้ึนโดยมิติสําคัญสองมิติคือ การเกิดวิกฤตทางเอกลักษณและมิติของการตกลงใจ
หรือการผูกมัดตน จนถึงข้ันที่เรียกวาการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกซึ่งหมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจ
เลือกทางชีวิตโดยการศึกษาพจิรณาขอมูลอยางถองแทและตกลงใจในการเดินตามทางทีเ่ลือก โดย
ที่เอกลักษณ (Identity) คือการรับรูความหมายที่เกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืนในบริบทของสังคมและ
แนวทางที่สองคือแนวทางด้ังเดิมของอีริคสันที่เช่ือวาเกิดจากพัฒนาตอเนื่องจากวัยกอนๆ โดยการ
วัดปริมาณของอาการที่หลงเหลือจากการที่บุคคลไมสามารถปรับตัวไดอยางสมบูรณ แตไม
เหมาะสมกับบุคคลที่ไมไดอยูในข้ันดังกลาว 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการบรรลุเอกลักษณแหงอี
โก เปนข้ันตอนสําคัญในชีวิตมนุษยตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ถือเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญ
ในการที่จะทําใหบุคคลมีทิศทางในการดําเนินชีวิตที่ชัดเจน เปนสวนบูรณาการทางจิตที่สําคัญ 
เปรียบเสมือนการวางตําแหนงและกําหนดทิศทางใหกับชีวิตในอนาคต และประการสําคัญความ
สับสนในเอกลักษณกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได สอดคลองในงานวิจัยทั้งไทยและ
ตางประเทศ ดังนั้นการศึกษาในสวนตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกจึงเปนสวนประกอบอัน
สําคัญในการศึกษาการติดเกมออนไลนในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.3.2.3  สาเหตุของการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 
จากทฤษฎีนั้น การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกคือการที่บุคคลแสวงหาตัวตนท่ี

แทจริงของตนในแงมุมตางๆ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาในข้ันอ่ืนๆกอนหนา ที่ไดผานมา
สะสมไว รวมเขากับลักษณะสถานการณที่ประสบ และลักษณะจิตใจ กอใหเกิดการเผชิญหนากับ
ปญหาและความแปรปรวนของอารมณของตนเอง ที่เกิดจากการเปนวัยรุน ดังนั้นการบรรลุ
เอกลักษณแหงอีโกอันเกิดจากลักษณะทางจิตและสุขภาพจิตเดิม รวมเขากับลักษณะสถานการณ
ที่ประสบ ซึ่งวัยรุนเปนวัยที่ตองการการยอมรับจากเพื่อนเปนอยางมาก ดังนั้นจึงสรุปไดวา การ
บรรลุเอกลักษณแหงอีโก หมายถึงโครงสรางบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรูจักตนเองและ
ยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นบุคคลก็จะ
เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนดไว มองวาลักษณะความรู
ความสามารถของตนนั้นสอดคลองและเปนที่ตองการของสังคม จนเกิดเปนความมั่นใจในการทํา
กิจกรรมตางๆ จึงไดขอสมมุติฐานคือ 

H4 : การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธพิลเชงิลบตอการติดเกมออนไลน 
H5 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนนุใชเหตุผลมีอิทธิพลเชงิบวกตอการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 

H13 : การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธพิลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน 
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2.2.4  ลกัษณะการมุงอนาคตควบคุมตน 
2.2.4.1  ความหมายของลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตน 
ตัวแปรการมุงอนาคตควบคุมตน นั้นเปนสวนบูรณาการของสองสวนสําคัญคือ 

การมุงอนาคต และ การควบคุมตนเอง ซึ่งกอใหเกิดลักษณะที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคได 
โดยอาจมีปจจัยพื้นฐานดานสภาวะทางจิตใจเชนสุขภาพจิต หรือการเชื่อในอํานาจตนเปนตน 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536: 38) การมุงอนาคต คือ ความสามารถใน
การเห็นการณไกล เล็งเห็นส่ิงที่จะเกิดกับตัวเองในอนาคตและเห็นความสําคัญของส่ิงที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520: 35) การควบคุมตนเอง เปนการที่บุคคลนั้น
แสดงออกไดถึงพฤติกรรมของการรอไดในสภาพการณตางๆเปนการมีความสามารถลดความ
ตองการในปจจุบันของตนเอง เพราะเล็งเห็นถึงผลรายที่จะตามมาสูตนเองในอนาคต เชน การสอบ
ไมผาน การไมไดรับการยอมรับจากสังคม หรืออ่ืนๆ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือการมีความ
พยายามหรือพากเพียรในปจจุบัน เพื่อจุดมุงหมายที่ตนมองไวอนาคต  

วิลาสลักษณ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท และวีริณธ ธรรมนารถสกุล (2547: 40-
46) กลาววาจิตลักษณะเร่ืองการมุงอนาคตควบคุมตนเองนั้นทั้งสองสวนจะตองเกิดข้ึนในลักษณะ
สอดคลองกันในปรากฏการณเดียวกัน กลาวคือ บุคคลตองมีความตองการผลในอนาคตมากกวา
ผลในปจจุบัน แลวตอมาจึงดําเนินการปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายในอนาคตได ซึ่งตองประกอบเขา
ดวยกันกับการควบคุมตนเอง อยางเชนการอดไดรอไดนั้น เปนกระบวนการที่เกิดข้ึน สองข้ันตอน
คือ สาเหตุที่ทําใหบุคคลเลือกที่จะรับผลที่ดีกวาที่จะมาในอนาคตมากกวาผลเล็กนอยปจจุบัน 
ความสามารถในการคาดการณไกลและความรูสึกวาระยะเวลาที่ตองรอคอยไมสามารถบ่ันทอน
ผลในอนาคตได จึงเปนลักษณะการมุงอนาคต สวนตอมาคือการอดไดรอไดนั้น คือข้ันตอนที่
กระทําเพื่อนําไปสูผลที่ปรารถนาในอนาคต ซึ่งตองมีการปฏิบัติเปนระยะเวลาตอเนื่องหรือมีการ
ปฏิบัติซ้ําหลายคร้ัง หรือตองรอคอยผลเปนเวลานาน ความสามารถสวนหลังนี้เกี่ยวกับการควบคุม
ตน ใหกระทําหรือละเวนการกระทําบางอยางในชวงเวลาหนึ่ง จนกวาจะไดผลตามที่ตองการ 

Latham and Locke (1991: 214) ไดสรุปวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ หรือมองการณไกล การเล็งเห็นส่ิงที่มีความสําคัญใน
อนาคตมากกวาปจจุบัน รวมทั้งความสามารถในการยับยั้งควบคุมตนเองใหรูจักอดทนรอได เพื่อ
รับประโยชนที่ดีกวา หรือสําคัญกวาที่จะมาในอนาคตของบุคคล 

2.2.4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตน 

การมุงอนาคตควบคุมตน นั้นประกอบไปดวยหลักใหญสองอยางคือ การมุง

อนาคต และอีกสวนหนึ่งคือ การมุงควบคุมตน การมุงอนาคต (Future Orientation) หมายถึง 
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ความสามารถในการเห็นการณไกล เล็งเห็นส่ิงที่จะเกิดกับตัวเองในอนาคตและเห็นความสําคัญ

ของส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ 2536:38) ซึ่งในที่นี้อาจกลาวไดวา

เปนลักษณะของบุคคลที่เล็งเห็นวาหากตนเองมีพฤติกรรมในการเลนเกมที่ไมเหมาะสม อาจเกิด

ผลรายกับตนเองทั้งทางการเรียนและการเขาสังคม จึงจําเปนที่จะตองควบคุมความตองการให

เหมาะสมกับสภาพการณ และอีกสวนหนึ่งคือ การควบคุมตนเองเปนการที่บุคคลนั้นแสดงออกได

ถึงพฤติกรรมของการรอไดในสภาพการณตางๆเปนการมีความสามารถลดความตองการใน

ปจจุบันของตนเอง เพราะเล็งเห็นถึงผลรายที่จะตามมาสูตนเองในอนาคต เชน การสอบไมผาน 

การไมไดรับการยอมรับจากสังคม หรืออ่ืนๆ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือการมีความพยายามหรือ

พากเพียรในปจจุบัน เพื่อจุดมุงหมายที่ตนมองไวอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2520: 35)  

ความสามารถในการควบคุมตนเองน้ัน เปนลักษณะทางจิตที่ประกอบดวยเหตุ

ปจจัยหลายประการ คือ การมองเห็นความสําคัญของประโยชนที่จะตามมาในอนาคต มากกวา

ประโยชนที่มีอยูในปจจุบันการเลือกกระทําพฤติกรรมทีแสดงออกการอดไดรอไดเชน การทํางาน

หรือการบานใหเสร็จกอนออกไปเลนหรือดูทีวี เพราะเช่ือวาการกระทําของตนจะสงใหเกิดส่ิงที่

ดีกวาตามมาอยางที่ตนตองการไดและนอกจากนั้นความสามารถควบคุมตน ยังไมเกี่ยวกับการ

หวังผลจากภายนอก แตบุคคลสามารถใหรางวัลตนเองและลงโทษตนเองได โดยรางวัลที่ใหแก

ตนเองนั้นมีลักษณะเชน ความพอใจในตนเอง ความภูมิใจในตนเอง สวนการลงโทษตนเอง เชน 

การเกิดความไมสบายใจ วิตกกังวลและความละอายใจ ลักษณะเช่ือในผลความพยายามของตน 

ลักษณะการใหรางวัลตนเองและลักษณะการลงโทษตัวเองนั้น จะปรากฏไดกับวัยรุนที่มีการพัฒนา

ทางจิตที่เหมาะสมต้ังแตเด็กจนถึงปจจุบันสวนมากเกิดจากการไดรับรางวัลและการลงโทษอยาง

เหมาะสมกับเหตุ โดยการอบรมเล้ียงดูอยางใชเหตุผลและไมใชอารมณของตนเองเปนที่ต้ัง 

ลักษณะเหลานี้ โรงเรียนสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาไดเปนอยางดีดวยการจัดสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2538: 92-93) อีกทั้งยังหมายความถึง ความสามารถในการท่ี

จะละเวนการกระทําบางชนิดหรือความสามารถในการที่จะเร่ิมทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทน

หรือเสียสละ และทําพฤติกรรมนั้นไดอยางมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมในระยะเวลาที่นาน

พอที่จะนําไปสูผลที่ตองการในอนาคต จึงสามารถสังเกตพบไดวา จิตลักษณะเร่ืองการมุงอนาคต

ควบคุมตนเองนั้นทั้งสองสวนจะตองเกิดข้ึนในลักษณะสอดคลองกันในปรากฏการณเดียวกัน 

กลาวคือ บุคคลตองมีความตองการผลในอนาคตมากกวาผลในปจจุบัน แลวตอมาจึงดําเนินการ

ปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายในอนาคตได ซึ่งตองประกอบเขาดวยกันกับการควบคุมตนเอง อยางเชน

การอดไดรอไดนั้น เปนกระบวนการที่เกิดข้ึน สองข้ันตอนคือ สาเหตุที่ทําใหบุคคลเลือกที่จะรับผลที่

ดีกวาที่จะมาในอนาคตมากกวาผลเล็กนอยปจจุบัน ความสามารถในการคาดการณไกลและ
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ความรูสึกวาระยะเวลาท่ีตองรอคอยไมสามารถบ่ันทอนผลในอนาคตได จึงเปนลักษณะการมุง

อนาคต สวนตอมาคือการอดไดรอไดนั้น คือข้ันตอนที่กระทําเพื่อนําไปสูผลที่ปรารถนาในอนาคต 

ซึ่งตองมีการปฏิบัติเปนระยะเวลาตอเนื่องหรือมีการปฏิบัติซ้ําหลายคร้ัง หรือตองรอคอยผลเปน

เวลานาน ความสามารถสวนหลังนี้เกี่ยวกับการควบคุมตน ใหกระทําหรือละเวนการกระทํา

บางอยางในชวงเวลาหนึ่ง จนกวาจะไดผลตามที่ตองการ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี งามตา วนินทา

นนทและวีริณธ ธรรมนารถสกุล 2547: 40-46)  

ดังนั้น ลักษณะมุงอนาคตและลักษณะควบคุมตนเอง เปนลักษณะที่ตองพัฒนา

ควบคูกันไปจึงจะสามารถทาํใหเกิดพฤติกรรมอยางทีต่องการ ถาหากจิตลักษณะขางตนตัวใดตัวหนึ่ง

บกพรองหรือพัฒนาไมเต็มที่ อาจกอใหเกิดความบกพรองทางจริยธรรมได (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

2543: 92-93) เปนผลมาจากในเบ้ืองตน บุคคลตองเห็นความสําคัญของผลในอนาคตมากกวาผล

ในปจจุบันกอน ตอมาจึงแสดงพฤติกรรมการรอได ควบคุมเวลาใหแกตนเองได วาในขณะหนึ่งๆตน

ควรทําอะไร พรอมทั้งสามารถจัดลําดับความสําคัญไดวาควรทําอะไรกอนหรือหลัง เพื่อผลใน

อนาคตที่ตนตองการ เชน การจัดตารางเวลาในการเรียน หรือทําการบานเสร็จจึงจะออกไปเลน 

หรือดูโทรทัศน การต้ังใจเรียนเพื่อผลการเรียนที่ดี โดยลักษณะทั้งหลายนั้นแสดงใหเห็นวา ผูที่มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนั้น เปนผูที่มองการณไกลและมองเห็นประโยชนหรือความสําคัญใน

อนาคตที่มากกวาประโยชนเล็กนอยที่จะไดจากเหตุปจจุบัน และในทางกลับกันทําใหอนุมานไดวา 

ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตัวเองตํ่า จะเห็นประโยชนในปจจุบันสูงและอดทนตอการรอคอย

เพื่ออนาคตที่ดีไดตํ่า จึงอาจมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเชน การโกงการเลนเกมส การทะเลาะ

วิวาท เปนตน และอาจรวมไปถึงทําใหเกิดการจัดลําดับความสําคัญในส่ิงที่ตองกระทําอยาง

ผิดพลาดไดอีกดวย 

2.2.4.3  สาเหตุของการมุงอนาคตควบคุมตน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนพบวา ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนหมายถึง  ประกอบไปดวยลักษณะสําคัญคือ  การมองการณไกล เห็น

ความสําคัญของอนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน และทําใหเกิดพฤติกรรมการอดไดรอได เพื่อ

ส่ิงที่ตนมุงหวังซ่ึงรวมไปถึงความสามารถในการท่ีจะละเวนการกระทําบางชนิดหรือความสามารถ

ในการที่จะเร่ิมทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทนหรือเสียสละ และทําพฤติกรรมนั้นไดอยางมี

ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมในระยะเวลาท่ีนานพอที่จะนําไปสูผลที่ตองการในอนาคตได และ

ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้น ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังกอใหเกิดพฤติกรรมพึงประสงค

อ่ืนๆ อีกดวย โดยผูวิจัยเช่ือวาเด็กที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง จะเห็นความสําคัญและรูถึง

ความพอดีในการเลนเกมออนไลน ใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมกระทบตอส่ิงอ่ืน  ดังนั้น การสราง
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เคร่ืองมือในการวัดการมุงอนาคตควบคุมตน มีประเด็นหลักในการวัดคือ การเห็นความสําคัญของ

อนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน ความอดไดรอได ซึ่งการสรางลักษณะการมุงอนาคตควบคุม

ตนนั้น ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้น ปจจัยสุขภาพจิต ปจจัยความรู และปจจัยการเรียนรูทาง

สังคมเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดลักษณะดังกลาว รวมเขากับการที่เด็กยังไมพนไปจากวัยรุน 

เวลาสวนใหญคือเวลาที่อยูที่บานและที่โรงเรียน ดังนั้น การอบรมเล้ียงดูและสภาพแวดลอมทาง

สังคมที่โรงเรียนจึงเปนเหตุปจจัยอีกประการที่มีผลตอการเกิดลักษณะดังกลาว 

ดังนั้น การมุงอนาคตควบคุมตน คือ ลักษณะที่กอใหเกิดการเห็นความสําคัญใน

อนาคตมากกวาปจจุบันและกอใหเกิดการอดไดรอได ทําใหรูจักควบคุมตนเองไปยังเปาหมายที่

ตองการไดในอนาคต และจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมที่ดําเนินอยู ณ ปจจุบัน ซึ่ง

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดทําใหเกิดขอสมมุติฐานดังนี้ 

H6 : สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางบวกตอการมุงอนาคตควบคุมตน 

H7 : การมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบตอ ทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน 

H8 : การมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

 
2.2.5  สุขภาพจิต 

2.2.5.1 ความหมายของสุขภาพจิต 

ตัวแปรสุขภาพจิตนั้นเปรียบเสมือน แหลงกําเนิดแหงพฤติกรรมทั้งหมด รวมทั้ง

สภาวะทางจิตตางๆ ความบกพรองของสุขภาพจิตนั้นสงผลโดยตรงตอ สภาวะทางจิตอ่ืน จึงเปน

เหตุปจจัยที่สงผลตอตัวแปรอ่ืนๆ อยางหลากหลาย 

องคการอนามัยโลก (WHO) กลาววาสุขภาพจิต เปนความสามารถของบุคคลใน

การที่จะปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคมและส่ิงแวดลอมไดดี มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน 

สามารถดํารงชีวิตไดอยางสมดุล สุขสบายรวมทั้งสามารถสนองความตองการของตนเองในสังคม

ที่กําลังเปล่ียนแปลงไปไดโดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจ นอกจากนั้นมิไดหมายความถึงการ

ปราศจากอาการทางจิตประสาทเทานั้น (มธุรส สวางบํารุง 2542: 399-420) 

ผาสุก สัตยธรรม (2540: 62-63) ไดใหนิยามวา เปนการมีจิตใจที่แจมใสอยูใน

รางกายที่สมบูรณแข็งแรงสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับ

สภาพความเปนจริง สนใจสิ่งรอบตัว ยอมรับและทนตอสภาพการณตางๆไดโดยไมทอแท ไมหมด

หวังหรือหมดกําลังใจ สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยเหตุผลเหมาะสม 
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กุญชรี คาขาย (2540: 44-47) กลาววา ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลให

เขากับส่ิงแวดลอมไดสําเร็จ โดยดูจากการดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขทั้งชีวิตสวนตัวและชีวิตการ

ทํางาน 

อัมพร โอตระกูล (2538: 21) กลาววา คือสภาพชีวิตที่เปนสุขมีความสมบูรณทั้ง

ทางกายละทางใจ สามารถปรับตัวหรือความตองการของตนใหเขากับสภาพแวดลอมเขากับบุคคล

อ่ืนทั้งยังกอใหเกิดผลดีและประโยชนสุขแกตนเองอีกดวย 

Eysenck (1970: 60) เช่ือวาสวนหนึ่งของสุขภาพจิตที่วัดไดเปนลักษณะอาการ

ทางประสาท รวมกับความเฉลียวฉลาด และความชอบการเขาสังคม จะชวยใหเขาใจบุคคลหนึ่งๆ

ไดอยางลึกซ้ึง และอาจใชทํานายพฤติกรรมในสถานการณตางๆ ของบุคคลไดอยางแมนยํา 

สุขภาพจิตดี หมายถึง การมีความวิตกกังวลนอยหรือในปริมาณเหมาะสมกับเหตุการณ 

Jahoda (1970 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2543:90) ไดแบงเกณฑสําหรับ

พิจารณาสุขภาพจิตของบุคคลซ่ึงใชแพรหลายในวิชาจิตวิทยาออกเปน 6 ประเภท คือ ทัศนคติตอ

ตนเอง ความเปนตัวของตัวเองการควบคุมสภาพแวดลอม การเจริญเติบโตพัฒนาการและความ

เปนจริงแหงตน การรับรูความเปนจริงและบูรณาการของบุคลิกภาพ 

Scott (1958 อางถึงใน ชีรวัฒน นิจเนตร 2526: 14-15) ที่แบงสุขภาพจิตเส่ือมไว

อีก 6 ประเภท คือ ภาวะที่ตองการเขารับบําบัดทางจิต การปรับตัวเขากับสังคมไมได การถูก

วินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตเวช อาการทางจิตที่ตรวจวัดได ความรูสึกไมสุขหรือดอยความสามารถ 

ความลมเหลวในการปรับตัว 

2.2.5.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต 

สุขภาพจิต เปนลักษณะสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษย นักจิตวิทยาตางคนพบวา 

สุขภาพจิตนั้นเปนสวนที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะอ่ืนๆ และพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพจิตทั้งหลาย

ทั้งทางตรงและทางออม เปรียบเสมือนรากฐานของมนุษย โดยเฉพาะ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ 

เพ็ญแข ประจนปจจนึก 2524: 1) เชื่อวาสวนหนึ่งของสุขภาพจิตที่วัดไดเปนลักษณะอาการทาง

ประสาท รวมกับความเฉลียวฉลาด และความชอบการเขาสังคม จะชวยใหเขาใจบุคคลหน่ึงๆได

อยางลึกซึ้ง และอาจใชทํานายพฤติกรรมในสถานการณตางๆของบุคคลไดอยางแมนยํา  

สุขภาพจิตดี หมายถึง การมีความวิตกกังวลนอยหรือในปริมาณเหมาะสมกับเหตุการณ

ความหมายของสภาพจิตมนุษยนั้น Jahoda (1970) ไดแบงเกณฑสําหรับพิจารณาสุขภาพจิตของ

บุคคลซ่ึงใชแพรหลายในวิชาจิตวิทยาออกเปน 6 ประเภท คือ ทัศนคติตอตนเอง ความเปนตัวของ

ตัวเองการควบคุมสภาพแวดลอม การเจริญเติบโตพัฒนาการและความเปนจริงแหงตน การรับรู
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กลาวโดยสรุปนั้นลักษณะของผูมีสุขภาพจิตที่ดีมีไดดังนี้คือ 

1) รูสึกสบายเก่ียวกับตัวเอง สุขภาพจิตของบุคคลไมใชเปนการประเมินคุณคา

หรือการตีราคาที่สูงเกินควรเกี่ยวกับความสามารถของตน แตจะเปนไปในลักษณะของการยอมรับ

จํากัดของตนเองได มีความรูสึกที่มีอิสระและนับถือตนเอง บุคคลจะเกิดความมั่นใจที่สามารถ

เกี่ยวของกับปญหาตางๆได อยางไรก็ตามมีใชหมายความถึงการไมแสดงอารมณของบุคคล แต

เปนการไมนําเอาอารมณที่เกิดข้ึนมาเปนปญหาใหกับตนเอง ซึ่งทายที่สุดบุคคลจะเกิดความพึง

พอใจในการดํารงชีวิตอยูเสมอ 

2) มีความรูสึกดีกับบุคคลอ่ืน นอกจากสุขภาพจิตของบุคคลเองจะมีความเช่ือมั่น

และเปนสุขแลว ควรตองเปนทั้งผูใหและผูรับ คือตองมีลักษณะเช่ือมั่นในบุคคลอ่ืนๆ อีกดวย เชน 

ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับบุคคลอ่ืนไดดีและความสัมพันธนั้นจะเกิด

ความรูสึก พึงพอใจซึ่งกันและกันอยางมั่นคงถาวร บุคคลจะแสดงทาทีตอบุคคลอยางที่ตนตองการ

ไดรับจากผูอ่ืน มีความเชื่อใจและยอมรับนับถือในความแตกตางของบุคคลพยายามที่จะชวยเหลือ

ผูอ่ืน และมีบทบาทในกลุมอยางปกติและรับผิดชอบตอบทบาทที่ตนไดรับอยางภูมิใจ 

3) ความสามารถเผชิญกับขอเรียกรองตางๆ ของชีวิต เปนความสามารถอยางดี

ยิ่งที่สุขภาพจิตของบุคคลสามารถที่จะจัดการกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนอยางสมบูรณแบบมีความ

พรอมกลาเผชิญกับทุกสภาวการณ บุคคลสามารถที่ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่มีความเปนไป

ไดหลายลักษณะปฏิบัติตัวตามสถานการณและกฎเกณฑของสังคมที่ไดวางไวแตจะมีความอิสระท่ี

จะเลือกแสดงออก มีความยอมรับความรับผิดชอบความรูสึกไวและการตอบสนองตอความ

ตองการของบุคคลตางๆ ไดดี มีการนําเอาความคิดคํานึงในอดีตมาเปนแนวในอนาคตของตนโดย

ที่จะไมเกิดความรูสึกกลัวส่ิงอ่ืนใดที่ยังไมเกิดข้ึน มีการตั้งเปาหมายตามความเปนจริงดวยการใช

ความรูความสามารถของศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ 

4) การยอมรับตนเอง การยอมรับตนเองอาจจะดูเหมือนเปนเร่ืองยากที่จะเขาใจ

ความรูสึกบางคร้ังอาจจะตองใชความพยายามดวยตนเองถือเปนกระบวนการหน่ึงที่เกี่ยวกับ

สุขภาพจิต ซึ่งเกี่ยวของอยางมากกับ การตระหนักรูในตนเอง การเขาใจตนเอง และการเห็นคุณคา

ในตนเอง 

5) การประสบความสําเร็จดวยตนเอง  การประสบความสําเ ร็จ  นั้นเปน

ประสบการณที่สรางความพึงพอใจใหกับบุคคล เกิดจากการจัดการความตองการและความทา

ทายในเปาหมายของบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับบุคคลที่ทราบดีถึงความตองการอัน
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สะทอนการตระหนักรูของตนนั้น ยอมมีเปาหมายที่สามรถบรรลุไดภายใตศักยภาพของตน และ

พรอมที่จะเจอกับอุปสรรคที่จะเขามา 

6) ไมวิตกกังวลหรือเครงเครียดตลอดเวลา โดยปกติแลวความเครียดและความ

วิตกกังวล สามารถเกิดข้ึนไดกับบุคคล ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัยและในทุกสถานการณ ซึ่งเปนกลไก

ตามธรรมชาติของมนุษยเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมใดๆ ใหสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตเปนใน

ระดับที่เหมาะสม เพราะถาหากเกินระดับที่พอดี อาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพจิตได 

7) มีอารมณขัน มองโลกในแงดี อารมณของมนุษยนั้น มีมากมายหลากหลาย

รูปแบบ อีกทั้งยังประสมปนเป ซึ่งหนึ่งในอารมณที่แสดงออกใหสังเกตไดงายคืออารมณขัน 

(Sense of humor) เปนอารมณที่กอใหเกิดผลดีแกสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อีกทั้งยังสามารถ

สรางเสนหเปนผลดีตอบุคคลรอบขางอีกดวย มีการศึกษาที่พบวา นอกจากจะชวยใหดําเนินชีวิต

อยางปกติสุขแลว อารมณขันยังชวยใหชีวิตยืนยาวอีกดวยอีกทั้งยังสามารถนํามาสูการมองโลก

มองชีวิตในแงดีอีกดวย ซึ่งกอใหเกิดสุขภาพจิตที่ดีในภายหลัง 

8) สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานตามที่ตนเองไดรับ

มอบหมาย หรือตามเปาหมายของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนส่ิงสําคัญซึ่งสะทอน

สุขภาพจิตที่เปนสุข มีความสมดุล ไมเครียดเกินไป ระดับความทาทายอยูในระดับที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของตนซ่ึงเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงระดับความสุขและสุขภาพจิตของบุคคลไดเปนอยางดี 

9) ยอมรับการเปล่ียนแปลงตางๆในทุกสภาวะ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีนั้น

สามารถนํามาซ่ึงความกาวหนาแมแตสภาวการณที่ไมดีก็สามารถกอใหเกิดความกาวหนาได

เชนกัน ในทางกลับกันก็สามารถนํามาซ่ึงความเส่ือมถอยหากไมมีการเตรียมพรอม แตอยางไรก็ดี 

ผูที่มีสุขภาพจิตดีนั้นเปนผูที่สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงทั้งในทางบวกและในทางลบไดอยาง

มีสติ สามารถใชเหตุผลรับมือกับสถานการณที่เกิดข้ึนไดอยางใจเย็นและหาทางออกไดอยาง

ถูกตอง 

10) การเปนตัวของตัวเองและขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนอยางเหมาะสมการรูจัก

ปรับตัวใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีความมีอิสระในตนเอง ที่จะกระทําส่ิงใดๆไดโดยไมอยูภายใต

อิทธิพลจากส่ิงแวดลอมหรือผูอ่ืนอยางขาดสติไตรตรอง หรือถูกชักนํา สามารถแยกแยะวาเมื่อใด

ควรจัดการใหเสร็จไดดวยตนเอง หรือเมื่อใดควรเรียกขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน เหลานี้เปนสวน

ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

11) รูจักวางแผนระยะยาวในการทํางานและการดําเนินชีวิต การดําเนินชีวิต

อยางมีเปาหมายและมีทิศทางนั้น เพื่อใหบุคคลมีกําลังใจที่จะกระทํากิจกรรมตางๆใหเกิด
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ความสําเร็จ การมองการไกลหรือการวางแผนระยะยาวทําใหบุคคลมีเปาหมายและดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข 

และในขณะเดียวกันลักษณะของผูมีสุขภาพจิตไมดีเชน 

1) กลัววาจะพูดผิดหรือเกรงวาเมื่อไดกระทําลงไปแลวจะเปนความผิด

หรือไมจึงไมกลาตัดสินใจ ลังเล และไมกลาที่จะกระทําเร่ืองใด 

2) ชอบแกตัวเสมอเมื่อไดกระทําความผิดโดยการใชกลไกปองกันทางจิตมา

ชวยลดความวิตกกังวลภายในจิตใจของตัวเองลง 

3) มีความวิตกกังวล  (Anxiety) อยูตลอดเวลาซึ่งจะทํากิจกรรมหรือ

พฤติกรรมใดบุคคลก็รูสึกขาดความสุขอยูเสมอ 

4) มองโลกในแงราย (Negative Regard) ปราศจากหรือไววางใจผูอ่ืนไดยาก 

5) ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Confidence) และมองเห็นวาตนเอง

นั้นไมมีคุณคาหรือดอยคุณคา ขาดความยอมรับตนเอง และไมรูสึกดีกับตนเอง (Self-Esteem) 

6) ขาดความนับถือตนเอง (Self-Respect) และมองเห็นวาตนเองไมกลา

กระทําส่ิงใด ไมกลาคิด กลาทํา ตองอาศัยการพึ่งพากําลังใจจากบุคคลอ่ืนๆโดยรอบ 

7) มีความหวาดระแวง คิดวาตนเองเลวกวาคนอ่ืนเสมอ หรือคิดวาตนเลว

กวาคนอ่ืน ขาดความเขาใจในความแตกตางของบุคคล 

8) อารมณออนไหวงาย ไมมั่นคงเปลี่ยนแปลงโดยขาดเหตุผล ทําตามใจตน 

ขาดการควบคุมอารมณของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคมหรือสถานการณขณะนั้น 

9) จดจําแตส่ิงที่ไมดี คิดซํ้าๆ วกวนแตกับสภาพเหตุการณเดิมๆโดยไมรูจัก

ขจัด ผอนคลาย ปลอยวางและการต้ังความหวังไวสูงเกินไปจากความเปนจริง ตามศักยภาพ

ความรูความสามารถแหงตน 

ในทฤษฎีตนไมแหงจริยธรรมนั้น สุขภาพจิต เปนจิตลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ

ประการหนึ่ง ซึ่งเปนตัวสาเหตุในการพัฒนาของมนุษย และตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้น 

สุขภาพจิตเปนสาเหตุในการพัฒนาจิตอีก 5  ประการของคนดีและคนเกง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

และงามตา วนินทานนท 2538: 6) จากทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้นจะเห็นไดวาลักษณะทาง

สุขภาพจิตที่ดีเปรียบเสมือนรากของตนไมอันเปนสวนสําคัญที่ทําใหลําตนแข็งแรง สามารถออก

ดอกออกผลไดในทายที่สุด กลาวคือบุคคลตองมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณที่สูง

เหมาะสมกับวัย จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะอีก 5 ดาน ในสวนลําตนและ

สุดทายเมื่อสองสวนแข็งแรง สวนใบดอกผลก็จะมีความพรอม ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตามทฤษฎีตนไม

จริยธรรมนั้น ลักษณะทั้งสามคือปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคนั่นเอง ซึ่งไมสามารถ
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บกพรองสวนใดสวนหนึ่งได เชน ฉลาดและมีประสบการณดี แตสภาพจิตไมเหมาะสมยอมไม

กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคได หรือแมเกิดก็ไมใชส่ิงที่มุงหวัง 

ดังนั้น สุขภาพจิตที่ดีหมายถึง สภาพการมีความวิตกกังวลนอยหรือในปริมาณ

เหมาะสมกับเหตุการณของบุคคล ซึ่งเปนรากฐานสําหรับการมีพฤติกรรมตางๆ โดยผูวิจัยเช่ือวาผูมี

สุขภาพจิตดีจะมีพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนที่เหมาะสมและมีลักษณะทางจิตประการอื่นที่

เหมาะสมเชนเดียวกัน สุขภาพจิตจึงเปรียบเสมือนรากฐานของพฤติกรรมซึ่งตรงกับทฤษฎีตนไม

จริยธรรมท่ีไดกลาวอางอิงไวในสวนตน ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหเกิดขอ

สมมุติฐานวา 

H9 :  สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

H6 :  สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางบวกตอการมุงอนาคตควบคุมตน 

H10 :  สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางบวกตอการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

H3 :  สุขภาพจิตมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลน 
 

2.2.6  การเชือ่อํานาจในตน 
2.2.6.1  ความหมายของการเชื่ออํานาจในตน 

ตัวแปรความเช่ืออํานาจภายในตนน้ัน เปนตัวแปรที่เปนปจจัยสําคัญในการ

กอใหเกิดพฤติกรรมการติดเกมออนไลน ความเช่ืออํานาจภายในตนนั้นสะทอนใหเห็นถึง ลักษณะ

ทางจิตที่มีความพรอมในการจัดการกับปญหา และมีลักษณะที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

และพฤติกรรมที่เหมาะสมอ่ืนๆ อีกดวย ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม ความเชื่ออํานาจภายใน

ตนจะสงผลตอการติดเกมออนไลนที่นอย 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 4-12) กลาววา ความเช่ืออํานาจภายในตน

หมายถึง การกระทําที่เหมาะสมของตนจะกอใหเกิดผลดีตอตนและการกระทําที่ไมดีของตนจะทํา

ใหเกิดผลเสียตอตนไดในอนาคต และรวมถึงความรูจักยอมรับตัวเองอีกดวย  

Rotter (1966) ไดใหขอเสนอไววา ความเชื่อในอํานาจตน หมายถึง ความ

ตระหนักวาส่ิงตางๆที่เกิดกับตนไมวาจะเปนส่ิงดีหรือไมดี สวนใหญนั้นเกิดจากผลการกระทําแหง

ตน ดังนั้น ผูที่มีลักษณะเช่ือในอํานาจตนจะเชื่อมั่นวาการกระทําของตนสามารถปองกันและแกไข

ปญหาในสภาพแวดลอมใหดีข้ึนได ตรงกันขามกับผูที่เช่ือในอํานาจนอกตนซ่ึงจะแสดงออกดวย

อาการกาวราว วางเฉย ปลอยใหการแกไขปญหาเปนหนาที่ของผูอ่ืนหรือปลอยไปตามธรรมชาติ มี

ลักษณะของคนท่ีเชื่อเร่ืองโชคลางหรืออํานาจที่ไมไดมาจากภายในตนนั่นเอง 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2536: 7-10) กลาวไวอีกวาวา ความเชื่ออํานาจภายใน

ตนหมายความถึง ความเช่ือและการคาดหวังของบุคคล วาส่ิงที่ตนกระทํายอมไดผลที่พึงประสงค 

ถาตนพยายามมาถูกทาง ก็จะเกิดผลดีที่เกินความคาดหมายตามมาดวย และเช่ือวาผลที่เกิดข้ึน

นั้นเกิดจากการกระทําของตนมิใชเกิดจากโชคเคราะห หรือดวง เปนผลจากความพยายามของตน

ทั้งส้ินทําใหเกิดความตระหนักและไมงอมืองอเทา กระตือรือรนในการกระทํา และจะกระทําอยางมี

มานะพากเพียร ไมยอทอตออุปสรรค เพราะเช่ือวาตนมีอํานาจในการควบคุมได 

จิตติมา จูมทอง (2537: 12) ไดสรุปความหมายของความเช่ือในความสามารถ

ของตนวาหมายถึง การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเกี่ยวกับการกระทําหรือ

พฤติกรรมบางอยางวาตนเองมีความสามารถที่จะนําทักษะตางๆที่มีอยูมาใชไดหรือไมในระดับใด

ซึ่งจะเกี่ยวของกับทักษะที่ตนเคยมีอยูและทักษะที่ไดรับการฝกฝนเพิ่มเติมเพื่อใชในการตัดสินวา

ตนสามารถกระทําอะไรไดดวยทักษะที่ตนมีอยู 

Pajares and Magaret (1994: 194) ไดสรุปความหมายของความเชื่อในความสามารถ

ของตนวาเปนการตัดสินความสามารถที่บุคคลมีตอตนเองในการแสดงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง

ในแตละสถาน การณซึ่งความเชื่อในความสามารถของตนนี้จะเกี่ยวของกับความเช่ือในตนเองของ

บุคคลดวย 

2.2.6.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจภายในตน 

การเชื่ออํานาจในตน (Belief in Internal Locus of Control of Reinforcement) 

หมายความถึง ความเชื่อและการคาดหวังของบุคคล วาส่ิงที่ตนกระทํายอมไดผลที่พึงประสงค ถา

ตนพยายามมาถูกทาง ก็จะเกิดผลดีที่เกินความคาดหมายตามมาดวย และเชื่อวาผลที่เกิดข้ึนนั้น

เกิดจากการกระทําของตนมิใชเกิดจากโชคเคราะห หรือดวง เปนผลจากความพยายามของตน

ทั้งส้ินทําใหเกิดความตระหนักและไมงอมืองอเทา กระตือรือรนในการกระทํา การที่บุคคลมี

ลักษณะเช่ือในอํานาจตน  หรือเช่ืออํานาจนอกตนน้ันเกิดจาก  การเรียนรูทางสังคมและ

สภาพแวดลอมของแตละบุคคล ต้ังแตเกิดจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ หากบุคคลมีสภาพแรนแคน

ทางจิตและสังคม อันเกิดข้ึนไดทั้งในสังคมที่ยากจนและสังคมที่อุดมสมบูรณ ซึ่งหมายถึงการไดรับ

รางวัล การลงโทษอยางไมสม่ําเสมอโดยหมายถงึไดรับในเวลาหรือสถานการณที่ไมเหมาะสมทั้งใน

แงของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงการไมไดรับทั้งรางวัลและการลงโทษเลยในกรณีใดๆ หรือ

ไดมาอยางไมมีเหตุผล ทําใหบุคคลไมสามารถทํานายและควบคุมได นํามาซ่ึงความขัดแยงภายใน

บุคคล คับของใจ วิตกกังวล จึงเกิดคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ พฤติกรรมและ

ความสามารถในการเรียนรูที่บกพรอง เนื่องจากความบกพรองนั้นอาจทําใหหันไปโทษโชคชะตา
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ราศีมากกวาเช่ือในอํานาจในการจัดการของตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2527: 34-39)  ซึ่งใน

สภาพแรนแคนนี่เอง จะทําใหบุคคลเกิดปฏิกิริยา 2 ประการคือ ถาหากบุคคลคาดวาสามารถ

ควบคุมผลที่ตามมาไดและผลนั้นมีคาหรือความสําคัญตอบุคคลมาก เมื่อไมเปนไปตามที่บุคคล

คาดไว บุคคลจะเกิดสุขภาพจิตเส่ือม เกิดความวิตกกังวล คับของใจ แสดงออกไปโดยอาการ

กาวราว และประการที่สองคือ ถาบุคคลเคยชินกับสภาพแรนแคน และสามารถปรับตัวใหเขากับ

สภาพแรนแคนซึ่งไมสอดคลองระหวางความพยายามที่บุคคลกระทํากับผลที่ได บุคคลนั้นจะ

กลายเปนคนเฉ่ือยชา ทอแท และหมดหวัง สวนบุคคลที่รับรูวาตนสามารถที่จะทํานายหรือควบคุม

ผลที่เกิดข้ึนได รางวัลหรือบทลงโทษที่ไดรับ เกิดจากผลการกระทําแหงตน บุคคลนั้นจะมีลักษณะ

ตรงขามกับผูที่มีลักษณะขางตน จะเปนผูมีความกระตือรือรนตอความเปนไปของสภาพแวดลอม 

ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นในอนาคต บุคคลดังกลาวจะพยายามปรับปรุง

สภาพการณตางๆ ใหดีข้ึนตามลําดับข้ัน ใหคุณคาของทักษะหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากความ

พยายามเปนสําคัญ รวมทั้งไมยอมใหใครมาชักจูงโดยปราศจากเหตุผลที่เหมาะสม (Rotter 1966) 

ดังนั้น ผูที่มีลักษณะเชื่อในอํานาจตนจะเชื่อมั่นวาการกระทําของตนสามารถปองกันและแกไข

ปญหาในสภาพแวดลอมใหดีข้ึนได ตรงกันขามกับผูที่เช่ือในอํานาจนอกตน ซึ่งจะกาวราว วางเฉย 

ปลอยใหการแกไขปญหาเปนหนาที่ของผูอ่ืนหรือปลอยไปตามธรรมชาติ ดังนั้นบุคคลแตละคนอาจ

มีความแตกตางกันในเร่ืองปริมาณและความรุนแรงของความรูสึกในดานการทํานายหรือควบคุม

สภาพแวดลอม บางคนจะมีความรูสึกวาตนเองมีอํานาจ หรือความสามารถที่จะปรับปรุง

สภาพแวดลอมใหดีข้ึนได หรือมีความคิดความเช่ือวาตนมีความสามารถในการควบคุมเหตุการณ

ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนกับตนได และเช่ือวาความสําเร็จหรือความลมเหลวที่เกิดข้ึนนั้นเปนผลมาจาก

การกระทําของตน บุคคลประเภทนี้เรียกไดวา ผูที่เช่ืออํานาจภายในตน (Internal Locus of 

Control) สวนบุคคลอีกประเภทนั้นมีความเชื่อหรือความรูสึกวาเขาไมสามารถเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอมรอบตัวเขาได หรือควบคุมสภาพการณที่อยูรอบตัวเขาไมได เพราะเช่ือวาส่ิงตางๆ ที่

เกิดข้ึนนั้นเกิดจากอิทธิพลภายนอกซึ่งเขาไมสามารถเก่ียวของไดเลย เชน โชคลาง อํานาจเหนือ

ธรรมชาติ หรืออํานาจของบุคคลอื่น บุคคลประเภทนี้เรียกวา พวกที่เช่ือในอํานาจนอกตน 

(External Locus of Control) ซึ่งจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนั้น (Social Learning Theory) 

อธิบาย ความคาดหวังเชนนี้จะกอตัวข้ึนจากพฤติกรรมหรือเหตุการณเฉพาะอันใดอันหนึ่ง แลวจึง

ขยายไปครอบคลุมพฤติกรรมหรือเหตุการณอ่ืน จนกลายเปนทศันคติหรือบุคลิกภาพที่เปนลักษณะ

อันสําคัญของตัวบุคคล นอกจากนั้นผลตอบแทนที่ไดรับแตละคร้ัง ยังอาจทําใหความคาดหวังคร้ัง

ตอสูงข้ึนหรือตํ่าลงอีกดวย ดังนั้นจึงเช่ือวา ตัวแปรความเช่ืออํานาจภายในตนน้ัน สามารถที่จะ
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ทํานายพฤติกรรมอ่ืน เพราะมีความสัมพันธกันขางตน ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ลักษณะการเช่ืออํานาจภายในตนนั้นประกอบดวย ความเชื่อวาส่ิงตางๆ

ที่เกิดข้ึนกับตนนั้น เกิดจากตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน สะทอนใหเห็นถึงลักษณะ การเช่ือวาตน

สามารถทํานายผลและควบคุมสภาพแวดลอมไดในระดับหนึ่งอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไมเชื่อวา

ส่ิงอ่ืนมีอิทธิพลมากกวาการกระทาํของตนซ่ึงมุงกระทําใหเปนไปตามเปาประสงคที่ตนไดต้ังไว และ

สามารถสรุปไดวา ลักษณะการเช่ืออํานาจในตนนั้น เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมอันพึงประสงค

ตางๆ และเช่ืออีกวาเปนลักษณะทางจิตที่สงผลแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และทัศนคติที่ดีในเร่ืองนั้นๆอีก

ดวย จึงทําใหผูวิจัยเช่ือวา นักเรียนที่มีระดับลักษณะการเช่ืออํานาจในตนสูงจะมีระดับพฤติกรรม

การเลนเกมออนไลนที่เหมาะสมในทายที่สุด ดังนั้นการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวัดจึงประกอบไป

ดวย ความเชื่อมั่นในตนเองวาทําได ความพยายาม การยอมรับผลการกระทํา ความสามารถ

กําหนดได ลักษณะความเช่ืออํานาจในตนจึงมีความเกี่ยวพันกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนที่

ตองมีรากฐานจากการเช่ือวาตนสามารถทําส่ิงตางๆไดและมีผลไปยังการติดเกมออนไลนที่นอย

เนื่องจากการติดเกมอนไลนของผูเลนจํานวนมากเกิดจากการหลบหนีปญหาในชีวิตจริง ดังนั้นผูที่

มีลักษณะเช่ืออํานาจในตนตํ่ายอมเปนผูที่ส่ียงในการติดเกมออนไลนมากกวาผูที่เช่ืออํานาจใน  

ตนสูง 

ดังนั้น การเช่ืออํานาจในตน หมายถึง บุคคลท่ีมีลักษณะทางจิตที่เชื่อวาตนเปนผู

กําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เช่ือวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเองเปน

ผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลท่ีตามมาได จากการทบทวน

วรรณกรรมขางตนทําใหไดขอสมมุติฐานวา 

H11 : ความเชื่ออํานาจภายในตนมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกม 

H12 : ความเชื่ออํานาจภายในตนมีอิทธพิลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน 

  

2.2.7  การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

2.2.7.1  ความหมายของการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

เนื่องจากครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดของเด็ก เปนสถาบันที่ปลูกฝงใหเด็ก

รูจักความสัมพันธระหวางบุคคลและส่ิงแวดลอม โดยการถายทอดความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม 

ลักษณะนิ สัย  วิธการทางความคิด  ซึ่ งแตละครอบครัวก็มีวิธีการที่แตกตางกันไป  เปน

ลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ที่ผูปกครอง
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จําเปนตองใหความรูความเขาใจแกบุตร ตองใชเหตุและผลในการระงับพฤติกรรม หรือการงดการ

กระทํา ชี้แจงใหเห็นถึงขอดีขอเสีย ในขณะเดียวกัน ผูปกครองก็ตองเปนผูที่มีใจเปดกวาง ยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของบุตร ยอมรับและเขาใจความชอบความถนัดความสนใจของบุตร และ

ผูปกครองเองตองเปนผูเปนแบบอยางการประพฤติการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนใหแกบุตรไดดู

เปนแบบอยาง การส่ังสอนของบิดามารดา หรือผูปกครองนั้นเปนส่ิงสามารถถายทอดไปสูบุตรได

อยูตลอดเวลาซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ลึกซ้ึงทําใหบุตรซึมซับเอาส่ิงที่สอนเขาไวอยางต้ังใจและจดจําเพื่อ

นํามาเปนลักษณะทางความเชื่อ คานิยมและทัศนคติในภายหลัง ดังนั้น การอบรมส่ังสอนบุตรให

รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการส่ังสอนในเร่ืองอ่ืนๆ ใน

สังคมปจจุบันที่ส่ิงยั่วยุมีอยูในสังคมอยางมากมาย ปญหาทางสังคมตางๆที่สามารถตามมา

ภายหลังได บิดามารดาหรือผูปกครองจึงมีความจําเปนที่จะตองดูแลบุตรอยางใกลชิด พรอมทั้งมี

การวากลาวตักเตือนอยางมีเหตุผล รวมทั้งใหรางวัลเมื่อสมควรอีกดวย ดังนั้นบิดามารดา 

ผูปกครอง ควรมีสวนในการแนะนํา เสนอแนะ ใหแกบุตรในการใชเวลาวาง โดยอาจหากิจกรรม

ตางๆ รวมทั้งเปนผูรับภาระคาใชจายบางอยางในการสนับสนุนบุตรในการทํากิจกรรม ตามที่

เห็นสมควรอยางมีเหตุผล ใหการสนับสนุนทางดานจิตใจเพราะเด็กในชวงวัยรุน เปนวัยที่ตองการ

การยอมรับมากกวาวัยอ่ืนๆ แสดงความยอมรับในความสามารถ เปดรับฟงความคิดเห็น สงเสริม

การแสดงออก เพื่อเปนแนวทางที่จะพัฒนาบุคลิกภาพใหกับเด็กเพื่อการมีจิตลักษณะที่สมบูรณ 

รวมทั้งบอกถึงวิธีปองกันหรือแกไขปญหาเมื่อบุตรรองขอ เปนที่พึ่งพึงในเวลาบุตรมีปญหา ไม

ซ้ําเติมบุตรเม่ือเกิดความผิดพลาด ใหอิสระตามสมควร การมที่จะทําใหเด็กวัยรุนเช่ือฟงบิดา

มารดานั้น ตองอาศัยความรักความเขาใจเปนอยางมาก ตองอาศัยความอดทน และสามรถแสดง

ไดหลายบทบาทเชน เปนเพื่อน เปนครู เปนพอแม 

ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนั้น เปนตัวแปรที่สําคัญอันเปน

ปจจัยที่กอใหเกิดจิตลักษณะทีสํ่าคัญคือ ทัศนคติที่ดีในเร่ืองตางๆ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และลักษณะ

การมุงอนาคตควบคุมตน อีกทั้งยังสงผลตอการติดเกมออนไลนอีกดวยโดยมีนักวิชาการให

ความหมายของการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลไวดังนี้ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528: 3) การอบรมเล้ียงดู หมายความถึง การ

ที่ผูใกลชิดเด็กมีการติดตอเกี่ยวของกับเด็กทั้งทางดานคําพูดและการกระทํา ซึ่งเปนการส่ือ

ความหมายตอเด็กทั้งทางดานความรูสึกและอารมณของผูกระทํา ตลอดจนเปนทางใหผูเล้ียงดู

สามารถจะใหรางวัลและทําโทษแกเด็กได นอกจากนั้นยังเปนโอกาสใหเด็กไดดูแบบอยางการ

กระทําของผูเล้ียงดูอีกดวย 
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มรุต กองวิริยะไพศาล (2549: 26) ไดใหนิยามในการเล้ียงดูวาหมายถึง กระบวนการ

ที่บิดามารดา หรือผูปกครองปฏิบัติตอเด็กทั้งทางวาจาและการกระทํา เพื่อใหเด็กมีความพรอมใน

การเรียนรู ตลอดจนการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาทของตนในสภาวะตางๆ 

มะลิ อุดมภาพ (2538: 6) ไดกลาวไววา การอบรมส่ังสอนหมายถึง วิธีการที่บิดา

มารดาหรือผูปกครองไดปฏิบัติตอบุตร ทั้งทางวาจาและกริยาทาทางในลักษณะของการอบรมสั่ง

สอน ดูแลเอาใจใสชี้แนะใหรางวัลและลงโทษ เนื่องจากเหตุผลตางๆ นอกจากนี้เด็กยังมีโอกาสใน

การเฝาดูและสังเกตพฤติกรรมตางๆของผูปกครองอีกดวย 

2.2.7.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผล 

แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดู ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2528:4-14)ครอบครัว

นั้นเปนสถาบันที่มีความสําคัญมากที่สุดตอการเรียนรูในวัยแรกเร่ิมของเด็กเพราะนอก จากจะเปน

แหลงกําเนิดของมนุษยแลว ยังเปนแหลงหลอหลอมใหชีวิตสามารถดํารงอยูในสังคมได เปน

สถาบันที่เด็กตองเกี่ยวของเปนสถาบันแรก เปนที่สรางเสริมประสบการณ ครอบครัวเปนสถาบันที่

ปลูกฝงใหเด็กรูจักความสัมพนัธระหวางบุคคลและส่ิงแวดลอม โดยการถายทอดความเชื่อ ทัศนคติ 

คานิยม ลักษณะนิสัย วิธการทางความคิด ซึ่งแตละครอบครัวก็มีวิธีการที่แตกตางกันไปเปน

ลักษณะเฉพาะ โดยการอบรมส่ังสอน 5 มิติที่พบในการประมวลผลการวิจัยในประเทศไทย ไดแก  

1) การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก หมายถึงการที่บิดามารดา

ปฏิบัติตอบุตร ดวยการแสดงความรักความเอาใจใส สนใจทุกขสุขของบุตร มีความใกลชิดบุตร

ดวยการทํากิจกรรมรวมกับบุตร นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับความสนิทสนม การสนับสนุน

ชวยเหลือและใหความสําคัญแกบุตรดวย จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ สรุปไดวาการถูก

เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมากนั้นจะพบไดในบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง บุคคลที่มี

สุขภาพจิตดี มุงอนาคตสูงและเปนผูรักษากฎระเบียบและไมละเมิดกฎหมายของบานเมือง ฉะนั้น

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก จึงเปนลักษณะการเล้ียงดูที่เหมาะสมกับการดูแลบุตรหลานของ

ทุกครอบครัว  

2) การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล หมายถึงการที่บิดามารดา เล้ียงดู

บุตรอยางใชเหตุผลอธิบายส่ิงตางๆ ในขณะที่สงเสริมหรือขัดขวางการกระทําของบุตรและให

รางวัลหรือลงโทษ อยางเหมาะสมกับการกระทําของบุตร มากกวาที่จะใชอารมณของตนเองในการ

ตัดสิน การกระทําของบิดามารดาจะเปนเคร่ืองชวยใหบุตรไดเรียนรูและทราบถึงส่ิงที่ตนควรกระทํา

และไมควรกระทํา การอบรมแบบใชเหตุผลเปนส่ิงที่นักจิตวิทยาคนพบวา มีความสําคัญตอจิตใจ



45 
 

และพฤติกรรมของเด็กมาก โดยเฉพาะลักษณะที่เกี่ยวของกับ คุณธรรมจริยธรรมของบุคคล 

สุขภาพจิต ลักษณะมุงอนาคตและลักษณะอ่ืนๆของบุคคล โดยพบไดในทุกเพศทุกวัย  

3) การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย การเล้ียงดูที่มี

ลักษณะลงโทษทางจิตมากกวาทางกายน้ันหมายถึง การลงโทษเมื่อบุตรทําพฤติกรรมที่ไมพึง

ปรารถนาดวยการใชคําพูด สายตา การงดหรือละเวนกิจกรรมบางอยางแทนการใชการทําราย

รางกาย การอบรมลักษณะนี้เหมาะกับเด็กที่มีอายุมากกวา 7 ปข้ึนไป และพบมากในวัยรุนที่มี

ลักษณะมุงอนาคตสูง แตอิทธิพลของการลงโทษทางจิตจะไมเดนชัดเมื่อใชควบคูกับการอบรม

เล้ียงดูแบบรักสนับสนุน  

4) การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม หมายถึง การอบรมเล้ียงดูแบบการ

ออกคําส่ังใหเด็กทําตาม และผูปกครองจะทําการตรวจตราอยางใกลชิด ถาอบรมเล้ียงดูแบบ

ควบคุมนอย หมายถึงการปลอยใหเด็กรูจักคิดและตัดสินใจดวยตัวเองวาส่ิงใดควรทําหรือส่ิงใดไม

ควรทําอีกทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กไดเปนตัวของตัวเองบอยครั้งโดยไมเขาไปแทรกแซง ซึ่งการอบรม

เล้ียงดูแบบควบคุมนอย เหมาะสมกับวัยรุนเปนตนไปและเหมาะสมกับเพศชายมากกวาเพศหญิง  

5) การอบรมเล้ียงดูแบบพึ่งตนเองเร็ว หมายถึง การเปดโอกาสใหเด็กได

ทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันดวยคนเอง ภายใตการแนะนําและฝกฝนจากบิดามารดา การ

อบรมแบบนี้เกี่ยวของกับการที่เด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่สูงและใชกับเด็กเล็กจนถึงวัยรุนจึงจะ

เหมาะสม 

Roger (1972) ไดแบงแบบแผนในการอบรมเล้ียงดูเด็กของผูปกครองออกเปน 3 

แบบ คือ  

1) การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการที่พอแมใช

วิธีการอบรมเล้ียงดูที่ทําใหลูกรูสึกไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม พอแมไมกาวกาย หรือเขมงวด

จนเกินไป ยอมรับนับถือความสามารถและความคิดของลูก ใหความรวมมือแกลูกตามโอกาสอัน

สมควร  

2) การอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง วิธีการอบรมเล้ียงดูที่

ลูกมีความรูสึกถูกบิดามารดากาวกายเร่ืองสวนตัวของตน ยับยั้งการกาวราวและทําใหรูสึกผิด เม่ือ

ลูกแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ลูกมีความรูสึกวาถูกบังคับใหทําตามความตองการของบิดา

มารดา และโดนบิดามารดาทําใหละอายดวยคําพูดหรือการกระทําก็ตาม  

3) การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย หมายถึง วิธีการเล้ียงดูที่ลูก

รูสึกวาตนเองไดรับการตามใจ และไมไดรับความเอาใจใสแนะนําชวยเหลือ 
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จากแนวคิดในการเลี้ยงดูดังกลาว ในงานวิจัยช้ินนี้ไดมุงเนนไปถึงการเล้ียงดูแบบ

รักสนับสนุนใชเหตุผล ซึ่งการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน หมายความถึง การที่บิดามารดาปฏิบัติตอ

บุตรโดยแสดงการรักใคร เอาใจใส สนใจทุกขสุขของบุตรของตนมากเพียงใด มีความใกลชิดสนิท

สนม รวมทํากิจกรรมตางๆกับบุตรของตนมากนอยเพียงใด จึงหมายความรวมไปถึงความสนิท

สนม การสนับสนุนชวยเหลือและการใหความสําคัญแกบุตรอีกดวย และความหมายของการเลี้ยง

ดูแบบใชเหตุผล หมายถึง การที่บิดามารดาไดอธิบายเหตุผลใหแกบุตรขณะที่มีการสงเสริมหรือ

ขัดขวางการกระทําของบุตร หรือ ลงโทษบุตร นอกจากนั้นบิดามารดาที่ใชวิธีการนี้ยังใหรางวัลและ

การลงโทษบุตรอยางเหมาะสมกับการกระทําของบุตร มากกวาที่จะใชอารมณ ทําใหบุตรสามารถ

ทํานายไดวาตนจะไดรับรางวัลหรือลงโทษจากบิดามารดาซ่ึงเปนการเอ้ือตอการพัฒนาสุขภาพจิต

และ พัฒนาจิตลักษณะอ่ืนๆเชน การมุงอนาคตควบคุมตนเปนตน ดังนั้น การเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนแหละใชเหตุผล จึงหมายความถึง การที่บุคคลรับรูถึง ผูปกครองที่ใกลชิดสนิทสนมที่สุด 

ไดใหความรักความเอาใจใส มีเหตุผลในการใหรางวัลและลงโทษ ทําใหบุคคลเขาใจและรับรูถึง

บทบาทของตนอยางไมขาดตกบกพรอง จึงเกิดความมั่นคงทางอารมณทําใหสามารถพัฒนาเปน

คนที่มีศักยภาพได 

ทฤษฎีการรับรูทางปทัสถานทางสังคมเปนอีกสวนสําคัญในการอธิบายการเล้ียงดู

ที่มีผลตอบุตรหลานได จากการวิเคราะหและสังเคราะหตัวบททฤษฎีนั้นพบวา ทฤษฎีการรับรูทาง

ปทัสถานทางทางสังคม สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณไดบางสวน โดยทฤษฎีปทัสถานนั้น 

หมายถึง การรับรูของบุคคลวา ผูที่มีความสําคัญตอเขาคิดวา เขาควรกระทําหรือไมควรกระทํา

พฤติกรรมเหลานั้น หากบุคคลมีความรับรูวาผูที่เขาใหความสําคัญคิดวาเขาควรกระทํามากเทาใด 

เขาก็มีแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นมากข้ึนและในทางกลับกันนั้น หากบุคคลมีความรับรูวา

ผูที่เขาใหความสําคัญไมตองการใหเขากระทํามากเทาใด ก็จะเปนแรงกดดันใหเขาหลีกเล่ียงจาก

พฤติกรรมดังกลาวมากข้ึนเปนลําดับ (Ajzen and Fishbien 1980: 57) โดยคนสําคัญใกลชิดหรือ

กลุมอางอิงของบุคคล ตองมีความเดนชัด หรือมีความมีอิทธิพลมากพอที่จะทําใหบุคคลมีความ

คลอยตามได อาจเปนบิดามารดา ผูปกครอง พี่ นอง เพื่อน หรือคนใกลชิดอ่ืน และอาจ

เปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมบางอยาง การรับรูของแตละบุคคลจึงแตกตางกัน จึงทําใหการวัด

เฉพาะความเช่ือมั่นหรืออิทธิพลเกี่ยวกับกลุมอางอิงเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ จําเปนที่จะตอง

วัดแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลคลอยตามกลุมอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการกระทําตามทฤษฎีการกระทํา

ดวยเหตุผล ปทัสถานทางสังคมเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจของบุคคลที่จะ

แสดงพฤติกรรม รวมกับทัศนคติตอพฤติกรรม ซึ่งการวัดความรับรูทางปทัสถานทางสังคม อาจวัด
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ไดจากการประเมินความเช่ือเกี่ยวกับกลุมอางอิงหรือกลุมบุคคลที่ใกลชิด รวมกับแรงจูงใจที่จะ

คลอยตามกลุมอางอิง 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีตัวแบบ (Social Learning Theory) ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

มีตัวแบบที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาสังคมและนักจิตวิทยาการเรียนรู เชน Bandura (1997: 89     

อางถึงใน สุมิตรา เจิมพันธ 2545: 32-36) แบงการเรียนรูแบบมีตัวแบบ (Model) ไว 4 กระบวนการ 

ไดแก 

1) การเอาใจใส (Attentional Processes) คือการเลียนแบบมีความใส

ใจ สนใจรับรูใน การกระทําของตัวแบบเพื่อการเลียนแบบ  

2) การเก็บจํา (Retention Processes) ซึ่งตอเนื่องจากกระบวนการแรก 

คือ เมื่อสนใจแลวมีความสามารถในการจดจําการกระทําของตัวแบบไดแลวมากนอยเพียงใด  

3) การแสดงออก (Production Processes) เมื่อจดจําการกระทําของ

ตัวแบบไดแลว แบบอยางที่เคยเห็นและเก็บจําไวแลวนั้นจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายามแสดง

พฤติกรรมที่คลายคลึงกับตัวแบบ และ  

4) ส่ิงลอใจและการจูงใจ (Intensive and Motivation) คือการที่ผู

เลียนแบบสามารถเลียนแบบไดจากแบบ ทําใหเกิดความรูสึกพอใจและเปนการไดชื่นชมตัวแบบไป

พรอมกัน ทําใหเสมือนไดรับรางวัลทางออม คือเปนรางวัลแกจิตใจตนเอง และหากประสบ

ความสําเร็จก็จะยิ่งชื่นชมและภูมิใจในตัวแบบมากข้ึน 

ตามทฤษฎีของ Bandura นั้นช้ีใหเห็นวา การเลียนแบบเกิดจากผูเลียนแบบเห็น

ตัวแบบแสดงพฤติกรรมตอบโตกับส่ิงเรา ซึ่งในงานวิจัยนี้คือ การเห็นแบบอยางที่ดีในการใชเวลา

วางใหเปนประโยชน และมีการเก็บจําและประมวลผลไวในสมอง เมื่อผูเลียนแบบพบกับ

ส่ิงแวดลอมที่กระตุนเราอยางเหมาะสม ผูเลียนแบบก็จะแสดงการตอบสนองเหมือนกับตัวแบบโดย

ไมจําเปนวา ถาทําไปแลวตองไดรางวัลตอบแทน และไมจําเปนที่ตัวแบบตองอยูตอหนาในขณะนั้น 

การเรียนรูของเด็กนั้น มีลักษณะแรกเร่ิมคือการเลียนแบบ ซึ่งการเปนแบบอยางที่

ดีของบิดามารดาผูปกครองนั้นถือวาเปนการอยรมส่ังสอนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเด็กมีโอกาสที่จะเรียนรู

ทางสังคมและวัฒนธรรมผานทางการกระทําของตัวแบบซึ่งเปนบุคคลใกลชิด หมายความถึง พอ

แม ผูปกครอง และคนใกลชิดอ่ืนๆ นั้นเอง การเรียนรูของเด็กสวนมากมักเลียนแบบบุคคลที่ตนรัก 

นิยมชมชอบ หรือผูที่มีอํานาจซ่ึงอาจเปนผลสืบเนื่องจากการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก พบวา

บิดามารดาท่ีเล้ียงบุตรดวยวิธีการแบบรักสนับสนุนมากจะเปนที่รักของบุตรและบุตรมีความเช่ือ

และเห็นความสําคัญของบิดามารดามาก ซึ่งทําใหบุตรยอมรับการอบรมส่ังสอนตางๆของบิดา
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มารดาไดโดยงายและยอมรับบิดามารดาใหเปนแบบอยางโดยไมรูตัว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

2528:5) กระบวนการเลียนแบบนั้นเปนกระบวนการขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหมีพฤติกรรมตาม

อยางบุคคล โดยเฉพาะเด็กมีความโนมเอียงที่จะยึดการแสดงออกของผูอ่ืนเปนแบบอยางในการ

ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งทางจิตวิทยาสังคมนั้นไดใหวิธีการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบดวยสอง

ปจจัยคือ ความสัมพันธระหวางตัวแบบกับผูเลียนแบบ หมายถึง ความสนิทสนมคุนเคย ซึ่งผู

เลียนแบบจะใหความสนใจตอผลตอบ แทนที่จะไดรับจากตัวแบบนอยมาก และอีกปจจัยคือ 

ผลตอบแทนเมื่อไดแสดงพฤติกรรมออกไปแลว วาตัวแบบไดผลตอบแทนอยางไรผูเลียนแบบจะ

ตัดสินใจเลียนแบบโดยนําเอารางวัลที่ผูเปนแบบไดเปนตัวตัดสินพฤติกรรม ดังนั้นกระบวนการ

เลียนแบบจึงมีการอธิบายไวหลายวิธี จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา 

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล เปนวิธีการเล้ียงดูบุตรโดยใหความรักความเอาใจใส 

ดูแล และใชเหตุผลในการใหรางวัลหรือทําโทษ ทําใหเด็กเกิดสภาวะอารมณที่มั่นคง เอ้ือตอการ

พัฒนาได และอางอิงจากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศพบวา บุคคลผูที่ไดรับการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล เปนผูที่มีพฤติกรรมพึงประสงคดังนั้น ปจจัยการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใน

งานวิจัยนี้ จึงเปนสวนสําคัญอันจะกอใหเกิด พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนที่เหมาะสม จากการ

ดูแลของผูปกครอง ซึ่งเปนไปไดมากวา การเล้ียงดูในทางลบ เชนการปลอยปละละเลย อาจทําให

เด็กเกิดพฤติกรรมการเลนเกมที่ไมเหมาะสม อันนําไปสูปญหาตางๆไดในทายที่สุด และยังพบอีก

วา การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลนั้น ทําใหเกิดการพัฒนาทางลักษณะจิตและสุขภาพจิต 

อันกอใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค อีกทั้ง ยังพบความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ดีในเรื่องตางๆ

อันเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคกับ วิธีการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลอีกดวย ดังนั้นใน

การสรางเครื่องมือในการวัด การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล มีประเด็น คือ การใชเหตุผลใน

การใหรางวัลและลงโทษของผูปกครอง ความรูสึกอบอุนจากผูปกครอง ความเปนแบบอยางในการ

ปฏิบัติของผูปกครอง 

ดังนั้น การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล หมายถึง บุคคลผูซึ่งไดรับการ

อบรมส่ังสอน จากผูปกครองหรือบิดามารดาอยางอบอุนใกลชิด อีกทั้งมีการพัฒนาอยางเหมาะสม 

จาการไดรางวัลและการทําโทษ อยางเหมาะสมและมีเหตุผล อันจะกอใหเกิด พฤติกรรมการเลน

เกมออนไลนที่เหมาะสม และเปนรากฐานสําคัญในการบรรลุเอกลักษณจิตลักษณะประการอ่ืนอัน

ไดแก การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จากการทบทวนวรรณกรรมทํา

ใหไดลักษณะตามสมมุติฐานดังนี้ 
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H14 : การเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนใชเหตุผลมีอิทธพิลทางลบตอการติดเกม 

H5 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธพิลเชิงบวกตอการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 

H2 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธพิลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการ

เลนเกมออนไลน 

H15 : การเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนใชเหตุผลมีอิทธพิลทางบวกตอการมุงอนาคต

ควบคุมตน 
      

2.2.8  แนวคิดการรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 
2.2.8.1 ความหมายของการสนับสนุนจากเพื่อน 

ในชวงวัยรุนนั้น อิทธิพลจากส่ิงแวดลอมมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ความเปล่ียนแปลง

ทางรางกาย บวกกับความคาดหวังทางสังคม ทําใหเกิดภาวะกดดันและตองการการปรับตัว ตัว

แปรการรับรูถึงการสนับสนุนจากเพือ่นจึงมีความหมายถึง ปริมาณความรับรูหรือรูสึก วาตนเปนผูที่

ไดรับการยอมรับในสังคม โดยเนนกลุมไปที่เพื่อนจากชวงวัยที่ตองการการแสดออกและการ

ยอมรับ ซึ่งเพื่อนมีอิทธิพลมากตอพัฒนาการในชวงวัย 

Caplan (1974: 39-42) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง ส่ิงที่บุคคล

ไดรับจากบุคคล กลุมบุคคล อาจเปนดานขาวสาร ดานอารมณหรือดานวัสดุสิ่งของ จากผูใหการ

สนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลในครอบครัว เพื่อน ครู เปนตน 

จินตนา ยูนิพันธ (2529: 4) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญตอ

การดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งตองพึ่งพาอาศัยกัน มีการชวยเหลือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ความรูสึกตางๆซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิดความรูสึกมั่นคง เปนที่ รัก เปนที่ตองการ เมื่อเกิด

เหตุการณที่เปนภาวะวิกฤตหรือมีความเครียดเกิดข้ึน การสนับสนุนทางสังคมท่ีเพียงพอ จะชวย

บรรเทาความรุนแรงหรือปองกันไมใหความเครียดนั้นมากระทบจนเกิดความผิดปกติ 

อัจฉรา วงศวัฒนามงคล (2533: 51) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง 

การรับรูของบุคคลวามีคนใกลชิดซ่ึงตนใหความสําคัญคอยใหความชวยเหลือทั้งดานรูปธรรมและ

นามธรรม ในยามที่ตองการ 

บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ (2528: 15) ใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวาเปน

ส่ิงที่ผูรับการสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูล ขาวสาร วัสดุส่ิงของหรือการสนับสนุนดาน

จิตใจจากบุคคลหรือกลุม ไดแก บุคคลในครอบครัว เชน บิดามารดา สามีภรรยา ญาติพี่นองหรือ

เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 
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2.2.8.2  แนวคิดละทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 

แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม มีพื้นฐานที่พัฒนามาจากการศึกษาทางจิตสังคม

ที่พบวา การตัดสินใจสวนใหญของคนนั้น จะข้ึนอยูกับอิทธิพลของบุคคลผูซึ่งมีความสําคัญและ

อํานาจเหนือกวาเราตลอดเวลา ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมนั้น มีขอตกลงเบ้ืองตนไววาคนตองการ

การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อใหไดมาในส่ิงที่ตองการ การสนับสนุนทางสังคมซึ่งเปนสงที่คน

ทั่วไปปรารถนาหมายความรวมถึงการสนับสนุนทางอารมณ การสนับสนุนทางดานการยกยองให

เกียรติ การสนับสนุนการใหขอมูลขาวสารที่สําคัญ การใหความชวยเหลือดานส่ิงของดานวัตถุ 

ตลอดจนการเปนเพื่อนคูใจ ดูแลเอาใจใส ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดถูกเช่ือมโยงกับแนวคิดเร่ือง

คุณภาพชีวิตซ่ึงทําใหเกิดแนวคิดที่วาบุคคลยอมตองการไดรับการสนับสนุนแมวาจะตกอยูในภาวะ

วิกฤตหรือไมก็ตาม Bhanthumnavin (2000: 155-156) ไดสรางหลักการและใหนิยามการสนับสนุน

ทางสังคมไวสามอยางดวยกันคือ 1.การสนับสนุนดานอารมณ (Emotion Support) เชนการพูด

ปลอบโยน การพูดใหกําลังใจ ใหความหวงใยใหความเอาใจใสหวงใย ความรักความอบอุน ซึ่งยัง

รวมไปถึงการยอมรับและเห็นคุณคาเปนการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม เชน การเห็นพองการ

รับรอง การใหขอมูลยอนกลับ เพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง หรือเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน ที่

อยูในสถานการณคลายกัน ทําใหเกิดความมั่นใจ 2.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information 

Support) เชน การชวยเหลือในการแกปญหา ชวยหาทางออกที่ดี การใหคําแนะนํา คําปรึกษาเมื่อ

เกิดปญหา หารใหรางวัลหรือลงโทษ การใหขอมูลยอนกลับเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจ หรือ

ตัดสินใจที่ดี เปนตน 3.การสนับสนุนดานวัตถุ เคร่ืองใช รวมทั้งเงินและแรงงาน (Material 

Support) เชน การสนับสนุนนักเรียนในการทํากิจกรรมโดยโรงเรียน หรือผูปกครอง การใหอุปกรณ

ที่เหมาะสมตอการเรียนรูหรือความสนใจ รวมถึงกระบวนการหารจัดการหรืออ่ืนๆที่จัดการเพื่อ

ความสะดวกสบาย ดังนั้นการสนับสนุนทางสังคมเปนสวนที่เกี่ยวของทั้งในรูปแบบนามธรรมและ

รูปธรรม  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยเร่ืองการสนับสนุนทาง

สังคมเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอทัศนคติและพฤติกรรมอีกทั้งยังเปนแรงกดดันสําคัญในการปรับตัว 

ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมอีกดวย ซึ่งวัยรุนเปนวัยที่ตองการการยอมรับจาเพื่อนและ

สังคมสูงดังนั้นปจจัยการรับรูการยอมรับจากเพื่อนจึงเปนปจจัยที่สําคัญในงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง

กอใหเกิดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก การมีทัศนคติที่นอยในการเลนเกมออนไลนและการติดเกม

ออนไลนที่นอย เนื่องจากการที่สามารถไดรับการยอมรับจากเพื่อนทําให ไมจําเปนหรือจําเปนนอย

ในการหาความยอมรับจากแหลงอ่ืนเพิ่มเติม 
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ดังนั้น  การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาตน

เคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ จากเพื่อนของตน เมื่อมีความตองการดานรางกาย อารมณ 

สังคม ในสถานการณตางๆอยางพอเพียงและทันเวลา จึงไดสมมติฐานดังนี้ 

H16 : การรับรูการสนับสนนุจากเพื่อนมอิีทธิพลทางลบตอทัศนคติทีดี่ในการเลน

เกมออนไลน 

H17 : การรับรูการสนับสนนุจากเพื่อนมอิีทธิพลทางบวกตอการบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโก 

H18 : การรับรูการสนับสนนุจากเพื่อนมอิีทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

  

2.3  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  

ในสวนงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเปนขอประเด็นเกี่ยวของแบง

ออกเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรตางๆ ซึ่งมีงานวิจัยทั้งจากในและตางประเทศ ดังนี้ 
 
2.3.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการติดเกมออนไลน 
งานวิจัยที่เกี่ยวของของ Griffith and Hunt (1998: 475-480)ไดทําการวิจัยเชิงสํารวจใน

หัวขอ Computer Games Playing in Adolescences ไดทําการสรุปลักษณะคราวๆของผูเลนโดย

พบวา การเลนเกมของผูเลนในสหราชอาณาจักรเปนอัตราสวนไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอสัปดาห

โดยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศชายกับเพศหญิงในการเลนเกม ซึ่งลักษณะ

ของเกมที่ไดรับความนิยมนั้น โดยสวนใหญ เนื้อเร่ืองหรือวิธีการเลนนั้นแฝงไปดวยความรุนแรง จึง

มีแนวโนมที่ผูที่มีความกาวราวมากจะเปนผูที่ชื่นชอบการเลนเกมออนไลนซึ่งเปนลักษณะที่ตรงกับ

งานวิจัยอ่ืนๆในตางประเทศที่พบวา ในจํานวนผูเลนสวนใหญจะชื่นชอบและนิยมการเลนเกม

ออนไลนประเภทผูเลนหลายคนโลกเสมือน (MMORPG) ที่มีเนื้อหารุนแรง (Charlton and 

Danforth 2007: 1533-1542 ) อีกทั้งยังใหเหตุผลหลักในการทําใหผูเลนจํานวนมาก มีอาการติด

เกมเนื่องจากเหตุผล คือ  

1) เนื่องจากตัวเกมมีเนื้อหาที่ไมสามารถคาดเดาไดและมีสภาพแวดลอมเสมือน

จริง อีกทั้งผูเลนสามารถสรางตัวละครเสมือนของตนเพื่อเขาสูโลกเสมือน จึงเปรียบเสมือนการมี

ตัวตนอยูในโลกดังกลาว จึงทําใหมีแนวโนมในการที่ผูเลนจะกลับมาเลนซํ้าอีกจากความพึงพอใจ

ดังกลาวโดยอางถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Wallace 1999 อางถึงใน Charlton และ Danforth 

2007:1537-1546 ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนโดยพบวาผูเลนมีความสนใจที่จะเลนซํ้าเนื่องจาก
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ความตองการบางอยางนั้นไมสามารถเกิดข้ึนไดจริงในชีวิตจริงอีกทั้งการผจญภัยสามารถสราง

ความต่ืนเตนและเพลิดเพลินใหกับผูเลนไดตลอดเวลา (Said 2006: 19-24) 

2) เมื่อมีผูเลนอ่ืนไดมีปฏิสัมพันธกับตัวละครเสมือนของผูเลน ลักษณะทางสังคม

และการยอมรับทางสังคมจึงเกิดข้ึน จากอุปกรณตางๆของผูเลนเชนอาวุธ ชุดเกราะเปนตน ( 

Martin and Schumacher2000; Wallace 1999 quoted in Charlton and Danforth 2550: 

1538) จึงอาจกลาวไดวาความมีตัวตนที่ประสบความสําเร็จในโลกเสมือนดึงดูดใหผูเลนตองการที่จะ

เลนซํ้า 

Koepp (1988: 266-338) พบวาการเลนเกมคอมพิวเตอรทําใหมีการหล่ัง Dopamine ที่ 

Striatum รวมทั้ง Nucleus Accumbens เพิ่มข้ึน และสอดคลองกับ Funk (2004: 387-404) ซึ่ง

พบวาเด็กและวัยรุนที่เลนเกมคอมพิวเตอรมีการทํางาน Prefrontal Cortex ลดลง จากขอมูล

ดังกลาวและความรูทางชีววิทยาระบบประสาทเก่ียวกับพฤติกรรมผูปวยติดสารเสพติด จึงอาจ

อธิบายไดวาการหล่ัง Dopamine ใน Brain Reward Circuit ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเลนเกม

คอมพิวเตอรในระยะแรกแตการหล่ัง Dopamine ที่มีปริมาณมากและเปนเวลานานจากการเลน

เกมคอมพิวเตอรอาจทําใหสมองสวนที่เกี่ยวของเกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกัน ในระยะ

ตอมาเด็กและวัยรุนที่ติดเกมคอมพิวเตอรจึงมีความคิดหมกมุนกับการเลนเกมอยางมาก ซึ่ง

คลายคลึงกับผูปวยติดสารเสพติดที่หมกมุนกับการเสพสารเสพติดและผูปวยติดพนันที่หมกมุนกับ

การพนัน จนละเลยกิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลินใจอยางอ่ืน และมีความตองการเลนเกมที่

สามารถควบคุมไดยาก โดยเฉพาะเมื่อมีส่ิงเราที่สัมพันธกับการเลนเกม คือ ความเครียด และ

สภาพแวดลอมที่สัมพันธกับการเลนเกม เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร รานเกมหรือสถานที่ที่เคยเลนเกม 

และเพื่อน เปนตน นอกจากนี้การกลับไปเลนเกมคอมพิวเตอรหลังจากเลิกเลนเกมไปนานแลวก็

สามารถกระตุนใหกลับมีความตองการเลนเกมมากข้ึนไดเชนเดียวกัน 

 ในงานวิจัยของ สุดา จั่นมุกดา (2550: 187-188) ไดพบวาในเขตกรณีศึกษาจังหวัด

สมุทรสงครามนั้นพบวานักเรียนรอยละ 82.8 มีการเลนเกม รอยละ 51.9 เลนเกมคร้ังแรกเมื่ออายุ 

6-10 ป รอยละ 66.3 เลนเกมครั้งแรกเมื่อเรียนช้ันประถมศึกษา สวนใหญนิยมเลนเกมคอมพิวเตอร

และเลนที่บาน สวนใหญใชเวลาในการเลนเกมนาน 1-2 ชั่วโมง เด็กนักเรียนที่เลนเกมและติดเกม

รอยละ 7.4 ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเกมของนักเรียน ไดแก เพศ (ชาย) มีความสัมพันธเชิงบวก 

สวนอายุความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนการเลนเกมของพอแมหรือผูปกครอง มี

ความสัมพันธเชิงลบตอการติดเกมของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ ผลกระทบจากการเลนเกมของ

นักเรียน พบวา ในกลุมนักเรียนที่ไมติดเกมไดรับผลกระทบในระดับปานกลางถึงมากในเร่ืองการ

สูญเสียเวลา ผลเสียตอสายตา และการเรียนรอยละ 57.4, 52.2 และ 47.6 ตามลําดับ กลุม



54 
 

นักเรียนที่ติดเกมสวนใหญไดรับผลกระทบปานกลางถึงมากในเร่ืองการเรียน การสูญเสีย

ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัวและเพื่อน การสูญเสียคาใชจาย การสูญเสียเวลา และผลเสีย

ตอสุขภาพรางกาย (การพักผอน สายตา และปวดหลัง)  มีจํานวนเด็กที่เลนเกมและเกมออนไลน

เปนจํานวนมากแตพบวายังมีเด็กที่ติดเกมในปริมาณที่นอย อีกทั้งพบวาความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเอง และการสนับสนุนการเลนเกมของพอแมหรือผูปกครอง มีความสัมพันธเชิงลบตอการติด

เกมของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่กลาวถึงการเลี้ยงดู

สนับสนุนใชเหตุผลและความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนปจจัยสําคัญอันจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่

พึงประสงค (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2541: 105) 

สําหรับงานวิจัยของประเทศไทยน้ัน ทฤษฏีที่ไดรับการกลาวอางถึงในทางพฤติกรรม

ศาสตรและจิตวิทยามากเปนลําดับตนนั้น เปนการกลาวถึงทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน 2538: 2-16)โดยทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดกลาวถึงการนําบริบทตางๆมาพิจรณาให

เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย โดยอาศัยลักษณะพื้นฐานตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ซึ่งมีความ

ทันสมัยและไดรับการยอมรับที่สุดในปจจุบัน ทฤษฎีตนไมแหงจริยธรรมนั้นไดแสดงถึงสาเหตุของ

พฤติกรรมของคนดีและของคนเกง วาพฤติกรรมดังกลาวมีสาเหตุมาจากสาเหตุทางจิตใจเร่ืองใด

กลาวโดยสรุปนั้น ตนไมจริยธรรมประกอบไปดวย 3 สวนคือ สวนที่เปนดอกและผลของตนไมเปน

สวนที่มีลักษณะที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงคเชน พฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็ง 

พฤติกรรมการเอ้ือเฟอ สวนที่เปนลําตนเปนสวนที่อภิปรายถึงสาเหตุการเกิดพฤติกรรมที่พึง

ประสงคตางๆอันเปนลักษณะทางจิตของบุคคลอันกอใหเกิดพฤติกรรม่ีพึงประสงค ไดแก เหตุผล

เชิงจริยธรรม มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง ความเชื่อในอํานาจตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และ

ทัศนคติ คุณธรรม ความเชื่อ สวนสุดทายเปรียบเสมือนรากฐานไดแก สติปญญา ประสบการณ

และสุขภาพจิต จากแนวคิดทั้งสองจึงทําใหผูวิจัยทําการประยุกตและสรางกลุมตัวแปรปจจัย

สาเหตุในการติดเกมออนไลน 
 

2.3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลน 
งานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติดานตางๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

และเปนส่ิงที่ยืนยันถึงทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมเชน นีออน พิณประดิษฐ และคณะ (2541: 38-

40) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการติดสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาและ

นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 1491 คน โดยผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนเดิมมี

ความสัมพันธเชิงบวกอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับทัศนคติตอสารเสพติดของนักเรียน 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .14 และยังพบวา ทัศนคติตอสารเสพติดของนักเรียนมี
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ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับ พฤติกรรมการใชสารเสพติดของ

นักเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  -.14 ดังนั้น นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการติดสาร

เสพติดสูงยอมมีพฤติกรรมการติดสารเสพติดที่ตํ่ากวานักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการติดสารเสพติด

ตํ่า งานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นวา ทัศนคติมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมที่ศึกษา 

ลินดา สุวรรณดี (2543: 121-123) พบผลในการทําวิจัยเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมในโครงการรุงอรุณ ซึ่ง

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 480 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยทาง

จิตลักษณะและปจจัยทางสภาพแวดลอม รวม 5 ตัวแปรไดแก ความเชื่อในอํานาจตน ลักษณะมุง

ควบคุมตน สุขภาพจิตที่ดี ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะและความพรอมที่จะกระทํา

พฤติกรรมการลดปริมาณขยะ สามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเล่ียง

การเพิ่มปริมาณขยะของนักเรียน แบบถดถอยพหุคูณได 45.2 % โดยมีตัวแปรทํานายที่สําคัญ คือ 

ความพรอมที่จะกระทํา และทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ จึงสรุปไดวา ทัศนคติที่ดี

ตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 

จะสังเกตเห็นไดวาทั้งทัศนคติที่ดีและความพรอมในการกระทําเปนสวนที่รวมกันเพื่อกอใหเกิด

ทัศนคติ ตามทฤษฎี ดังนั้นจึงอนุมานไดวาปจจัยเร่ืองทัศนคติ กอใหเกิดพฤติกรรมที่ศึกษาและเปน

ตัวทํานายสูงสุด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร โชติสุดเสนห (2545: 82) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวาง ทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่

ทองเที่ยว โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน จํานวน 400 คน พบวาผูที่มีทัศ

คติที่ดีตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาก เปนผูที่ที่มีพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษ

สถานที่ทองเที่ยวมากกวา ผูมีทัศคติที่ดีตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนอย ผลเชนนี้พบใน

กลุมรวมและยังพบอีกวาทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 ใน

การมีพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว เม่ือรวมกับตัวแปรทํานายอ่ืนอีก 2 ตัวคือ 

การมุงอนาคตควบคมตนและการเห็นแบบอยางที่ดีจากบิดามารดา รวมเปน3 ตัว จะสามารถ

ทํานายพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวไดถึง 43.4 % 

พระมหาสัญญา สวัสด์ิไธสง (2549: 154-155) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ดี

ในการนับถือพระพุทธศาสนากับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา โดยมีกลุมตัวอยางคือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งที่เขารวมคายพุทธบุตร 3 โรงเรียนและที่ไมเขารวมคายพุทธบุตร 3 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งส้ิน 6 โรงเรียน จํานวน 485 คนพบวา ผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอการมีพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาที่มาก เปนผูมีพฤติกรรมการนับถือ
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ศาสนามากกวา ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการมีพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาที่นอย ผลเชนนี้พบ

ในกลุมรวม ผูวิจัยยังพบอีกวา ทัศนคติที่ดีในพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา เปนตัวทํานาย

สําคัญอันดับ 1 ในการทํานายพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมการเช่ือในพุทธ

และเมื่อรวมกับตัวทํานายอีก 7 ตัว สามารถทํานาย การมีพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา

และความเชื่อทางพุทธได 38.1% 

สุมิตตรา เจิมพันธ (2545:181-185) เร่ืองจิตลักษณะและประสบการณที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกลุมตัวอยางคือ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 4 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งส้ิน 524 คน พบวา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เปนตัวทํานายสําคัญอันดับ 1 เม่ือรวมกับตัวทํานายอ่ืนๆอีก 10 ตัวแปร สามารถ

ทํานาย พฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนคณิตศาสตรได 54.2 %  และพบวาทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนตัวทํานายสําคัญอันดับ 2 ในการทํานายความแปรปรวน

ของพฤติกรรมในระหวางชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวมกับตัวทํานายอ่ืนอีก 10 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรม

ระหวางเรียนวิชาคณิตศาสตรได 53.9 % และยังพบอีกวาทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เปนตัวทํานายสําคัญอันดับ 1 ในการทํานายพฤติกรรมหลังการเรียนวิชาคณิตศาสตร

เม่ือรวมกับตัวทํานายอ่ืนๆอีก 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมหลังการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ได 64.4 % 

 
2.3.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 
ดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547: 141-144) ซึ่งศึกษาเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทําการศึกษานักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 แหงจํานวน 403 คน พบวาจิตลักษณะเดิมสามารถทํานาย

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางมีประโยชนในกลุมนักศึกษาที่ไมไดเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร 

สามารถทํานายไดรอยละ 4.7 โดยตัวทํานายสูงสุดคือการบรรลุลักษณะแหงอีโก 

อุษา ศรีจินดารัตน (2533: 191-194) ไดทําการศึกษาพัฒนาการของเอกลักษณแหงอีโก ที่

เกี่ยวกับการรับรูคุณคาของการทํางานในวัยรุนไทยภาคใต (พัฒนาการข้ันที่5) ในเยาวชนอายุ 15-

21 ปจํานวน 480 คน ซึ่งใชวัดกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และนักศึกษาอาชีวะ ผลปรากฏวา  

ผูที่มีการรับรูคุณคาของการทํางานสูง เปนผูที่มีพัฒนาการทางอารมณเชิงสังคมสูง คบเพื่อนที่มี

ลักษณะเหมาะสมมาก และมีประสบการณในการทํางานมาก ตัวแปรทั้งสามนี้รวมกันทํานายการ

รับรูคุณคาของการทํางานได 21 % ในกลุมรวม ดังนั้นสรุปไดวาผูที่มีเอกลักษณแหงตนสูง ก็เปน   
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ผูที่มีการรับรูคุณคาของการทํางานสูงและพบผลเพิ่มเติมอีกวาระดับเอกลักษณแหงอีโกแปรปรวน

ไปตามการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล ซึ่งนักเรียนที่รายงานวาไดรับการเล้ียงดูแบบ

สนับสนุนใชเหตุผลมีคะแนนเอกลักษณแหงอีโกที่สูงกวาผูไดรับการเล้ียงดูในรูปแบบอ่ืน 

Whitbourne and Tesch (1985) ศึกษาบุคคลในชวงอายุ 20 ถึง 40 ป โดยศึกษานักศึกษา

ปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 93 คน อายุเฉล่ีย 21.13 ปและผูจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเดียวกนั 

(เพื่อลดความแตกตางของคน 2 กลุมนี้ทางดานสภาพแวดลอมในวัย 18-22 ป) จํานวน 66 คน มี

อายุเฉล่ีย 25.25 ปผูวิจัยไดวัดปริมาณการปรับตัว 2 ชวงของชีวิต คือ ข้ัน 5 การบรรลุเอกลักษณ

แหงตน และข้ัน 6 คือ ลักษณะสนิทชิดใกลของคน 2 กลุมนี้ พบผลที่สําคัญคือ เฉพาะผูที่จบ

ปริญญาตรีแลวเทานั้น ที่ปริมาณการบรรลุเอกลักษณโดยรวมมีมากเทาใด บุคคลมีลักษณะสนิท

ชิดใกลมากตามไปดวย และพบผลที่นาสนใจตอไปวา 1) เอกลักษณแหงตน นั้นมีพัฒนาการตอไป

อีก โดยเฉพาะเม่ือบุคคลเรียนจบปริญญาตรีแลว เขาสูเร่ิมทํางานอาชีพและการเร่ิมมีครอบครัว 2) 

กอนที่บุคคลจะพัฒนาลักษณะสนิทชิดใกลไดเขาจะตองมีการบรรลุเอกลักษณแหงตนใหมาก

เสียกอน 3) ผูที่จบแลวมักจะบรรลุเอกลักษณแหงตนไดมาก แตเกิดข้ึนหลังจากจบการศึกษาแลว 

(49%ของกลุมนี้) และทางดานเอกลักษณเฉพาะดาน พบวาทางดานเอกลักษณทางเพศ 

เอกลักษณทางดานการเมือง และเอกลักษณทางดานศาสนานั้น ผูจบปริญญาตรีแลวบรรลุรอยละ 

63 รอยละ 54 และรอยละ41 ตามลําดับ 

อุษา ศรีจินดารัตน (2533: 89) พบวาความสัมพันธระหวางเอกลักษณแหงอีโกกับ

พฤติกรรมที่สําคัญตางๆ โดยศึกษาจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. จํานวน 480 คน ที่

มีอายุระหวาง 15-20 ป พบวานักเรียนที่มีเอกลักษณแหงอีโกสูงจะมีประสบการณในการทํางาน

และเลือกคบเพื่อนอยางเหมาะสมมากกวา นักเรียนที่มีคะแนนเอกลักษณแหงอีโกตํ่า พบผลใน

กลุมรวม 

คมนา วัชรธานินท (2546: 102-110) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวนทั้งส้ิน 360 คน ผลการวิจัย

พบวานักศึกษาที่มีเอกลักษณแหงอีโกมาก เปนผูมีพฤติกรรมอาสาพัฒนาในปจจุบันมากกวา

นักศึกษาที่มีเอกลักษณแหงอีโกนอย อีกทั้งพบอีกวาเอกลักษณแหงอีโกเปนตัวทํานายสําคัญ

อันดับแรกในการทํานายพฤติกรรมอาสาพัฒนาในนักเรียนชายที่รอยละ 7 

Dignan (1965) ไดทําการศึกษานักศึกษาหญิงจํานวน 245 คนพบผลวา บุตรสาวผูที่รับรู

วาตนมีลักษณะคลายกับมารดาของตนมาก เปนผูที่มีเอกลักษณทางอีโกสูงกวา นักศึกษาหญิงที่มี

การรายงานวามีลักษณะคลายคลึงกับมารดานอย ทําใหเขาใจไดวาผูแกครองโดยเฉพาะมารดา 
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ถามีเอกลักษณแหงอีโกมาก จะเปนผูใกลชิด สนับสนุนและใชเหตุผลในการเล้ียงบุตรมาก ทําให

บุตรมีพัฒนาการดานเอกลักษณแหงอีโกสูงตามไปดวย 

ฤกษชัย คุณูปการ (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย 3 ดานของผูใหญวัยตน คือ 

พฤติกรรมตามสิทธิและหนาที่พฤติกรรมตามกฎหมายและขอบังคับ และพฤติกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมือง กลุมผูถูกศึกษา คือ นักศึกษาชายหญิง เรียนช้ันปที่ 3 (อายุ 20-22 ป) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 แหง (ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด)จํานวน 1,128 คน พบผลวา ตัวแปร

ดานจิตลักษณะ 7 ดาน ในกลุมรวม รวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษาไดรอยละ 18.20 และตัวทํานายอันดับแรกคือ เจตคติตอพฤติกรรมประชาธิปไตย ซึ่ง

ทํานายไดรอยละ 14.60 พบในนักศึกษาทั้งกลุมรวมและกลุมยอย และยังพบอีกวามีตัวทํานายที่

เขาเปนลําดับสอง คือ เอกลักษณแหงตนดานประชาธิปไตย คาเบตาเทากับ .26 พบในนักศึกษา

กลุมรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณะ บรรจง (2547) เร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของครูในภาคใต กลุมตัวอยางเปนครูอายุ 30 ปข้ึนไป ที่

สอนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมจํานวน 985 คน พบผลวา ครูที่รับรูขาวสารทางการเมือง

ไดรับการสนับสนุนจากสังคม ตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง มีคานิยมทางการเมือง

ที่ดี และมีเอกลักษณแหงตนสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมในการไปใชสิทธิเลือกต้ังตลอด นับวาเปนผูที่มี

เจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

จิรวัฒนา  มั่นยืน  (2536) ซึ่งได ศึกษาการบรรลุ เอกลักษณแหงอีโกของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 7 สถาบัน จํานวน 260 คน พบวาเอกลักษณแหงอีโกดานพุทธ

ศาสนามีความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมทางศาสนาพุทธ โดยพบมากในนักศึกษาช้ันปที่ 4  

 
2.3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตน 
งานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตนที่มีผลตอพฤติกรรมตางๆเชน 

งานวิจัยของ นิภาพร โชติสุดเสนห (2545) ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ฐานันดร เปยศิริ (2545) เร่ือง พฤติกรรมการประหยัดไฟฟา และพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 

ของลินดา สุวรรณดี (2543) ในงานวิจัยทั้งสามหัวขอขางตน ผลการวิจัยไดสรุปถึง ปจจัยลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนวา มีผลตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (นิศากร 

สนามเขต 2550: 42-45)  

งานวิจัยที่สําคัญเชน งานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจันปจจนึก 

(2524: 192-193) ศึกษาเร่ือง จริยธรรมของเยาวชนไทย ซึ่งศึกษานักเรียนในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล
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และนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่กําลังศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 

1มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 5 และในระดับมหาวิทยาลัยปที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ยุระหวาง 11-25 ป จํานวน 1400 คน โดยพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนั้นไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการโกงการเลนเกม เมื่อแยกพิจารณาตามสภาวะตางๆปรากฏผลวา 

ในทุกสภาวะนั้นผูมีลักษณะมุงอนาคตตํ่าโกงมากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตสูง และยังพบสิ่งที่

นาสนใจอีกวา ผูมีจริยธรรมสูงและมุงอนาคตสูงจะมีการโกงการเลนเกมมากวาผูมีลักษณะทั้งสอง

ตํ่าและเมื่อมีตัวแบบ ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงก็จะลดพฤติกรรมกรโกงเกมลง

ตามลําดับ 

 ในงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีผลตอพฤติกรรมพึงประสงค

อ่ืนๆเชน งานวิจัยของ เจิดหลา สุนทรวิภาต (2534: 182) ทําการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของผูนํา

และประสิทธิผลของงานในภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัย โดยศึกษากลุม

ตัวอยาง เปนหัวหนาภาควิชา เปนจํานวน 99 คน ผลงานวิจัยสรุปวา หัวหนาภาควชิาทีม่ีระยะเวลา

การดํารงตําแหนงมานาน หัวหนาที่มีลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตนเองสูงจะมีประสิทธิผลของ

งานในภาควิชาสูงกวาหัวหนาที่มีลักษณะเชื่อในอํานาจตนเองตํ่า อยางเห็นไดชัด  

พูนฤดี สุวรรณพันธุ (2537: 135) ศึกษาปจจัยครอบครัวและโรงเรียนที่เกี่ยวของกับลักษณะ

ทางพุทธศาสนาของนักเรียนชุมชนที่มีระดับการพัฒนาตางกันโดยศึกษาในนักเรียนช้ันระดับ

ประถมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 416 คน ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตสูง เปนผูมีศีล 5 สูงกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตต่ํา   

นิภาพร โชติสุดเสนห (2545: 99) ในการศึกษาเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักศึกษา 
พบวาตัวแปรมุงอนาคตควบคุมตนรวมกับตัวแปรอื่นอีก 10 ตัว สามารถทํานายทํานายพฤติกรรม
รักษาระเบียบในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักศึกษากลุมรวมได 37.6 % และสามารถทํานายได
สูงสุดในกลุมยอยที่เปน นักศึกษาชาย โดยทํานายได 49.5 %   

สุริยะ พันธดี (2536: 136) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการถายทอดพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนกับจิตลักษณะ และพฤติกรรมกาวราว โดยศึกษา นักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 2-5 จํานวน 540 คน โดยผลวิจัยพบวา ในกลุมรวมนักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตและควบคุม
ตนสูงเทาใด จะเปนผูมีพฤติกรรมกาวราวนอยเทานั้น  

ผองพรรณ แวววิเศษ (2534) ไดทําการศึกษากลุมวัยรุนชายในเขต กรุงเทพมหานคร จาก
วิทยาลัย 4 แหง จํานวนทั้งส้ิน 250 คนแบงกลุมเปนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและเพื่อน
ของนักศึกษาดังกลาวที่ไมมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท โดยพบวา การมุงอนาคต รวมกับจิตลักษณะ
อ่ืนๆ ไดแก เหตุผลเชิงจริยธรรม สุขภาพจิต ทัศนคติตอการทะเลาะวิวาท สามารถรวมกันทํานาย
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ลักษณะการคบเพื่ออยางไมเหมาะสมได 31.0 % ในกลุมรวม โดยมีทัศนคติในการทะเลาะวิวาท
และการมุงอนาคตเปนตัวทํานายที่สําคัญ  

งานวิจัยที่ศึกษาถึง ปจจัยสวนบุคคลและสถานการณที่มีความสัมพันธกับความสุขและ
การคิดฆาตัวตายในนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษา ของ ประชิต สุขอนันต (2545: 171-176) 
ผลงานวิจัยพบวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีการพยายามฆาตัวตายนอยกวา
นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเองตํ่า และยังพบวาตัวแปรมุงอนาคตควบคุมตนและตัว
แปรการมีทัศนคติที่ดีตอครู รวมกับตัวแปรอ่ืนอีก 4 ตัวแปร สามารถทํานายการพยายามฆาตัวตาย
ของนักเรียนได 18.90 % 17.20 % และ16.50 % ในกลุมนักเรียนที่ไมมีคนปวยในบาน นักเรียน 
ไป-กลับ และนักเรียนที่บิดามีการศึกษาตํ่า ตามลําดับ  

งานวิจัยที่ทําการศึกษาถึง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อนแบบ
เส่ียงเอดสของนักเรียนชายในมหาวิทยาลัยของ วรรณี วรรณชาติ (2541: 107-108) โดยใชกลุม
นักศึกษาชายระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 และ3 จํานวน 325 คน ปรากฏผลวา นักศึกษาที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนสูงจะมีพฤติกรรมการเลือกคบเพ่ือนแบบเส่ียงเอดสในระดับที่ ตํ่ากวา
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า อยางชัดเจน  

ศุภชัย สุพรรณทอง (2544: 75-82) ศึกษาเร่ืองปจจัยทางจิตและสถานการณนั้นสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ ที่กําลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 504 คน ปรากฏผลวา ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตสูง เปนผูที่มี

พฤติกรรมการไปเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม และพฤติกรรมการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และพรรคการเมือง สูงกวา ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า โดยพบทั้งในกลุมรวมและกลุม

ยอยและพบผลเพิ่มเติมอีกวา ตัวแปรการมุงอนาคต รวมกับปจจัยทางจิตอีก 5 ตัวแปร สามารถ

ทํานายความแปรปรวนพฤติกรรมการไปเลือกต้ัง ได 28.2 % และทํานายความแปรปรวน

พฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพรรคการเมือง ได 20.3 % ในกลุมรวม 

นภา ปยะศิรินนท (2541: 111) ศึกษาเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการไป

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ จํานวน 420 คน พบผลวา การมีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมาก มีทัศนคติที่ดีและมีความต้ังใจที่จะไปเลือกต้ังมากกวานักศึกษาที่มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 

 ในงานวิจัยอ่ืนทีม่ีลักษณะเก่ียวของกับพฤติกรรมอันพึงประสงคอ่ืนๆเชน งานวิจัยของ ลินดา 

สุวรรณดี (2543: 121-122) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของับพฤติกรรมการลด

ขยะของนักเรียนที่เขารวมในโครงการรุงอรุณ โดยทําการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 480 คน งานวิจัยไดผลสรุปวา ปจจัยทางจิตลักษณะและปจจัยดานสภาพแวดลอม รวม 5 
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ตัวแปร ไดแก ความเช่ือในอํานาจตน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตที่ดี ทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมการลดขยะ และความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมการลดขยะ สามารถใชรวมกันทํานาย

ความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเล่ียงการสรางขยะของนักเรียนแบบ ถดถอยพหุคูณได 45.2 % 

ในกลุมรวมโดยมีตัวแปรที่สําคัญคือ ความพรอมที่จะกระทํา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิตที่ดี โดยพบการทํานายไดในกลุมที่มีผลการเรียนสูงมากที่สุด

และพบในกลุมผลการเรียนตํ่านอยที่สุด  

วิชัย เอียดบัว (2534: 113-114) ไดผลสรุปจากการศึกษาเร่ือง ลักษณะทางจิตสังคมท่ี

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งชายและหญิงจํานวน 468 คน โดยพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนตัวทํานาย

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการ ที่สําคัญ ซึ่งมีลักษณะที่ใกลเคียงกับงานวิจัยอีกชิ้น

หนึ่งของ  

พรรณพราย พิทักเจริญ (2543: 171-173) ที่ทําการศึกษาเร่ือง จิตลักษณะและสถานการณที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของขาราชการสูงอายุ ที่มีอายุในชวง 50-60 ป 

จํานวน 300 คน พบผลวา ในกลุมที่ไมมีโรคประจําตัวเกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

มากกวากลุมที่มีโรคประจําตัว และยังพบอีกวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน นั้นเกี่ยวของกับ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ และพบความสอดคลองในงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ  

สุพัตรา ธรรมวงษ (2544: 85-97) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

เคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผูปวยใน โดยใชกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 330 

คน เพื่อทําการศึกษาตัวแปรที่ใชทํานายพฤติกรรมดานการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาล

ผูปวย ซึ่งแบงเปน ดานพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาล พบวา ตัวแปร ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน กับตัวแปรจากจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัว สามารถรวมกันทํานาย ความแปรปรวนของพฤติกรรม

ตามจรรยาพยาบาลแบบถดถอยพหุคูณได 40.6 % ซึ่งลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวแปร

ทํานายที่สําคัญลําดับที่สอง และในสวนดานพฤติกรรมเคารพสิทธิผูปวย พบวา ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนกับตัวแปรจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัวแปร สามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการเคารพสิทธิของผูปวยแบบถดถอยพหุคูณได 35.5 % ในกลุมรวมและทํานายได

สูงสุดที่ 45.5 % ในกลุมอายุมากและลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ยังเปนตัวแปรทํานายที่สําคัญ

อันดับหนึ่ง  

สุมิตตรา เจิมพันธ (2545: 143-148) เร่ือง จิตลักษณะและประสบการณที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ศึกษากลุม



62 
 

ตัวอยาง 524 คน ซึ่งศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยพบวา ตัวทํานายทีป่ระกอบไปดวย

จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ และประสบการณในการเรียน รวมทั้งส้ิน 11 ตัวแปร 

สามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบถดถอย

พหุคูณในกลุมรวมได 64.4 %   โดยพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนตัวแปรทํานาย

สําคัญลําดับสอง รองจากทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในคาเบตาที่ .37 และยังพบใน

กลุมยอยในลักษณะเดียวกันนี้ในกลุมยอยผูมีกิจกรรมอดิเรกเปนการดูโทรทัศนและภาพยนตร 

และกลุมยอยนักเรียนชาย 

 
2.3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต 
งานวิจัยในตางประเทศซ่ึงพบผลโดยตรงวาพฤติกรรมการติดเกมออนไลนนั้นมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมความกาวราว เชนในรายงานผลการวิจัยของ 

Namkoong and Kim (2008: 214-218) โดยทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการติดเกม

ออนไลนและความกาวราว การควบคุมตน และบุคลิกรักตัวเอง โดยมีกลุมทดลองเปนชาวเกาหลี 

1731 คน พบวา ความกาวราวและบุคลิกรักตนเองมีความสัมพนัธเชิงบวกตอพฤติกรรมการติดเกม

แบบถดถอยพหุคูณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผลแสดงใหเห็น บุคลิกรักตนเอง (R=0.36 ) 

และ ความกาวราว(R=0.35) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับตํ่ากวา 0.001 การควบคุมตน (R= 

-0.33 ) และระดับความสัมพันธกับสังคม (R= -0.16 ) จากการวิจัยช้ินนี้เปนหลักฐานหนึ่งที่ทําให

ทราบถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลนโดยปจจัยความกาวราวนั้น ใน

งานวิจัยที่ผานมานั้นแสดงใหเห็นถึงสุขภาพจิตที่มีผลตอพฤติกรรมความกาวราวดังนั้นผูวิจัยจึง

อนุมานวาสุขภาพจิตที่ดียอมมีผลเชิงลบตอพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนที่ไมพึงประสงค อีกทั้ง

สุขภาพจิตนาจะสงผลทางตรงตอปจจัยจิตลักษณะอ่ืนดวย 

งานวิจัยที่สนับสนุนวาผูมีสุขภาพจิตที่ดียอมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเชนงานวิจัยเร่ือง 

ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมรมส่ิงทอและปนดายของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547 อางถึงใน นิศากร สนามเขต 2550: 

40-52)  

งานวิจัยเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ของ นิภาพร โชติสุดเสนห (2545: 99) โดยกลุมตัวอยางคือนักศึกษา จํานวน 400 คน 

แบงเปนนักศึกษาชาย 169 คนและนักศึกษาหญิงจํานวน 231 คน โดยกลาววาพฤติกรรมรักษา

ระเบียบ คือ การที่บุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑของสถานที่ทองเท่ียวของกฎหมายในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ไมทําลายสภาพแวดลอมหรือสรางมลพิษ 
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เชน รักษาความสะอาด ไมเบียดเบียนทําลาย เปนตน พบวาสุขภาพจิตที่ดีเปนตัวทํานายสําคัญ

ลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมรักษาระเบียบ เม่ือรวมกับตัวแปรอ่ืนอีก 3 ตัวรวมเปน 4 ตัว สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการรักษาระเบียบได 26.8 % ในกลุมยอยเพศหญิงและสุขภาพจิตเปนตัวทํานาย

สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมเดียวกันในกลุมของนักศึกษาตางจังหวัด  

สุภาสินี นุมเนียน (2546: 100-105 ) เร่ืองปจจัยทางสภาพแวดลอมและจิตลักษณะที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรับผิดชอบตอหนาที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางคือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 576 คน โดยอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 284 คน 

และอาศัยอยูในตางจังหวัด 292 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมากมีพฤติกรรม

การรับผิดชอบตอหนาที่ในโรงเรียนมากกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้พบทั้งในกลุมรวม

และกลุมยอย นอกจากนี้งานวิจัยช้ินนี้ยังพบอีกวา สุขภาพจิตที่ดีเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 4 

ของพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ในโรงเรียนเมื่อรวมกบัตัวแปรอ่ืนอีก 5 ตัวรวมเปน 6 ตัว สามารถ

ทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ได 66.6 % ในกลุมยอยบิดามีการศึกษาสูง  

งานวิจัยที่แสดงถึงสุขภาพจิตที่สงผลตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มีดังนี้ งานวิจัยของ 

พิชัย มณีรักษ (2547: 89-117 และ 189) เร่ืองการไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมกาวราว กลุมตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 364 คน นักวิจัย

พบวานักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก มีพฤติกรรมกาวราวนอยกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผล

เชนนี้พบในกลุมรวมและในงานวิจัยเดียวกันนี้ยังพบอีกวา สุขภาพจิตดีเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 

ของพฤติกรรมกาวราว และพบวาสุขภาพจิตที่ดีเมื่อรวมกับจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตาม

สถานการณและสถานการณ อีก 7 ตัวรวมเปน 8 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวได 31.7% 

ในกลุมรวม ซึ่งพบรายละเอียดวา สุขภาพจิตดีแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมความ

กาวราวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 พูนฤดี สุวรรณพรรณ (2537: 67) เร่ืองปจจัยทางครอบครัวและโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะทางพุทธศาสนาของนักเรียนในชุมชนที่มีระดับการพัฒนาตางกัน กลุมตัวอยางคือนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 จํานวน 416 คน พบวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก มีพฤติกรรม

กาวราวนอยกวานักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย และยังพบอีกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี เปนผูที่มี

การคบเพื่อนที่ไมเหมาะสมนอยกวานักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้พบในกลุมยอยนักเรียน

ชายที่โรงเรียนสงเสริมพุทธศาสนามาก และงานวิจัยที่มีลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมดานอ่ืนๆเชน  
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กมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548: 69-72) เร่ืองปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน สถานศึกษา

และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีกลุม

ตัวอยางคือ นักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 440 คน แบงเปนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร 214 คน 

และนักศึกษาสายสังคมศาสตร 226 คน กลาววาพฤติกรรมการทําตนใหนาคบหา คือ การปฏิบัติ

ตนของนักศึกษาที่ชวนใหเพื่อนอยากเขาใกล อยากเขาไปติดตอขอคําปรึกษาหรือคบหาสมาคม

ดวยมีลักษณะที่นาไววางใจ นาเช่ือถือและเปนที่พึ่งของเพื่อนได รวมถึงการแสดงออกที่เพื่อน

ตีความวานายกยอง นาเอาอยางใหปฏิบัติตาม โดยงานวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีสูงมี

พฤติกรรมการทําตนใหนาคบหาสูงกวานักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีตํ่า ซึ่งปรากฏวาผลเชนนี้พบใน

กลุมรวมนักศึกษาที่เรียนในกลุมสายสังคม และในงานวิจัยเดียวกันนี้ยังพบอีกวา สุขภาพจิตเปน

ตัวทํานายสําคัญลําดับที ่3 ของพฤติกรรมการทําตนใหนาคบหาเมื่อรวมกับตัวแปรอ่ืนอีก 2 ตัวแปร

รวมเปน 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการทําตนใหนาคบหาได 39.3 % ในกลุมนักศึกษา

หญิงและ 44.4 % ในกลุมที่มีการศึกษาตํ่า โดยพบวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีสูงมีพฤติกรรมการ

ทําตนใหนาคบหาสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของพบวาสุขภาพจิตที่ดี หมายถงึ สภาพการมี

ความวิตกกงัวลนอยหรือในปริมาณเหมาะสมกับเหตุการณของบุคคล ซึ่งเปนรากฐานสําหรับการมี

พฤติกรรมอันพึงประสงคตางๆ ดังนั้นการสรางเคร่ืองมือในการวัดสุขภาพจิตจึงมีประเด็นสําคัญที่

ตองสามารถวดัได 2 ประเด็นคือ สภาพความวิตกกงัวล สภาพความเครียด 

 
     2.3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเชื่ออํานาจในตน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของและมีลักษณะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจ

ในตนกับจิตลักษณะอ่ืนๆในเชิงยืนยันวาบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจในตนมากมีพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนามากนั้นเชน งานวิจัยของ อุบล เล้ียววาริณ (2536) เร่ืองความสําคัญของการศึกษาที่มีตอ

จิตลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพของผูปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 358 คนที่มีอายุ

ระหวาง 18-45 ป พบวา ความเช่ืออํานาจในตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอพฤติกรรม

สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบอีกวา ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ มีความเช่ือ

อํานาจในตนในเร่ืองการดูแลสุขภาพและมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเพียงใด จะมี

พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม พฤติกรรมหลีกเล่ียงการเสพสารเสพติดใหโทษและพฤติกรรมการ

รักษาอนามัยสวนบุคคล มากข้ึนตามไปดวย  

ดุษฎี โยเหลา และประทีป จินงี่ (2537: 35) ศึกษาครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1148 คน และพบผลในการวิจัยวา การรับรูความสามารถของตนในพฤติกรรมการอนุรักษน้ํา 
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สงผลทางตรงและทางออมตอความต้ังใจจะอนุรักษน้ําทั้งสามพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คือประหยัดน้ํา การไมทําใหเกิดมลพิษในน้ํา และการขุดลอกทอระบายน้ํา ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยในตางประเทศของ 

 Bandura (1986) กลาวถึง ผลทางการรับรูความสามารถของตน (Self-efficacy) ตอ

พฤติกรรมพบวา บุคคลที่มีการรับรูความสามารถในตนเองสูงจะเลือกทํากิจกรรมที่เขาคิดวา จะ

ประสบความสําเร็จและหลีกเล่ียงกิจกรรมที่เขาคิดวาเขาไมสามารถทําได นอกจากนี้ บุคคลที่มี

ความรับรูในความสามารถของตัวเองสูงนั้น จะมีความพยายาม อดทนอดกล้ัน ตอสูกับอุปสรรค

ตางๆ เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่บุคคลนั้นวางเอาไวพรอมทั้งมีการเรียนรูที่สูงอีกดวย ทําใหมี

ระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงกวาแมจะมีระดับความสามารถจริง (Actual Ability) เทากันก็ตาม  

รุงสวรรค วรรณสุทธิ์ (2540: 69) ศึกษาเร่ือง ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิต

ที่มีผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขยปทุมธานี 

จํานวน 180 คน พบวา ความเช่ืออํานาจในตน มีความสัมพันธเชิงบวกอยางชัดเจนกับพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของนักศึกษาในกลุมทดลอง ซึ่งพบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .48  

สุวลัย ธํารงคสกุลศิริ (2537: 95) ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการกําจัดขยะมูล

ฝอยอยางถูกตองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยศึกษากลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จํานวน 711 คน พบวา ความเช่ืออํานาจในตน รวมกับอีก 2 

ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองได 30 %  

สุพัตรา ธรรมวงษ (2544: 85-97) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

เคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผูปวยใน โดยใชกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 330 

คน เพื่อทําการศึกษาตัวแปรที่ใชทํานายพฤติกรรมดานการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาล

ผูปวย ซึ่งแบงเปน ดานพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาล พบวา ตัวแปร ลักษณะเช่ืออํานาจภายใย

ตน กับตัวแปรจากจิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัว สามารถรวมกันทํานาย ความแปรปรวนของพฤติกรรม

ตามจรรยาพยาบาลแบบถดถอยพหุคูณได 51.1 % ซึ่งลักษณะเช่ืออํานาจภายในตนเปนตัวแปร

ทํานายที่สําคัญลําดับที่สาม และในสวนดานพฤติกรรมเคารพสิทธิผูปวย พบวา ลักษณะเชื่อ

อํานาจภายในตนกับตัวแปรจิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัวแปร สามารถรวมกันทํานายความแปรปรวน

ของพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผูปวยแบบถดถอยพหุคูณได 44.0 % ในกลุมรวมและทํานายได

สูงสุดที่ 52.5 % ในกลุมอายุประสบการณมากและลักษณะเชื่ออํานาจภายในตน ยังเปนตัวแปร

ทํานายที่สําคัญอันดับสอง ของทั้งกลุมรวมและกลุมยอย  

สุมิตรา เจิมพันธ (2545: 143-148) เร่ือง จิตลักษณะและประสบการณที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ศึกษากลุม
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ตัวอยาง 524 คน ซึ่งศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยพบวา ผลการวิเคราะหจําแนก

ประเภทแบบเปนข้ันตอนของการเปนคนเกงและคนดีของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยใชตัวทํานาย 12 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่นําเขาสูสมการจําแนกมี 5 ตัวแปร คือ การเห็น

แบบอยางการคบเพื่อนที่ดีจากส่ือ ความเชื่ออํานาจในตน พฤติกรรมการปฏิเสธอิทธิพลเพื่อนดาน

ไมดี การสนับสนุนทางสังคมจากครู ซึ่งเปนตัวแปรดานสถานการณ และจิตลักษณะเดิม และ

ลําดับตอมาคือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวแปรสุดทาย จากการวิเคราะหผลเพื่อดู

อํานาจการทํานาย พบวา ความเชื่อในอํานาจตน มีคาน้ําหนักการทํานายเปนอันดับสองที่ .37  ซึ่ง

ตัวแปรทั้งหมด 12 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนคนเกงมากดีมากไดออกจากการเปนคน

เกงนอยดีนอยได 74.4 % จึงสรุปไดวา ความเช่ืออํานาจในตนเปนตัวแปรที่สําคัญอันกอใหเกิด

พฤติกรรมที่พึงประสงค  

ลินดา สุวรรณดี (2543: 175-177) เร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ลดปริมาณขยะของนักเรียนที่โรงเรียนเขารวมโครงการรุงอรุณ โดยมีกลุมศึกษาคือ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 480 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 

โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา จิตลักษณะจิตเดิม ทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ ความเช่ืออํานาจในตน 

สุขภาพจิตที่ดี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ และ

ความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรม รวมกับ ปจจัยสภาพแวดลอมอีก 3 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร 

สามารถทํานายพฤติกรรมการใชส่ิงของอยางคุมคาของนักเรียนได 37.9 % ซึ่งตัวแปร การเชื่อใน

อํานาจตนนั้นเปนตัวแปรรวมในการใชทํานาย พฤติกรรมดังกลาว 

 

2.3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 
งานวิจัยที่เกี่ยวของและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของลักษณะการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผลตอพฤติกรรมพึงประสงคตางๆเชน ในงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบคําตอบของ

เด็กที่ทําผิดกฎหมายกับเด็กปกติที่มีลักษณะทางภูมิหลังใกลเคียงและเทาเทียมกัน ของ พิสมัย 

วิบูลยสวัสด์ิ (2510) ผลการศึกษาพบวา เด็กที่กระทําผิดใหขอมูลถึง การเล้ียงดูแบบใหความรัก

ความสนิทสนมและใชเหตุผล นอยกวาเด็กปกติ จากรายงานนั้นพบวา เด็กรายงานถึงความหาง

เหินกับบิดาหรือมารดา และระดับความเขาใจกับบิดามารดาอยูในระดับตํ่ากวาเด็กปกติ และอีก

กลุมหนึ่ง เด็กที่มีปญหาไดรายงานถึงสภาวะทางบานมีกฎเกณฑที่มากเกินไป หรือนอยเกินไป อีก

ทั้งยังรายงานเพิ่มอีกวา มีการลงโทษที่มากหรือนอยเกินไป ขาดความพอดีและสมเหตุสมผลของ

การลงโทษและใหรางวัล จึงทําใหสรุปไดวา เด็กที่ไมไดรับการดูแลแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 
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มีแนวโนมเปนผูที่จะมีพฤติกรรมอันไมพึงประสงคมากกวาเด็กที่ไดรับการดูแลรักสนับสนุนใช

เหตุผล  

งานวิจัยที่ศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดสุโขทัยของ วินิจ เกตุขํา (2515   

อางถึงใน ลินดา สุวรรณดี 2543: 31) จํานวน 276 คน พบวารอยละ 15 รายงานวาตนไดรับการ

เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล ซึ่งมีระดับความวิตกกังวลตอสภาวะแวดลอมนอยกวา เด็กที่

ไดรับการเล้ียงดูแบบเรียกรองจากเด็ก ซึ่งมีรอยละ 80 และเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบลงโทษ ซึ่งมี

รอยละ 5  

สมัญญา เสียงใส (2521:168) ทําการศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 375 คน การวิจัยพบผลวา วัยรุนที่รายงานผลวาไดรับความรักความ

อบอุนการดูแลเอาใจใสนอย เปนผูที่มีความวิตกกังวล 3 ดาน คือดานสวนตัว ดานครอบครัว และ

ดานการเรียนและอาชีพ มากกวาวัยรุนที่รายงานวาตนไดรับความอบอุนจากครอบครัวมาก  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท (2536) เสนองานวิจัยที่ศึกษาถึงนักเรียน

วัยรุนชายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 3081 คน ซึ่งทําการศึกษาความสัมพันธของการอบรม

เล้ียงดูกับคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของเด็ก โดยเปรียบเทียบกลุมเด็กจากครอบครัว

แตกแยกกับครอบครัวปกติ ผลปรากฏการอบรมเล้ียงดูทั้ง 2 แบบ (รักสนับสนุน และใชเหตุผล) กับ

ความสัมพันธกับครอบครัวทั้ง 3 ดาน (ความสัมพันธของเด็กกับผูปกครอง ความสัมพันธของเด็ก

กับพี่นอง และความสัมพันธของผูปกครองเอง) สามารถทํานายจิตลักษณะและพฤติกรรมของเด็ก

ครอบครัวแตกแยกไดมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวปกติเกือบทุกกรณี ทําใหสามารถสรุปไดวา 

การเล้ียงดูโดยใหปริมาณลักษณะการรักสนับสนุนและหารใชเหตุผลที่มากพอ รวมเขากับ

ความสัมพันธที่ดีทั้งสามดาน ที่เหมาะสมหรือมีมากเทาไหร ยอมอนุมานไดวาเด็กจะมีพฤติกรรมที่

พึงปรารถนามากข้ึนเทานั้น ผลเชนนี้พบไดงายกวาในเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกมากกวาเด็ก

ที่มาจากครอบครัวปกติ  

นอกจากนั้นไดมีผูพบวา การขาดความอบอุนจากครอบครัว ทําใหเด็กสุขภาพจิตไมดี ไม

ต้ังใจเรียน ผลการเรียนตํ่า และมีแนวโนมในการคบเพื่อนที่มีนิสัยกาวราว หรือนิสัยไมดีซึ่งเส่ียงเปน

อยางยิ่งสําหรับสังคมในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศเชน การศึกษาวัยรุนชาย

และหญิงในสถานกักกัน 60 คน โดยทําการเปรียบเทียบกับ นักเรียนชายหญิงอีก 60 คนผลปรากฏ

วาวัยรุนที่กระทําความผิดรายงานวา ตนถูกลงโทษโดยครอบครัวอยางสมเหตุสมผลนอยกวาที่

วัยรุนปกติรายงาน ความแตกตางนี้พบไดในกลุมยอยวัยรุนหญิงอยางเดนชัด และสําหรับวัยรุน

ชายไมพบความแตกตางระหวางวัยรุนผูกระทําผิดและวัยรุนปกติในดานใดทั้งส้ิน (Hall 1979   

อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท 2536: 16-18)  
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ลาดทองใบ ภูอภิรมย (2530) ซึ่งทําการศึกษาเร่ือง บทบาทของครอบครัวตอการปองกัน

ยาเสพติดของนักเรียนสหศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา เยาวชนที่พบความสัมพันธระหวางถูมิตานทานการเสพติดของเด็กกับปจจัยทางครอบครัว 

ผลปรากฏวา ในกลุมที่ระดับการศึกษาตํ่า คือ การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน มีความสัมพันธกับภูมิ

ตานทานยาเสพติด ปริมาณชักจูงจากเพื่อน และปริมาณความใกลชิดกับยาเสพติด และการอบรม

โดยใชเหตุผล มีความสัมพันธเชิงบวกกับภูมิตานทานยาเสพติด 2 ดาน คือ การชักจูงจากเพื่อน

และความใกลชิดยาเสพติด ทําใหสรุปไดวา การอบรมเล้ียงดูทั้งสองแบบนี้ คือ การอบรมแบบรัก

สนับสนุนและการอบรมแบบใชเหตุผล นั้นเกี่ยวของกับการสรางภูมิตานทานยาเสพติด พฤติกรรม

การคบเพื่อนอยางเหมาะสม และพฤติกรรมไมกาวราว เปนตน 

 มีงานวิจัยหลายช้ินไดสรุปการคนพบ ถึงความสัมพันธเชิงบวกระหวาง การเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล กับทัศนคติที่ ดีตอพฤติกรรมในนักเรียนนักศึกษา เชน การศึกษา

ความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลกับทัศนคติที่ดีในการครองตน ใน

นักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ชั้นปที่ 4 และช้ันปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสามัญศึกษาทั้งหมด 

8 แหงของ ลินดา สุวรรณดี และ แสงอรุณ ธรรมเจริญ (2547: 39, 104) ไดศึกษาตัวบงช้ีทางจิต

สังคมของพฤติกรรมจริยธรรมของวัยรุนในเขตที่มีแหลงยั่วยุในระดับที่ตางกัน ผลงานวิจัยพบวา 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมาก มีทัศนคติที่ดีตอการครองตนมากกวา 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลนอย ผลเชนนี้พบในทั้งกลุมรวมและกลุมยอย

ทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธของทัศนคติกับการเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนใชเหตุผล เชน 

ชนมนิภา วรกวิน และ ลินดา สุวรรณดี (2547: 89, 209) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียงตอการเปนเอดส ของนักเรียนชายในสถาบันอุดมศึกษา โดย

ใชกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาในสถาบันราชภัฎใน  5 จังหวัดที่มีความเจริญทางดานวัตถุ เปน

ศูนยกลางของแตละภาคของประเทศไทยไดแก จังหวัด เชียงใหม กรุงเทพมหานคร อุดรธานี 

สงขลาและจันทบุรี ซึ่งกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2542 และ 2543 ชั้นปที่ 1 จํานวน 1939 คน 

ผูวิจัยพบผลวา นักศึกษาผูที่ไดรับการอบรมแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมาก เปนผูที่มีพฤติกรรม

ทางเพศที่เส่ียงตอการติดเอดสนอยกวานักศึกษาผูที่ไดรับการอบรมแบบรักสนบัสนุนใชเหตุผลนอย 

ผลเชนนี้พบในกลุมรวม นอกจากนี้ยังพบอีกวา การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล

เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียงตอการเปนเอดสโดยเมื่อรวมกับ ตัวแปร

ดานสถานการณอีก 2 ตัวรวมเปน 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการเส่ียงตอการเปนโรคเอดส 

ในกลุมนักเรียนคณะมนุษยศาสตรได 12.2 % และยังมีงานวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียงอีกดังเชน  
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ชูศรี หลักเพชร (2517) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู กับความเชื่อมั่นใน

ตนเองและคุณธรรมแหงพลเมืองดี กับนักเรียนจํานวน 350 คน พบผลวาเด็กที่ไดรับการอบรมเล้ียง

ดูแบบประชาธิปไตย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมแหงพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รูจักเหตุผล

แหงการกระทํา มีการไตรตรองและปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีอารมณคงที่ และเปน

มิตรกับคนทั่วไป ซึ่งเหลานี้เปนลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะ

การเล้ียงดูเด็กในรูปแบบตางๆกัน 

ดุษฎี โยเหลา (2532: 43-44) พบผลดังนี้ การอบรมเล้ียงดูทางบวกอันไดแก การอบรม

เล้ียงดูแบบประชาธิปไตย แบบใชเหตุผล แบบรักสนับสนุน มีผลทางบวกกับตัวแปรดานบุคลิกภาพ

และสังคม นั่นคือ ถาเด็กไดรับการอบรมเล้ียงดูลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกลาว จะมีลักษณะที่พึง

ประสงคสูง สวนการเล้ียงดูทางลบอันไดแก  การอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน ปลอยปละ

ละเลย ควบคุมและแบบไมใชเหตุผล มีผลทางบวกและทางลบกับ ตัวแปรทางดานบุคลิกภาพและ

สังคม เมื่อพิจารณาพบวา กลุมที่มีผลบวกคือ ความซื่อสัตย ความมีสัมมาคารวะ ความเอ้ือเฟอ 

ความกตัญู การรูจักบาปบุญ การปรับตัว การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม วินัยในตนเอง ความรักชาติ 

และการปฏิบัติตามคุณธรรมในศาสนา และเจตคติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เหลานี้เปนสวนที่เกิดจาก

การเล้ียงดูแบบควบคุมและการเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน ซึ่งเมื่อมองถึงมิติการนิยามการอบรม

เล้ียงดูนั้น เปนมิติของเสรีภาพ มิใชดานความคิด นอกจากนี้การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว ยัง

เกี่ยวของกับจิตลักษณะและพฤติกรรมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

เฉลิม อํ่าเอ่ียม (2528) ไดศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาการเลี้ยงดูแบบ

ปลอยปละละเลยนั้นเปนปจจัยที่มีผลตอเจตคติตอปญหาส่ิงแวดลอมในทางลบชัดเจน ดังนั้นจาก

งานวิจัยตางๆจึงอาจพอสรุปไดวา การเล้ียงดูอบรมแบบสนับสนุนใชเหตุผล เปนส่ิงที่เปนการรวม

เอา การเล้ียงดูแบบสนับสนุนและการใชเหตุผลในการเล้ียงดู ในการใหรางวัลหรือทําโทษ มิใชการ

ใชอารมณมารวมกัน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการเลียนแบบเชน งานวิจัยของ 

ขนิษฐา สุวรรณนิตย (2533: 36-37) ศึกษาปจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังเกี่ยวกับ

ความสามารถของตน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 213 คน ปรากฏผลวา ตัวแปรการเห็นแบบอยางจากเพื่อนมีความสัมพันธทาง

ลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตอความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -.18 คือ การเห็นผูอ่ืนสามารถทํางานไดสําเร็จทําใหผูสังเกตมีความ

คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองลดลง แตการเห็นผูอ่ืนทํางานไมสําเร็จทําใหผูสังเกตมี
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ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองเพิ่มมากข้ึน และพบอีกวา การเห็นแบบอยางจาก

เพื่อนรวมกับตัวแปรอีก 4 ตัวแปรสามารถ อธิบายความคาดหวังที่เกี่ยวกับความสามรถของตนได 

53.0 %  

ในสวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงของผูปกครองนั้น มีงานที่แพรหลายในเรื่องของ

การปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา ดังเชน งานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ

อบรมแบบพุทธกับทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรม โดย พิชัย มณีรักษ (2547: 63-64) ที่ได

ทําการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 364 คน โดยพบวานักเรียนที่ไดรับการอบรม

แบบพุทธมาก เปนผูมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมแบบ

พุทธนอย ผลในทํานองเดียวกันนี้พบในพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอ่ืนๆเชน ทัศนคติที่ดีตอการรักษ

สัตว ทัศนคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ยังพบอีกวา การอบรมส่ังสอนของผูปกครองใน

รูปแบบการฝกฝน ยังมีความเกี่ยวของกับทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมส่ังสอนของผูปกครองในอดีตที่กอใหเกิดประสบการณ

และทัศนคติตอพฤติกรรมที่พึงประสงคเชน งานวิจัยของ สุกมล มุงพัฒนสุนทร (2546: 152 และ 

205) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

รักษสัตวของนักเรียนวัยรุนชายในชนบท โดยใชกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จาก

โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลาง ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย จํานวน 504 คน 

นักวิจัยพบผลวา ผูที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบพุทธมากเปนผูที่มีพฤติกรรมรักษสัตวมาก ผูที่ไดรับ

การเล้ียงดูแบบพุทธนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวม 
 

2.3.8  งานที่เกี่ยวของกับการรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 

 นพมาศ แซเซ้ียว (2550: 179-200) ไดทําการศึกษาเร่ืองการปรับตัวทางจิตสังคมและ

ลักษณะสถานการณที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูใหญวัยกลางคน จํานวนทั้งส้ิน 645 คน โดย

พบวาผูใหญวัยกลางคนที่การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก เปนผูที่มีคุณภาพชีวิตใน 

3 ดาน(ทํางาน ครอบครัว และสังคม)มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนนอย พบใน

กลุมรวม และพบอีกวาผูใหญวัยกลางคนท่ีรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก เปนผูที่มี

คุณภาพชีวิตแตละดาน 2 ดาน(ทํางาน และสังคม) มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนนอย พบในกลุมผูใหญที่ทํางานในหนวยงานเอกชน ผูซึ่งรับรูความสามารถของตนในการ

จัดการกับความเครียดไดมาก และมีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามากและพบตออีกวาเมื่อนํากลุมตัว

แปรจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณและจิตตามสถานการณเขารวมดวยกัน เปน 11 ตัวแปร 

สามารถทํานายคุณภาพชีวิตแตละดานไดชัดเจนดังนี้ ทํานายคุณภาพชีวิตดานการทํางานได 
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69.9% ในกลุมรวม และทํานายไดสูงสุด 75.0% ในกลุมผูที่ทํางานในหนวยงานเอกชน มีตัว

ทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ เอกลักษณแหงตนการรับรูการสนบัสนุนทางสังคม

จากเพื่อน และการมองโลกในแงดี 

 งานวิจัยในตางประเทศของ Ray and Miller (1994: 360) ซึ่งเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

รับรูของบุคคลเกี่ยวกับองคการพบวา การสนับสนุนในดานตาง ๆ ไดแกการสนับสนุนทางการ

บริหาร การสนับสนุนในเร่ืองของโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาในหนวยงาน ตลอดจนการใสใจของ

หนวยงานเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดีของพนักงาน และการที่หนวยงานเห็นคุณคาของผลงานที่

พนักงานทํา โดยพบวา การสนับสนุนจากแหลงที่ทํางานหรือองคการนี้ ที่สําคัญคือ การไดรับการ

สนับสนุนจากหัวหนางาน และเพื่อนรวมงานเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในงานอาชีพ 

 คมนา วัชราธานินท (2546: 106) ทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของพฤติกรรม

อาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย 360 

คนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันปที่ 3 นักวิจัยพบวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากเปนผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมอาสาพัฒนามากกวา ผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย ผลเชนนี้พบ

ในกลุมรวมและยังพบอีกวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 ของ

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมอาสา เม่ือรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมและสถานการณอีก 5 ตัว

รวมเปน 6 ตัวโดยสามารถทํานายไดรอยละ 49.2 

 สุพัตรา ธรรมวงษ (2544: 93-98) ศึกษาเร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 330 คน พบวาการ

สนับสนุนทางสังคมหนวยงาน ซึ่งคือ จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานนั้นเมื่อรวมกับตัวแปร

สถานการณอีก 1 ตัว สามารถทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามจรรยาบรรณพยาบาลใน

กลุมรวมไดรอยละ 16.2 และการสนับสนุนจากทางหนวยงานเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 ใน

กลุมอายุนอยและกลุมอายุราชการนอย โดยสามารถทํานายไดสูงสุดรอยละ 23.0 

 ลินดา สุวรรณดี (2543: 185-186) ศึกษาเร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การลดขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ โดยกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 480 คน พบวา การมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลดขยะเปนปจจัยที่

สําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมลดปริมาณขยะสองดาน คือ พฤติกรรมการลดปริมาณขยะและ

พฤติกรรมการใชส่ิงของอยางคุมคา ซึ่งปจจัยทางจิตสังคมเร่ืองความรับรูการสนับสนุนเปนตัว

ทํานาย ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ สามารถทํานายได รอยละ 17.2 

 บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศวัฒนา มงคล (2539) ศึกษาพบวา ผูบริหารที่ไดรับการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานรวมไปถึงการไดรับมอบหมายใหมีอํานาจใน
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ตําแหนงของตนเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลเดนชัดตอความรูสึกและทัศนคติที่มีตองานอัน 

ไดแกความเครียด และความพึงพอใจในการทํางาน โดยการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ทํานาย

ความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 34 และเพื่อนรวมงานชวยเพิ่มอํานาจในการทํานายอีกรอย

ละ 2 นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริหารที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากที่สุด มีความพึงพอใจในงาน

และมีประสิทธิผลในการทํางานมาก 

 

2.4  แนวคิดเรื่องนโยบายภาครัฐ 
      

2.4.1  ความหมายของนโยบายภาครัฐ 
 การออกนโยบายเปนหนาที่โดยตรงของภาครัฐในการหาหนทางหรือวิธีการรวมทั้งสราง

กระบวนการการจัดการประเทศ เพื่อประโยชนสูงสุดของปวงชน ผลกระทบจากกการออกนโยบาย

และใชนโยบายยอมมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรม ไดแสดงให

เห็นปญหาเร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปญหาใหมที่พบไดแก การติดเกมออนไลน นับวันยิ่งทวี

ความรุนแรง ดังนั้นจึงเปนหนาที่โดยตรงของรัฐที่จะตองมี มาตรการ นโยบาย ทั้งในเชิงปองกันและ

ควบคุม พฤติกรรมการติดเกมออนไลนของเยาวชนของชาติ ตามเหตุผลและความสําคัญที่ไดกลาว

มาแลวในหัวขอกอนหนา  แนวความคิดเร่ืองนโยบายภาครัฐจึงมีสวนสําคัญในการตอบ

วัตถุประสงคงานวิจัย ซึ่งนอกจากจะมุงหารูปแบบ ยังตองการนํารูปแบบนั้นไปใชอีกดวย 

 สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2540: 1) ใหความหมายนโยบายสาธารณะวา เปนเคร่ืองมือสําคัญ

ของรัฐบาลในการบริหารและพัฒนาประเทศ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แตนโยบาย

สาธารณะจะมีความสมบูรณก็ตอเมื่อ ไดรับการนําไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง เพราะนโยบาย

สาธารณะมิใชเปนส่ิงที่แสดงเจตจํานง หรือความต้ังใจของรัฐบาลที่จะกระทําหรือไมกระทําส่ิงใด

ส่ิงหนึ่ง แตจะตองครอบคลุมถึงการนําไปปฏิบัติใหปรกกฎเปนจริงอีกดวย 

 ศุภชัย ยาวประภาษ (2533: 3) กลาวไววา นโยบายสาธารณะหมายถึง กิจกรรมทุกประเภท

ไมวาจะเปนระดับใด ในหนวยงานใดลวนมีกําเนิดมาจาก ความคิดอันเปนแนวทางวาควรจะทํา

อะไร ที่ไหนและอยางไร หากปราศจากความคิดที่ชัดเจน ยอมมิทิศทางที่ไมชัดเจน ซึ่งในการ

ดําเนินกิจการของรัฐบาล ความคิดหรือแนวทางดังกลาว ไดเกิดข้ึนกอนเปนลําดับและพัฒนา

ชัดเจนข้ึนกลายเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางกิจกรรมตางๆของรัฐ ซึ่งมีความหมายอยาง

กวาง วาเปนนโยบายของรัฐหรือนโยบายสาธารณะนั่นเอง 

 ทินพันธุ นาคะตะ (2525: 134) ไดสรุปความหมายของนโยบายสาธารณะวา เปนโครงการ

ที่รัฐบาลบัญญัติข้ึนเพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติในการจัดการคุณคาตางๆ ใหแกสังคม อันมี
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ความเกี่ยวของกับสถาบันหลายสถาบัน ที่มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ รวมไป

ถึง กระบวนการทั้งหลายที่จะชวยใหนโยบายของรัฐไดมีลักษณะอันชอบดวยกฎหมายอีกดวย 

 กุลธน ธนาพงศธร (2535: 9) กลาววา นโยบายสาธารณะคือ แนวทางกวางๆ ที่รัฐบาล

หนึ่งไดกําหนดข้ึนเปนโครงการ แผนการหรือกําหนดเอาไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางที่ชี้นําใหมีการ

ปฏิบัติการตางๆ ตามมาทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดเอาไว 

 Sharkansky (1970: 45-49) กลาวไววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมตางๆที่

รัฐบาลหรือองคการของรัฐจัดทําข้ึน อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมายและบังคับใช

กฎหมายตางๆและการจัดพิธีกรรมอันถือเปนสัญลักษณของสังคม 

 Lasswell and Kaplan (1970: 90) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนหรือ

โครงการที่กําหนดข้ึนอันประกอบดวย เปาหมาย คุณคา และการปฏิบัติตางๆ 

 Dye (1987: 3) กลาววา นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา 

 
2.4.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกับนโยบายภาครัฐ 

 แนวคิดเร่ืองนโยบายสาธารณะ กระบวนการในการสรางหรือกําหนดนโยบายสาธารณะ

อาจประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ หลายข้ันตอนซึ่งพบวามีแนวคิดที่แตกตางออกไป ซึ่ง

แนวความคิดหนึ่งที่ไดรับการยอมรับคือ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะท่ีใชตัวแบบกระบวนการ 

(process model) ซึ่งเปนสวนคัดแปลงจากทฤษฎีระบบของ Easton (1965) โดยดัดแปลงจากตัว

ปจจัยนําเขาและออกเปนลักษณะการตัดสินใจ ซึ่งความละเอียดละความครอบคลุมของตัวเนื้อหา

นโยบายอาจแตกตางกันตามสภาพแวดลอม เชนการเมือง ซึ่งอาจแบงออกไดเปน 5 กิจกรรมอัน

สอดคลองกันคือ 1. การระบุปญหา 2. การจัดทําทางเลือกนโยบาย 3. ความเห็นชอบนโยบาย 4. การ

นํานโยบายไปปฏิบัติ 5.การประเมินผลนโยบาย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะมีผลลัพธที่แตกตางกัน

ทั้งในระดับกระบวนการเองและทั้งในภาพรวม ซึ่งกระบวนการนโยบายสาธารณะเปนเร่ืองสําคัญ

ของชาติที่จําเปนตองวางแผนและศึกษาผลกระทบ โดยแสดงไดดวยภาพ ดังภาพ 
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ความไมพอใจหรือเปนภัยคุกคาม ซ่ึงหากมีความรุนแรงมากพอ ก็จะไปกระตุนประชาชนหรือผูมี

บทบาทในการกําหนดนโยบายใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และพยายามหาทางแกไข 

ในขั้นนี้ เจตจํานงจะไดเกิดขึ้นที่มุงจะแกปญหา และจะแสวงหาแนวทางที่จะกอใหเกิดเปนนโยบาย 

โดยขึ้นอยูกับ บริบทตางๆ ในสังคมและมุมมองของผูเกี่ยวของ ถึงขอบเขตและความชัดเจน 

(Anderson 2000 อางถึงใน เมทินี พงษเวช 2552: 59-72 ) ซ่ึงอาจแบงนโยบายออกไดเปน นโยบายที่

มุงเนนการแกปญหาการจัดระเบียบ วางกฎเกณฑ กติกา (Regulatory  Issue) นโยบายที่มุงเนน

แกปญหาการกระจายทรัพยากรหรือจัดสรรทรัพยากร (Distributive and Redistributive Issue) 

นโยบายที่มุงเนนการแกปญหาโครงสรางกิจกรรมทางการเมือง (Constituent  Issue) ซ่ึงสิ่งที่เปน

ปญหาในการกําหนดปญหานโยบายนั้น พบวามักมีความคลุมเครือและไมชัดเจนและมุมมองใน

การมองปญหาที่ตางกันซึ่งจะสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นความชัดเจนของ

ปญหาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลสําเร็จของนโยบายตาง 

2) กลุมเปาหมายนโยบาย 

 ส่ิงตอเนื่องจากปญหานโยบายคือกลุมเปาหมายนโยบายที่จําเปนจะตอง

พิจารณาถึง กลุมที่จะไดรับประโยชนจากนโยบาย ซ่ึงมีนักวิชาการไดสรางทฤษฎีและอธิบายไววา 

สังคมไดจัดวางนโยบายไวใหเหมาะสมกับกลุมคนที่จะไดรับประโยชน โดยใช 2 มิติเปนตัวกําหนด 

คือ มิติที่เกี่ยวของกับความเหมาะสมของการเปนเปาหมายมากนอยอยางไรและ มิติที่เกี่ยวของกับ

อิทธิพลของกลุมนั้นมีผลตอผลทางการเมืองตอผูเกี่ยวของ (Schneider  and Ingram 1997:344-

360) ซ่ึงเสนอกรอบความคิดแบงคนเปน 2  ลักษณะ ที่มีผลประโยชนจากนโยบายสาธารณะคือ 

เหมาะสมหรือสมควรกับไมเหมาะสมไมสมควร และกําหนดระดับอิทธิพลที่กลุมเปาหมายมีตอ

อนาคตของการเมืองแบงเปน มีอิทธิพลมากและมีอิทธิพลนอย ซ่ึงจากแนวคิดนี้สามารถแยกแยะ

เด็กออกเปนหลายกลุมที่จะเกี่ยวของตอผลประโยชนจากการออกนโยบาย ซ่ึงหากตองการสงเสริม

อาจมุงสรางนโยบายที่สนับสนุนผูที่มีอิทธิพลและเหมาะสมเชน เด็กความประพฤติดีและเลนเกม

พอเหมาะ และหากมาตรการควบคุม ก็อาจออกนโยบายเพื่อใชกับกลุมที่ไมพึงประสงคเชน เด็กที่

ความประพฤติไมดีและติดเกมเปนตน ซ่ึงการกําหนดกลุมเปาหมายโดยวิธีนี้ทําใหเกิดภาพที่ชัดเจน

ในการกําหนดนโยบายและเปนรูปแบบที่สามารถระบุการนํานโยบายไปใชปฏิบัติได 

แนวคิดเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในสวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นในสวนของ

งานวิจัย ไดมุงเนนนโยบายภาครัฐ ดังนั้นสวนที่มีความสําคัญจึงไดแกระบบราชการที่เปนผูนํา

นโยบายของรัฐไปปฏิบัติโดยตรง ซ่ึงนโยบายไดเนนไปที่เด็กและเยาวชน ดังนั้นเจาหนาที่ของรัฐที่มี

สวนรับผิดชอบจึงเปนผูรับนโยบายและปฏิบัติโดยตรง ดังนั้นกระทรวงตางๆ จึงมีความเกี่ยงของ
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เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ 

เหลานี้มีหนาที่และมีสวนเก่ียวของกับเหลาเยาวชนไมทางตรงก็ทางออม ดังนั้นจึงไดทบทวน

วรรณกรรมปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งสามารถแยกออกเปน 1.ปจจัยที่มาจาก

เนื้อหาสาระของตัวนโยบายเอง ไดแก ลักษณะของนโยบายและวัตถุประสงคของนโยบาย 2.ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมของนโยบาย ไดแก การติดตอส่ือสาร การสนับสนุนจากฝายตางๆ สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสามารถของหนวยปฏิบัติ 

1) ลักษณะของนโยบายในดานเนื้อหาสาระของนโยบายเองนั้น  Meter and 

Horn (1975:445-448) ไดใหทัศนะไววา ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายนั้น บางสวนจะ

ข้ึนอยูกับประเภทของนโยบาย โดยพบวานโยบายท่ีประสบความสําเร็จคือนโยบายท่ีมีลักษณะ

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่นอยและมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคอยางมาก ซึ่งในทาง

ตรงกันขามหากนโยบายมีลักษณะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่มากและการเห็นพองที่นอย 

กอใหเกิดความลมเหลวในนโยบายไดบอยคร้ัง ซึ่งลักษณะที่ดีของนโยบายที่กอใหเกิดความ

ประสบความสําเร็จคือ 

(1) วัตถุประสงคชัดเจนและแนนอน  จัดลําดับความสําคัญของ

วัตถุประสงคของนโยบายไวอยางดี ซึ่งจะชวยเปนแนวทางที่มีรวมกัน 

(2) ความถูกตองเหมาะสมของทฤษฎีพื้นฐานของนโยบาย 
(3) งบประมาณที่เพียงพอสําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(4) โครงสรางที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติ 

แรงตอตานจากสังคมจากการออกนโยบายอาจพบไดหลายรูปแบบเชน หาก
นโยบายที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานทางดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มักโดนตอตาน
จากกลุมผลประโยชนตางๆ ซึ่งนโยบายประเภทกระจายผลอยางกวางมักไดรับกระแสการยอมรับที่
มากกวาการเจาะกลุมเปาหมาย และเปนที่นาสังเกตวา นโยบายที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จไดในทางปฏิบัติ  

2) ลักษณะของนโยบายในดานวัตถุประสงคของนโยบาย ดวยวัตถุประสงคของ
นโยบายนั้นเปรียบเสมือนเสนชัยของการแขงขัน ดังนั้นความสําคัญอันดับตนคือ ตองแยกแยะและ
แจกแจงไดอยางชัดเจนวาอะไรบางเปนวัตถุประสงคของนโยบายนั้นๆ Meter and Horn (1975: 
464-465) ชี้ใหเห็นวาวัตถุประสงคของนโยบายเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกที่ตองทํา เนื่องจาก
วัตถุประสงคเปนเกณฑที่จะสรางมาตรวัดความสําเร็จของตัวนโยบายได จึงจําเปนตองแจกแจง
อยางชัดเจนแมนยํา วาอะไรเปนวัตถุประสงคของนโยบายนั้น ดังนั้นวัตถุประสงคจึงเปรียบเสมือน
กรอบหรือแนวทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจน อีกทั้งยังเปนสวนที่ทําใหเกิดความชุดเจนใน
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เปาหมายโดยรวมอีกดวย ดังนั้นผลสําเร็จจากการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความชัดเจนในวัตถุประสงค อีกทั้งหากวัตถุประสงคมีหลากหลาย ความสอดคลองที่ตอบสนองตอ
สวนที่ใหญกวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดผลในการปฏิบัติอีกดวย 

3) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานการสื่อสาร การที่ผูปฏิบัติจะสามารถนํา
นโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ปจจัยเร่ืองการสื่อสารเปนหัวขอที่มีผล Edwards 
and Sharkansky (1987: 295-297) กลาววา เปนเร่ืองสําคัญที่ผูออกนโยบายจะตองเขาใจและ
เรียนรูวาจะทําอยางไร จึงจะสั่งการไดและส่ังผูใดจึงจะไดผล เปนสวนการสื่อสารที่รวมทั้งการส่ัง
การและการสื่อวัตถุประสงคใหกับองคการและภายนอกองคการ คําส่ังตองชัดเจนแนนอนซึ่งจะ
สะทอนถึงวัตถุประสงคของนโยบาย ในการสื่อสารนั้นรวมไปถึงการส่ือสารระหวางองคการและ
หนวงงานตางๆ ก็จะตองมีความถูกตองชัดเจนและเปนเอกภาพ เหลานี้เปนปจจัยดานการสื่อสารที่
กอใหเกิดความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

4) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานนโยบายสนับสนุนจากหนวงงานที่เกี่ยวของ 
นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจากกลุมผลประโยชนอ่ืนๆที่เกี่ยวของนั้น จะมีโอกาสอยางมากที่จะ
ไดรับผลกระทบจากแรงตอตานจากหลายฝาย โดยในข้ันพิจารณาในรางกฎหมายอาจโดนโจมตี
และแกไขจนเลยไปหรือผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงคเดิมจนสุดทาย นโยบายก็ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการในการกอรูปได ซึ่งอาจกลาวไดวา นโยบายใดๆจะประสบความสําเร็จได
นั้นอาจมองไดจากทรรศนะของผูมีอํานาจวาเห็นชอบดวยหรือไมอยางไร รวมทั้งการสนับสนุนจาก
ส่ือมวลชนในการนําเสนอและจากประชาชนเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันนโยบายให
เกิดผลสําเร็จได ในสวนของส่ือมวลชนและประชาชนนั้นหากขาดการสนับสนุนจากสวนนี้ก็เปนการ
ยากที่นโยบายจะประสบความสําเร็จไปได 

5) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในสวน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจัยเหลานี้เปน
สภาพแวดลอมพื้นฐานในการกอรางนโยบาย ความสัมพันธของทั้งสามสวนตอการออกนโยบาย
นั้น เปนสวนสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคต้ังแตเร่ิมตน บอยคร้ังจะพบไดวา การเมืองสวน
เกี่ยวของกับนโยบาย และสภาพสังคมและเศรษฐกิจก็เปนตัวผลักดันที่สําคัญในความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ งบประมาณ ความตองการ และความเห็นชอบจากทั้งสามสวนเปนหัวใจ
สําคัญในการผานรางนโยบาย กลุมผลประโยชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นเปนสวนที่
เพิ่มหรือลดแรงกดดันในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

6) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานความสามารถของหนวยปฏิบัติ อาจแบง

ประเด็นไดตางๆกันดังนี้คือ ประเภทของหนวยงาน ความเพียงพอของทรัพยากร ทัศนคติของผู

ปฏิบัติและการกําหนดกลยุทธและการประสานงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยปจจัยดังกลาว

เปนสวนที่มีความสําคัญและสัมพันธโดยตรงที่สุดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความสามารถของ
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หนวยปฏิบัตินั้น ประเภทของหนวยปฏิบัติที่มีความพรอมหรือมีแรงสนับสนุนไมวาจะเปน

หนวยงานเกาหรือเปนหนวยงานที่ต้ังใหมแตถาหากมีปจจัยสนับสนุนดังกลาวก็มีโอกาสที่จะ

สามารถดําเนินนโยบายได รวมถึงความเพียงพอดานทรัพยากรที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ตองเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงทรัพยากรมิใชแคเพียงงบประมาณแตยังรวมไปถึงขอมูลและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกดวย อันดับตอมาคือ ทัศนคติของผูปฏิบัติที่ตองมีไปในแนวทางที่เปน

ประโยชนตอนโยบาย ตองมีความรูความเขาใจถึงนโยบายที่ตนตองปฏิบัติ พบวาในหลายนโยบาย

ความผิดพลาดเกิดจากความไมเขาใจกันของผูออกนโยบายกับคนอีกลุมซึ่งคือผูนํานโยบายไป

ปฏิบัติทําใหขาดทิศทางที่ชัดเจน สวนสุดทายคือการกําหนดกลยุทธและการประสานงานในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ การกําหนดกลยุทธควรทําใหเปนไปอยางเรียบงายซึ่งกอใหเกิดความเขาใจได

ทั่วถึง กลยุทธยิ่งซับซอนเทาไรจะทําใหโอกาสในความลมเหลวในนโยบายมากขึ้น โดยมีการ

ส่ือสารภายในมาเกี่ยวของอีกดวย 

 

      2.4.3   นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 ในปจจุบันปญหาเด็กติดเกมไดทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังที่ไดแสดงไวในสวนตนของ

งานวิจัย ความสําคัญของปญหาดังกลาว กระตุนใหทุกภาคสวนของสังคมหันมาเอาใจใสและ

กอใหเกิดนโยบายตางๆ ซ่ึงมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการในการมีนโยบายเพื่อ

จัดการกับปญหาดังกลาว ซ่ึงผูวิจัยไดแบงเปน นโยบายในการปราบปราม ปองกันและเยียวยา ซ่ึง

นําเสนอดังนี้ 

 

 นโยบายภาครัฐในการควบคุมและปราบปรามปญหาการติดเกมออนไลน 

1) พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พระราชบัญญัติฉบับบนี้สรางเพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวย

การควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศนใหมีความทันสมัยขึ้นโดยรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ

ปญหาการติดเกมออนไลน ผูวิจัยไดสกัดและเสนอขอมาตราสําคัญคือ 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน พนักงาน

เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด

กิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ของตน 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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มาตรา ๕๓ หามผูใดจัดตั้งหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

…ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการรานวีดิทัศนที่ต้ังอยูใน

สถานบริการที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคสามจะ

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ต้ังของรานวีดิทัศนดวยก็ได 

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต และใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแกการตออายุ

ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ การประกอบกิจการรานวีดิทัศนจะตองกระทําในวัน เวลา และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตาม

วรรคหนึ่งจะกําหนดเวลาในการเขาใชบริการของผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผู

ซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสดวยก็ได 

 พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๑ ไดตีความวารานใหบริการเกม

ออนไลนและอินเทอรเน็ต เปนรูปแบบหนึ่งของรานใหบริการวัสดุโทรทัศน โดยในเบื้องตน ได

กําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

รักษาการ ซ่ึงภายหลังอํานาจในการดูแลไดถูกระบุใหเปนหนาที่ของของกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น

กระทรวงวัฒนธรรมจึงไดออกกฎกระทรวงขึ้นฉบับหนึ่งเพื่อเปนการสรางขอบขายงานขึ้น 

2) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 หนวยงานหลักในการแกปญหาการติดเกมออนไลนคือกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไดออก

กฎกระทรวง โดยอํานาจของพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๑ มีใจความสําคัญ

ที่ระบุถึงชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนสามารถใชบริการเกมออนไลนในรานอินเทอรเน็ตคาเฟ อีกทั้ง

ยังจัดสภาพของรานใหไมเปนที่ม่ัวสุมของเด็กและเยาวชน และทางกระทรวงวัฒนธรรมไดออก

ประกาศกระทรวงอีกฉบับหนึ่งเพื่อ มอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหแกหนวยงานตางๆ 

ในการแกไขปญหาการติดเกมออนไลน 

3) ประกาศกระทรวง เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยอํานาจจากบทบัญญัติดังกลาว สามารถแยกแยะบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ของ

หนวยงานตางๆได กลาวคือ หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงคือ หนวยงานในกระทรวง

วัฒนธรรม เชน ขาราชการในสํานักงานวัฒนธรรม รวมกับสวนปกครอง เชน นายอําเภอ 
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ผูอํานวยการเขต โดยกลไกหลักในการดําเนินการตรวจสอบ และสอดสองดูแล คือ ขาราชการ

ตํารวจมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนและงานปองกันปราบปราม 

ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและกองบังคับการตํารวจภูธร ซ่ึงหมายถึงตาม 

กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ 12 ที่กําหนด

ขอบังคับดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.2  การประกอบกิจการรานวีดิทัศน  

 

ชวงอายุ เวลาเขาใชบริการ 

จันทร-ศุกร วันหยุดราชการหรือปดเทอม 

อายุตํ่ากวา 15 ป 14.00-20.00  10.00-20.00 

อายุ 15-18 ป 14.00-22.00  10.00-22.00 

 

แหลงที่มา:  กฎกระทรวงวัฒนธรรม,  2552. 

 

ประกอบกับขอบังคับเรื่องสภาพที่เหมาะสมของรานที่ใหบริการเพื่อปองกันการเปนแหลง

ม่ัวสุมของเด็กและเยาวชน ซ่ึงหนาที่สอดสองดูแลดังกลาวเปนหนาที่ของ ขาราชการตํารวจตาม

ขอกําหนด ดังกลาว ซ่ึงในสวนของพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๑ ไดระบุ

ความผิดและลักษณะความผิดของการใหบริการรานวัสดุวีดิทัศนไวดังหัวขอตอไป 

4) พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดที่ ๔ การประกอบกิจการวีดิ

ทัศนและหมวดที่ ๗ บทกําหนดโทษ 

 เพื่อใหเขาใจสภาพการดําเนินงานของภาครัฐในการควบคุมและปราบปราม เพื่อแกไข

ปญหาการติดเกมออนไลน จึงจําเปนตองเขาใจถึงสภาพบังคับ บทลงโทษ ของผูมีอํานาจหนาที่ ใน

การปฏิบัติหนาที่ ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหและเสนอขอบัญญติที่สําคัญ ไดดังนี้ 

 มาตรา ๕๓ หามผูใดจัดตั้งหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
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ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับรานวีดิทัศนแตละแหงการขอใบอนุญาตและการออก

ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการรานวีดิทัศนที่ต้ังอยูในสถาน

บริการที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคสามจะ

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ต้ังของรานวีดิทัศนดวยก็ได 

มาตรา ๕๙ การประกอบกิจการรานวีดิทัศนจะตองกระทําในวัน เวลา และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะ

กําหนดเวลาในการเขาใชบริการของผูซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูซึ่งบรรลุนิติ

ภาวะโดยการสมรสดวยก็ได 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏแกนายทะเบียนวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ ประกอบ

กิจการโดยฝาฝนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดโดยมี

กําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินคร้ังละเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงประกอบกิจการโดยฝาฝนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา 

๖๐ อีกใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว 

มาตรา ๘๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง หรือประกอบกิจการ

ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึง

หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู 

ดังนั้นตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๑  ไดมีบทกําหนดสําหรับ

โทษและลักษณะความผิดอีกทั้งการยื่นอุทรณและอํานาจของเจาพนักงาน โดยสามารถแบงหัวขอ

ความผิดและลักษณะความผิดตาม พระราชบัญญัติไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2.3  ความผิดและบทลงโทษ 

 
ความผิด บทลงโทษ 

-ประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาต  

-ประกอบกิจการระหวางถูกพักใช หรือเพิกถอน

ใบอนุญาต  

ปรับตั้งแต 100,000 – 500,000 บาท และปรับ

อีกไมเกินวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาท่ี

ฝาฝน 

-ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานที่ประกอบกิจการ  

-ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือบกพรองใน

สาระสําคัญ แลวไมแจงตอนายทะเบียน และย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับแต

วันที่ทราบ  

ปรับไมเกิน 20,000 บาทตอวันตลอดระยะเวลา

ที่ฝาฝน หากกระทําความผิดซ้ําอีกนายทะเบียน

มีอํานาจส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  

 

-ผูไดรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย  

นายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  

-ประกอบกิจการรานเกม/รานคาราโอเกะ นอกวัน 

เวลา และฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

-ประกอบกิจการรานเกม/รานคาราโอเกะ และ

กิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตร

หรือวีดิทัศนในสถานที่เดียวกันไมแยกพ้ืนที่ในการ

ใหบริการออกจากกัน  

นายทะเบียนมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาต ไม

เกินครั้งละ 90 วันหากยังฝาฝนอีกจะถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต  

-ใหบริการเกม/คาราโอเกะท่ีมีลักษณะไมตรงกับ

เกม/คาราโอเกะที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และ

ไมมีเครื่องหมายการอนุญาตและหมายเลขรหัส  

ปรับตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท  
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ตารางที่ 2.3  (ตอ)   

ความผิด บทลงโทษ 

-ใหบริการเกม/คาราโอเกะที่ไมผานการตรวจ

พิจารณาและไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

  

-ประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาต  

-ประกอบกิจการระหวางถูกพักใช หรือเพิกถอน

ใบอนุญาต  

ปรับตั้งแต 100,000 – 500,000 บาท และปรับ

อีกไมเกินวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาท่ี

ฝาฝน  

 

จากโทษและบทลงโทษนั้น  แสดงให เห็นอํานาจของเจาหนาที่ ตํารวจ  ซึ่ งตาม

พระราชบัญญัตินี้นั้น เปนความผิดทางปกครอง (บทกําหนดโทษ สวนที่ 1 โทษทางปกครอง 

มาตรา 71) ซึ่งเจาหนาตํารวจไมมีอํานาจจับกุม โดยในกรณีพบการกระทําผิดเปดเกินเวลาจะตอง

ดําเนินการทางปกครอง จดบันทึกการตรวจพบกระทําผิด และรายงานวัฒนธรรมจังหวัด รายงาน

ผูวาราชการจังหวัด เพื่อดําเนินการพักใช หรือ เพิกถอน ซึ่งถาหากยังฝาฝนในขณะถูกพักใช หรือ 

เพิกถอน มีความผิดและมีโทษตามที่ระบุไว ดังนั้นเม่ือรานที่ใหบริการฝาฝนเงื่อนไข มาตรา 59 เชน 

ใหเด็กเขาเลนกอน 14.00 น. เจาหนาที่ฝายปกครอง หรือเจาหนาที่ตํารวจ ตองบันทึกปากคําเด็กที่

เขาเลนเปนหลักฐานไว เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อใหเสนอเร่ืองไปยังนายทะเบียนประจําจังหวัดตาม

ประกาศขางตน เพื่อพิจารณาส่ังพักใชใบอนุญาตตาม มาตรา 71 ไมมีอํานาจในการจับกุม 

เนื่องจากมีเพียงโทษทางปกครอง แตเม่ือนายทะเบียนประจําจังหวัดไดส่ังพักใชใบอนุญาต

ประกอบกิจการแลว ยังฝาฝนเปดดําเนินกิจการอีก จึงเปนความผิดทางอาญา กลาวคือ หาก

ประกอบกิจการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมได  

บทบัญญัติดังกลาวแมจะมีการกําหนดกรอบของลักษณะโทษและบทลงโทษที่ชัดเจน แต

สภาพการบังคับใชกฎหมาย ในที่นี้คืออํานาจการจับกุม เพื่อใหเกิดความเคารพตอกฎหมายและ

เปนการปองกันเยาวชน ซึ่งเปนผูที่ยังมีวิจารณญาณตํ่าและสมควรไดรับการคุมครองจากรัฐ ยังมี

อยูนอยและอาจไมทันแกสถานการณ ดังนั้นใน เจาหนาที่ตํารวจจึงใชมาตรการทางกฎหมายอ่ืนใน

การดําเนินการ เอาผิดกับเจาของกิจการในการฝาฝนบทบัญญัติ ดังนี้ 
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5) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

"เด็ก"  หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติ

ภาวะดวยการสมรส 

…"เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด"  หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่

ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชัก นําไปในทางกระทําผิดกฏหมายหรือขัด

ตอศิลธรรมอันดีหรืออ ยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียห าย ทั้งนี้ ตามที่

กําหนดในกฏกระทรวง 

มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฏหมายอื่น ไมวาเด็กจะยืนยอมหรือไมหามมิให

ผูใดกระทําการดัง ตอไปนี้ 

…(๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทํา

ใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝน มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ ปรับไมเกิน

สามหมื่นบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ 

โดยตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ภาครัฐไดสรางแนว

ทางการแกปญหาโดยออกกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กําหนดเด็กที่

เสี่ยงตอกากระทําผิด พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แหง

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหาการติดเกม

ออนไลนดังนี้ 

ขอ ๑  เด็กที่ประพฤติตนไมสมควรไดแกเด็กที่มีพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

(๑)  ประพฤติตนเกเรหรือขมเหงรังแกผูอ่ืน  

(๒)  ม่ัวสุมในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 

(๓)  เลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน  

(๔)  เสพสุรา สูบบุหรี เสพยาเสพติดใหโทษหรือของมึนเมาอยางอื่น เขาไปใน

สถานที่เฉพาะเพื่อการจําหนายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  

(๕)  เขาไปในสถานบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการ  

(๖)  ซ้ือหรือขายบริการทางเพศ เขาไปในสถานคาประเวณีหรือเกี่ยวของกับการ

คาประเวณี ตามกฏหมาย วาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  

(๗)  ประพฤติตนไปในทางชูสาว หรือสอไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ 

(๘)  ตอตานหรือทาทายคําสั่งสอนของผูปกครองจนผูปกครองไมอาจอบรมสั่งสอนได  
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(๙)  ไมเขาเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฏหมาย วาดวยการศึกษาภาค

บังคับ 

 ดวยบทบัญญัติดังกลาวเจาหนาที่ตํารวจจึงมีอํานาจดําเนินคดีตอผูฝาฝน ซึ่งเปนคนละ

สวนกับกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๒ โดย

ในทางปฏิบัตินั้น ผูที่ฝาฝน นอกจากจะโดนโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและ

วีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ยังโดนโทษทางอาญา ตามมาตรา 78 ของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 

พ.ศ.๒๕๔๖ อีกดวย ซึ่งถือเปนมาตรการที่เขมงวดและเด็ดขาด แตถึงกระนั้นยังมีขอจํากัดและขอ

โตแยงถึงความเหมาะสมและการตีความในแงของกฎหมายวา เนื่องจากไมมีบทบัญญัติที่

เฉพาะเจาะจงลงไปวาเด็กไมควรเลนเวลาใดจึงจะไมเหมาะสม ในสวนของพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก  พ .ศ .๒๕๔๖  จึงยังเปนขอถกเถียงและภาครัฐจึงมีนโยบายในการยกราง

พระราชบัญญัติในการควบคุมปญหาดังกลาวเปนการเฉพาะ 

6)  ตัวอยางในการดําเนินการแกไขปญหาการติดเกมออนไลน 

1) ศาสตราจารย ดร.อภินันท โปษยานนท อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ในฐานะ

นายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร ไดจัดชุดพนักงานเจาหนาที่เฉพาะกิจ

จากสํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ออกตรวจรานเกมในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง

เทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู 

ความเขาใจแกเจาของหรือผูดูแลรานเกม  รวมทั้งรณรงค สงเสริมใหรานเกมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อยางเครงครัด และขอความรวมมือชวยกันดูแลเด็กและเยาวชน ใหใชบริการรานเกมอยาง

สรางสรรคและปลอดภัย โดยวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554 รวมออกตรวจรานเกมบริเวณรอบ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2554  รวมออกตรวจรานเกมกับสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน และวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2554 รวมออกตรวจรานเกมบริเวณรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากรายงานสรุปผล

การสุมตรวจรานเกม จํานวนทั้งหมด 496 ราน ผลการตรวจสอบพบวา รานเกมปดใหบริการใชวง

สงกรานต จํานวน 135 ราน (27 %)  ในขณะที่ตรวจสอบพบวา มีรานเกมท่ีฝาฝนกฎระเบียบซึ่ง

เปนโทษทางปกครอง จํานวน 64 ราย (13 % ของรานเกมที่ตรวจทั้งหมด) โดยเปนการฝาฝนไม

แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการรานเกมทั้งที่ไดรับใบอนุญาตแลว นอกจากนี้ยังมีรานเกมบางสวน

มีการแสดงใบอนุญาตโดยการถายสําเนาเอกสาร (ไมไดแสดงใบอนุญาตฉบับจริง) จึงไดตักเตือน

และใหคําแนะนําโดยใหนําใบอนุญาตฉบับจริงมาแสดง สําหรับสภาพทางกายภาพของรานเกมนั้น 

พบวา รานเกมสวนใหญสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีหองสุขาที่สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสม มี
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เพียงบางรานที่ติดโปสเตอร หรือมีการปดมานดานหนาราน ทําใหไมสามารถมองเห็นไดจาก

ภายนอก ซึ่งทางรานมักจะอางวาเพื่อปดบังแสงแดดซ่ึงจะกระทบตอผูใชบริการและสรางความ

เสียหายแกเคร่ืองคอมพิวเตอร จึงไดแจงใหมีการปลดโปสเตอรออก และใหเปดมานดานหนาราน

ตลอดเวลาที่เปดใหบริการ ทั้งนี้ กรมสงเสริมวัฒนธรรมจะจัดเจาหนาที่ออกตรวจเยี่ยม รวมทั้งเฝา

ระวังและปองปรามการประกอบกิจการอยางตอเนื่องตอไปซ่ึงในขณะมีการตรวจยังเปนชวง

ระยะเวลาปดภาคการศึกษา ตามประกาศที่นายทะเบียนกลางกําหนด (1 เมษายน – 15

พฤษภาคม พ.ศ.2554) ซึ่งรานเกมสามารถใหเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ใชบริการไดต้ังแตเวลา 10.00 

– 20.00 น. สวนเด็กอายุ 15 – 18ป ใชบริการไดต้ังแตเวลา 10.00 – 22.00 น. จึงขอใหเจาของและ

ผูดูแลรานเกมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายดวย  มิฉะนั้นหากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

ออกตรวจพบวา รานเกมใดกระทําความผิดหรือฝาฝนเงื่อนไขดังกลาว นายทะเบียนมีอํานาจส่ังพัก

ใชใบอนุญาตคร้ังละ ไมเกิน 90 วัน  หากกระทําผิดซํ้าอีกจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยทาง

ทีมฌพาะกิจสรุปวา การตรวจรานเกมชวงสงกรานตเปนการสุมตรวจเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น 

ประกอบกับในเขตกรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศนจํานวนมาก แต

กําลังเจาหนาที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม มีไมเพียงพอที่จะตรวจสอบและสอดสองดูแลไดอยาง

ครอบคลุมทั่วถึงตลอดเวลา ดังนั้น ทางกรมจะประสานความรวมมือและบูรณาการการดําเนินงาน

ตามกฎหมายรวมกับทุกหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ไดแก 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และกรุงเทพมหานคร (ขาว

กระทรวงวัฒนธรรม. 2554) 

2) คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ไดรวมมือกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดทําโปรแกรมควบคุมเด็กเลนเกมไมเกิน 3 

ชั่วโมง ซึ่งเร่ิมนําไปทดลองใชในรานเกมสีขาว 1,000 แหง รายงานผลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.

2553 วาปญหาที่ตองเรงแกไขคือโปรแกรมสามารถควบคุมไดเฉพาะเกมออฟไลนหรือเกมแผน

เทานั้น แตไมสามารถควบคุมเกมออนไลน เนื่องจากเซฟเวอรหรือระบบกลางสวนใหญอยู

ตางประเทศ ทั้งนี้ จากการหารือกับหนวยงานตางๆ เบ้ืองตนเห็นวาถาจะสรางโปรแกรมที่ควบคุม

เกมออนไลนนั้น ตองใชงบประมาณจํานวนมาก จะเรงหาขอสรุปวาจะสามารถใชโปรแกรม

ดังกลาวไดหรือไม เลขาธิการ กวช.กลาววา หนวยงานตางๆ ไดเสนอมาตรการแกไขปญหา เชน 

สรางจิตสํานึกของเด็กและผูปกครองเกี่ยวกับการเลนเกม กระตุนผูประกอบการเปนสมาชิกราน

เกมสีขาวมากข้ึน ออกตรวจสอบรานเกม รานอินเทอรเน็ตอยางเขมงวดโดยเฉพาะชวงเวลาเลนเกม 

เรงผลักดันการจัดเรตต้ิงเกม จะเรงสรุปผลสํารวจการตรวจสอบรานเกม รานอินเทอรเน็ตชวงปด
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เทอมที่ผานมา เพื่อวางแนวทางการแกปญหาเพราะขณะนี้รานเกม รานอินเทอรเน็ตจํานวนมากไม

ปฏิบัติตามระเบียบ สวช. โดยเฉพาะเร่ืองชวงเวลาการอนุญาตใหเด็กเลนเกม บางรานตรวจบัตร

ประชาชนและปลอยใหเด็กอายุตํ่าวา 15 ปเลนเกมหลังเวลา 20.00 น. จะเรงแกปญหาโดยใช

แนวทางของฝายตางๆ จะไมรอจนกวาโปรแกรมควบคุมการเลนเกมมีผลบังคับใช (ขาวกระทรวง

วัฒนธรรม. 2554) 

 

นโยบายภาครัฐในการปองกันและเยียวยาปญหาการติดเกมออนไลน 

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๑ 

  มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรตามมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนกําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด ดังตอไปนี้ 

(๑)  ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู 

(๒)  ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป 

(๓)  ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป 

(๔)  ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไป 

(๕)  ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป 

(๖)  ภาพยนตรที่หามผูมีอายุตํ่ากวายี่สิบปดู 

(๗)  ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร 

ความใน (๖) มิใหใชบังคับแกผูดูซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

หลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดตีความเกม

ออนไลนใหเปนวัสดุวิดีทัศน ดังนั้นการบังคับใชตามมาตรา 26 ในการจัดระดับของความเหมาะสม

จึงหมายความรวมถึงการจัดระดับความเหมาะสมของเกมออนไลนอีกดวย ซึ่งเปนมาตรการในเชิง

ปองกัน การเขาถึงส่ือหรือเกมออนไลนที่ไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนอีกทั้งการระบุเวลาการใช

ของเด็กและเยาวชนในชวงอายุตางๆ ก็เปนการสรางมาตรการปองกันเชนเดียวกัน อีกทั้งทั้ง

มาตรการในการปราบปรามในหัวขอขางตน เปนสวนบูรณาการของมาตรการปองกันเชน 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ไดสรางบทบัญญัติในการสรางแนวทางการปฏิบัติตอ

เด็กและเยาวชนใหมีสภาพความเปนอยูที่เหมาะสมเชน  

 มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้ 
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(๑)  ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่รับจาง

เลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน 

(๒)  ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใดๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือให

การเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

(๓)  จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนนาจะ

เกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๔)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ

ของเด็ก 

(๕)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐในการสรางกฎระเบียบและมาตรฐานใน

การดูแลเด็กและเยาวชนใหเติบโต และมีการเรียนรูที่เหมาะสม ซ่ึงสวนสําคัญในการแกปญหาของ

ภาครัฐดังนั้นรัฐจําตองตองขับเคลื่อนทั้งนโยบายปองกันและปราบปรามไปควบคูกัน  

นโยบายภาครัฐและความรวมมือของภาคประชาสังคมและเอกชนในการปองกันและ

เยียวยาผูที่มีปญหาติดเกมออนไลน ไดมีการจัดตั้งศูนยตางๆเชน  

1) ศูนยปองกันและแกปญหาเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราช

นครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมติด

เกม พรอมทั้งรวมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของครอบครัว โดยการทํางานของศูนยปองกัน

และแกไขปญหาเด็กติดเกมนี้ รูปแบบของการใหบริการรวมถึงการพัฒนาวิชการ และมีกิจกรรม

ชวยเหลือเชน คลินิกบําบัดปญหาเด็กติดเกมส การอบรมเทคนิคการดูแลเด็กติดเกมสเบื้องตน

สําหรับผูปกครอง คายครอบครัวปองกันปญหาเด็กติดเกมส คายพัฒนาศักยภาพปองกันปญหา

เด็กติดเกมส นอกจากนี้ ศูนยปองกันและแกไขปญหาเด็กติเกม ยังมีแผนดําเนินการโครงการ

ศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนในการวางแผนระยะกลางและระยะยาว

เกี่ยวกับการแกไขปญหา  

2) มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก ทําหนาที่ในการชวยเหลือเด็กใหปลอดภัยจากการถูก

กระทําดานตางๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเด็ก โดยใชวิธีการทางกฎหมาย สาธารณสุข และสังคม

สงเคราะห ภายใตเงื่อนไขวาเด็กตองมีหลักประกันที่ปลอดภัยอยางเพียงพอ เพื่อการคุมครองเด็ก

รวมถึงการมีสวนรวมในการรางและผลักดันใหกฎหมายของไทยเอื้อใหการทํางานคุมครองเด็กมาก

ข้ึน อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546  

3) ศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม เปนหนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดูแล ปองกัน และแกไขปญหาความเบี่ยงเบนทาง
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วัฒนธรรม โดยมีบทบาทภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ในการติดตามเหตุการณความเบ่ียงเบน

ทางวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเกิดจากการกระทําของคนในสังคมและจากการเผยแพรของส่ือตางๆ

ศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม และเผยแพรใหประชาชน

ไดรับทราบ เปนการเตือนถึงอันตรายตอวัฒนธรรม แกไขและปองกันความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม 

โดยประสานงานและขอความรวมมือ กับ หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให

เกิดผลทางการปฏิบัติและเพื่อใหการดําเนินงานครอบคลุมในทุกระบบของสังคม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มาตรการการควบคุมผลกระทบจากเกมออนไลนของ

ภาครัฐนั้น มุงเนนในการจัดการและควบคุมในบริทบของเกมออนไลนและการเขาถึงเกมออนไลน

ของเด็กและเยาวชน ใหมีเนื้อหาเหมาะสมและใหเด็กและเยาวชนใชงานอยางพอประมาณ  แต

จากขอมูลเชิงประจักษสามารถระบุไดวา แนวนโยบายและมาตรการตางๆของภาครัฐไมสามารถ

แกปญหาได เนื่องจากเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เชนการจํากัดชั่วโมงการเลนหรือแมกระทั่ง

การปด Sever เกมออนไลน กลับพบวาปญหาไมไดลดนอยลง เพราะยังมีการเขาถึงในชองทาง

อ่ืนๆได ดังนั้น พฤติกรรมของเด็กที่ยังติดเกมยังไมไดลดนอยลง เนื่องจากตนตอของปญหา

พฤติกรรมเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของคน และปญหาอีกประการที่สงผลสําคัญคือ

มาตรการทางสังคมของภาครัฐ ในการขอความรวมมือจากทางภาคเอกชนหรือผูประกอบการนั้น 

มีเพียงผูประกอบการสวนนอยเทานั้นที่ใหความรวมมือ เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับใหเกิดสภาพ

บังคับข้ึนได มีเพียงการจัดเรทต้ิงเกมและการจํากัดการเลนตามเวลาเทานั้นที่สามารถปฏิบัติไดจริง 

จึงอนุมานไดวาภาครัฐมองบริบทของการติดเกมออนไลนผิดจุด ที่มุงควบคุมและตัดชองทางใน

การเขาถึงซ่ึงตามสภาพสถานการณ ตองเนนการพัฒนาภายในจิตใจของเด็กและเยาวชนเปน

สําคัญ ตามแนวการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.5  สมมุติฐานการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัยมีดังนี้คือ 

สมมุติฐานที ่1 : ทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลเชงิบวกตอการติดเกม

ออนไลน 

สมมุติฐานที ่2 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนนุใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติที่ดีใน

การเลนเกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่3 : สุขถาพจิตมอิีทธิพลเชิงลบตอทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 
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สมมุติฐานที ่4 : การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธิพลเชงิลบตอการติดเกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่5 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนนุใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงบวกตอการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 

สมมุติฐานที ่6 : สุขภาพจิตมอิีทธิพลทางบวกตอการมุงอนาคตควบคุมตน 

สมมุติฐานที ่7 : การมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธพิลทางลบตอ ทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน 

สมมุติฐานที ่8 : การมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธพิลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่9 : สุขภาพจิตมอิีทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่10 : สุขภาพจิตมีอิทธพิลทางบวกตอการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

สมมุติฐานที ่11 : ความเชื่ออํานาจภายในตนมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกม 

สมมุติฐานที ่12 : ความเชื่ออํานาจภายในตนมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการเลน

เกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่13 : การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธพิลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการเลน  

                          เกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่14 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกม 

สมมุติฐานที ่15 : การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอการมุง

อนาคตควบคุมตน 

สมมุติฐานที ่16 : การับรูการสนับสนนุจากเพ่ือนมีอิทธพิลทางลบตอทศันคติที่ดีในการ

เลนเกมออนไลน 

สมมุติฐานที ่17 : การรับรูการสนับสนนุจากเพื่อนมีอิทธพิลทางบวกตอการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 

สมมุติฐานที ่18 : การับรูการสนับสนนุจากเพ่ือนมีอิทธพิลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

 

2.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดจึงสามารถสรุปและกอใหเกิดตัวแปรและโครงสรางเชิง

เสนโยงในงานวิจัยดังตอไปนี้ 



(‐) 

(+) 

(‐) 

(+) 

(‐) (+) 

(‐) 

(+) 

(+) 

(‐) 

(‐) 

(‐) 

(‐) 

(‐) 

(+) 

(‐) 

(‐) 

(‐) 

(+) 

 

 

 

 

มุงอนาคตควบคุมตน 

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผล 

ทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน 

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

การติดเกมออนไลน 

 

ความเช่ืออํานาจภายในตน  

สุขภาพจิต 

การรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ืองการศึกษา ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการติดเกม

ออนไลนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นไดใชวิธีการสํารวจที่มุง
หารูปแบบโครงสรางของปจจัยเชิงสาเหตุซึ่งมีระเบียบและวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 สังกัดสํานักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ สพฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553/2 ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง โดยสาเหตุที่เลือกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากความมีสภาพเปนสังคมเมืองสูง 
ความหลากหลายและความสะดวกในการใชหรือเลนเกมอนไลนสูง ในการเลือกกลุมเปาหมายและ
ตัดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครออกไปเนื่องจากมีจํานวนนักเรียนในสังกัดนอยและสาเหตุใน
การไมใชนักเรียนช้ันมัธยมมศึกษาปที่ 6 เนื่องจากทางโรงเรียนตางๆไมมีนโยบายในการมีคาบวาง
หรือกิจกรรมอ่ืนที่สามารถใชในการเก็บแบบสอบถามเนื่องจากตองใหเวลากับนักเรียนในการสอบ
เขาในระดับมหาวิทยาลัยโดย โดยในเบื้องตนนั้นไดคํานวณถึงจํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสมใน
การเปนตัวแทนความเปนประชากรโดยใชสูตรคํานวณของ Yamane(1967) โดยมีสูตรคือ  

        

     

 

ซึ่งจากขอมูลของกระทรวงศึกษาปการศึกษา 2553 นั้นมีจํานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

และ 5 ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนเทากับ 96,592 คน จึงแทนคาลงในสูตรโดยที่ n คือจํานวน

ที่เหมาะสมในการสุม N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด e คือ คาความคลาดเคล่ือนที่ตองการในท่ีนี้

ไดใหคาความคลาดเคล่ือนไวที่ระดับ 0.05 ดังนั้นเมื่อแทนสูตรจึงไดจํานวน 
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ผลจากการคํานวณไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 398.35 คน เมื่อไดจํานวนกลุม

ตัวอยางที่เหมาะสมจึงดําเนินการข้ันตอนดังนี้ 

1) ในการเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางใชวิธีแบงกลุมโรงเรียนตามเกณฑพื้นที่การศึกษา

ของสํานักการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งไดกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครไว 2 เขต

การศึกษา ประกอบไปดวย 167 โรงเรียนซ่ึงเปนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 119 โรงเรียน (ไมนับ

รวมโรงเรียนขยายโอกาส) ผูวิจัยไดใชการสุมอยางงายโดยสรางตารางรายช่ือโรงเรียนโดยอางอิง

จากบัญชีรายชื่อของ สํานักการศึกศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและทําการสุมอยางงาย

โดยถาหากตรงกับบัญชีรายช่ือที่เปนโรงเรียนมัธยมจะใชเปนกลุมตัวอยาง โดยผลการแบงและใช

การสุมอยางงายในการเลือกตัวอยางรวมทั้งส้ิน 6 โรงเรียน โดยคาดวาจะมีจํานวนตัวอยางที่ 600 

คนเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไมอนุญาตใหมีนักเรียนตอหนึ่งหองเรียนเกิน 50 คนซึ่งผลการสุม

เปนดังนี้ 

(1)  โรงเรียน นวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

(2)  โรงเรียน บางกะป 

(3)  โรงเรียน บดินเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

(4)  โรงเรียน สวนอนันต 

(5)  โรงเรียน วัดอินทราม 

(6)  โรงเรียน บดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ 

2)  การเลือกนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดกําหนดจากโรงเรียนที่ไดรับการสุมขางตน โดยใน

เขตหนึ่งๆนั้น โรงเรียนที่ได รับการเลือกกําหนดใหกลุมนักเรียนเปาหมายเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1ชั้นเรียน นักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1ชั้นเรียน โดยทํา

การสุมเลือกหองเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางเปนหองเรียนทั้งหมด 12 หองเรียน มี

จํานวนประชากรประมาณ 600 คน (เก็บไดทั้งสิ้น 507 คน) 

 

3.2  เครื่องมือในการวิจัย 
  

เคร่ืองมือที่ใชวัดตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานหรือปจจัยภูมิหลัง

ของกลุมประชากรและ การวัดตัวแปร จากกรอบแนวคิด ประกอบดวย 

แบบวัดลักษณะภูมิหลัง ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับช้ัน จํานวนคาใชจาย การพัก

อาศัย โดยสรางชองวางใหกรอกเคร่ืองหมายและตอบคําถาม 
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แบบวัดการติดเกมออนไลน แบบวัดการติดเกมออนไลนไดใชหลักการทางทฤษฎีการ

เสพติด ความรูสึกส้ินหวังทางสังคมและแรงปรารถนา (social demoralisation and cravings) 

และสวนประกอบรองคือ การแปรปรวนของอารมณและความรูสึก (mood modification) การถอน

ออก(withdrawal) คือความตองการหยุดเม่ือบุคคลรูสึกไมพึงพอใจ ความขัดแยง (conflict) ซึ่งอาจ

เปนทั้งภายในตนเองและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การกลับสูสภาพเดิมหรือการกําเริบ (relapse) มา

เปนหลักในการวัดและพัฒนาเคร่ืองมือและนําตัวแบบที่ไดจากทฤษฎีการติดการพนันมาก

ประยุกต โดยมีการวัดขอคําถามโดยใหเกณฑการให คะแนน แบงเปน 5 ระดับ คือ  5 ระดับคือ ไม

จริง คอนขางไมจริง คอนขางจริง จริง และ จริงที่สุดโดยคาที่ออกมายิ่งสูงแสดงถึงการติดเกมที่

สูงข้ึน 

แบบวัดทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลน เคร่ืองมือวัดทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยใชหลักการทางทฤษฎีทัศนคติมุงวัดความรูสึกเชิง

ประเมินคาของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงนั้น คือความรูสึกวาส่ิงนั้นมีประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด 

ในที่นี้คือ ความรูสึกเชิงประเมินคาที่มีตอการเลนเกมออนไลน องคประกอบทางความรูสึก และ

ความพรอมกระทํา โดยใชประโยคบอกเลาที่ระบุขอความที่แสดงถึงการมีทัศนคติที่ดีในการเลน

เกมออนไลน โดยสรางเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคือ ไมจริง คอนขางไมจริง คอนขางจริง 

จริง และ จริงที่สุด คาที่ออกมาสูงยอมแสดงถึงทัศนคติที่มากข้ึน 

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก เคร่ืองมือวัดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ไดใชหลักการ

และทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ประกอบกับการประยุกตแบบสอบถามจากงานวิจัยที่มีความ

ใกลเคียงอ่ืนๆ ซึ่งมุงวัดโครงสรางบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรูจักตนเองและยอมรับวา

ตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นบุคคลก็จะเขาใจถึง

บทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนด โดยสรางเกณฑการใหคะแนนเปน 5 

ระดับคือ ไมจริง คอนขางไมจริง คอนขางจริง จริง และ จริงที่สุด คาที่ออกมาสูงยอมแสดงถึงการ

บรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

แบบวัดการมุงอนาคตควบคุมตน เคร่ืองมือวัดการมุงอนาคตควบคุมตน ไดใชหลักการ

และทฤษฎีตนไมจริยธรรม รวมกับการประยุกตแบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวินและงาม

ตา วนินทานนท (2536) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมุงวัดการมองเห็นการณไกล การอดไดรอได 

และการควบคุมตน ซึ่งใชประโยคที่แสดงถึงลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตน สรางเกณฑการให

คะแนนเปน 5 ระดับคือ ไมจริง คอนขางไมจริง คอนขางจริง จริง และ จริงที่สุด ระดับคะแนนที่มาก

ข้ึนยอมแสดงระดับลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตนที่มาก 
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แบบวัดสุขภาพจิต เคร่ืองมือการวัดสุขภาพจิต ผูวิจัยไดใชแบบวัดที่ประยุกตจาก 

แบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวินและงามตา วนินทานนท (2536) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่

มุงวัด ความวิตกกังวล อารมณแปรปรวน ขาดสมาธิ เครงเครียด ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้เปน

ลักษณะขอคําถามเชิงลบ เกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคือ ไมจริง คอนขางไมจริง คอนขาง

จริง จริง และ จริงที่สุด ซึ่งไมจริงจะไดคะแนน 5 คะแนนเรียงลําดับถอยลงไป ดังนั้นผูไดคะแนนสูง

ยอมเปนผูมีสุขภาพจิตดี 

แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน เคร่ืองมือการวัดความเช่ืออํานาจในตนมุงวัดจิตทีเ่ชื่อวา

ตนเปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เช่ือวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเอง

เปนผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลที่ตามมาได ซึ่งไดประยุกต

มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสรางเกณฑใหคะแนนเปน 5 ระดับคือ ไมจริง คอนขางไมจริง 

คอนขางจริง จริง และ จริงที่สุด คะแนนที่สูงข้ึนยอมหมายถึงระดับความเช่ือในอํานาจภายในตนที่

มากข้ึน 

แบบวัดการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล แบบวัดการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผลมีลักษณะมุงวัดความรูสึกใกลชิดกับผูปกครองของนักเรียน การปฏิบัติในลักษณะใหความ

รักความเอาใจใส ยอมรับใหการสนับสนุนชวยเหลือ รวมทั้งอธิบาสาเหตุตางๆที่ใหนักเรียนกระทํา

หรืองดการกระทําตางๆ อยางเปนเหตุเปนผล มีการใหรางวัลและทําโทษอยางมีความพอเหมาะ

และสม่ําเสมอ อีกทั้งความเปนแบบอยางในการกระทําของผูปกครองอีกดวย โดยประยุกตจาก

แบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวินและงามตา วนินทานนท (2536) รวมเขากับงานวิจัยที่

เกี่ยวของ สรางเปนเคร่ืองมือในการวัดโดยเกณฑใหคะแนนเปน 5 ระดับคือ ไมจริง คอนขางไมจริง 

คอนขางจริง จริง และ จริงที่สุด คะแนนที่สูงข้ึนยอมหมายถึงระดับการไดรับการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผลที่มาก 

 แบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน แบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากเพื่อนการที่

บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ จากเพื่อนของตน เม่ือมีความตองการดาน

รางกาย อารมณ สังคม ในสถานการณตางๆอยางพอเพียงและทันเวลา โดยวัดประเด็นสําคัญสาม

ประเด็นคือ การสนับสนุนทางอารมณ ขอมูลขาวสารและดานวัตถุ ซึ่งปรับจากแบบวัดของ นพมาศ 

แซเซี้ยว (2550) สรางเปนเคร่ืองมือในการวัดโดยเกณฑใหคะแนนเปน 5 ระดับคือ ไมจริง คอนขาง

ไมจริง คอนขางจริง จริง และ จริงที่สุด คะแนนที่สูงข้ึนยอมหมายถึงระดับรับรูการสนับสนุนจาก

เพื่อนที่มากข้ึน  
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3.3  วิธีการสรางและคุณภาพของเครื่องมือ 
  

งานวิจัยช้ินนี้ประกอบดวยมารตวัดตัวแปรและลักษณะสวนบุคคลรวมทั้งส้ิน 8 มาตรวัด 

ซึ่งเปนมาตรวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองคือ แบบวัดทัศนคติที่ดีในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จาก

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรางขอคําถามที่วัดดานตางๆของทัศนคติ โดยใช

ประโยคบอกเลา ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับขอคําถามอ่ืนๆวิธีวัดคุณภาพของเคร่ืองมือ ทําโดยการ

นําเคร่ืองมือที่สําเร็จใชเก็บตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 50 คน เพื่อหาคา ความ

เที่ยงตรง (Validity) โดยขั้นแรกสรางกลุมเคร่ืองมือวัดใหมีจํานวนมากเพียงพอ และใหผูเช่ียวชาญ

ปรับแก เพื่อทดสอบความแมนตรงในเนื้อหาหลังจากนั้นใชวิธีการจําแนกกลุมดวยวิธีการเชิงยืนยัน

หรือ CFA เพื่อตรวจสอบความแมนตรงในเชิงทฤษฎี อีกสวนคือหลังจากนําเคร่ืองมือไปทดลองใช

แลว นํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ใหกับขอคําถามทั้ง ความเชื่อมั่นอํานาจวัดแบบ

โดยรวม  

 

  3.3.1  คาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยวิธีการ CFA (Confirm Factor Analysis)  

 หลังจากสรางเคร่ืองมือในการทดสอบตัวแปร และทดสอบเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis[CFA]) เนื่องจากแบบจําลองที่

เสนอนั้นไดจากการทบทวนวรรณกรรมถึงทฤษฎีที่นําไปสูปจจัยเชิงสาเหตุในการติดเกมออนไลน 

จึงไดใช Confirmatory Factor Analysis (CFA) ในการพิจารณาวา น้ําหนักของตัวแปรสังเกต

ตางๆ ไดเปนตัวแทนแตละตัวแปรแฝงในแบบจําลองหรือไม กลาวคือวัตถุประสงคของการใช CFA 

เพื่อประเมินบทบาทของคาผิดพลาดการวัดในแบบจําลองที่เสนอ ความตรงตามตัวประกอบ 

(Factorial validity) โดยใชวิธีนี้กับตัวแปรตางๆไดผลดังนี้ 

  3.3.1.1  ตัวแปรการติดเกมออนไลน 

ตัวแปรการติดเกมออนไลนนั้นประกอบดวยขอคําถาม 18 ขอ โดยแบงเปน 4 

องคประกอบคือ แรงปรารถนาในขอคําถามที่ 1,3,5,11,12,18 การแปรปรวนของอารมณ ความรูสึก

ในขอคําถามที่ 4,6,7,16 การกําเริบและอยากถอนออกหรือเลิกในขอคําถามที่ 8,9,13,17 และ

ความขัดแยงทั้งตอตัวเองและผูอ่ืนในขอคําถามที่ 2,10,14,15 ซึ่งพบผลวา ตัวแปรสังเกตทั้ง 18 ตัว

หรือขอคําถามทั้งหมดเมื่อทําการทดสอบแลวมีคาน้ําหนักผานเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และตรงตามเนื้อหาในองคประกอบทั้งหมด จึงคงขอคําถามไวทั้งหมด 18 ขอไดแก 
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1) ฉันมักเลนเกมจนลืมเวลาหรือเลยเวลาที่ต้ังใจไว  

2) ฉันโดนบนวาเลนเกมออนไลนเยอะไป 

3) ฉันอยากเลนเกมออนไลนแมมีส่ิงอ่ืนที่จะตองไปทํา 

4) ฉันรูสึกสบายใจข้ึนหากไดเลนเกมออนไลนเวลาฉันมีปญหา 

5) ฉันติดตอส่ือสารกับเพื่อนที่อยูโลกของเกมออนไลนมากกวาเพื่อนที่อยูในโลก

ของความเปนจริง 

6) ฉันรูสึกรําคาญหากใครมารบกวนในขณะที่เลนเกมออนไลน 

7) ฉันรูสึกอยากเลนเกมอยูตลอดเวลาแมในขณะทํากิจกรรมอยางอ่ืน 

8) ฉันมักจินตนาการและพูดคุยถึงเร่ืองราวที่ประสบจากการเลนเกมออนไลนกับ

เพื่อนอยูเสมอ 

9) ฉันพบวาตัวเองอยากเลนเกมออนไลนในขณะที่ไมสามารถเลนเกมออนไลนได 

10) ฉันใชเวลาอยูกับครอบครัวนอยลงเพื่อที่ ฉันจะไดมีเวลาในการเลนเกม

ออนไลนมากข้ึน 

11) ฉันมักจะสรางมิตรภาพใหมกับผูที่เลนเกมออนไลนที่อยูในกลุมเดียวกัน 

12) ฉันมักจะไมทําการบานหรือละทิ้งหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพียงเพราะฉัน

ตองการที่จะเลนเกมออนไลน 

13) ฉันมักจะใหความสําคัญกับการเลนเกมออนไลนกอนเปนอันดับแรกมากกวา

ส่ิงที่ฉันจําเปนตองทํา 

14) ผลการเรียนของฉันตกตํ่าลงเพราะฉันใชเวลาในการเลนเกมออนไลนมากกวา

ที่จะอานหนังสือ 

15) ฉันมักจะชอบโกหกบุคคลอ่ืนเพียงเพื่อที่จะไมใหพวกเขาไดรูถึงจํานวนช่ัวโมง

ที่แทจริงที่ฉันใชไปกับการเลนเกมออนไลน 

16) ฉันรูสึกวาถาชีวิตนี้ปราศจากเกมออนไลน ชีวิตของฉันมันจะตองนาเบ่ือและไร

ซึ่งความสนุกสนาน 

17) ฉันพยายามที่จะใชเวลาในการเลนเกมออนไลนใหนอยลง แตมันก็ไมเคย

ประสบความสําเร็จเลยซักที 

18) ฉันเลือกที่จะใชเวลาสวนมากไปกับการเลนเกมออนไลนมากกวาที่จะเลือก

ออกไปเที่ยวขางนอกกับเพื่อน 

 



98 
 

ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.1  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยการติดเกมออนไลน 

 

   estimate S.E. C.R. P 

addict1 <--- Ca1 1.000    

addict4 <--- Ca2 1.000    

addict18 <--- Ca1 .622 .198 3.145 .002 

addict12 <--- Ca1 .898 .180 4.974 *** 

addict11 <--- Ca1 .976 .215 4.543 *** 

addict5 <--- Ca1 .425 .096 4.423 *** 

addict3 <--- Ca1 1.041 .184 5.654 *** 

addict6 <--- Ca2 1.013 .229 4.420 *** 

addict7 <--- Ca2 .969 .176 5.517 *** 

addict16 <--- Ca2 .838 .208 4.029 *** 

addict8 <--- Ca3 1.000    

addict9 <--- Ca3 1.158 .265 4.370 *** 

addict13 <--- Ca3 .751 .209 3.591 *** 

addict17 <--- Ca3 1.367 .312 4.382 *** 

addict2 <--- Ca4 1.000    

addict14 <--- Ca4 1.005 .196 5.123 *** 

addict15 <--- Ca4 .456 .106 4.292 *** 

addict10 <--- Ca4 .626 .146 4.295 *** 
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ตารางที่ 3.2  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 องคประกอบ4 

ขอที่ 1 .723    

ขอที่ 2    .732 

ขอที่ 3 .864    

ขอที่ 4  .697   

ขอที่ 5 .682    

ขอที่ 6  .715   

ขอที่ 7  .913   

ขอที่ 8   .611  

ขอที่ 9   .817  

ขอที่ 10    .661 

ขอที่ 11 .700    

ขอที่ 12 .764    

ขอที่ 13   .672  

ขอที่ 14    .783 

ขอที่ 15    .661 

ขอที่ 16  .649   

ขอที่ 17   .821  

ขอที่ 18 .489    

 

3.3.1.2  ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนประกอบดวยขอคําถาม 13 ขอ โดย

แบงเปน 3 องคประกอบไดแก ความคิดเห็นเชิงประเมินคาในขอคําถามที่ 1,3,5,6,8,9 ความรูสึก

ในขอคําถามที่ 4,10,11,13 และความพรอมการกระทําในขอคําถามที่ 2,7,12 ซึ่งพบผลวาตัวแปร

สังเกตผานเกณฑและมีนัยสําคัญเพียง 11 ขอจากทั้งหมด 13 ขอ ดังนี้ 

1) ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้นเปนส่ิงที่ดี 

2) ถาฉันมีเวลาวางเมื่อไหรฉันมักจะเลนเกมออนไลนเสมอ 
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3) ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้นไมใชเร่ืองเสียหายอะไรถาหากฉัน

ไมไดขาดเรียน 

4) ฉันคิดวาการใชเวลาวางในการเลนเกมออนไลนนั้นทําใหฉันไดมีเวลา

สนุกกับเพื่อนมากข้ึน 

5) ฉันรูสึกวาตัวฉันมีอิสระเสรีมากข้ึนเมื่อฉันไดใชเวลาวางในการเลน

เกมออนไลน 

6) ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้นเปนส่ิงที่ไรสาระ 

7) ฉันมักจะวางแผนในการใชชีวิตประจําวันเพื่อที่ฉันจะไดมีเวลาวางใน

การเลนเกมออนไลนมากข้ึน 

8) ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้นสามารถทําใหคนเรามีปฏิภาณไหว

พริบดีข้ึน 

9) ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนเปนเวลานานหลายช่ัวโมงนั้นสงผลให

สายตาของฉันเสียมากข้ึน 

10) ฉันรูสึกวาฉันชอบเลนเกมออนไลนมาก 

11) ฉันชอบเลนเกมออนไลนเพราะทําใหฉันมีอิสระในการทําส่ิงตางๆใน

เกม 

12) ฉันเลือกที่จะเลนเกมออนไลนแทนการออกไปเลนกีฬา 

13) ฉันชอบเลนเกมออนไลนเพราะสามารถทําส่ิงที่ไมสามารถทําไดใน

ชีวิตจริง 

 

ขอคําถามที่ขีดเสนไวนั้นหมายถึงขอคําถามที่ตัดออกไปในการทดลองจริงไดแก

ขอคําถามที่ 7 และ 9 โดยขอที่7 นั้นผานเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตมีน้ําหนักมาตรฐานไม

เพียงพอ 

ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.3  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

att1 <--- Atc1 1.000    

att3 <--- Atc1 1.302 .245 5.305 *** 

att5 <--- Atc1 1.211 .254 4.768 *** 

att6 <--- Atc1 -1.007 .225 -4.471 *** 

att8 <--- Atc1 .996 .228 4.366 *** 

att9 <--- Atc1 .001 .193 .004 .997 

att4 <--- Atc2 1.000    

att10 <--- Atc2 1.001 .138 7.227 *** 

att11 <--- Atc2 1.076 .154 6.991 *** 

att13 <--- Atc2 .688 .206 3.342 *** 

att2 <--- Atc3 1.000    

att7 <--- Atc3 .450 .171 2.626 .009 

att12 <--- Atc3 .775 .227 3.406 *** 

 

ตารางที่ 3.4  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 

ขอที่ 1 .768   

ขอที่ 2   .703 

ขอที่ 3 .805   

ขอที่ 4  .847  

ขอที่ 5 .729   

ขอที่ 6 -.688   

ขอที่ 7   .366 

ขอที่ 8 .673   



102 
 

 ตารางที่ 3.4  (ตอ)      

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 

ขอที่ 9 .001   

ขอที่ 10  .862  

ขอที่ 11  .845  

ขอที่ 12   .478 

ขอที่ 13  .498  

 

3.3.1.3  ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

 ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกประกอบดวยคําถาม 13 ขอ โดยแบงเปน 4 

องคประกอบไดแก ความไมแนใจในตนเองในขอคําถามที่ 1, 7,10,11,12 ความรูสึกถูกทอดทิ้งใน

ขอคําถามที่ 4,5,13 การรูจักตนเองในขอคําถามที่ 2, 6 และการเห็นคุณคาของตนเองในขอคําถาม

ที่ 3, 8, 9 พบวาตัวแปรสังเกตผานเกณฑและมีนัยสําคัญ 12 ขอจาก 13 ขอ ดังนี้  

1) ฉันไมแนใจวาคนอ่ืนจะรูสึกอยางไรเกีย่วกบัตัวฉัน 

2) ฉันอยากรูวาฉันเปนคนประเภทใดกันแน 

3) ฉันรูสึกภูมิใจที่เปนคนประเภทท่ีเปนอยูนี ้

4) ฉันรูสึกวาถูกทอดทิง้ 

5) ใคร ๆ ดูจะไมเห็นดวยกับความคิดของฉัน 

6) ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองของฉันมกัเปลี่ยนไป 

7) ฉันรูสึกวาส่ิงทีฉั่นกําลังทําอยูไมคอยมีคุณคานัก 

8) ผูอ่ืนตางเล็งเห็นคุณคาในตัวฉัน 

9) ฉันรูสึกวาเสนทางดําเนินชวีติของฉันเหมาะสมกับตัวฉันแลว 

10)  ใครๆมองฉันในแงมุมที่แตกตางจากที่ฉันมองตนเอง 

11)  ฉันชอบเลียนแบบการกระทาํตางๆจากเพือ่น 

12)  ฉันรูสึกไมมัน่ใจวาการกระทําใดถูกหรือผิดศีลธรรม 

13)  ผูคนมักเปล่ียนแปลงความคิดเห็นเกี่ยวกบัตัวฉัน 
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ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.5  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

ego1 <--- EGc1 1.000    

ego10 <--- EGc1 .442 .228 1.937 .053 

ego11 <--- EGc1 .564 .181 3.106 .002 

ego12 <--- EGc1 .599 .193 3.104 .002 

ego4 <--- EGc2 1.000    

ego5 <--- EGc2 1.262 .635 1.987 .047 

ego13 <--- EGc2 2.593 1.121 2.314 .021 

ego2 <--- EGc3 1.000    

ego6 <--- EGc3 .881 .298 2.953 .003 

ego3 <--- EGc4 1.000    

ego8 <--- EGc4 1.022 .424 2.412 .016 

ego7 <--- EGc1 .684 .244 2.806 .005 

ego9 <--- EGc4 1.385 .579 2.391 .017 

 

ตารางที่ 3.6  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 องคประกอบ4 

ขอที่ 1 .723    

ขอที่ 2   .415  

ขอที่ 3    .530 

ขอที่ 4  .415   

ขอที่ 5  .439   

ขอที่ 6   .462  
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ตารางที่ 3.6  (ตอ)  

  

   

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 องคประกอบ4 

ขอที่ 7 .472    

ขอที่ 8    .599 

ขอที่ 9    .742 

ขอที่ 10 .324    

ขอที่ 11 .524    

ขอที่ 12 .524    

ขอที่ 13  .602   

 

3.3.1.4  ตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
ตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนประกอบดวยตัวแปรสังเกตหรือขอคําถาม

ทั้งหมด 12 ขอ โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือ การมองการณไกลในขอคําถามที 1, 2,3,5,10,12 
การอดไดรอไดในขอคําถามที่ 7,8,11 และการควบคุมตนในขอคําถามที่ 4, 6, 9 พบวาตัวแปร
สังเกตผานเกณฑเพียง 9 ตัวจาก 12 ตัวดังนี้ 

1) ฉันรีบทาํการบานใหเสร็จกอนไปเที่ยวเลนเสมอ 
2) ฉันมักจัดกระเปาหรือเตรียมส่ิงของที่ตองนาํไปโรงเรียนใหเสร็จตอน

เย็นหรือกลางคืนเพื่อจะไดไมเสียเวลาในตอนเชา 
3) ฉันกลัวสายตาเสียจงึไมนัง่ใกลจอคอมพิวเตอรมากเกนิไป 
4) ฉันชอบขีดเขียนลงในหนังสือจนสกปรก 
5) ฉันไมใชเงนิจนหมดเพราะเกรงวาพรุงนี้จะไมมีเงนิใช 
6) ถาฉันอยากไดส่ิงใดและตองคอย ฉันจะหมดความอดทนหรือทนไมได 
7) ฉันไมอาบน้ําถาไมอยากอาบแมจะเปนตอนเยน็ก็ตาม 
8) เมื่อฉันข้ีเกยีจฉันไมแปรงฟนกอนนอน 
9) ฉันมักลืมทาํการบานเสมอ 
10)  ฉันไมอยากสอบตกจึงขยนัดูหนงัสือเรียน 
11)  ฉันไมรับประทานขนมที่ฉันชอบใหหมดในครั้งเดียวนอกจากวาขนม

นั้นจะเสียถาหากเก็บไวนาน 

12)  ฉันอยากเรียนสูงๆ เพื่อโตข้ึนจะไดทาํงานดีๆ  
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ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.7  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

fosc5 <--- Foc1 1.000    

fosc10 <--- Foc1 1.206 .382 3.160 .002 

fosc3 <--- Foc1 .665 .297 2.236 .025 

fosc8 <--- Foc2 1.534 .822 1.865 .042 

fosc7 <--- Foc2 1.000    

fosc2 <--- Foc1 1.263 .440 2.874 .004 

fosc1 <--- Foc1 .776 .323 2.406 .016 

fosc4 <--- Foc3 1.000    

fosc6 <--- Foc3 .845 .536 1.576 .015 

fosc12 <--- Foc1 .092 .204 .451 .652 

fosc11 <--- Foc2 .488 .423 1.154 .248 

fosc9 <--- Foc3 .288 .297 .969 .332 

 

ตารางที่ 3.8  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 

ขอที่ 1 .463   

ขอที่ 2 .589   

ขอที่ 3 .423   

ขอที่ 4   .534 

ขอที่ 5 .729   

ขอที่ 6   .530 

ขอที่ 7  .563  
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 ตารางที่ 3.8  (ตอ) 

 

   

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 

ขอที่ 8  .876  

ขอที่ 9   .219 

ขอที่ 10 .829   

ขอที่ 11  .203  

ขอที่ 12 .078   

 
3.3.1.5  ตัวแปรสุขภาพจิต 

ตัวแปรสุขภาพจิตประกอบดวยตัวแปรสังเกตหรือขอคําถามทั้งหมด 14 ขอ โดย

แบงเปน 2 องคประกอบ คือความวิตกกังวลในขอคําถามที่ 1,3,4,6,10,11,12,13,14 และ

ความเครียดในขอคําถามที่ 2,5,7,8,9 พบวาขอคําถามผานเกณฑ 10 ขอจากทั้งหมด 14 ขอ และ

ถึงแมขอคําถามที่ 3 และ 7 จะมีนัยสําคัญทางสถติิแตน้ําหนักถดถอยพหุคูณไมเพียงพอ ขอคําถาม

ดังนี้ 

1) ฉันมีเร่ืองกลุมใจอยูเสมอ 

2) ฉันรูสึกลําบากใจถาตองตัดสินใจทาํอะไรดวยตัวเอง 

3) ฉันมักนอนไมคอยหลับเพราะคิดเร่ืองราวตางๆนานา  

4) ฉันรูสึกหวาดกลัวอยูเสมอวา พอแม หรือครูจะทําโทษ 

5) บางคร้ังฉันรูสึกอึดอัด อยากตะโกนออกไปดังๆ 

6) บางคร้ังฉันรูสึกวาตนเองทาํอะไรผิดอยูเสมอ 

7) ฉันไมชอบพูดเลนเลย 

8) ถามีคนมาขัดใจหรือยั่วเพียงเล็กนอย ฉันจะโกรธไดงาย 

9) ฉันเปนคนต่ืนเตนงาย 

10)  ฉันรูสึกกลัวโดยไมรูวากลัวอะไรอยูบอยๆ 

11)  เวลาดีใจฉันรูสึกดีใจมากและเวลาเสียใจฉันจะรูสึกเสียใจมาก 

12)  ฉั นรูสึกวาตนเองเปนคนตกใจงาย 

13)  บางคร้ังฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนไมดีเลย 

14) ฉันรูสึกกังวลใจวา พอหรือแมอาจจะไมรักฉัน 
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ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.9  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยสุขภาพจิต 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

mental1 <--- Mec1 1.000    

mental4 <--- Mec1 .576 .182 3.161 .002 

mental6 <--- Mec1 .935 .220 4.244 *** 

mental10 <--- Mec1 .675 .198 3.408 *** 

mental11 <--- Mec1 .980 .268 3.662 *** 

mental13 <--- Mec1 .600 .230 2.609 .009 

mental14 <--- Mec1 .573 .166 3.459 *** 

mental2 <--- Mec2 1.000    

mental5 <--- Mec2 1.191 .412 2.894 .004 

mental8 <--- Mec2 .951 .308 3.086 .002 

mental7 <--- Mec2 .536 .249 2.147 .032 

mental9 <--- Mec2 .435 .268 1.625 .104 

mental12 <--- Mec1 .347 .196 1.770 .077 

mental3 <--- Mec2 1.050 .410 2.562 .010 

 

ตารางที่ 10  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 

ขอที่ 1 .723  

ขอที่ 2  .499 

ขอที่ 3 .410  

ขอที่ 4 .501  

ขอที่ 5  .489 
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 ตารางที่ 10  (ตอ) 

  

  

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 

ขอที่ 6 .669  

ขอที่ 7  .913 

ขอที่ 8  .541 

ขอที่ 9  .236 

ขอที่ 10 .539  

ขอที่ 11 .579  

ขอที่ 12 .282  

ขอที่ 13 .414  

ขอที่ 14 .547  

 
3.3.1.6  ตัวแปรการเช่ืออํานาจในตน 

ตัวแปรการเช่ืออํานาจในตนประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 11 ขอ โดยแบงเปน 

3 องคประกอบคือ ความเชื่อมั่นในตนเองในขอคําถามที่ 2, 6, 8 ความพยายามการยอมรับผลการ

กระทําในขอคําถามที่ 3, 4, 5 และความสามารถกําหนดไดในขอคําถามที่ 1,7,9,10,11 พบผลวา

ขอคําถามทั้งหมดผานเกณฑอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

1) ฉันมักถูกกลาวหาวาทาํผิดทั้งที่ไมไดทํา 

2) เมื่อฉันทําผิดพลาด ฉนัรูสึกวาไมสามารถที่จะแกไขให   ถูกตองได 

3) ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาคือไมคิดถึงปญหานั้น 

4) ถาหากฉันวางแผนลวงหนา ฉันมักทําส่ิงนัน้ไดดีเสมอ 

5) ฉันเช่ือวาปญหาตางๆจะคล่ีคลายไปเอง โดยที่ฉันไมจาํเปนตองไปยุง

เกี่ยวกับมนั 

6) ฉันเช่ือวาคนเกงทางดานการเลนกีฬาสวนใหญเปนเพราะเกิดมาเกง 

7) ฉันรูสึกวาไมคุมคาที่จะพยายามทําอะไรอยางเต็มที่เพราะส่ิงตางๆไม

เคยใหผลตามที่เราพยายามเลย 

8) เปนการยากท่ีจะชักจูงใหผูอ่ืนเช่ือตาม 

9) แทบจะเปนไปไมไดที่ฉันจะทาํใหแมเปล่ียนใจเร่ืองใด 
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10) เมื่อมีคนไมชอบเรา เราไมมทีางแกไขอะไรได 

11) ฉันรูสึกวาหากเด็กรุนราวคราวเดียวกันกับฉันคิดจะทํารายฉัน ฉันมี

ทางหยุดยั้งเขาไดนอยมาก 

 
ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 11  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยการเชื่ออํานาจในตน 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

ins2 <--- inc1 1.000    

ins8 <--- inc1 .847 .286 2.964 .003 

ins3 <--- inc2 1.000    

ins5 <--- inc2 .611 .217 2.809 .005 

ins1 <--- inc3 1.000    

ins7 <--- inc3 1.016 .399 2.550 .011 

ins9 <--- inc3 .857 .342 2.511 .012 

ins10 <--- inc3 1.127 .440 2.564 .010 

ins11 <--- inc3 1.260 .444 2.836 .005 

fris6 <--- inc1 .757 .298 2.541 .011 

ins4 <--- inc2 .558 .197 2.829 .005 

 

ตารางที่ 12  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 

ขอที่ 1   .489 

ขอที่ 2 .620   

ขอที่ 3  .753  

ขอที่ 4  .602  



110 
 

 ตารางที่ 12  (ตอ) 

  

    

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 

ขอที่ 5  .593  

ขอที่ 6 .432   

ขอที่ 7   .575 

ขอที่ 8 .516   

ขอที่ 9   .560 

ขอที่ 10   .581 

ขอที่ 11   .718 

 
3.3.1.7  ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 

ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ 

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนในขอคําถามที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10 และเล้ียงดูแบบใชเหตุผลในขอ

คําถามที่ 1, 11, 12,13,14,15 มีขอคําถามทั้งหมด 15 ขอพบผลวามี 13 ขอผานโดยมีขอคําถามที่ 

8 มีนัยสําคัญทางสถิติแตคาน้ําหนักไมเพียงพอจึงสรุปขอคําถามที่ผานเกณฑและมีนัยสําคัญทาง

สถิติดังนี้ 

1) ฉันมั่นใจและรูวาพอแมทานรักฉันมาก 

2) พอแมไมเคยใสใจทุกขสุขของฉัน 

3) ทุกคร้ังที่มีปญหา แมจะใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเสมอ 

4) เมื่อไดพูดคุยกบัพอแมทาํใหฉันหายกลุมใจและคลายทกุขได 

5) เมื่อทําผิดพอแมใหฉันไดโอกาสแกตัวเสมอ 

6) เมื่อฉันทําผิด กอนลงโทษพอแมจะอธิบายเหตุผลที่ตองทําโทษใหฉัน

ฟงกอน 

7) พอแมมักใหโอกาสฉันไดอธบิาย กอนดุหรือลงโทษฉัน 

8) เมื่อพอแมใหส่ิงของใดๆแกฉัน ทานมักบอกวาฉันไดรางวัลเพราะ

อะไร 

9) ฉันมักถูกทําโทษโดยไมรูเหตุผลจากพอแม 

10)  เมื่อฉันทําดีพอแมมักชมเชยฉันเสมอ  
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11)  ฉันรูสึกนอยใจที่พอแมไมคอยหวงใยใสใจฉัน 

12)  ฉันไมเคยรูสึกเหงาหรือวาเหว เมื่อแมอยูบาน 

13)  ฉันรูสึกภูมิใจมากที่พอแมรักฉันมาก 

14)  แมจะพยายามระงับอารมณ ขณะที่ส่ังสอนฉัน 

15)  เมื่อฉันตองการทําในส่ิงที่ยากหรือลําบาก ฉันจะไดรับกําลังใจจาก

แมเสมอ 
ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 13  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

par4 <--- Parc1 1.000    

par5 <--- Parc1 .549 .102 5.377 *** 

par6 <--- Parc1 .515 .134 3.838 *** 

par7 <--- Parc1 .773 .161 4.812 *** 

par9 <--- Parc1 -.429 .101 -4.242 *** 

par3 <--- Parc1 .808 .154 5.244 *** 

par2 <--- Parc1 -.470 .083 -5.688 *** 

par10 <--- Parc1 .508 .153 3.322 *** 

par1 <--- Parc2 1.000    

par11 <--- Parc2 -.942 .287 -3.289 .001 

par12 <--- Parc2 1.623 .526 3.084 .002 

par13 <--- Parc2 1.457 .287 5.083 *** 

par15 <--- Parc2 1.910 .388 4.926 *** 

par8 <--- Parc1 .426 .193 2.210 .027 

par14 <--- Parc2 .670 .409 1.638 .101 
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ตารางที่ 14  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 

ขอที่ 1  .705 

ขอที่ 2 -.748  

ขอที่ 3 .706  

ขอที่ 4 .838  

ขอที่ 5 .719  

ขอที่ 6 .553  

ขอที่ 7 .633  

ขอที่ 8 .388  

ขอที่ 9 -.600  

ขอที่ 10 .489  

ขอที่ 11  -.522 

ขอที่ 12  .489 

ขอที่ 13  .813 

ขอที่ 14    .259 

ขอ 15  .787 

 

3.3.1.8  ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 3 องคประกอบ คือ การ

สนับสนุนทางขอมูลในขอคําถามที ่1,2,3,6,9,10 การสนับสนุนทางอารมณในขอคําถามที ่4,7 และ

การสนับสนุนทางวัตถุ มีขอคําถามทั้งหมด 10 ขอพบผลวามี 7 ขอผานเกณฑโดนตัดออกไปนั้น

เปนขอที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนดานวัตถุ ในทางทฤษฎีนั้นขอคําถามที่เกี่ยวกับองคประกอบ

ดานวัตถุมักมีความหมายเก่ียวโยงถึงเงินและวัตถุในลักษณะอ่ืน ซึ่งเด็กในวัยนี้มีความจําเปนที่

จะตองใชหรือยืมวัตถุในลักษณะนี้นอย ผูวิจัยไดทําการดัดแปลงขอคําถามแตยังไมพบนัยสําคัญ

ทางสถิติจึงไดตัดลักษณะหรือองคประกอบดังกลาวออกจากการวิเคราะหเชิงยืนยัน โดยพบผล

ดังนี้ 

1) ฉันรูสึกวาฉันมีเพื่อนสนทิทีค่อยชวยเหลือฉันในยามคับขัน 
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2) เมื่อฉันมีปญหา เพื่อนของฉันมักใหคําปรึกษา 

3) เพื่อนของฉันใหความเอาใจใสดูแลเปนหวงใยกันเสมอ 

4) เมื่อฉันเครียดกับปญหาดานครอบครัว การเรียน เพื่อนของฉันให

คําแนะนําในการแกปญหาไดดี 

5) ฉันคิดวาเพื่อน สามารถชวยเหลือฉันดานการเงนิหรืออุปกรณการ

เรียน หากฉันตองการความชวยเหลือเรงดวน 

6) ฉันคิดวาเพื่อนไมสามารถแบงบันความทกุข –สุขของฉันได 

7) ฉันไมสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนของฉนัไดเมื่อฉันมปีญหา 

8) ฉันไมมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ขอมูลขาวสาร และ

ประสบการณกับเพื่อน 

9) เพื่อนของฉันมักแสดงความยินดีเมื่อฉันทําส่ิงตางๆไดสําเร็จ 

10) เพื่อนสามารถใหคําปรึกษาได เมื่อฉันไมเขาใจบทเรียน 

ในขอคําถามที่ 5 และ 8 เปนขอคําถามเกี่ยวกับองคประกอบการสนับสนุนทางส่ิง 

ของซึ่งผูวิจัยไดลองทําการทดสอบและไมพบผลใดๆในการตอบจึงไดตัดขอคําถามดังกลาวออก

จากการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหพบผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 15  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณของปจจัยการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 

 

   Estimate S.E. C.R. P 

fris1 <--- Supc1 1.000    

fris2 <--- Supc1 1.210 .132 9.166 *** 

fris3 <--- Supc1 1.156 .147 7.875 *** 

fris6 <--- Supc1 -.808 .185 -4.376 *** 

fris9 <--- Supc1 .625 .177 3.533 *** 

fris4 <--- Supc2 1.000    

fris7 <--- Supc2 -.652 .151 -4.311 *** 

fris10 <--- Supc1 .319 .187 1.703 .089 
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ตารางที่ 16  คาน้ําหนักการถดถอยพหุคูณมาตรฐาน 

 

ขอคําถาม องคประกอบ 1 องคประกอบ 2 

ขอที่ 1  .854  

ขอที่ 2  .957  

ขอที่ 3 .884  

ขอที่ 4  .884 

ขอที่ 6 -.601  

ขอที่ 7  -.574 

ขอที่ 9 .506  

ขอที่ 10 .260  

 

จากการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันในงานวิจัยทําใหเหลือขอคําถามในปจจัยการ

ติดเกมออนไลน 18 ขอ ปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 11 ขอ ปจจัยการบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโก 12 ขอ ปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 9 ขอ ปจจัยการเชื่ออํานาจในตน 11 ขอ 

ปจจัยสุขภาพจิต 10 ขอ ปจจัยการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 3 ขอ ปจจัยการรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 7 ขอ ซ่ึงเมื่อไดขอคําถามที่ผานการทดสอบเพื่อยืนยันความ

เที่ยงตรงตามทฤษฎี ผูวิจัยจึงนําขอคําถามทั้งหมดออกสํารวจ 

  

3.3.1  คาความเชื่อมั่นของขอมูล (Coefficient α) ของคอนบราค  

การหาคาความเชื่อมั่นคาอัลฟาครอนบาค โดย De Vellis’s (2003: 95-96) กําหนดเกณฑ

ดังนี้ “คาสัมประสิทธิ์ alpha ตํ่ากวา 0.6 เปนคาที่ไมยอมรับ คาสัมประสิทธิ์ alpha ระหวาง 0.60-

0.65เปนคาที่ไมนาพอใจ คาสัมประสิทธิ์ alpha ระหวา ง0.65-0.70 เปนคาขั้นต่ําที่พอรับได คา

สัมประสิทธิ์ alpha ระหวาง 0.70-0.80 เปนคาที่ยอมรับได คาสัมประสิทธิ์ alpha ระหวาง 0.80-

0.90 เปนคาที่ดีมาก ถาคาสูงมากเกินไป ควรจะมีการตัดมาตรวัดใหส้ันลง” โดยพบผลดังนี้พบคา

Cronbach ทั้งฉบับ มีคาเทากับ .852 และเมื่อแยกเปนรายดานไดผลดังนี้ 
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ตารางที่ 17  คาความเชื่อมั่นรายดาน 

 

ตัวแปร คาความเชื่อมั่น 

การติดเกมออนไลน .946 

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน .921 

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก .733 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน .643 

การเชื่ออํานาจในตน .875 

สุขภาพจิต .802  

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล .880 

การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน .852 

 

3.4  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
  

ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือทางคณะรัฐประศาสนศาสตรเพื่อขอหนังสือขอความรวมมือ

และนําหนังสือดังกลาวสงทางโรงเรียนผานทางสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษา และขอความรวมมือ

โดยตรงจากโรงเรียน โดยผูวิจัยและทีมงานจะเปนผูควบคุมการตอบแบบสอบถามเองทั้งหมด ซ่ึง

โรงเรียนหนึ่งๆจะตองเก็บนักเรียนสองหองโดยผูวิจัยซักซอมทําความเขาใจและซักซอมกับทีมงาน

ในการเก็บแบบสอบถามใหเขาใจถึงลักษณะของขอคําถามทั้งหมด รวมถึงลักษณะของ

กลุมเปาหมายและสภาพแวดลอมขอโรงเรียนตาง โดยหนังสือรายละเอียดเปนเอกสารขอความ

รวมมือไดเก็บและคัดลอกสําเนาไวเปนหลักฐาน 

 

3.5  สถิติท่ีใชวิเคราะห 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหในงานวิจัยแบงออกไดเปนสองสวนคือ 

1) สถิติพรรณนา ซ่ึงใชอธิบายในสวนของภูมิหลังของกลุมเปาหมาย 

2) สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

(1)  Validity ของเครื่องมือในการวิจัย 

   Content  โดยวิธีหลักเกณฑ โดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
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   วิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน CFA 

(2)  Reliability ของเครื่องมือวิจัย 

   คาสถิติพื้นฐานเชนความเบ ความโดงในการกระจายตัวของขอมูล 

   คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient α) ของคอนบราค 

3) สถิติที่ใชศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรตางๆกับการติดเกม

ออนไลนโดยใชสถิติ การวิเคราะหอิทธิพล (Path Analysis) และการประมาณคาพารามิเตอรใน

การวิเคราะหถดถอย (Bollen, 1989: 4-9) เพื่อทดสอบตัวแปรตางๆวามีรูปแบบความสัมพันธเชิง

สาเหตุอยางไรซึ่งจําเปนตองหาความสอดคลองหรือความกลมกลืนของ แบบจําลองโครงสราง 

(Structural Model) คือแบบจําลองที่บงชี้วาตัวแปรปจจัยตางๆสัมพันธกันเชิงสาเหตุอยางไร โดย

การประมาณคาแบบจําลองโครงสรางและแบบจําลองการวัด ใชหลักการการจากทฤษฎีการ

ปรับปรุงที่ตอเนื่อง Maximum Likelihood Estimation (ML) ดังนี้  

(1) คาความแตกตางต่ําสุดสวนดวยระดับชั้นความอิสระ (CMIN/DF) หรือ

คา Normal  chi-square ซ่ึงมีเกณฑพิจารณาอยูที่ระหวาง ไมตํ่ากวา 2 และเกิน 5 จะถือวา

แบบจําลองสามารถยอมรับได (Marsh and Hocevar, 1985)  

(2) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซ่ึงเปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบระดับ

ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษของแบบจําลองที่ยังไมไดปรับแกเขากับแบบจําลองที่ปรับแก

แลว ซ่ึงมีเกณฑพิจารณาวา มีคาอยูระหวาง 0-1 โดยที่คาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลอง

สมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑพิจารณาไวที่ > .90 

(3) คาดัชนี Normed Fit Index (NFI) โดยมีเกณฑพิจารณาวา มีคาอยู

ระหวาง 0-1 และหากคาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑพิจารณาไว

ที่ > .90 

(4) ดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI) หรือดัชนี Non-normed fit index ใชใน

การตรวจสอบการปรับปรุงความเหมาะสมของแบบจําลอง โดยเปรียบเทียบระหวางแบจําลองที่

ปรับปรุงกับแบบจําลองเดิม (Hu&Bentler,1995) มีเกณฑพิจารณาวา มีคาอยูระหวาง 0-1 โดยที่

คาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑพิจารณาไวที่ > .90 

(5) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) ใชประมาณ 

“relative non-centrality” และประโยชนของการใชคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ

คือการถูกกระทบนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรวัดอื่นๆ (Hu&Bentler,1995) โดยมีเกณฑพิจารณาวา มี

คาอยูระหวาง 0-1 ซ่ึงหากคาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑ 

พิจารณาไวที่ > .90 
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3.6  ตารางปฏิบัติการณ 
 

ผูวิจัยไดสรางตารางปฏิบัติการณข้ึนเพื่อความสะดวกในการอานและทําความเขาใจถึง

ขอความและเคร่ืองมือในการวัดและวิจัย 
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ตารางที่ 18  ตารางปฏิบัติการณ 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

การติดเกมออนไลน สภาพความผิดปกติจากภายใน

จิตใจซึ่งมีลักษณะสูญเสียการ

ควบคุม โดยมีสาเหตุจากปจจัย

ทั้งสภาพแวดลอมและสภาพ

จิตของบุคคล 

สภาพความผิดปกติภายใน

จิตใจอันมีลักษณะสูญเสียการ

ควบคุม จาการเลนเกม

ออนไลนซึ่งองคประกอบ 

ไปดวยแรงปรารถนา  การ

แปรปรวนของอารมณและ

ความรูสึก การกําเริบ การถอน

ออก และความขัดแยง  

ขอคําถาม 18 ขอ 

 1.ฉันมักเลนเกมจนลืมเวลาหรือเลย

เวลาท่ีต้ังใจไว  

 2.ฉันโดนบนวาเลนเกมออนไลน

เยอะไป 

 3.ฉันอยากเลนเกมออนไลนแมมีส่ิง

อื่นที่จะตองไปทํา 

 4.ฉันรูสึกสบายใจขึ้นหากไดเลนเกม

ออนไลนเวลาฉันมีปญหา 

 5.ฉันติดตอส่ือสารกับเพื่อนที่อยูโลก

ของเกมออนไลนมากกวาเพื่อนท่ีอยู

ในโลกของความเปนจริง 

 6.ฉันรูสึกรําคาญหากใครมารบกวน

ในขณะท่ีเลนเกมออนไลน 

 7.ฉันรูสึกอยากเลนเกมอยูตลอดเวลา

แมในขณะทํากิจกรรมอยางอื่น 

 8.ฉันมักจินตนาการและพูดคุยถึง

เร่ืองราวที่ประสบจากการเลนเกม 

Griffiths (1996) 

 

Eun Joo Kim , Kee 

,Namkoong  ,Taeyun 

Ku , Se Joo Kim (2008) 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

    ออนไลนกับเพื่อนอยูเสมอ 

9.ฉันพบวาตัวเองอยากเลนเกม

ออนไลนในขณะที่ไมสามารถเลนเกม

ออนไลนได 

10.ฉันใชเวลาอยูกับครอบครัวนอยลง

เพ่ือที่ฉันจะไดมีเวลาในการเลนเกม

ออนไลนมากขึ้น 

11.ฉันมักจะสรางมิตรภาพใหมกับผูที่

เลนเกมออนไลนที่อยูในกลุมเดียวกัน 

12.ฉันมักจะไมทําการบานหรือละท้ิง

หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายเพียงเพราะ

ฉันตองการที่จะเลนเกมออนไลน 

13.ฉันมักจะใหความสําคัญกับการ

เลนเกมออนไลนกอนเปนอันดับแรก

มากกวาส่ิงที่ฉันจําเปนตองทํา 

14.ผลการเรียนของฉันตกตํ่าลงเพราะ

ฉันใชเวลาในการเลนเกมออนไลน

มากกวาที่จะอานหนังสือ 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   15.ฉันมักจะชอบโกหกบุคคลอื่นเพียง

เพ่ือที่จะไมใหพวกเขาไดรูถึงจํานวน

ชั่วโมงที่แทจริงที่ฉันใชไปกับการเลน

เกมออนไลน 

16.ฉันรูสึกวาถาชีวิตนี้ปราศจากเกม

ออนไลน ชีวิตของฉันมันจะตองนาเบื่อ

และไรซึ่งความสนุกสนาน 

17.ฉันพยายามท่ีจะใชเวลาในการเลน

เกมออนไลนใหนอยลง แตมันก็ไมเคย

ประสบความสําเร็จเลยซักที 

18.ฉันเลือกที่จะใชเวลาสวนมากไป

กับการเลนเกมออนไลนมากกวาที่จะ

เลือกออกไปเที่ยวขางนอกกับเพื่อน 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

ทัศนคติที่ดีตอการเลนเกม

ออนไลน 

จิตลักษณะของบุคคลเกิดจาก

ความรูสึกเชิงประเมินคาตอส่ิง

ใดส่ิงหนึ่งซึ่งในท่ีนี้คือการเลน

เกมออนไลน 

จิตลักษณะของบุคคลเกิดจาก

ความรูสึกเชิงประเมินคาโดยมี

องคประกอบคือความรูสึกเชิง

ประเมินคา องคประกอบทาง

ความรูสึก และความพรอม

กระทํา 

  ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง 

   ขอคําถาม 11 ขอ 

1.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้น

เปนส่ิงที่ดี 

2.ถาฉันมีเวลาวางเม่ือไหรฉันจะเลน

เกมออนไลน 

3.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้น

ไมใชเร่ืองเสียหายอะไรถาหากฉัน

ไมไดขาดเรียน 

4.ฉันชอบใชเวลาวางในการเลนเกม

ออนไลนเพราะทําใหฉันไดมีเวลา

สนุกกับเพื่อนมากขึ้น 

5.ฉันรูสึกวาตัวฉันมีอิสระเสรีมากขึ้น  
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

     เม่ือฉันไดใชเวลาวางในการเลนเกม

ออนไลน 

6.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนนั้น

เปนส่ิงที่ไรสาระ 

7.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนทําให

คนเรามีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้น 

8.ฉันชอบเลนเกมออนไลนมาก 

9.ฉันชอบเลนเกมออนไลนเพราะทํา

ใหฉันมีอิสระในการทําส่ิงตางๆใน

เกม 

10.ฉันเลือกที่จะเลนเกมออนไลน

แทนการออกไปเลนกีฬา 

11.ฉันชอบเลนเกมออนไลนเพราะ

สามารถทําส่ิงที่ไมสามารถในชีวิต

จริงได 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก โครงสรางบุคลิกภาพของ

บุคคลที่มีการรูจักและเขาใจ

ตนเอง 

โครงสรางบุคลิกภาพของ

บุคคลที่เกิดจากการรูจักตนเอง

และยอมรับวาตนเองมีลักษณะ

ที่คงท่ีโดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ 

ความไมแนใจในตนเอง 

ความรูสึกถูกทอดท้ิง 

การรูจักตนเอง และ ความเห็น

คุณคาในตนเอง 

  

   ขอคําถาม 12 ขอ 

1.ฉันไมแนใจวาคนอื่นจะรูสึกอยางไร

เก่ียวกับตัวฉัน 

2.ฉันอยากรูวาฉันเปนคนประเภทใด

กันแน 

3.ฉันรูสึกภูมิใจที่เปนคนประเภทที่

เปนอยูนี้ 

4.ฉันรูสึกวาถูกทอดทิ้ง 

5.ใคร ๆ ดูจะไมเห็นดวยกับความคิด

ของฉัน 

Osche & Plug (1986) 

อุษา ศรีจินดารัตน 

(2534) 

งามตา วนินทานนท 

(2535) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2522) 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

(2553) 

นพมาศ แซเซ้ียว (2550) 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   6.ความรูสึกเก่ียวกับตนเองของฉันมัก

เปล่ียนไป 

7.ฉันรูสึกวาส่ิงที่ฉันกําลังทําอยู 

ไมคอยมีคุณคานัก 

8.ผูอื่นตางเล็งเห็นคุณคาในตัวฉัน 

9.ฉันรูสึกวาเสนทางดําเนินชีวิตของ

ฉันเหมาะสมกับตัวฉันแลว 

10.ฉันชอบเลียนแบบการกระทําตางๆ

จากเพ่ือน 

11.ฉันรูสึกไมม่ันใจวาการกระทําใดถูก

หรือผิดศีลธรรม 

12.ผูคนมักเปล่ียนแปลงความคิดเห็น

เก่ียวกับตัวฉัน 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

การมุงอนาคตควบคุมตน การเห็นความสําคัญในอนาคต

มากกวาปจจุบันและ

ความสามารถในการอดไดรอ

ได ทําใหรูจักควบคุมตนเองไป

ยังเปาหมายที่ตองการไดใน

อนาคต 

การเห็นความสําคัญในอนาคต

มากกวาปจจุบันและ

ความสามารถในการอดไดรอ

ได ทําใหรูจักควบคุมตนเองไป

ยังเปาหมายที่ตองการไดใน

อนาคต ประกอบดวย การมอง

การณไกล การอดไดรอได และ

การควบคุมตนเอง 

  

   ขอคําถาม  9 ขอ 

1.ฉันรีบทําการบานใหเสร็จกอนไป

เท่ียวเลนเสมอ 

2.ฉันมักจัดกระเปาหรือเตรียมส่ิงของ

ที่ตองนําไปโรงเรียนใหเสร็จตอนเย็น

เพ่ือจะไดไมเสียเวลาในตอนเชา 

3.ฉันกลัวสายตาเสียจึงไมนั่งใกล

จอคอมพิวเตอรมากเกินไป 

4.ฉันชอบขีดเขียนลงในหนังสือจน

สกปรก 

ดวงเดือน และ เพ็ญแข

(2520) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2522) 

งามตา วนินทานนท 

(2535) 

สุมิตตรา เจิมพันธ (2545) 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   5.ฉันไมใชเงินจนหมดเพราะเกรงวา

พรุงนี้จะไมมีเงินใช 

6.ถาฉันอยากไดส่ิงใดและตองคอย 

ฉันจะหมดความอดทนหรือทนไมได 

7.ฉันไมอาบน้ําถาไมอยากอาบแมจะ

เปนตอนเย็นก็ตาม 

8.เม่ือฉันขี้เกียจฉันไมแปรงฟนกอน

นอน 

9.ฉันไมอยากสอบตกจึงขยันดู

หนังสือเรียน 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

สุขภาพจิต สภาพการมีปริมาณความวิตก

กังวลที่นอยหรือเหมาะสมกับ

เหตุการณของบุคคลซึ่งเปน

รากฐานสําหรับพฤติกรรม 

สภาพการมีปริมาณความวิตก

กังวลที่นอยหรือเหมาะสมกับ

เหตุการณของบุคคล โดย

ประกอบดวยลักษณะ ความ

วิตกกังวล 

และ ความเครียด 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2536) 

สุมิตตรา เจิมพันธ (2545) 

นิศากร สนามเขต (2550) 

   ขอคําถาม 10 ขอ 

1.ฉันมีเร่ืองกลุมใจอยูเสมอ 

2.ฉันรูสึกลําบากใจถาตองตัดสินใจ

ทําอะไรดวยตัวเอง 

3.ฉันรูสึกหวาดกลัวอยูเสมอวา พอ

แม หรือครูจะทําโทษ 

4.บางคร้ังฉันรูสึกอึดอัด อยาก

ตะโกนออกไปดังๆ 

5.บางคร้ังฉันรูสึกวาตนเองทําอะไรผิด

อยูเสมอ 

6.ถามีคนมาขัดใจหรือย่ัวเพียง

เล็กนอย ฉันจะโกรธไดงาย 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   7.ฉันรูสึกกลัวโดยไมรูวากลัวอะไรอยู

บอยๆ 

8.เวลาดีใจฉันรูสึกดีใจมากและเวลา

เสียใจฉันจะรูสึกเสียใจมาก 

9.บางคร้ังฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนไมดี

เลย 

10.ฉันรูสึกกังวลใจวา พอหรือแม

อาจจะไมรักฉัน 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

ความเช่ืออํานาจในตน ลักษณะทางจิตที่เช่ือวาตนเปน

ผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความ

พยายาม เช่ือวาส่ิงตางๆท่ีเกิด

ขึ้นกับตนนั้นเกิดจากตนเอง

เปนผูกระทําทั้งส้ินและสามารถ

ทํานายหรือกําหนดผลการ

กระทําได 

ลักษณะทางจิตที่เช่ือวาตนเปน

ผูกําหนดส่ิงตางๆไดมีเน้ือหาคือ 

ความเช่ือม่ันในตนเอง ความ

พยายาม การยอมรับผลการ

กระทํา และความสามารถ

กําหนดได 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2536) 

งามตา วนินทานนท 

(2535) 

 

   ขอคําถาม 11 ขอ 

 1.ฉันมักถูกกลาวหาวาทําผิดท้ังที่

ไมไดทํา 

2.เม่ือฉันทําผิดพลาด ฉันรูสึกวาไม

สามารถที่จะแกไขให   ถูกตองได 

3.ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาคือไม

คิดถึงปญหานั้น 

4.ถาหากฉันวางแผนลวงหนา ฉันมัก

ทําส่ิงนั้นไดดีเสมอ 

5.ฉันเชื่อวาปญหาตางๆจะคล่ีคลาย

ไปเอง โดยที่ฉันไมจําเปนตองไปยุง 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   เก่ียวกับมัน 

6.ฉันเชื่อวาคนเกงทางดานการเลนกีฬา

สวนใหญเปนเพราะเกิดมาเกง 

7.ฉันรูสึกวาไมคุมคาที่จะพยายามทําอะไร

อยางเต็มที่เพราะส่ิงตางๆไมเคยใหผล

ตามที่เราพยายามเลย 

8.เปนการยากที่จะชักจูงใหผูอื่นเช่ือตาม 

9.แทบจะเปนไปไมไดที่ฉันจะทําใหแม

เปล่ียนใจเร่ืองใด 

10.เม่ือมีคนไมชอบเรา เราไมมีทางแกไข

อะไรได 

11.ฉันรูสึกวาหากเด็กรุนราวคราวเดียวกัน

กับฉันคิดจะทํารายฉัน ฉันมีทางหยุดย้ัง

เขาไดนอยมาก 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

การรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน การท่ีบุคคลรับรูวาตนเคยไดรับ

หรือคาดหมายวาจะไดรับการ

สนับสนุน จากเพ่ือนของตน 

เม่ือมีความตองการดาน

รางกาย อารมณ สังคม 

 

การท่ีบุคคลรับรูวาตนเคยไดรับ

หรือคาดหมายวาจะไดรับ จาก

เพ่ือนของตนโดยมีสาระ

เก่ียวกับการสนับสนุนดาน

อารมณ ดานขอมูลขาวสาร 

และ ดานวัตถุ (ตัดดานวัตถุ

ออกจากการวิเคราะหปจจัยเชิง

ยืนยัน) 

 นพมาศ แซเซ้ียว (2550) 

งามตา วนินทานนท 

(2545) 

 

   ขอคําถาม 7 ขอ 

1.ฉันรูสึกวาฉันมีเพ่ือนสนิทที่คอย

ชวยเหลือฉันในยามคับขัน 

2.เม่ือฉันมีปญหา เพ่ือนของฉันมัก

ใหคําปรึกษา 

3.เพ่ือนของฉันใหความเอาใจใสดูแล

เปนหวงใยกันเสมอ 

4.เม่ือฉันเครียดกับปญหาดาน

ครอบครัว การเรียน เพ่ือนของฉันให

คําแนะนําในการแกปญหาไดดี 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   5.ฉันคิดวาเพื่อนไมสามารถแบงบัน

ความทุกข –สุขของฉันได 

6.ฉันไมสามารถปรึกษาหารือกับ

เพ่ือนของฉันไดเม่ือฉันมีปญหา 

7.เพ่ือนของฉันมักแสดงความยินดี

เม่ือฉันทําส่ิงตางๆไดสําเร็จ 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผล 

 

การอบรมส่ังสอน อยางอบอุน

ใกลชิด มีการไดรางวัลและการ

ทําโทษ อยางเหมาะสมและมี

เหตุผล 

การอบรมส่ังสอนอยาง

เหมาะสมและมีเหตุผลโดยโดย

มีเน้ือหาคือการไดรางวัลและ

การลงโทษอยางมีเหตุผล และ 

ความอบอุน 

 ดวงเดือน และ เพ็ญแข

(2520) 

งามตา วนินทานนท 

(2536) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2536) 

 

   ขอคําถาม 13 ขอ 

1.ฉันม่ันใจและรูวาพอแมทานรักฉัน

มาก 

2.พอแมไมเคยใสใจทุกขสุขของฉัน 

3.ทุกคร้ังที่มีปญหา แมจะให

คําปรึกษาหรือคําแนะนําเสมอ 

4.เม่ือไดพูดคุยกับพอแมทําใหฉัน

หายกลุมใจและคลายทุกขได 

5.เม่ือทําผิดพอแมใหฉันไดโอกาสแก

ตัวเสมอ 

6.เม่ือฉันทําผิด กอนลงโทษพอแมจะ 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 
ตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ นิยามปฏิบัติการ การวัด/ขอคําถาม อางอิง 

   อธิบายเหตุผลท่ีตองทําโทษใหฉันฟง

กอน 

7.พอแมมักใหโอกาสฉันไดอธิบาย 

กอนดุหรือลงโทษฉัน 

8.ฉันมักถูกทําโทษโดยไมรูเหตุผล

จากพอแม 

9.เม่ือฉันทําดีพอแมมักชมเชยฉัน

เสมอ 

10.ฉันรูสึกนอยใจท่ีพอแมไมคอย

หวงใยใสใจฉัน 

11.ฉันไมเคยรูสึกเหงาหรือวาเหว 

เม่ือแมอยูบาน 

12.ฉันรูสึกภูมิใจมากที่พอแมรักฉัน

มาก 

13.เม่ือฉันตองการทําในส่ิงที่ยาก

หรือลําบาก ฉันจะไดรับกําลังใจจาก

แมเสมอ 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
งานวิจัยเร่ือง “ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการติดเกมออนไลนของนักเรียนช้ันระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดมุงทําการศึกษาเพื่อตอบสมมุติฐานที่เสนอข้ึน

ทั้งหมด 18 ขอ ถึงปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดการติดเกมออนไลนในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการแบงการเสนอออกเปนสวนตางๆดังนี้ 

 

4.1  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
  

งานวิจัยช้ินนี้กลุมประชากรไดแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 6 โรงเรียนประกอบไปดวย โรงเรียน

เตรียมอุดมนอมเกลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โรงเรียนบางกะป โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)๒ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนสวนอนันต เปนจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 507 คน

โดยมีรายละเอียดลักษณะเบ้ืองตนดังนี้ 

กลุมตัวอยางเปน เพศชาย จํานวน 248 คน (รอยละ 48.9) เปนเพศหญิง จํานวน 259 คน

(รอยละ 51.1) อายุของกลุมตัวอยางอยูในระหวาง 15-18 ป โดยแบงเปน อายุ 15 ป จํานวน 94 

คน (รอยละ18.4) อายุ 16 ป จํานวน 242 คน (รอยละ 47.7) อายุ 17 ป จํานวน 161 คน (รอยละ 

31.8) อายุ 18 ป จํานวน 10 คน (รอยละ 2.0) รวมทั้งส้ิน 507 คน โดยกลุมตัวอยางรายงาน

สถานะภาพการเกิดวา เปนบุตรคนเดียวของครอบครัว จํานวน 108 คน (รอยละ 21.3) เปนบุตรคน

โต จํานวน 184 คน (รอยละ 36.3) บุตรคนที่สอง จํานวน 170 คน (รอยละ 33.5) เปนบุตรคนที่

สาม จํานวน 35 คน (รอยละ 6.9) บุตรคนที่ส่ี จํานวน 6 คน (รอยละ 1.2) บุตรคนที่หา จํานวน 2 

คน (รอยละ 0.4) บุตรคนที่ 6 จํานวน 1 คน (รอยละ 0.2) และไมไดรายงานผลจํานวน 1 คน (รอย

ละ 0.2) ในสวนการรายงานระดับการศึกษาของบิดา มีผูตอบคําถามทั้งส้ิน 465 คน(รอยละ 91.7)

และไมรายงานผล42 คน (รอยละ 8.3) โดยพบวาผูมีบิดาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมี

จํานวน 53 คน (รอยละ 10.5) ผูมีบิดามีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 185 คน (รอยละ 36.5) 
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และผูมีบิดามีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 227 คน (รอยละ 44.8) ในสวนการ

รายงานระดับการศึกษาของมารดา มีผูตอบคําถามทั้งส้ิน 474 คน (รอยละ 93.5) และไมรายงานผล 

33 คน (รอยละ 6.5)  โดยพบวาผูมีมารดาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีจํานวน 29 คน 

(รอยละ 5.7) ผูมีมารดาที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 179 คน (รอยละ 35.3) ผูมี

มารดาที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมีจํานวน 226 คน (รอยละ 52.5) ในสวนการรายงาน

ผลลักษณะการพักอาศัยพบวา อาศัยอยูกับพอแม จํานวน 359 คน (รอยละ 70.8) อาศัยอยูกับพอ

หรือแม จํานวน 79 คน (รอยละ 15.6) อาศัยอยูกับญาติ จํานวน 42 คน (รอยละ 8.3) อาศัยอยู

หอพัก จํานวน 13 คน (รอยละ 2.6) และอ่ืนๆเชนบานสงเคราะห จํานวน 14 คน (รอยละ 2.8) และ

สําหรับรายไดหรือคาขนมที่ไดรับของกลุมตัวอยางนั้นไดรายงานชวงต้ังแต 400 – 12,600 บาท 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2,278.62 บาท 

 ในสวนลักษณะการเลนเกมออนไลนกลุมตัวอยางไดรายงานซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สําหรับการรายงานถึงการเลนเกมออนไลนนั้น พบวา ผูที่เลนเกมออนไลนมีจํานวน 277 คน (รอย

ละ 54.6) และ ไมเลนเกมออนไลน จํานวน 230 คน (รอยละ 45.4) โดยมีขอสังเกตวาสําหรับผูที่

รายงานวาไมเลนเกมออนไลนนั้นในชองเกมที่ชอบเลนนั้นกลับระบุเกมและโปรแกรมที่ใช ซึ่งไมถือ

เปนเกมออนไลนในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยจะนําเสนอถึงรายละเอียดในบทตอไป ในรายงานในสวนของ

ลักษณะชองทางการเลนพบวา ผูที่ไมเลนเกมออนไลนมีจํานวน 55 คน (รอยละ 10.8) ใชเคร่ือง

คอมพิวเตอรสวนตัว จํานวน 368 คน (รอยละ 72.6) ใชบริการรานอินเตอรเน็ทหรือรานเกม จํานวน 

84 คน (รอยละ 16.6) สําหรับชั่วโมงในการเลนเกมออนไลนนั้นมีผูรายงานการใชทั้งส้ิน 498 คน

(รอยละ 98.2) และไมระบุหรือระบุไมได จํานวน 9 คน (รอยละ 1.8) โดยพบวาการรายงานมีชวง

ต้ังแต 0 – 12 ชั่วโมงตอวันโดยมีคาเฉลี่ยในการเลนเกมอยูที่ 2.67 ชั่วโมงตอวัน   

  

ตารางที่ 4.1  แสดงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 
ลักษณะทั่วไป  จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 248 48.9 

หญิง 259 51.1 

อายุ 15 94 18.4 

16 242 47.7 

17 161 31.8 

18 10 2 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
  

     

ลักษณะทั่วไป  จํานวน รอยละ 

เปนบุตรคนที่ บุตรคนเดียว 108 21.3 

บุตรคนโต 184 36.3 

บุตรคนที่สอง 170 33.5 

บุตรคนที่สาม 35 6.9 

บุตรคนที่ส่ี 6 1.2 

บุตรคนที่หา 2 0.4 

บุตรคนที่หก 1 0.2 

ไมรายงานผล 1 0.2 

การศึกษาของบิดา สูงกวาปริญญาตรี 53 10.5 

ปริญญาตรี 185 36.5 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 227 44.8 

ไมรายงานผล 1 0.2 

การศึกษาของมารดา สูงกวาปริญญาตรี 29 5.7 

ปริญญาตรี 179 35.3 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 226 52.5 

ไมรายงานผล 33 6.5 

ลักษณะการพักอาศัย พอแม 359 70.8 

พอหรือแม 79 25.6 

ญาติ 42 8.3 

หอพัก 13 2.6 

อื่นๆ 14 2.8 

การเลนเกมออนไลน เลนเกมออนไลน 277 54.6 

ไมเลนเกมออนไลน 230 45.4 

แหลงที่ใชเลน เคร่ืองสวนตัว 368 72.6 

รานเกม/รานอินเตอรเน็ท 84 16.6 

ไมเลนเกมออนไลน 55 10.8 

 

 

 

 



138 
 

4.2  ผลการวิเคราะหตัวแปร คาคะแนนเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ   
      ความโดง คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
  

ตัวแปรที่ใชในการวิจยัผูวิจยัไดใชสัญลักษณแทนดังตอไปนี ้

 

ADD ใชแทน การติดเกมออนไลน 

ATT ใชแทน ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

EGO ใชแทน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

FOCB ใชแทน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

INS ใชแทน ความเชื่ออํานาจภายในตน 

PAR ใชแทน การเล้ียงดูรักสนับสนนุใชเหตุผล 

FRI ใชแทน การรับรูการสนับสนนุทางสังคมจากเพื่อน 

MEN ใชแทน สุขภาพจิต 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงคาคะแนนเฉลีย่ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง 

 

 N Mean S.D. Sk Ku 

ADD 507 38.27 15.327 .492 -.320 

ATT 507 28.86 10.251 .068 -.745 

EGO 507 38.44 5.934 -.057 -.051 

FOCB 507 33.28 4.933 -.287 -.016 

INS 507 38.64 7.387 -.544 -.265 

PAR 507 51.91 9.366 -.746 -.015 

FRI 507 27.48 5.171 -.480 .111 

MEN 507 32.43 8.417 -.295 -.506 

 

 จากตารางขางตนพบผลวา ตัวแปรการติดเกมออนไลน (ADD) มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
38.27 คาความเบ .492 คาความโดง -.320 ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมี (ATT) คา
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คะแนนเฉลี่ยเทากับ 28.86 คาความเบ .068 คาความโดง -.745  ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 
(EGO) มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 38.44 คาความเบ -.057 คาความโดง -.051 ตัวแปรลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน (FOCB) มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 33.28 คาความเบ -.287 คาความโดง -.016 
ตัวแปรความเช่ืออํานาจภายในตน (INS) มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 38.64 คาความเบ -.544 คา
ความโดง -.265 ตัวแปรการเล้ียงดูรักสนับสนุนใชเหตุผล (PAR) มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 51.91 
คาความเบ -.746 คาความโดง -.015 ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (FRI) มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 27.48 คาความเบ -.480 คาความโดง .111 และตัวแปรสุขภาพจิต (MEN) มี
คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.43 คาความเบ -.295 คาความโดง -.506 จากผลดังกลาวพบวาการ
กระจายเปนไปในลักษณะเสนโคงปกติ ยกเวนเพียงแตตัวแปรการเล้ียงดูรักสนับสนุนใชเหตุผลที่มี
คาความเบมากเกินไป ซึ่งระดับที่เหมาะสมควรมีระดับที่ไมเกิน ±.50 (Meyer,2006:50) 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชศึกษา 

 

 PAR FRI INS MEN EGO FOCB ATT ADD 

PAR 1.000        

FRI .318 1.000       

INS .430 .265 1.000      

MEN .395 .137 .593 1.000     

EGO .395 .193 .422 .642 1.000    

FOCB .288 .094 .218 .302 .222 1.000   

ATT -.224 -.110 -.284 -.337 -.449 -.212 1.000  

ADD -.265 -.137 -.392 -.394 -.487 -.210 .832 1.000 

 

จากตารางพบผลวาตัวแปรดานปจจัยเชิงสาเหตุมีผลตอการติดเกมออนไลน (ADD) 
ในทางลบทั้งหมด ยกเวนตัวแปรทัศนคติตอการเลนเกมออนไลน (ATT) ที่มีความสัมพันธเชิงบวก
ตอการติดเกมออนไลน ในระดับ .832 สําหรับตัวแปรอ่ืนที่มีความสัมพันธตอการติดเกมออนไลน
ไดแก การอบรมส่ังสอนแบบรักเล้ียงดูสนับสนุนใชเหตุผล (PAR) มีคาเทากับ -.265 การรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (FRI) มีคาเทากับ -.137 ความเชื่อมั่นอํานาจภายในตน (INS) มีคา
เทากับ -.392 สุขภาพจิต (MEN) มีคาเทากับ -.394 การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก (EGO) -.487 
การมุงอนาคตควบคุมตน (FOCB) มีคาเทากับ -.210 
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4.3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุที่มี  
      อิทธิพลตอการติดเกมออนไลน 
  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรเชิงเหตุที่มีผลตอการติดเกมออนไลนนั้น

(ADD) จําเปนตองตรวจสอบดัชนีตางๆของแบบจําลองไดแก 

1) Goodness-of-Fit (GFI) ใชประเมินสัดสวนของความแปรปรวนรวมที่อธิบาย

ดวยความแปรปรวนรวมที่ใชโดยแบบจําลอง (ถาคา GFI=1 จัดวาสอดคลองสมบูรณ เปาหมายคือ 

GFI > 0.9)  

2)  Tucker-Lewis Index (TLI) หรือ Non-normed Fit Index ใชตรวจสอบการ

ปรับปรุงความเหมาะสมของแบบจําลอง โดยการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองการวัดที่ระบุจาก

การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันกับแบบจําลองปจจัยศูนย (Hu&Bentler, 1995) (คา TLI เขาใกล 1 

ยิ่งดี (the better the fit) เปาหมายคือ >0.9) 

3) The Comparative Fit Index (CFI) ใชประมาณ “relative non-centrality” 

และประโยชนที่ไดรับจากการใช CFI คือมาตรวัดนี้เปนดัชนีที่ถูกกระทบนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ

มาตรวัดอ่ืนๆ (Hu&Bentler, 1995:85) (คา CFI เขาใกล 1 ยิ่งดี (the better the fit) เปาหมายคือ 

>0.9) 
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จากการวิเคราะหแบบจําลองไดผลดังนี ้
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                        หมายถึง เสนทางที่มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  หมายถึง เสนทางที่มีผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ภาพท่ี 4.1  แบบจําลองการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุ 

ที่มีอิทธิพลตอการติดเกมออนไลน 
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ตารางที่ 4.4  แสดงผลการวิเคราะหเสนทางของปจจัยที่มีผลตอการเลนเกมออนไลน 

 

 เสนทาง   Estimate  S.E. C.R.  P  

FOCB  <---   MEN .223 .027 4.924  ***  

EGO  <---  MEN .575 .026 15.883  ***  

EGO  <---   FRI .068 .040 1.924  .054  

FOCB  <---   PAR .200 .024 4.415  ***  

EGO  <---   PAR .146 .024 3.859  ***  

ATT  <---  MEN  -.059  .066  -1.061  .289  

ATT  <---  INS -.115 .072 -2.175  .030  

ATT  <---   FRI   .068  .082  1.622  .105  

ATT  <---  PAR   .072  .050  1.574  .115  

ATT  <---  FOCB -.116 .087 -2.728  .006  

ATT  <---  EGO -.376 .093 -6.918  ***  

ADD  <---  MEN   .056  .059  1.711  .087  

ADD  <---   INS -.145 .064 -4.583  ***  

ADD  <---   FRI   -.044  .073  -1.760  .078  

ADD  <---  PAR   -.007  .044  -.237  .813  

ADD  <---   ATT .758 .039 28.542  ***  

ADD  <---  FOCB  -.012  .078  -.481  .630  

ADD  <---  EGO -.106 .086 -3.131  .002  

 

จากตารางขางตนเสนทางที่ใชตัวอักษรหนักคือเสนทางที่มีผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ไดแกปจจัยสุขภาพจิตตอทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ATTMEN) โดยมีอิทธิพลขนาด -.059 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .066 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.289) ปจจัยการรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตอทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ATTFRI) โดยมีอิทธิพลขนาด 

.068 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .082 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.105) ปจจัยการเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนใชเหตุผลตอปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ATTPAR) โดยมีอิทธิพล

ขนาด .072 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .050 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.115) ปจจัย
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สุขภาพจิตตอปจจัยการติดเกมออนไลน (ADDMEN) โดยมีอิทธิพลขนาด .056 ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน .059 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.087) ปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคม

จากเพื่อนตอปจจัยการติดเกมออนไลน (ADDFRI) โดยมีอิทธิพลขนาด -.044 ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน .073 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.078) ปจจัยการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผลตอปจจัยการติดเกมออนไลน (ADDPAR) โดยมีอิทธิพลขนาด -.007 ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน .044 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.813) และปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตอ

ปจจัยการติดเกมออนไลน (ADDFOCB) โดยมีอิทธิพลขนาด -.012 ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน .078 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (.630)  

จากผลการวิเคราะหดังกลาวพบเสนทางที่มีอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงไดทํา

การทดสอบใหมโดยตัดเสนทางที่มีอิทธิพลอยางไมมัยสําคัญออกและทําการวิเคราะหใหมซ่ึงผล

จากการวิเคราะหไดผลดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2  แบบจําลองการวิเคราะหเสนทางของปจจัยที่มีผลตอการติดเกมออนไลน 
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ตารางที่ 4.5  แสดงแสดงผลการวิเคราะหเสนทางของปจจัยที่มีผลตอการเลนเกมออนไลนในการ     

                     ทดสอบครั้งที่ 2 

 

 เสนทาง  Estimate  S.E. C.R.  P  

FOCB  <---   MEN .223 .027 4.924  ***  

EGO  <---  MEN .575 .026 15.883  ***  

EGO  <---   FRI .068 .040 1.924  .054  

FOCB  <---   PAR .200 .024 4.415  ***  

EGO  <---  PAR .146 .024 3.859  ***  

ATT  <---  INS -.099 .066 -2.052  .040  

ATT  <---  FOCB -.105 .087 -2.482  .013  

ATT  <---  EGO -.384 .083 -7.899  ***  

ADD  <---   INS -.141 .058 -4.932  ***  

ADD  <---   ATT .751 .039 28.527  ***  

ADD  <---  EGO -.090 .077 -2.973  .003  

  

เมื่อคงเหลือไวแตเสนทางที่รายงานวามีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพื่อทําการ

วิเคราะหเสนทางไดผลคือ ปจจัยสุขภาพจิตมีอิทธิพลตอปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(FOCBMEN) โดยมีอิทธิพลขนาด .233 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .027 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (.000) ปจจัยสุขภาพจิตมีอิทธิพลตอการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก (EGOMEN) โดยมี

อิทธิพลขนาด .575 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .026 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) ปจจัย

การรับรูการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนตอปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก (EGOFRI) โดยมี

อิทธิพลขนาด .068 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .040 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.054) ปจจัย

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลตอปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (FOCBPAR) โดย

มีอิทธิพลขนาด .200 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .024 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) ปจจัย

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลตอปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก (EGOPAR) โดยมี

อิทธิพลขนาด .146 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .024 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) ปจจัย

ความเชื่ออํานาจภายในตนตอปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ATTINS) โดยมีอิทธิพล
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ขนาด -.099 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .066 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.040) ปจจัยลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนตอปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน(ATTFOCB) โดยมีอิทธิพลขนาด 

-.105 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .087 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.013) ปจจัยการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโกตอปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน(ATTEGO) โดยมีอิทธิพลขนาด -

.348 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .083 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) ปจจัยความเชื่ออํานาจ

ภายในตนตอปจจัยการติดเกมออนไลน (ADDINS) โดยมีอิทธิพลขนาด -.141 ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน .058 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) ปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลนตอ

ปจจัยการติดเกมออนไลน (ADDATT) โดยมีอิทธิพลขนาด .751 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

.039 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) และปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกตอปจจัยการติด

เกมออนไลน (ADDEGO) โดยมีอิทธิพลขนาด -.090 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .077 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (.003) 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงผลการวิเคราะหเสนทางของปจจัยที่มีผลทางออมของตัวแปรตางๆในการวิจัย 

 

  PAR   FRI   INS  MEN  EGO  FOCB  ATT  

EGO           

FOCB           

ATT  -.083  -.051   -.294     

ADD  -.114  -.075  -.151  -.422  -.733   -.241    

 

 พบผลของขนาดอิทธิพลทางออมของตัวแปรตางๆดังนี้ อิทธิพลทางออมตอตัวแปร

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนพบ (ATTPAR) ดวยขนาดอิทธิพลขนาด -.083 โดยผานทาง

ปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกและลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (ATTFRI) โดยมีขนาด

อิทธิพล -.051 โดยผานปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และ (ATTMEN) โดยมีอิทธิพลขนาด 

-.294 โดยผานทางปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกและปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

อิทธิพลทางออมตอปจจัยการติดเกมออนไลนพบ (ADDPAR) โดยอิทธิพลขนาด -.114 โดยผาน

ทางปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกและปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในขั้นหนึ่งและผาน

ปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ADDFRI) โดยมีอิทธิพลขนาด -.075 ผานทางการบรรลุ
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เอกลักษณแหงอีโกและทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ADDINS) โดยมีขนาดอิทธิพล -.151 

ผานทางปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ADDMEN) โดยมีอิทธิพลขนาด -.422 โดยผาน

ทางปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกและปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในขั้นหนึ่งและผาน

ปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน (ADDEGO) โดยมีอิทธิพลขนาด -.733 ผานทางปจจัย

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนและ (ADDFOCB) โดยมีอิทธิพลขนาด -.241 โดยผานทางปจจัย

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

 ทั้งนี้ในการวิเคราะหแบบจําลองจําเปนตองทราบคาดัชนีตางๆที่เกี่ยวของกับความ

สมบูรณของแบบจําลองเองโดยคาดัชนีที่ใชมาเพื่ออางอิงมีดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.7  แสดงการวิเคราะหแบบจําลอง 

 

คาดัชนี คาดัชนีในแบบจําลอง เกณฑพิจารณา 

CMIN/DF  4.798  (52.78/11) ระหวาง2-5 

GFI .966 > .90 

NFI .958 > .90 

TLI .909 > .90 

CFI .964 > .90 

  

 จากการวิเคราะหแบบจําลองพบวา  

1) คาความแตกตางต่ําสุดสวนดวยระดับชั้นความอิสระ (CMIN/DF) หรือคา Normal  

chi-square มีคาเทากับ 4.798 ซ่ึงมีเกณฑพิจารณาอยูที่ระหวาง ไมตํ่ากวา 2 และเกิน 5 จะถือวา

แบบจําลองสามารถยอมรับได (Marsh and Hocevar, 1985)  

2) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซ่ึงเปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบระดับความ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษของแบบจําลองที่ยังไมไดปรับแกเขากับแบบจําลองที่ปรับแกแลว

โดยมีคาเทากับ .966 ซ่ึงมีเกณฑพิจารณาวา มีคาอยูระหวาง 0-1 โดยที่คาเขาใกล 1 ยิ่งแสดง

ความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑพิจารณาไวที่ > .90 

3) คาดัชนี Normed Fit Index (NFI) มีคาเทากับ .958 โดยมีเกณฑพิจารณาวา มีคาอยู

ระหวาง 0-1 และหากคาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑพิจารณาไว

ที่ > .90 
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4) ดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI) หรือดัชนี Non-normed fit index มีคาเทากับ .958  

ใชในการตรวจสอบการปรับปรุงความเหมาะสมของแบบจําลอง โดยเปรียบเทียบระหวางแบ

จําลองที่ปรับปรุงกับแบบจําลองเดิม (Hu&Bentler,1995) มีเกณฑพิจารณาวา มีคาอยูระหวาง 0-1 

โดยที่คาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑพิจารณาไวที่ > .90 

5) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ .909 ใชประมาณ 

“relative non-centrality” และประโยชนของการใชคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ

คือการถูกกระทบนอยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกับมาตรวดัอ่ืนๆ (Hu&Bentler,1995) โดยมีเกณฑพจิารณาวา มี

คาอยูระหวาง 0-1 ซึ่งหากคาเขาใกล 1 ยิ่งแสดงความสอดคลองสมบูรณ ผูวิจัยไดต้ังเกณฑ  

พิจารณาไวที่ > .90 

นอกจากดัชนีดังที่ไดกลาวมาแลวผูวิจัยยังไดตรวจสอบความสมบูรณของตัวแบบจําลอง

โดยคาดัชนีอ่ืนๆประกอบดวยเชน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 

.888 ซึ่งถือวามีความสมบูรณพอใช 

จากขอมูลที่ไดแสดงขางตนจึงสามารถสรุปไดวาตัวแบบจําลองที่ไดทําการวิเคราะหมี

ความสมบูรณและพบวา คาสัมประสิทธิ์ของสมการโครงสรางในโมเดล (R²) พบวาตัวแปรที่นํามา

ศึกษาแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการติดเกมออนไลนไดรอยละ 72.4 
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บทที่ 5 

 
การสรุปและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคหลักในการทําการศึกษารูปแบบความสัมพันธของปจจัยเชิง

สาเหตุที่มีผลตอการติดเกมออนไลนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยประกอบไปดวย ตัวแปรสุขภาพจิต ตัวแปรการเช่ืออํานาจในตน ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผล ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ตัวแปรลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน ซึ่งเปน

ปจจัยเชิงสาเหตุที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมโดยมีอิทธิพลตอ ตัวแปรการติดเกมออนไลนซึ่ง

เปนตัวแปรตามโดยไดทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 และ มัธยมศึกษาปที่ 5 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จาก

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ สพฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม

ตัวอยาง 4,640 คนโดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน(Stratified Random Sampling)ซึ่งมีระดับชั้นคือ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5เปนช้ัน (Strata) และมีนักเรียนเปน

หนวยการสุม(Sampling Unit) ซึ่งไดนักเรียนจํานวน 507คนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน

แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา5 ระดับจํานวน 8 ฉบับคือแบบสอบถามวัดการการ

ติดเกมออนไลนจํานวน18ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .946 แบบสอบถามวัดทัศนคติในการ

เลนเกมออนไลนจํานวน 11ขอ โดยมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .921 แบบสอบถามวัดการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก จํานวน 12ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .733 แบบสอบถามวัดลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนจํานวน 9ขอขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .643 แบบสอบถามวัดสุขภาพจิต

จํานวน 10ขอ โดยมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .875 แบบสอบถามการเชื่ออํานาจในตน จํานวน 11ขอ 

โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .802 แบบสอบถามการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลจํานวน 13

ขอ โดยมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .880 และแบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากเพื่อนจํานวน

7 ขอมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .852 และมีคาความเช่ือมั่นรวมทั้งฉบับเทากับ .852 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามโดยสรางชุดคําถามและ

ทดลองกับกลุมเปาหมายที่ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายจริงจํานวน 80 ชุด หลังจากนั้นไดทําการ

วิเคราะหขอคําถามโดยวิธีการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) เพื่อสรางขอ
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คําถามที่สมบูรณและตรงกับเนื้อหาทางทฤษฎีเม่ือไดขอคําถามที่สมบูรณจึงเร่ิมเก็บขอมูลการวิจัย

โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจแลวเก็บรวบรวมดวยตนเองจํานวน 507ฉบับไดแบบสอบถาม

ที่สมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหและทําการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาการกระจายตัว ความเบ ความโดงของขอมูล และ

ตรวจสอบความตรงของแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษและความ

สมบูรณของแบบจําลองโดยการดูดัชนีตางๆคือNormal  chi-squareคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

(GFI)คาดัชนี Normed Fit Index (NFI)คาดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI)คาดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI)คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) 

 

5.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
 

จากการประมวลเอกสารเอกสารทางทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหทราบถึงปจจัย

ตางๆที่มีอิทธิพลตอการติดเกมออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ซึ่งไดสรางแบบจําลองที่

แสดงถึงเสนทางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดเกมออนไลนและไดเปนสมมติฐานทั้งหมด 18 ขอ 

ซึ่งในสวนนี้เปนการประมวลสรุปขอมูลและอภิปรายตามสมมติฐานแตละขอ ดังนี้ 

 
5.1.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติที่ดีตอการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการติดเกม

ออนไลน 

 สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่มีทัศนคติวาการเลนเกมออนไลนนั้นเปนส่ิงดีหรือ

เหมาะสมยอมมีผลหรืออิทธิพลตอการติดเกมออนไลนที่มากข้ึน อาจกลาวไดวา เนื่องจากตัวแปร

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนสรางข้ึนเพื่อวัดระดับความพรอมในการกระทํา ความรูสึกเชิง

ประเมินคา ความเขาใจ ตอการเลนเกมออนไลนจึงทําใหผูที่ตอบขอคําถามและไดคะแนนสูงมาก

ข้ึน ยอมมีทัศนคติที่มากหรือที่ดีในการเลนเกมออนไลน ในขณะเดียวกันขอคําถามเกี่ยวกับการติด

เกมออนไลนสรางข้ึนเพื่อวัดระดับการติดเกมออนไลนผูที่ไดคะแนนมากยอมมีการติดเกมออนไลน

ที่มากดังนั้น คะแนนที่มากข้ึนของทัศนคติที่ดีในการเลนเกมออนไลนเปนปจจัยเหตุใหเกิดการติด

เกมออนไลนซึ่งไดจากจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา 

 จากการวิเคาะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรทัศนคติในการเลน

เกมออนไลนมีอิทธิพลทางบวกตอการติดเกมออนไลน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขางตน โดยมีคา
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ของขนาดอิทธิพลเทากบั .75 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา.001 จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะห

ไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

 ผลจากการวิเคราะหยืนยันถึงสมมติฐานวาปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเปน

ปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดการติดเกมออนไลน หมายถึงผูมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมาก

จะเปนผูที่ติดเกมออนไลนมาก โดยตามทฤษฎีนั้น ทัศนคติตอเร่ืองใดๆจะสอดคลองกับพฤติกรรมที่

แสดงออกมาดังนั้นทัศนคติในการเลนเกมออนไลนที่ รู สึกวาการเลนเกมออนไลนนั้นดีหรือ

เหมาะสมยอมสงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกคือการเลนเกมออนไลน ซึ่งผลคือหากมีทัศนคติที่

มากจะทําใหเกิดการเลนเกมที่มากจนกลายเปนการติดเกมในทายที่สุด ซึ่งผลจากการวิเคราะห

ตามกรอบแนวคิดในงานวิจัยชิ้นนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547:173-

174) เร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งไดทําการศึกษาถึงปจจัยเชิงเหตุ ทั้งทางดานสภาพจิตใจและปจจัยสภาพแวดลอมที่

เกี่ยวของกับการติดอินเตอรเน็ทในนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุมตัวอยางในการวิจัยเปน

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แหง จํานวน 403 คน โดยพบผลในกลุม

รวมวา ทัศนคติที่ดีในการใชอินเตอรเน็ตอยางเปนประโยชน สามารถทํานายพฤติกรรมการใช

อินเตอรเน็ตอยางเปนประโยชน ไดรอยละ 25.5 อีกทั้งยังเทียบเคียงและสอดคลองกับงานวิจัยของ 

คมนาวชิรธานินท (2546:127-128) ซึ่งไดศึกษาความตั้งใจที่จะทํางานอาสาในอนาคต จาก

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมอาสา โดยพบผลวานักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมอาสามาก เปนผู

มีความต้ังใจจะทํางานอาสาในอนาคตมากกวา ผูที่มีทัศนคติที่ดีในพฤติกรรมอาสานอย โดยพบ

ผลเชนนี้ทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทุกกลุม อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองปจจัยทางจิต

สังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย ของ รุจิเรศ พิชิตานนท 

(2546:55) ซึ่งไดทําการศึกษานกัเรียนวัยรุนตอนปลายจํานวน 650 คน โดยพบผลวาทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมฉลาดเลือกกินมีความสัมพนัธทางบวกกับพฤติกรรมการกินอาหารเหมาะกับสุขภาพและ

เปนผูมีพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 

 จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มี

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมากเปนผูติดเกมออนไลนมาก 
  

5.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานที่ 2 การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติในการ

เลนเกมออนไลน 
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สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่ไดรับการเล้ียงดูจากครอบครัวอยางใหความรัก

ความอบอุน ดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจสนับสนุน และใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนื่อง จะมีผล

เปนปจจัยเหตุที่ทําใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนที่นอย  โดยผูตอบจะตอบขอคําถามเรื่อง

ความเขาใจความรูสึกเชิงประเมินคา และความพรอมการกระทํา ในการเลนเกมออนไลน จะมี

คะแนนนอยเม่ือผูตอบขอคําถามไดรับการเล้ียงดูอยางรัก สนับสนุน ใชเหตุผลในการเลี้ยงดูอยาง

ตอเนื่อง จากครอบครัวที่ดูแลตนอยูหรือคือขอคะแนนในเร่ืองทัศนคติในการเลนเกมออนไลนจะ

นอยเมื่อคะแนนในเร่ืองการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมาก ซึ่งไดจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยผานแบบจําลองพบวา ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน

ใชเหตุผล มีความสัมพันธตอ ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ที่ขนาดคาอิทธิพลเทากับ .072 ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ.115 

ซึ่งมีคามากกวาคาที่กําหนดจึงสรุปไดวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฏิเสธสมมติฐาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น แมพบความเกี่ยวของของการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผล ตอทัศนคติในเร่ืองตางๆ แตในงานวิจัยที่ไดทําการศึกษามักไมพบผลดังกลาวในกลุมรวม 

อีกทั้งทัศนคติในการเลนเกมออนไลนในงานวิจัยนี้เปนตัวแปรใหมที่ผูวิจัยไดกําหนดและสราง

เคร่ืองมือข้ึนเอง จึงเปนการวิเคราะหที่ยังไมเคยมีการศึกษามากอน จึงเปนไปไดวา ตัวแปรการ

เล้ียงดูอยางรักสนับสนุนใชเหตุผลจะไมมีผลตอตัวแปรดังกลาว ซึ่งไดมาจากทบทวนวรรณกรรม 

แมปจจัยการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลจะเปนตัวแปรสําคัญที่เปนเหมือนรากฐานของชีวิต

มนุษยทั้งในชวงเปนเด็กไปจนถึงชวงที่เปนผูใหญไปแลวก็ตาม แตทัศนคติในการเลนเกมออนไลน

อาจเปนตัวแปรที่มีปจจัยเหตุเปนตัวแปรอ่ืนๆ ดังนั้นตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลจึง

มิใชตัวแปรเหตุใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนจากการวิจัยชิ้นนี้ 

จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฏิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่ไดรับการ

เล้ียงดูอยางรักสนับสนุนใชเหตุผลในการเล้ียงดูมากมิไดเปนผูมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลน

นอย 

 
5.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานที่ 3 สุขภาพจิตมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่มีสุขภาพจิตดี คือเปนผูที่มีระดับความเครียด 

ความวิตกกังวล ในระดับที่พอเหมาะนั้น จะเปนผูที่มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนที่นอยกวาผูที่
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มีระดับความเครียดความวิตกกังวลที่มากข้ึนหรือคือผูที่มีสุขภาพจิตไมดี ดังนั้นผูที่ตอบขอคําถาม

ของตัวแปรสุขภาพจิตเมื่อไดคะแนนมากยอมเปนผูมีสุขภาพจิตดี จะเปนผูที่ตอบขอคําถามในเร่ือง

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนไดคะแนนนอยหรือผูมีสุขภาพจิตดีจะเปนผูที่เห็นวาการเลนเกม

ออนไลนมีใชเร่ืองที่ดีที่เหมาะสม ตามสมมติฐานนี้ 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรสุขภาพจิตมีผลเชิง

ลบตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.059 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .289จึงสรุป

ไดวาผลการวิเคราะหไมไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

จากการวิเคราะหนั้นแมทิศทางของตัวแปรสุขภาพจิตที่มีอิทธิพลตอตัวแปรทัศนคติตอการ

เลนเกมออนไลนจะเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว กลาวคือ ตัวแปรสุขภาพจิตมีอิทธิพลเชิงลบตอ

ตัวแปรทัศนคติตอการเลนเกมออนไลน คือผูมีสุขภาพจิตดีจะเปนผูเห็นวาการเลนเกมออนไลนเปน

เร่ืองไมเหมาะสม แตผลดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน แมสุขภาพจิตจะเปน

ปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ แตไมสามารถอนุมานไดวา ผูที่มีสุขภาพจิตไมดีจะ

เปนผูมีปญหาหรือกอใหเกิดทัศนคติตอการเลนเกมออนไลนที่มากข้ึนจากผลของงานวิจัยช้ินนี้

ดังนั้นตัวแปรสุขภาพจิตจึงไมใชปจจัยเหตุที่กอใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลน ดวยสาเหตุที่

อาจเกิดไดจากตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเปนตัวแปรที่สรางข้ึนใหมจึงตองอาศัยการ

เทียบเคียงจากตัวแปรที่ใกลเคียงซึ่งอาจพบผลถึงความเกี่ยวโยงของสุขภาพจิตกับทัศนคติในเร่ือง

ตางๆในงานวิจัยชิ้นอ่ืน หากแตในงานวิจัยช้ินนี้ตัวแปรเปนตัวแปรที่สรางข้ึนใหมดังที่ไดอภิปรายไว

ขางตน ดังนั้นการอนุมานถึงสาเหตุที่มีผลตอตัวแปรจึงอาจมีความคลาดเคล่ือน 

จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฏิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มี

สุขภาพจิตดี มิไดเปนผูมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอย 

 

5.1.4  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 4 การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธิพลเชิงลบตอการติดเกมเกมออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก กลาวคือเปนผู

ที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ใน

ขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนด จะเปนผูที่ไม

ติดเกมออนไลน หมายถึงผูที่ตอบขอคําถามการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกไดคะแนนที่สูงหรือผูที่

บรรลุเอกลักษณแหงอีโกจะเปนผูที่ตอบขอคําถามการติดเกมออนไลนไดคะแนนที่ตํ่าตรงขามกับผู
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ที่ไมบรรลุเอกลักษณแหงอีโกหรือผูที่ตอบขอคําถามไดคะแนนตํ่า จะเปนผูที่ติดเกมออนไลนมาก

หรือไดคะแนนสูงในการตอบขอคําถาม 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโกมีความสัมพันธเชิงลบตัวแปรการติดเกมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

เปนไปตามขอสมมติฐานที่วางไวโดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.106 ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ .002 จึงยอมรับขอสมมติฐานขางตน 

จากการวิเคราะหขอมูลนั้นทิศทางของตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกซึ่งเปนปจจัย

เหตุใหเกิดการติดเกมออนไลนนั้นเปนไปตามขอสมมติฐาน กลาวคือ การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก

มีอิทธิพลเชิงลบตอการติดเกมออนไลน คือผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก จะเปนผูที่ติด

เกมออนไลนนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้น

คือ บุคลิกภาพของบุคคลผูที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมา

ต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามท่ีสังคมและวัฒนธรรมของตน

กําหนด จึงเปนผูที่มีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการดํารงชีวิตอยู อีกทั้งยัง

เปนบุคคลที่สรางสรรคและมีความเปนตัวของตัวเอง ในงานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยที่กลุมเปาหมาย

อยูในชวงวัยรุนตอนปลาย ซึ่งเปนชวงที่เอกลักษณแหงอีโกกําลังพัฒนาใกลถึงที่สุดและจะส้ินสุด

เมื่อเขาวัยผูใหญเต็มตัวตามทฤษฎี ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกเปน

ปจจัยเหตุอยางหนึ่งของการติดเกมออนไลน ซึ่งผูที่บรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้นจะเปนผูที่เขาใจตน

และไมตองแสวงหาความเปนตัวของตัวเองอีกตอไปซึ่งในลักษณะของเกมออนไลนนั้นเปนส่ิงที่

สรางจินตนาการและสมมุติบทบาทของตัวละครแทนตนเองข้ึนมา ดังนั้นผูที่บรรลุเอกลักษณแหงอี

โกจึงมีความตองการแสวงหาตัวตนจากเกมออนไลนตํ่ากวาผูที่ยังไมบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ผล

ดังกลาวสอดคลองกับลักษณะการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกอันเปนปจจัยเหตุของพฤติกรรมอ่ืนๆ

เชน งานวิจัยของ ดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547: 141-144)ซึ่งศึกษาเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทําการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 แหงจํานวน 403 คน พบวาจิตลักษณะเดิม

สามารถทํานายพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ทอยางมีประโยชนในกลุมนักศึกษาที่ไมไดเรียนคณะ

วิศวกรรมศาสตร สามารถทํานายไดรอยละ 4.7 โดยตัวทํานายสูงสุดคือการบรรลุลักษณะแหงอีโก

สอดคลองกับงานวิจัยของ อุษาศรีจินดารัตน(2533:191-194) ไดทําการศึกษาพัฒนาการของ

เอกลักษณแหงอีโก ที่เกี่ยวกับการรับรูคุณคาของการทํางานในวัยรุนไทยภาคใต (พัฒนาการข้ันที่

5) ในเยาวชนอายุ 15-21 ปจํานวน 480 คนซึ่งใชวัดกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และนักศึกษา
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อาชีวะผลปรากฏวาผูที่มีการรับรูคุณคาของการทํางานสูงเปนผูที่มีพัฒนาการทางอารมณเชิง

สังคมสูงคบเพื่อนที่มีลักษณะเหมาะสมมากและมีประสบการณในการทํางานมากตัวแปรทั้งสามนี้

รวมกันทํานายการรับรูคุณคาของการทํางานได 21 % ในกลุมรวมดังนั้นสรุปไดวาผูที่มีเอกลักษณ

แหงตนสูงก็เปนผูที่มีการรับรูคุณคาของการทํางานสูง โดยทั้งสองงานวิจัยเปนสวนยืนยันถึงปจจัย

เหตุเอกลักษณแหงอีโกตอพฤติกรรมพึงประสงค ซึ่งตัวแปรพฤติกรรมแปรผันไปในทิศทางที่เปน

บวกตอตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คมนา วัชรธานินท 

(2546: 102-110) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาสาสมัคร

พัฒนา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวนทัง้ส้ิน 360 คน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีเอกลักษณ

แหงอีโกมาก เปนผูมีพฤติกรรมอาสาพัฒนาในปจจุบันมากกวานักศึกษาที่มีเอกลักษณแหงอีโก

นอย อีกทั้งพบอีกวาเอกลักษณแหงอีโกเปนตัวทํานายสําคัญอันดับแรกในการทํานายพฤติกรรม

อาสาพัฒนาในนักเรียนชายที่รอยละ 7 

จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มีการ

บรรลุเอกลักษณแหงอีโกมากมากเปนผูติดเกมออนไลนนอย 

 
5.1.5  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 5 
สมมติฐานที่ 5 การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงบวกตอการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 

สมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่ไดรับการเล้ียงดูจากครอบครัวอยางใหความรัก

ความอบอุน ดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจสนับสนุน และใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนื่อง จะมีผล

เปนปจจัยเหตุที่ทําใหเกิดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก คือมีผลทําใหบุคคลเปนผูที่มีการรูจักตนเอง

และยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึง

บทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนดกลาวคือ ผูที่ไดรับการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผลมากเปนผูมีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก หรือ ผูที่ตอบขอคําถามตัวแปร

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลไดคะแนนมากเปนผูตอบขอคําถามตัวแปรการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโกไดคะแนนมาก ตามสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผลมีความสัมพันธเชิงบวกตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามขอสมมติฐานที่วางไวโดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ .146 ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา.001จึงยอมรับขอสมมติฐานขางตน 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล

เปนปจจัยเหตุที่กอใหเกิดปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ตามสมมติฐานที่วางไว กลาวคือ การ

เล้ียงดูแบบใหความรัก ใหการสนับสนุน ใชเหตุผลในการเล้ียงดูแกบุตร เปนปจจัยเชิงเหตุที่มี

อิทธิพลเชิงบวกกลาวคือผูที่รายงานวาตนไดรับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมาก เปนผูที่มี

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก คือเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมี

ลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่

สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนดมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งตามทฤษฎีนั้นการอบรม

เล้ียงดูเปนส่ิงสําคัญสําหรับพัฒนาการของเด็กซ่ึงเปนรากฐานสําคัญที่จะมีผลตออนาคต สําหรับ

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกเปนทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมท่ีกลาวถึงพัฒนาการของชวงวัย

ของชีวิตมนุษยต้ังแตแรกเกิดจนกระทั่งชรา ทั้งสองปจจัยจึงมีความเก่ียวเนื่องกันและพบผลการ

รายงานที่สอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้เชนงานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2537) ได

ทําการวิจัยวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเอกลักษณแหงอีโกของนักศึกษา พบวานักศึกษาที่

ไดรับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมากมีคะแนนที่สูงกวา นักศึกษาที่ไดรับการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนนอย โดยทําการศึกษานักศึกษาจํานวน 296 คนสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐแหงหนึ่ง

สอดคลองกับ งานวิจัยของ Dignan (1965) ไดทําการศึกษานักศึกษาหญิงจํานวน 245 คนพบผล

วา บุตรสาวผูที่รับรูวาตนมีลักษณะคลายกับมารดาของตนมาก เปนผูที่มีเอกลักษณทางอีโกสูง

กวา นักศึกษาหญิงที่มีการรายงานวามีลักษณะคลายคลึงกับมารดานอย ทําใหเขาใจไดวาผูแก

ครองโดยเฉพาะมารดา ถามีเอกลักษณแหงอีโกมาก จะเปนผูใกลชิด สนับสนุนและใชเหตุผลใน

การเล้ียงบุตรมาก ทําใหบุตรมีพัฒนาการดานเอกลักษณแหงอีโกสูงตามไปดวยงานวิจัยของ   

อุษาศรีจินดารัตน(2533: 191-194) ไดทําการศึกษาพัฒนาการของเอกลักษณแหงอีโก ที่เกี่ยวกับ

การรับรูคุณคาของการทํางานในวัยรุนไทยภาคใต (พัฒนาการข้ันที่5) ในเยาวชนอายุ 15-21 ป

จํานวน 480 คนซึ่งใชวัดกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และนักศึกษาอาชีวะผลปรากฏวาระดับ

เอกลักษณแหงอีโกแปรปรวนไปตามการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล ซึ่งนักเรียนที่รายงานวา

ไดรับการเล้ียงดูแบบสนับสนุนใชเหตุผลมีคะแนนเอกลักษณแหงอีโกที่สูงกวาผูไดรับการเล้ียงดูใน

รูปแบบอ่ืน 

จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มีการ

อบรมเล้ียงดูอยางรักสนับสนุนใชเหตุผลมากเปนผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก 
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5.1.6  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 6 

สมมติฐานที่ 6 สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางบวกตอการมุงอนาคตควบคุมตน 

สมติฐานดังกลาวมีความหมายถึงผูที่มีระดับความวิตกกังวล ความเครียด ในระดับ

เหมาะสมหรือผูที่มีสุขภาพจิตดีนั้นเปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดปจจัยลักษณะการมุงอนาคตควบคุม

ตน คือการคาดการณหรือมองการณไกล ลักษณะการอดไดรอได และการรูจักควบคุมตน กลาวคือ

ผูที่ผูที่สภาวะความเครียด ความวิตกกังวลนอย หรือเปนผูมีสุขภาพจิตดีมากจะเปนผูมีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมาก หรือ ผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองสุขภาพจิตผลไดคะแนนมาก จะเปนผูที่ตอบ

ขอคําถามเร่ืองปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนไดคะแนนมากดวย ตามสมมติฐานที่ไดจาก

การทบทวนวรรณกรรม 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรสุขภาพจิตมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไป

ตามขอสมมติฐานที่วางไวโดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ .223 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย

กวา .001 จึงยอมรับขอสมมติฐานขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลจึงสามารถสรุปไดวาปจจัยสุขภาพจิตเปนปจจัยเหตุที่กอใหเกิด

ปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตามสมมติฐานที่วางไว กลาวคือ สุขภาพจิตของผูตอบท่ีไมมี

ความเครียด ความวิตกกังวลที่มากเกินไป หรือผูมีสุขภาพจิตดีนั้น เปนปจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลเชิง

บวกตอปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน คือเปนผูที่มีบุคลิกภาพการคาดการณหรือมองการณ

ไกล ลักษณะการอดไดรอได และการรูจักควบคุมตนมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งโดยทฤษฎี

นั้น สุขภาพจิตเปนปจจัยรากฐานสําคัญของมนุษยในการดํารงชีวิตอยางปกติสุข อีกทั้งยังเปนสวน

สําคัญที่ทําใหเกิดลักษณะทางจิตอ่ืนๆ ในที่นี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนปจจัยผลของตัว

แปรสุขภาพจิต ตามสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่วางไว ซึ่งผูที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนสูงนั้น ประกอบไปดวยลักษณะคือ เปนผูมองการณไกล มีการอดไดรอได และรูจัก

ควบคุมตนเองใหไปสูจุดหมายได ผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยช้ินนี้สอดคลองกับงานวิจัย

อ่ืนๆเชน งานวิจัยที่ศึกษาถึง ปจจัยสวนบุคคลและสถานการณที่มีความสัมพันธกับความสุขและ

การคิดฆาตัวตายในนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษา ของ ประชิต สุขอนันต (2545:171-176) 

ผลงานวิจัยพบวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีการพยายามฆาตัวตายซ่ึงเปน

ลักษณะของการมีสุขภาพจิตที่ไมดีนอยกวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเองตํ่า และ

ยังพบวาตัวแปรมุงอนาคตควบคุมตนและตัวแปรการมีทัศนคติที่ดีตอครู รวมกับตัวแปรอ่ืนอีก 4 

ตัวแปร สามารถทํานายการพยายามฆาตัวตายของนักเรียนได 18.90 % ซึ่งงานวิจัยช้ินนี้แสดงถึง
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ความเกี่ยวของของระดับความสุขในที่นี้คือ สุขภาพจิตวามีความสัมพันธกับลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ยังมีงานวิจัยที่มีความสอดคลองใกลเคียงกับ งานวิจัยเร่ืองปจจัยทางจิตสังคมท่ี

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักศึกษามหาวิทยาลัย ของ นิภาพร โชติสุดเสนห 

(2545:99) โดยกลุมตัวอยางคือนักศึกษา จํานวน 400 คน แบงเปนนักศึกษาชาย 169 คนและ

นักศึกษาหญิงจํานวน 231 คน โดยกลาววาพฤติกรรมรักษาระเบียบ คือ การที่บุคคลปฏิบัติตาม

กฎเกณฑของสถานที่ทองเที่ยวของกฎหมายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน

แหลงทองเท่ียว ไมทําลายสภาพแวดลอมหรือสรางมลพิษ เชน รักษาความสะอาด ไมเบียดเบียน

ทําลาย เปนตน พบวาสุขภาพจิตที่ดีเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมรักษาระเบียบ 

เมื่อรวมกับตัวแปรอ่ืนอีก 3 ตัวรวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการรักษาระเบียบไดรอยละ

26.8  ในกลุมยอยเพศหญิงและสุขภาพจิตเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมเดียวกัน

ในกลุมของนักศึกษาตางจังหวัด และยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุภาสินี นุมเนียน (2546: 100-

105) เร่ืองปจจัยทางสภาพแวดลอมและจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรับผิดชอบตอ

หนาที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 576 คน 

โดยอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 284 คน และอาศัยอยูในตางจังหวัด 292 คน ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมากมีพฤติกรรมการรับผิดชอบตอหนาที่ในโรงเรียนมากกวา 

นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้พบทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย นอกจากน้ีงานวิจัยช้ินนี้ยัง

พบอีกวา สุขภาพจิตที่ดีเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 4 ของพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ใน

โรงเรียนเม่ือรวมกับตัวแปรอ่ืนอีก 5 ตัวรวมเปน 6 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบตอ

หนาที่ได 66.6% ในกลุมยอยบิดามีการศึกษาสูง  

จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มี

สุขภาพจิตที่ดีเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

 
5.1.7  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 7 
สมมติฐานที่ 7 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติในการเลนเกม

ออนไลน 

 สมติฐานดังกลาวมีความหมายถึงปจจัยลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตน คือการ

คาดการณหรือมองการณไกล ลักษณะการอดไดรอได และการรูจักควบคุมตนมากนั้นเปนเหตุ

ปจจัยที่กอใหเกิดปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน คือการมีความรู ความรูสึกเชิงประเมินคา 

และความพรอมการกระทํา ในการเลนเกมออนไลนนอย กลาวคือ ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
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ตนมากจะเปนผูมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอยคือการมองวาการเลนเกมออนไลนเปนส่ิงไม

เหมาะสม หรือไมดี หรือ ผูตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนไดคะแนนมาก 

จะเปนผูตอบขอคําถามเร่ืองทัศนคติในการเลนเกมออนไลนไดคะแนนนอย ตามสมมติฐานที่ไดวาง

ไวจากการทบทวนวรรณกรรม 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมีความสัมพันธเชิงลบตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซึ่งเปนไปตามขอสมมติฐานที่วางไวโดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.116 ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ.006จึงยอมรับขอสมมติฐานขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

เปนปจจัยเหตุที่กอใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลน ตามสมมติฐานที่วางไว กลาวคือ 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของผูตอบ คือการที่มีการมองการณไกล ลักษณะการอดไดรอได 

และการรูจักควบคุมตน ในปริมาณที่สูงหรือเปนผูมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงนั้น เปนปจจัย

เชิงเหตุที่มีอิทธิพลเชิงลบตอปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน คือการมีความรู ความรูสึกเชิง

ประมาณคา ความพรอมการกระทํา ซึ่งทําใหกลาวไดวา ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงนั้น

เปนผูที่มีความเห็นความรูสึกวา การเลนเกมอนไลนเปนส่ิงไมเหมาะสมหรือไมดี ผูที่มีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนสูงจะเปนผูที่มีความอดทนอดกลั้นตอส่ิงยั่วยุไดดีเนื่องจากเห็นความสําคัญของ

ส่ิงในอนาคตมากกวาส่ิงที่อยูในปจจุบันและมีความพรอมที่จะกระทําใหเปาหมายสําเร็จ ซึ่ง

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนัน้เปนตัวบงชี้ถึงการติดเกมในงานวิจัยชิ้นนี้ ดังนั้นผูที่มีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนสูงจะเปนผูที่อดทนอดกลั้นตอความอยากเลนเกมไดดีกวาผูที่มีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนตํ่า ซึ่งผลในลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยช้ินอ่ืนเชนดวงกมล 

ทรัพยพิทยากร (2547: 198-199) ซึ่งศึกษาเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใช

อินเตอรเน็ทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทําการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 แหงจํานวน 403 คน พบวาจิตลักษณะเดิมรวมถึงลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนสามารถทํานายทัศนคติที่ดีในการเลนอินเทอรเน็ตอยางเปนประโยชนในกลุมรวมไดรอยละ 

5.5 ซึ่งสอดคลองกับ พรรณพราย พิทักเจริญ (2543: 171-173) ที่ทําการศึกษาเร่ือง จิตลักษณะ

และสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของขาราชการสูงอายุ ที่มีอายุ

ในชวง 50-60 ป จํานวน 300 คน พบผลวา ในกลุมที่ไมมีโรคประจําตัวเกี่ยวของกับลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมากกวากลุมที่มีโรคประจําตัว และยังพบอีกวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

นั้นเกี่ยวของกับทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ และพบความสอดคลองในงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ 
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และในงานวิจัยของ สุมิตตรา เจิมพันธ (2545:143-148) เร่ือง จิตลักษณะและประสบการณที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 

ศึกษากลุมตัวอยาง 524 คน ซึ่งศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยพบวา ตัวทํานายที่

ประกอบไปดวยจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ และประสบการณในการเรียน รวม

ทั้งส้ิน 11 ตัวแปร สามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร

แบบถดถอยพหุคูณในกลุมรวมได 64.4 %   โดยพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนตัวแปร

ทํานายสําคัญลําดับสอง รองจากทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในคาเบตาที่ .37 และยัง

พบในกลุมยอยในลักษณะเดียวกันนี้ในกลุมยอยผูมีกิจกรรมอดิเรกเปนการดูโทรทัศนและ

ภาพยนตร และกลุมยอยนักเรียนชาย 

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูที่มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอย 

 
5.1.8  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 8 
สมมติฐานที่ 8 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

สมติฐานดังกลาวมีความหมายถึงปจจัยลักษณะการมุงอนาคตควบคุมตน คือการ

คาดการณหรือมองการณไกล ลักษณะการอดไดรอได และการรูจักควบคุมตนมากนั้นเปนเหตุ

ปจจัยที่กอใหเกิดปจจัยการติดเกมออนไลนซึ่งหมายถึงการขาดความควบคุม และไมสามารถระงับ

ความรูสึกได ในความตองการเลนเกมออนไลนนอย กลาวคือ ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

มากจะเปนผูที่ติดเกมออนไลนนอยกลาวคือ ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากจะเปนผูมีการ

ติดเกมออนไลนนอยคือการมีความตองการเลนเกมออนไลนนอย หรือควบคุมการเลนเกมออนไลน

ของตนได หรือ ผูตอบขอคําถามเรื่องปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนไดคะแนนมาก จะเปน

ผูตอบขอคําถามเร่ืองการติดเกมออนไลนไดคะแนนนอย ตามสมมติฐานที่ไดวางไวจากการทบทวน

วรรณกรรม 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมีความสัมพันธเชิงลบตอตัวแปรการติดเกมออนไลนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.012 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

.630  จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหไมเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

จากผลการวิเคราะหแมตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีอิทธิพลทางลบตอปจจัย

การติดเกมออนไลน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว แตเปนไปอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงปฎิเสธ 
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สมมติฐานดังกลาว ถึงแมตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะเปนปจจัยที่สําคัญในการ

วิเคราะห ซึ่งความเก่ียวของของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอันหมายถึงการมองการณไกล รูจัก

ควบคุมตนอดทนอดกล้ัน และพยายามประพฤติตนใหเหมาะสม กับตัวแปรการติดเกมออนไลนนั้น

เปนไปไดในทางทฤษฎี แตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอาจเปนเพียงปจจัยที่สงผลโดยออมตอตัว

แปรการติดเกมออนไลน โดยการผานตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน ดังจะกลาวไวใน

หัวขอถัดไป 

จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฏิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนมาก มิไดเปนผูมีติดเกมออนไลนนอย 

 
5.1.9  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 9 
สมมติฐานที่ 9 สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่มีสุขภาพจิตดี คือเปนผูที่มีระดับความเครียด 

ความวิตกกังวล ในระดับที่พอเหมาะนั้น จะเปนผูที่ ติดเกมออนไลนที่นอยกวาผูที่มีระดับ

ความเครียดความวิตกกังวลที่มากข้ึนหรือคือผูที่มีสุขภาพจิตไมดี ดังนั้นผูที่ตอบขอคําถามของตัว

แปรสุขภาพจิตเมื่อไดคะแนนมากยอมเปนผูมีสุขภาพจิตดี จะเปนผูที่ตอบขอคําถามในเร่ืองการติด

เกมออนไลนไดคะแนนนอยหรือผูมีสุขภาพจิตดีจะเปนผูที่ควบคุมตนเองในเร่ืองความตองการ

อยากเลนเกมออนไลนได ตามสมมติฐานนี้ 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรสุขภาพจิตมีผลเชิง

ลบตอตัวการติดเกมออนไลนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขางตน โดย

มีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ .056 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .87 จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหไม

เปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

จากการวิเคราะหนั้นทิศทางของตัวแปรสุขภาพจิตที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอตัวแปรการติด

เกมออนไลนจึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว กลาวคือ ตัวแปรสุขภาพจิตมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ตัวแปรการติดเลนเกมออนไลน คือผูมีสุขภาพจิตดีจะเปนผูที่ไมสามารถสามารถควบคุมอารมณ 

ความรูสึก ความตองการอยากที่จะเลนเกมออนไลนได และผลดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน แมสุขภาพจิตจะเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ แตไม

สามารถอนุมานไดวา ผูที่มีสุขภาพจิตในลักษณะดีจะเปนผูมีปญหาหรือกอใหเกิดการติดเกม

ออนไลนที่มากข้ึน จากผลของงานวิจัยช้ินนี้ดังนั้นตัวแปรสุขภาพจิตจึงไมใชปจจัยเหตุที่กอใหเกิด

การติดเกมออนไลน ซึ่งขอเท็จจริงนั้นสุขภาพจิตเปนตัวแปรที่สําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึง

ประสงคตางๆ 
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จึงสรุปวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฏิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มี

สุขภาพจิตดี มิไดเปนผูมีติดเกมออนไลนนอย 

 
5.1.10  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 10 
สมมติฐานที่ 10 สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางบวกตอการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่มีสุขภาพจิตดี คือเปนผูที่มีระดับความเครียด 

ความวิตกกังวล ในระดับที่พอเหมาะนั้น จะเปนปจจัยเหตุทําใหเกิดทําใหเกิดการบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโก คือมีผลทําใหบุคคลเปนผูที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และ

ตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรม

ของตนกําหนด กลาวคือผูที่ผูที่มีสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลนอย หรือเปนผูมีสุขภาพจิตดี

มากจะเปนผูมีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก หรือ ผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองสุขภาพจิตผลได

คะแนนมาก จะเปนผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกไดคะแนนมากดวย ตาม

สมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรสุขภาพจิตมี

ผลเชิงบวกตอตัวการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ .575 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .001 จึงสรุปได

วาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยตัวแปรสุขภาพจิต คือปริมาณ

ความเครียด ความวิตกกังวลของผูตอบ มีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหง

อีโก ตามสมมติฐานที่วางไว กลาวคือ สุขภาพจิตของผูตอบที่ไมมีความเครียด ความวิตกกังวลที่

มากเกินไป หรือผูมีสุขภาพจิตดีนั้น เปนปจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก คือบุคคลผูที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และ

ตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรม

ของตนกําหนด การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้นเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 

ซึ่งมีความตอเนื่องต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา ซึ่งการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกจะพัฒนาสุดเมื่อเขา

วัยผูใหญ สุขภาพจิตที่ดีอยางตอเนื่องของวัยรุนจึงมีความเกี่ยวของกับการบรรลุเอกลักษณแหงอี

โก ตามสมมติฐานที่วางไว ซึ่งผลการวิจัยช้ินนี้ที่ยอมรับสมมติฐานช้ินนี้สอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนๆ

เชน งานวิจัยของ อุษา ศรีจินดารัตน (2533: 196-199) ไดทําการศึกษาพัฒนาการของเอกลักษณ

แหงอีโก ที่เกี่ยวกับการรับรูคุณคาของการทํางานในวัยรุนไทยภาคใต (พัฒนาการข้ันที่5) ใน

เยาวชนอายุ 15-21 ปจํานวน 480 คนซึ่งใชวัดกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และนักศึกษา
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อาชีวะผลปรากฏวาสุขภาพจิตเปนตัวทํานายเอกลักษณแหงอีโกที่สําคัญเปนอันดับสองในกลุม

รวมของการศึกษาโดยพบวาสุขภาพจิตดีมากข้ึนเทาไหรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกสูงมากข้ึน

เชนกัน ซึ่งผลนั้นสอดคลองกับทฤษฎีของ Erikson (1968) ที่ไดกลาวไววาผูมีพัฒนาการทาง

อารมณเชิงสังคมจนบรรลุเอกลักษณแหงอีโก เปนผูที่ปรับตัวไดดีและมีสุขภาพจิตดี ซึ่งผลความ

เกี่ยวของนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547: 141-144)ซึ่งศึกษาเร่ือง 

ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

ทําการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 แหงจํานวน 403 คน พบวาจิต

ลักษณะเดิมรวมสุขภาพจิตและการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก สามารถทํานายพฤติกรรมการใช

อินเตอรเน็ทอยางมีประโยชนในกลุมนักศึกษาที่ไมไดเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร สามารถทํานาย

ไดรอยละ 4.7 โดยตัวทํานายสูงสุดคือการบรรลุลักษณะแหงอีโก 

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่มี

สุขภาพจิตดีเปนผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก 

 
5.1.11  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 11 
สมมติฐานที่ 11 การเช่ืออํานาจในตนมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกมออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ปจจัยการเชื่ออํานาจในตน คือ ผูที่เช่ือวาเชื่อวาตน

เปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเองเปน

ผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลท่ีตามมาได เปนเหตุปจจัยให

เกิด การติดเกมออนไลน คือ ผูที่ควบคุมอารมณ ความรูสึก ความอยากที่จะเลนเกมออนไลน 

กลาวคือ ผูที่มีลักษณะเชื่ออํานาจภายในตนมากจะเปนผูที่ติดเกมออนไลนนอยและในทางกลับกัน

ผูที่มีความเช่ืออํานาจภายในตนนอยจะเปนผูที่ติดเกมออนไลนมาก หรือ ผูที่ตอบขอคําถามเร่ือง

ปจจัยการเช่ืออํานาจในตนไดคะแนนมากจะเปนผูที่ตอบขอคําถามปจจัยการติดเกมออนไลนได

คะแนนนอยและ ตามสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการเช่ืออํานาจ

ในตนมีผลเชิงลบตอตัวแปรการติดเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.145 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 

.001 จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยช้ินนี้สามารถสรุปไดวา ตัวแปรการเช่ืออํานาจในตน 

คือ ผูที่เชื่อวาเชื่อวาตนเปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตน

นั้นเกิดจากตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลที่
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ตามมาได เปนเหตุปจจัยเชิงลบที่มีอิทธิพลตอ ปจจัยการติดเกมออนไลน คือ ผูที่ควบคุมอารมณ 

ความรูสึก ความอยากที่จะเลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยลักษณะของเกม

ออนไลนนั้น เปนส่ิงที่สรางมาเพื่อดึงดูดผูใชใหเกิดการเสพติดดวยกระบวนการการใชแรงจูงใจและ

ใหรางวัลแบบสุม ซึ่งในปจจุบัน เกมออนไลนนั้นพัฒนาตัวเกมใหผูใชสามารถสมมุติบทบาทของ

ตนเขาไปในโลกจําลอง และมีผูใชจํานวนมากที่ใชเกมออนไลนเพื่อนลบปมทางสังคม เชนการไม

เปนที่ยอมรับทางสังคม ความไมประสบความสําเร็จทั้งทางการงานและทางสังคม สําหรับเด็ก

ในชวงวัยรุนที่แสวงหาการยอมรับนั้น จึงเปนวัยที่เส่ียงที่จะติดเกมออนไลนได ตัวแปรการเช่ือ

อํานาจในตนน้ันหมายถึง ที่เช่ือวาเชื่อวาตนเปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิง

ตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน ซึ่งสําหรับบุคคลกลุมที่มีความเชื่อ

อํานาจภายในตนสูงนั้น มักจะไมยอมแพและไมยอทอตออุปสรรค เช่ือวาตนสามารถทําส่ิงตางๆได

ดวยความพยายาม ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมจึงเชื่อวาผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน

มากจะเปนผูติดเกมนอยซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย และงานวิจัยอ่ืนๆเชน งานวิจัยของ รุงสวรรค 

วรรณสุทธิ์ (2540: 69) ศึกษาเร่ือง ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตที่มีผลตอพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขยปทุมธานี จํานวน 180 คน 

พบวา ความเชื่ออํานาจในตน มีความสัมพันธเชิงบวกอยางชัดเจนกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาในกลุมทดลอง ซึ่งพบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .48 และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุวลัย ธํารงคสกุลศิริ (2537: 95) ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการกําจัดขยะ

มูลฝอยอยางถูกตองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยศึกษากลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จํานวน 711 คน พบวา ความเช่ืออํานาจในตน รวมกับอีก 2 

ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองไดรอยละ30 และงานวิจัยของ

สุพัตรา ธรรมวงษ (2544: 85-97) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเคารพ

สิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผูปวยใน โดยใชกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 330 คน 

เพื่อทําการศึกษาตัวแปรที่ใชทํานายพฤติกรรมดานการเคารพสิทธิมนุษยชนขนในงานพยาบาล

ผูปวย ซึ่งแบงเปน ดานพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาล พบวา ตัวแปร ลักษณะเช่ืออํานาจภายใย

ตน กับตัวแปรจากจิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัว สามารถรวมกันทํานาย ความแปรปรวนของพฤติกรรม

ตามจรรยาพยาบาลแบบถดถอยพหุคูณไดรอยละ51.1 จากงานวิจัยตางๆที่ไดยกตัวอยางมานั้น 

ทําใหทราบถึงความเกี่ยวของของลักษณะการเช่ืออํานาจในตนกับพฤติกรรมตางๆ 

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนนุสมมติฐานทีไ่ดวางไว กลาวคือ ผูที่มีการ

เชื่ออํานาจในตนมากเปนผูที่มีการติดเกมออนไลนนอย 
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5.1.12  การสรุปและอภปิรายผลตามสมมติฐานท่ี 12 

สมมติฐานที่ 12 ความเชื่ออํานาจภายในตนมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการเลนเกม

ออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ปจจัยการเชื่ออํานาจในตน คือ ผูที่เช่ือวาเชื่อวาตน

เปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเองเปน

ผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลท่ีตามมาได เปนเหตุปจจัยให

เกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลน คือ ความรูเชิงประเมินคา ความรูสึก และความพรอมการ

กระทําในการเลนเกมออนไลน กลาวคือ ผูที่มีลักษณะเช่ืออํานาจภายในตนมากจะเปนผูที่มี

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอยและในทางกลับกนัผูทีม่ีความเช่ืออํานาจภายในตนนอยจะเปน

ผูที่มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมาก หรือผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยการเช่ืออํานาจในตนได

คะแนนมากจะเปนผูที่ตอบขอคําถามปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลนไดคะแนนนอย 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการเช่ืออํานาจ

ในตนมีผลเชิงลบตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.115 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ .030 จึง

สรุปไดวาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยช้ินนี้สามารถสรุปไดวา ตัวแปรการเช่ืออํานาจในตน 

คือ ผูที่เชื่อวาเชื่อวาตนเปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตน

นั้นเกิดจากตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลที่

ตามมาได เปนเหตุปจจัยเชิงลบที่มีอิทธิพลตอปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน คือลักษณะ

ของความรูเชิงประเมินคา ความรูสึก และความพรอมการกระทําในการเลนเกมออนไลน ซึ่งใน

งานวิจัยช้ินนี้ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเปนดัชนีชี้วัดการติดเกมออนไลน จากการ

ทบทวนวรรณกรรมนั้นผูที่มีลักษณะเชื่ออํานาจภายในตน จะเปนผูที่มีการกระทําที่เหมาะสมโดย

เชื่อวาการกระทําของตนจะกอใหเกิดผลดีตอตนและการกระทําที่ไมดีของตนจะทําใหเกิดผลเสีย

ตอตนไดในอนาคต และรวมถึงความรูจักยอมรับตัวเองอีกดวย(ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2538:4-12) 

ดังนั้นผูที่มีลักษณะเชื่ออํานาจภายในตนสูงยอมเล็งเห็นประโยชนและโทษจากการเลนเกม

ออนไลนยังผลใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลน วาเปนส่ิงที่ไมเหมาะสมไมสมควร จากการ

ทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยช้ินนี้ ซึ่งผลจากการวิเคราะหในงานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ

อุบล เล้ียววาริณ (2536) เร่ืองความสําคัญของการศึกษาที่มีตอจิตลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 358 คนที่มีอายุระหวาง 18-45 ป พบวา ความ
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เชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอพฤติกรรมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และพบอีกวา ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ มีความเชื่ออํานาจในตนในเร่ืองการดูแลสุขภาพ

และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเพียงใด จะมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม พฤติกรรม

หลีกเล่ียงการเสพสารเสพติดใหโทษและพฤติกรรมการรักษาอนามัยสวนบุคคล มากข้ึนตามไป

ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ลินดา สุวรรณดี (2543: 136) เร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนที่โรงเรียนเขารวมโครงการรุงอรุณ โดยมีกลุมศึกษา

คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 480 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน 4 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวาคะแนนความเช่ืออํานาจภายในตนแปรปรวนไปกับ

ตัวแปรทัศนคติที่ดีตอโครงการรุงอรุณพบผลทั้งนี้ในกลุมรวม ผลการวิจัยตางๆ ยืนยันถึงลักษณะ

การเช่ืออํานาจในตนวามีสวนสําคัญในการกอใหเกิดทัศนคติในเร่ืองตางๆอันยังผลใหเกิด

พฤติกรรมอันพึงประสงคในทายที่สุด  

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนนุสมมติฐานทีไ่ดวางไว กลาวคือ ผูที่มีการ

เชื่ออํานาจในตนมากเปนผูที่มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอย 

 
5.1.13  การสรุปและอภปิรายผลตามสมมติฐานท่ี 13 
สมมติฐานที่ 13 การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติที่ดีในการเลน

ออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก กลาวคือเปนผู

ที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ใน

ขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามท่ีสังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนด จะเปนผูที่มี

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน คือความรูเชิงประเมินคา ความรูสึก และความพรอมการกระทําใน

การเลนเกมออนไลนนอย หมายถึงผูที่ตอบขอคําถามการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกไดคะแนนที่สูง

หรือผูที่บรรลุเอกลักษณแหงอีโกจะเปนผูที่ตอบขอคําถามทัศนคติในการเลนเกมออนไลนคะแนนที่

ตํ่า ตรงขามกับผูที่ไมบรรลุเอกลักษณแหงอีโกหรือผูที่ตอบขอคําถามไดคะแนนตํ่า จะเปนผูที่มี

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมาก หรือไดคะแนนสูงในการตอบขอคําถาม 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโกมีผลเชิงลบตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.376 ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิตินอยกวา .001 จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยช้ินนี้สามารถสรุปไดวา ตัวแปรการบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโกมาก คือ เปนผูที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมา

ต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามท่ีสังคมและวัฒนธรรมของตน

กําหนด เปนปจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางลบตอ ตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน คือความรู

เ ชิงประเมินคา  ความรู สึก  และความพรอมการกระทําในการเลนเกมออนไลน  โดยเชื่อ

ความสัมพันธของทัศนคติตอพฤติกรรมในเร่ืองตางๆมีสวนเกี่ยวของกันอยางยิ่งและพบผลดังกลาว

ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึงผูที่มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมากหรือมองวาการเลนเกมออนไลน 

เปนเร่ืองที่ถูกตอง เหมาะสม มากข้ึนเทาไหร การติดเกมออนไลนก็จะมีมากข้ึนเชนกัน ตัวแปรการ

บรรลุเอกลักษณแหงอีโก หมายถึง การรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และ

ตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรม

ของตนกําหนดซึ่งเชื่อวาผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกจะเปนผูที่ไมติดเกมออนไลนและไมชอบ

เลนเกมออนไลน เนื่องจากปจจัยที่เกมออนไลนไดพัฒนาเพื่อดึงดูดและมีการสรางใหผูใชสามารถ

สมมุติบทบาทของตนเขาไปในโลกจําลอง และมีผูใชจํานวนมากที่ใชเกมออนไลนเพื่อนลบปมทาง

สังคม เชนการไมเปนที่ยอมรับทางสังคม ดังนั้นผูที่มีเอกลักษณแหงอีโกจึงไมมีความจําเปนตอง

คนหาหรือสรางความเปล่ียนแปลงใหกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ฤกษชัยคุณูปการ (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย 3 ดานของผูใหญวัยตนคือ

พฤติกรรมตามสิทธิและหนาที่พฤติกรรมตามกฎหมายและขอบังคับและพฤติกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมืองกลุมผูถูกศึกษาคือนักศึกษาชายหญิงเรียนช้ันปที่ 3 (อายุ20-22 ป) ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ 10 แหง (ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด)จํานวน 1,128 คนพบผลวาตัวแปรดานจิตลักษณะ 7 

ดานในกลุมรวมรวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาไดรอยละ 18.20 

และตัวทํานายอันดับแรกคือเจตคติตอพฤติกรรมประชาธิปไตยซึ่งทํานายไดรอยละ 14.60 พบใน

นักศึกษาทั้งกลุมรวมและกลุมยอยและยังพบอีกวามีตัวทํานายที่เขาเปนลําดับสองคือเอกลักษณ

แหงตนดานประชาธิปไตยคาเบตาเทากับ .26 พบในนักศึกษากลุมรวมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของวรรณะบรรจง (2547) เร่ืองปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ

เมืองของครูในภาคใตกลุมตัวอยางเปนครูอายุ 30 ปข้ึนไปที่สอนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 

รวมจํานวน 985 คนพบผลวาครูที่รับรูขาวสารทางการเมืองไดรับการสนับสนุนจากสังคมตลอดจน

มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองมีคานิยมทางการเมืองที่ดีและมีเอกลักษณแหงตนสูงเปนผูที่มี

พฤติกรรมในการไปใชสิทธิเลือกต้ังตลอดนับวาเปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนนุสมมติฐานทีไ่ดวางไว กลาวคือ ผูที่มีการ

บรรลุเอกลักษณแหงอีโกมากเปนผูที่มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอย 
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5.1.14  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 14 
สมมติฐานที่ 14 การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกม

ออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่ไดรับการเล้ียงดูจากครอบครัวอยางใหความรัก

ความอบอุน ดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจสนับสนุน และใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนื่อง จะมีผล

เปนปจจัยเหตุที่ทําใหเกิดการติดเกมออนไลน คือผูที่ควบคุมอารมณ ความรูสึก ความอยากที่จะ

เลนเกมออนไลนนอย  โดยผูตอบจะตอบขอคําถามเรื่องการติดเกมออนไลน จะมีคะแนนนอยเม่ือ

ผูตอบขอคําถามไดรับการเลี้ยงดูอยางรัก สนับสนุน ใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนื่อง จาก

ครอบครัวที่ดูแลตนอยูหรือคือขอคะแนนในเร่ืองการติดเกมออนไลนจะมากเมื่อผูตอบไดคะแนนใน

เร่ืองการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลนอย ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการเล้ียงดู

แบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงลบตอตัวแปรการติดเกมออนไลน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.007 ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิตินอยกวา .813 จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหไมเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้แมตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 

อันหมายถึงการเล้ียงดูจากครอบครัวอยางใหความรักความอบอุน ดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจ

สนับสนุน และใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนือ่ง จะเปนเหตุปจจัยซ่ึงมีอิทธิพลเชิงลบตอ การติด

เกมออนไลน แตเปนไปอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว กลาวคือ การ

อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลไมเปนเหตุปจจัยใหเกิดการติดเกมออนไลน หมายถึงผูที่

ไดรับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมากนั้นไมวสามารถอนุมานไดวาจะเปนผูที่ไมติดเกม

ออนไลน ซึ่งผลจากการวิเคราะหตัวแบบนั้นพบเพียงวา ตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผลเปนตัวแปรปจจัยเชิงเหตุสําหรับตัวแปรอ่ืนๆเชนการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกซึ่งมีผลตอการ

ติดเกมออนไลนอีกทอดหนึ่งหรือมีผลโดยออมตอการติดเกมออนไลน  

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฎิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่ไดรับ

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมากไมไดเปนผูที่ติดเกมออนไลนนอย 
 
5.1.15  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 15 

สมมติฐานที่ 15 การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน 
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สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่ไดรับการเล้ียงดูจากครอบครัวอยางใหความรัก

ความอบอุน ดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจสนับสนุน และใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนื่อง จะมีผล

เปนปจจัยเหตุที่ทําใหเกิดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อันหมายถึง ลักษณะการคาดการณหรือ

มองการณไกล ลักษณะการอดไดรอได และการรูจักควบคุมตน กลาวคือ ผูที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนใชเหตุผลมาก จะเปนผูที่ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากและในทางกลับกันผูที่

ไดรับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลนอย จะเปนผูที่ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย หรือ

ผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลไดคะแนนมากจะเปนผูที่

ตอบขอคําถามปจจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนคะแนนมาก ตามสมมติฐานที่ไดจากการ

ทบทวนวรรณกรรม 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการเล้ียงดู

แบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมีอิทธิพลเชิงบวกตอตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ.200 ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .001 จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวใน

ขางตน 

จากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้แมตัวแปรการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล 

อันหมายถึงการเล้ียงดูจากครอบครัวอยางใหความรักความอบอุน ดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจ

สนับสนุน และใชเหตุผลในการเล้ียงดูอยางตอเนื่อง เปนเหตุปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอตัวแปร 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน คือ ลักษณะการคาดการณหรือมองการณไกล ลักษณะการอดไดรอ

ได และการรูจักควบคุมตน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว  การเล้ียงดู

บุตรหลานอยางเอาใจใส และใชเหตุผลในการใหรางวัลและลงโทษ ชี้แจงเหตุผลและสนับสนุน

ความคิดที่อยูบนพื้นฐานความถูกตองและเปนไปได เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กเกิดลักษณะที่พึง

ประสงคตางๆ ในที่นี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนลักษณะของบุคคลผูซึ่งสามารถอดทนตอ

ส่ิงที่เปนเปาหมาย มองการณไกลเห็นอนาคตที่มีความสําคัญกวาส่ิงในปจจุบัน จึงทําใหเปนผูที่มี

ความมุมานะและประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนลักษณะที่พึงประสงคโดยผลการวิเคราะหในงานวิจัย

ชิ้นนี้ ยืนยันผลดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยช้ินอ่ืนเชนงานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ 

งามตา วนินทานนท (2536) เสนองานวิจัยที่ศึกษาถึงนักเรียนวัยรุนชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 3081 คน ซึ่งทําการศึกษาความสัมพันธของการอบรมเล้ียงดูกับคุณลักษณะทางจิตและ

พฤติกรรมของเด็ก โดยเปรียบเทียบกลุมเด็กจากครอบครัวแตกแยกกับครอบครัวปกติ ผลปรากฏ

การอบรมเล้ียงดูทั้ง 2 แบบ (รักสนับสนุน และใชเหตุผล) กับความสัมพันธกับครอบครัวทั้ง 3 ดาน 
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(ความสัมพันธของเด็กกับผูปกครอง ความสัมพันธของเด็กกับพี่นอง และความสัมพันธของ

ผูปกครองเอง) สามารถทํานายจิตลักษณะและพฤติกรรมของเด็กครอบครัวแตกแยกไดมากกวา

เด็กที่มาจากครอบครัวปกติเกือบทุกกรณี ทําใหสามารถสรุปไดวา การเล้ียงดูโดยใหปริมาณ

ลักษณะการรักสนับสนุนและหารใชเหตุผลที่มากพอ รวมเขากับความสัมพันธที่ดีทั้งสามดาน ที่

เหมาะสมหรือมีมากเทาไหร ยอมอนุมานไดวาเด็กจะมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากข้ึนเทานั้น ผล

เชนนี้พบไดงายกวาในเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวปกติ 

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ ผูที่ไดรับ

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมากเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

 
5.1.16  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 16 
สมมติฐานที่ 16 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติใน

การเลนเกมออนไลน 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่รับรูถึงการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของตน

นั้น คือการที่บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร 

และการสนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนของตนมาก เปนปจจัยเหตุใหเกิดทัศนคติในการเลนเกม

ออนไลน คือ ความรูเชิงประเมินคา ความรูสึก และความพรอมการกระทําในการเลนเกมออนไลน

นอย หมายถึง ผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไดคะแนนสูง 

จะเปนผูตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลนไดคะแนนนอย และเปนไป

ในทางตรงกันขามสําหรับผูตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนได

คะแนนตํ่า ตามสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลเชิงบวกตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน อยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ .068 ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ.105  จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหไมเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน คือการ

ที่บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร และการ

สนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนของตนมาก เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางบวกตอทัศนคติ

ในการเลนเกมออนไลน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งทั้งทิศทางและนัยสําคัญทางสถิติไมเปนไป

ตามสมมติฐานที่วางไว แตพบผลวา ปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนนั้นสงผล
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ทางออมตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน ผานตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ซึ่ง

ตีความโดยสรุปไดวา แมผูตอบจะรับรูถึงการยอมรับสนับสนุนจากเพื่อนของตนก็ตามแตไม

สามารถอนุมานถึงการเปนสาเหตุของการมีทัศนคติที่ตอตานการเลนเกมออนไลน เหตุผลหนึ่งเปน

เพราะทัศนคติเปนเร่ืองสวนบุคคล แมวัยรุนเปนวัยทีต่องการความยอมรับสูงและคลอยตามกลุมได

งาย ซึ่งตามแนวการทบทวนวรรณกรรมผูที่มีความรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับในระดับที่พอใจ

นั้น นาจะเปนผูที่ไมจําเปนตองแสวงหาการยอมรับจากแหลงอ่ืนในท่ีนี้คือการเลนเกมออนไลน 

เนื่องจากเกมออนไลนในปจจุบันพัฒนาตัวเกมใหสามารถรองรับกลุมทางสังคมและผูที่มีความ

สนใจคลายๆกันเกิดเปนชุมชนออนไลนได แตจากผลการวิเคราะหนั้นไมสามารถอนุมานถึงความ

เกี่ยวของของประเด็นดังกลาวได จึงมีความเปนไปไดถึงความรูสึกพึงพอใจในการเลนเกมออนไลน 

หรือเปลี่ยนลักษณะตัวแปรจากการรับรูการยอมรับทางสังคมจากเพ่ือนเปนไปในลักษณะที่เจาะ

เขาหากลุมเปาหมายท่ีเลนเกมออนไลนและมีกลุมเพื่อนออนไลนถึงความสัมพันธกับกลุมเพื่อน

ดังกลาวในการวิจัยคร้ังตอไป 

จึงสรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลปฎิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ การรับรู

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากไมไดเปนผูมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนอย 

 

5.1.17  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 17 

สมมติฐานที่ 17 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางบวกตอการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 

สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่รับรูถึงการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของตน

นั้น คือ การที่บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร 

และการสนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนของตนมาก เปนปจจัยเหตุใหเกิด การบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโก คือ ผูที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย 

ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนด กลาวคือ 

ผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากเปนผูที่ตอบขอคําถาม

เร่ืองปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกไดคะแนนมากและเปนไปในทางตรงกันขามกันกับผูที่ตอบ

ขอคําถามเร่ืองปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไดคะแนนนอยจะเปนผูตอบขอ

คําถามเร่ืองปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกไดคะแนนนอยเชนกัน ตามสมมติฐานที่ไดวางไว

จากการทบทวนวรรณกรรม 
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ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผายการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลเชิงบวกตอตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ .146 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ.05  จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตนผล 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน คือการที่
บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร และการ
สนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนของตนมาก เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปร
การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก คือ ผูที่มีการรูจักตนเองและยอมรับวาตนเองมีลักษณะที่คงที่และ
ตอเนื่องมาต้ังแตปฐมวัย ในขณะเดียวกันนั้นก็เขาใจถึงบทบาทของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรม
ของตนกําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเอกลักษณ (Ldentity) สําหรับการบรรลุเอกลักษณ
แหงอีโกนั้น คือการรับรูความหมายที่เกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืนในบริบทของสังคมที่ตนเปนผูอาศัย
อยู ซึ่งการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการบรรลุเอกลักษณ 
เนื่องจากการยอมรับจากเพื่อนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบุคคลเขาใจเอกลักษณและความเปนตัวของ
ตัวเอง ผูที่มีการรับรูการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนมากจึงเปนผูที่สามารถจะบรรลุเอกลักษณแหง
อีโกไดดีกวาผูที่รับรูการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนนอย จากการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหในงานวิจัยช้ินนี้ และสอดคลองกับงานวิจัยช้ินอ่ืนๆเชนงานวิจัยของ นพมาศแซ
เซี้ยว(2550:285-287)พบวาผลจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันแสดงใหเห็นวาตัว
ทํานายฝายสถานการณที่สําคัญในการทํานายเอกลักษณแหงตนของผูใหญวัยกลางคนเรียงจาก
มากไปนอยไดแกการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนความสัมพันธระหวางบิดามารดากับ
บุตรและความสัมพันธระหวางคูสมรสโดยสามารถทาํนายเอกลักษณแหงตนของผูใหญวยักลางคน
ในกลุมรวมได31.8% และทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีอายุปานกลาง(36-45 ป) 41.8% และ
งานวิจัยของบังอรโสฬสและอัจฉราวงศวัฒนา มงคล (2539: 195-203) ศึกษาพบวาผูบริหารที่มี
เอกลักษณแหงอีโกที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานรวมไปถึงการไดรับ
มอบหมายใหมีอํานาจในตําแหนงของตนเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลเดนชัดตอความรูสึกและ
ทัศนคติที่มีตองาน 

จึงสรุปไดวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ การรับรู
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากเปนผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก 

 
5.1.18  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 18 
สมมติฐานที่ 18 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางลบตอการติดเกม

ออนไลน 
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 สมมติฐานดังกลาวมีความหมายถึง ผูที่รับรูถึงการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของตน

นั้น คือ การที่บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร 

และการสนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนของตนมาก เปนปจจัยเหตุใหเกิดการติดเกมออนไลน คือ 

การขาดการควบคุมความรูสึก ความตองการในการเลนเกมออนไลนนอย กลาวคือผูที่ตอบขอ

คําถามเร่ืองปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไดคะแนนมากเปนผูที่ตอบขอคําถาม

เร่ืองปจจัยการติดเกมออนไลนไดคะแนนนอย และในทางตรงกันขามที่ตอบขอคําถามเรื่องปจจัย

การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไดคะแนนนอยเปนผูที่ตอบขอคําถามเร่ืองปจจัยการติด

เกมออนไลนไดคะแนนมาก จากสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลจากการรวิเคราะหขอมูลโดยผานการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ตัวแปรการรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลเชิงลบตอตัวแปรการติดเกมออนไลน อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานขางตน โดยมีคาของขนาดอิทธิพลเทากับ -.044 ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ .078  จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหเปนไปตาสมมติฐานที่ไดวางไวในขางตนผล 

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน คือการที่

บุคคลรับรูวาตนเคยไดรับหรือคาดหมายวาจะไดรับ การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร และการ

สนับสนุนทางอารมณ จากเพื่อนของตนมาก เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางลบตอตัวแปรการ

ติดเกมออนไลน คือการไมสามารถควบคุมความตองการในการอยากเลนเกมออนไลนของตนเอง

ได อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานขางตน แมทิศทางของตัวแปรการรับรูการ

ยอมรับทางสังคมจากเพื่อนตอตัวแปรการติดเกมออนไลนจะเปนไปตามสมมติฐานที่วางไวคือมี

ทิศทางเชิงลบ แตมีผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน ขอสังเกตของผลการ

วิเคราะหคือ ถึงแมตัวแปรการรับรูการยอมรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนจะไมมีอิทธิพล

ทางตรงตอการติดเกมออนไลน แตพบผลทางออมผานตัวแปรการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และอีก

ประการคือ เกมออนไลนในปจจุบันสรางและพัฒนาใหดึงดูดวัยรุนซ่ึงแสวงหาการยอมรับ ดวยการ

สรางสังคมในเกมออนไลน สรางกลุมและสังคมข้ึน ดังนั้นตามทฤษฎีนั้นตัวแปรการรับรูการยอมรับ

ทางสังคมจากเพื่อนจึงมีบทบาทในการลดความตองการแสวงหาการยอมรับ แตไมพบผลดังกลาว

ในงานวิจัยช้ินนี้ แตระดับของนัยสําคัญทางสถิติไมไดสูงมากเกินไป จึงอาจอนุมานไดบางสวนวา

อันที่จริงนั้นการรับรูสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนนัน้เปนปจจัยที่สามารถลดการติดเกมออนไลนได 

แตจุดที่ตองสนใจคือกลุมเพื่อนในเกมออนไลนเอง มีสวนสําคัญสําหรับปจจัยดังกลาว หากตัว

แปรเปล่ียนเปนลักษณะการรับรูการยอมทางสังคมออนไลน นาจะสามารถมุงประเด็นไดชัดเจนข้ึน 
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จึงสรุปไดวาผลจากการวิเคราะหขอมูลปฏิเสธสมมติฐานที่ไดวางไว กลาวคือ การรับรูการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากไมไดเปนผูที่มีการติดเกมออนไลนนอย 

 

5.2  การสรุปและอภิปรายผลในประเด็นสําคัญ 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 พบประเด็นสําคัญซ่ึงเปนปจจัยเชิงเหตุที่กอใหเกิดการ

ติดเกมออนไลน โดยสามารถนํามาสรุปเปนแนวทางสําคัญเพื่อมุงประเด็นในการจัดการกับปญหา

การติดเกมออนไลนในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดแบงหัวขอตามความสําคัญของตัวแปร

เชิงเหตุ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลนั้น เมื่อทําการตัดเสนทางที่ไมมีนัยสําคัญออกไปและพบผล

ปจจัยที่มีผลโดยตรงตอการติดเกมออนไลนคือ 1) ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 2) การบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก 3) การเชื่ออํานาจในตน ซึ่งผูวิจัยถือวาปจจัยดังกลาวเปนตัวชี้วัดที่สําคัญจึง

อภิปรายตามลําดับดังกลาว รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว 

 

5.2.1  ปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

 ปจจัยทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนั้น มีอิทธิพลเชิงบวกตอการติดเกมออนไลน ดวย

ขนาดอิทธิพล .75 ตัวแปรทัศนคติเปนตัวทํานายพฤติกรรมการติดเกมออนไลนกลาวคือผูที่มี

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมากเปนผูติดเกมออนไลนมากดังนั้นกลุมเส่ียงคือผูที่มีทัศนคติใน

การเลนเกมออนไลนมาก โดยพบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่ทําใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนั้น

ไดแก การเช่ืออํานาจในตน (-.099) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (-.105) และการบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโก (-.384)  

ในปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกที่เปนปจจัยเชิงเหตุตอการมีทัศนคติในการเลนเกม

ออนไลนนั้นนั้นพบความสัมพันธทางออมของตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรสุขภาพจิต ตัวแปรการเล้ียงดู

แบบรักสนับสนุนใชเหตุผล ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ผานทางการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโกมีผลตอตัวแปรทัศนคติในการเลนเกมออนไลน กลาวคือ การบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโกมีผลทําใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนที่นอย โดยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้นมี

สาเหตุหรือปจจัยเหตุมาจาก การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนที่มาก การรับรูการสนับสนุนทางสังคม

จากเพื่อนที่มากและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งผลการวิเคราะหในงานวิจัยช้ินนี้สอดคลองกับทฤษฎี

พัฒนาการทางจิตสังคมของErikson (1968) จึงกลาวโดยสรุปถึงประเด็นแรกคือ ผูปกครองควรใช

วิธีการเล้ียงดูแบบสนับสนุนและใหเหตุผลแกบุตรหลานในการดูแลในการใหรางวัลและลงโทษ
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รวมทั้งใหความรักความอบอุนเปนเบ้ืองตนซึ่งสุขภาพจิตมีผลเกี่ยวของกับการอบรมเล้ียงดูอยาง

แยกกันไมออก และการดูแลเอาใจใสจะทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการและการปรับตัวรวมทั้งการ

ยอมรับจากเพื่อนของตนผลในทายทีสุ่ด ทั้งหมดทําใหเด็กพัฒนาการทางจิตสังคมที่ตอเนื่องจนเกิด

การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกในทายที่สุด 

ในประเด็นลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนพบความสัมพันธทางออมอ่ืนๆที่มีผลตอทัศนคติ

ในการเลนเกมออนไลนโดยผานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนไดแก ปจจัยสุขภาพจิต และปจจัย

การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล กลาวคือผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงนั้นจะเปนผูที่

มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนทั้งนี้ปจจัยสาเหตุที่ทําใหเกิดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนใน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดแก สุขภาพจิตที่ดี และการอบรมเล้ียงดูแบบรัก เอาใจใส ให

รางวัลและทําโทษอยางมีเหตุผล ทําใหเด็กรูจักเหตุรูจักผล อารมณคงที่ทําใหเด็กมีพัฒนาการและ

รูสึกวาตนสามารถควบคุมส่ิงตางๆไดเพื่อไปยังเปาหมายท่ีวางไว ทําใหไมไถลออกนอกทาง ในที่นี้

ทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนั้น เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการติดเกมออนไลน ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนเปนปจจัยที่ทําใหทัศนคตินอยลง จึงเปนการสมควรท่ีผูปกครองตองดูแลเอาใจใสและ

ใชเหตุผลในการอบรมบุตรหลานซึ่งผลคือไดทราบถึงลักษณะสุขภาพจิตของบุตรหลานอีกดวย 

และในทายที่สุดบุตรหลานจะพัฒนาเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนและทําใหเปนผูเส่ียง

นอยในการติดเกมออนไลน 

ประเด็นสุดทายที่เปนปจจัยสาเหตุตอการมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนคือปจจัยการ

เชื่ออํานาจในตน การเช่ืออํานาจในตนนั้น ทําใหเด็กมีความเชื่อวาตนสามารถทําส่ิงตางๆได เช่ือวา

ตนเปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เช่ือวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเอง

เปนผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลที่ตามมาได ดังนั้นเด็กที่มี

ลักษณะการเชื่ออํานาจในตนสูง จะเปนผูที่ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ ในชวงวัยรุนตอนปลายนั้น 

เด็กแสวงหาการยอมรับนับถือ มุงสรางความสําเร็จและช่ือเสียงใหแกตนเอง เพื่อแสดงถึงความมี

ตัวตน ซึ่งเปนวัยที่เส่ียงตอการมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค อีกทั้งเห็นความสําคัญของเพื่อนมาก

ที่สุด มีผูเลนเกมออนไลนจํานวนมากท่ีเลนเกมออนไลนเพื่อลบปมตางๆทางสังคม เชนการไม

ประสบความสําเร็จทั้งเร่ืองการงานการเรียน การไมเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน ปจจัยทัศนคติใน

การเลนเกมออนไลนเปนตัวช้ีวัดการติดเกมออนไลนที่สําคัญที่สุดในงานวิจัยช้ินนี้ ดังนั้นปจจัยการ

เช่ืออํานาจในตนที่มากซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนที่นอยลงยอม

หมายถึงการติดเกมออนไลนที่นอยลงเชนเดียวกัน 
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ภาพท่ี 5.1  แสดงผลการวิเคราะหเสนทางของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

 
5.2.2  ปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 

 ปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้น เปนปจจัยสาเหตุเชิงลบที่มีผลตอการติดเกม

ออนไลน ดวยขนาดอิทธิพล -.090 ดังนั้นปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกจึงเปนตัวทํานายการ

ติดเกมออนไลน ซึ่งหมายถึงผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมากจะเปนผูติดเกมออนไลนนอย 

ดังนั้นผูที่เปนกลุมเส่ียงในการติดเกมออนไลนคือผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนอยซ่ึงตาม

ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมนั้นเปนพัฒนาการของบุคคลต้ังแตแรกเกิดซึ่งเมื่อเขาสูอายุ 13-19 

ป หรือวัยรุนนั้น บุคคลจะแสวงหาความเปนตัวเอง เอกลักษณแหงตนและการยอมรับจากผูอ่ืน ซึ่ง

ในงานวิจัยช้ินนี้พบปจจัยเชิงสาเหตุของการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกคือ ปจจัยสุขภาพจิต (.575) 

ปจจัยการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล (.146) และปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อน (.068)  

 ปจจัยสุขภาพจิตเปนปจจัยเชิงเหตุตอการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ซึ่งพบผลในงานวิจัย

ชิ้นนี้ การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้นทําใหบุคคลสามารถเขาใจตนเองซึ่งทําใหสามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสุข โดยพัฒนาการทางจิตสังคมนั้นเปนส่ิงที่ตอเนื่องเร่ือยมา สุขภาพจิตที่คงที่ตอเนื่อง

เปนส่ิงกระตุนใหเด็กเกิดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ซึ่งในงานวิจัยพบผลวาตัวแปรสุขภาพจิต
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เปนปจจัยเชิงเหตุและเปนตัวทํานายการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกที่สําคัญอันดับแรกสอดคลอง

ทฤษฎีของ Erikson (1968) ที่ไดกลาวไววาผูมีพัฒนาการทางอารมณเชิงสังคมจนบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโก เปนผูที่ปรับตัวไดดีและมีสุขภาพจิตดี 

 ปจจัยการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลเปนปจจัยเหตุที่ทําใหเกิดการบรรลุเอกลักษณ

แหงอีโกที่พบในงานวิจัยช้ินนี้ การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนั้นทําใหบุคคลสามารถเขาใจตนเองซึ่ง

ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยพัฒนาการทางจิตสังคมนั้นเปนส่ิงที่มีการพัฒนา

ต้ังแตแรกเกิดซึ่งเมื่อผานมาถึงอายุชวง 13-19 ป จะเขาสูวัยรุนเด็กจะมีพัฒนาการทางดานรางกาย

ที่เหมือนผูใหญแตสภาพจิตใจยังไมพนจากความเปนเด็ก ทําใหเด็กในชวงวัยนี้มีความตองการ

ความอยาก การตองการทดลองประสบการณใหมๆ การแสวงหาการยอมรับจากเพื่อน ดังนั้น

ปญหาสังคมที่เกิดจากวัยรุนอาจเกิดไดจากวัยรุนเหลานั้นตองกานคนหาตัวตนของเขา และใช

พฤติกรรมเบ่ียงเบนตางๆในการสรางความเดนใหเปนที่รูจักในหมูเพื่อนฝูง ดังนั้นผูปกครองควร

เปดใจใหกวาง เห็นอกเห็นใจ ดูแลเอาใจใส ใชเหตุผลในการดูแลและยินยอมใหเด็กลองกระทํา

ตามความคิดอยางมีกรอบ ผลจากการเล้ียงดูอยางเหมาะสมในอดีตตอเนื่องเร่ือยมาจะเปน

พื้นฐานที่ทําใหเด็กปรับตัวไดเปนอยางดีและบรรลุเอกลักษณแหงอีโกในทายที่สุด ซึ่งเกมออนไลน

นั้นออกแบบมารองรับความตองการการยอมรับ มีระบบกลุมสังคมและสรางใหประสบความสําเร็จ

ได ดังนั้นผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกยอมไมจําเปนหรือจําเปนนอยที่จะตองแสวงหาการ

ยอมรับจากแหลงอ่ืน เนื่องจากเปนบุคคลที่เขาใจตัวเองเปนอยางดี 

 ปจจัยการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเปนปจจัยเหตุที่ทําใหเกิดการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก กลาวคือในงานวิจัยพบวาหากบุคคลที่มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนมากจะเปนผูที่มีการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ซึ่งวัยรุนเปนวัยที่ตองการความยอมรับจาก

เพื่อนอยางมาก และพัฒนาการทางจิตสังคมจะพัฒนาไปสูการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกคือการที่

บุคคลเขาใจตนเองวาตนเองเปนผูที่มีความมั่นคงและพัฒนาตอเนื่องมาจากอดีต สวนผลักดัน

สําคัญคือการยอมรับจากเพื่อน โดยจะทําใหบุคคลมีพัฒนาการอยางตอเนือ่งดวยสภาพแวดลอมที่

เสถียรซ่ึงตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ดังนั้นอาจกลาวไดวาผูที่รับรูวาเพื่อนตนยอมรับ

จะเปนผูที่บรรลุเอกลักษณแหงอีโก  
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 5.2.3  ปจจัยการเชื่ออํานาจในตน 
 ปจจัยการเชื่ออํานาจในตนนั้นเปนปจจัยเชิงเหตุตอการติดเกมออนไลนซึ่งมีขนาดอิทธิพล

ขนาด -.141 ดังนั้นปจจัยการเช่ืออํานาจในตนเปนตัวทํานายการติดเกมออนไลน กลาวคือผูที่มี

ลักษณะเช่ืออํานาจภายในตนสูงจะเปนผูติดเกมออนไลนนอย การเชื่ออํานาจในตน คือ ผูที่เช่ือวา

เช่ือวาตนเปนผูกําหนดส่ิงตางๆไดตามความพยายาม เช่ือวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจาก

ตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน โดยตนเองมีความสามารถมองเห็นและทํานายถึงผลที่ตามมาได เปน

เหตุปจจัยเชิงลบที่มีอิทธิพลตอ ปจจัยการติดเกมออนไลน คือ ผูที่ควบคุมอารมณ ความรูสึก ความ

อยากที่จะเลนเกมออนไลน โดยลักษณะของเกมออนไลนนั้น เปนส่ิงที่สรางมาเพื่อดึงดูดผูใชใหเกิด

การเสพติดดวยกระบวนการการใชแรงจูงใจและใหรางวัลแบบสุม ซึ่งในปจจุบัน เกมออนไลนนั้น

พัฒนาตัวเกมใหผูใชสามารถสมมุติบทบาทของตนเขาไปในโลกจําลอง และมีผูใชจํานวนมากที่ใช

เกมออนไลนเพื่อนลบปมทางสังคม เชนการไมเปนที่ยอมรับทางสังคม ความไมประสบความสําเร็จ

ทั้งทางการงานและทางสังคม สําหรับเด็กในชวงวัยรุนที่แสวงหาการยอมรับนั้น จึงเปนวัยที่เส่ียงที่

จะติดเกมออนไลนได ตัวแปรการเช่ืออํานาจในตนนั้นหมายถึง ที่เชื่อวาเชื่อวาตนเปนผูกําหนดส่ิง

ตางๆไดตามความพยายาม เชื่อวาส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนกับตนนั้นเกิดจากตนเองเปนผูกระทําทั้งส้ิน ซึ่ง

สําหรับบุคคลกลุมที่มีความเช่ืออํานาจภายในตนสูงนั้น มักจะไมยอมแพและไมยอทอตออุปสรรค 

เช่ือวาตนสามารถทําส่ิงตางๆไดดวยความพยายาม จึงทําใหเด็กที่มีลักษณะเชื่ออํานาจภายในตน

สูงจะเปนผูที่สามารถฝาฟนอุปสรรคในชีวิตจริงไดดี แตกตางกับเด็กที่มีลักษณะเชื่ออํานาจภายใน

ตนตํ่า อาจยอมแพและมุงไปใชเกมออนไลนในการสรางความยอมรับและความสําเร็จจากการเลน

เกมออนไลนจะชวยใหเด็กรูสึกถึงอํานาจของตนเองในการจัดการส่ิงตางๆที่ตนไมประสบ

ความสําเร็จในชีวิตจริง  

 

ภาพท่ี 5.2  แสดงผลการวิเคราะหเสนทางของปจจัยที่มีผลการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก 
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ภาพท่ี 5.3  แสดงผลการวเิคราะหเสนทางของปจจัยการเช่ืออํานาจในตนตอปจจัยการติดเกม 

                  ออนไลน 

 

5.3  การนําขอสรุปสูการปฏิบัติ 
 

 จากขอสรุปที่ไดจากการวิจัยชิ้นนี้ ประเด็นสําคัญที่เปนปจจัยเหตุที่มีอิทธิพลตอการติดเกม

ออนไลนคือ ทัศนคติในการเลนเกมออนไลน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และการเช่ืออํานาจใน

ตน ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอการติดเกมออนไลน โดยปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการ

มีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนและการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกคือ ปจจัยสุขภาพจิตและการ

เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล และปจจัยการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกรวมกับลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน เปนตัวแปรที่กอใหเกิดการมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลนที่นอย เม่ือทราบถึง

ผลการวิเคราะหเสนทางดังกลาว จึงไดขอสรุปในการนําผลมาวิเคราะหวิจารณถึงนโยบายภาครัฐที่

เกี่ยวของ รวมทั้งขอเสนอแนะในระดับ ตนเอง ครอบครัว ระดับโรงเรียน และระดับรัฐ ซึ่งเปนไป

ตามวัตถุประสงคในการวิจัยชิ้นนี้ 

 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับผูที่ติดเกมออนไลน 

 ผลการวิเคราะหของงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ประเด็นสาเหตุของการติดเกมออนไลนไปที่ ทัศนคติใน

การเลนเกมออนไลน การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ลักษณะเช่ืออํานาจภายในตน โดยมีปจจัย

รากฐานมากจากสุขภาพจิตและการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล ดังนั้นกลุมเส่ียงคือผูที่ชอบ

เกมออนไลน และไมรูจักความเปนตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี ขอคําถามของปจจัยการติดเกม

ออนไลนนั้นเปนขอคําถามในลักษณะรายงานผลดวยตัวเอง ดังนั้นผูที่พบวาตนเองติดเกมออนไลน

ควรปฏิบัติคือ 

1) มองหากิจกรรมที่ตนเองสนใจ นอกเหนือจากการเลนเกมออนไลน มนุษยมี

ความสามารถในการเรียนรูและความสนใจอันหลากหลาย การใชเวลากับตัวเองและลองคนหาใน

ส่ิงที่ตนเองสนใจหรือถนัดนอกเหนือการเลนเกมออนไลนและลองศึกษา ลองปฏิบัติ อาจพบส่ิงที่

INS  ADD
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สามารถตอบสนองความตองการของตนเองได นอกจากแกปญหาการติดเกมออนไลนยังสรางการ

บรรลุเอกลักษณแหงตน กิจกรรมอ่ืนๆเชน ศิลปะ ดนตรี งานอดิเรกอ่ืนๆที่พึงประสงค 

2) ลองมุมมองใหม ในที่นี้หมายถึงการลองไปในท่ีที่ไมเคยอยูหรือเคยไป อาจพบ

ขอคิดหรือแนวทางตางๆได รวมทั้งการเปล่ียนตัวเองออกจากสภาพแวดลอมเดิม การพบ

บรรยากาศเดิมๆอาจทําใหยากตอการไมคิดถึงการเลนเกมออนไลน ซึ่งการลองเปล่ียนกลุมหรือ

สภาพแวดลอมอาจเปนทางออกใหกับการเลิกการเลนเกมออนไลน 

3) ต้ังกฎเกณฑใหกับตนเอง เชนจะไมเลนจนกวาจะทําอะไรบางอยางสําเร็จ ใน

กรณีที่พบวาตนเองชอบการเลนเกมออนไลนมากและไมสามารถควบคุมได การต้ังและสราง

ระเบียบใหกับตนเอง เปรียบเสมือนการใหรางวัลกับตนเอง สรางคุณคาใหกับตนเองอาจเปน

ทางออกใหกับปญหาการติดเกมออนไลนได 

4) เขารับการบําบัด ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมตนเองไดเลยนั้น ควรเขารับการ

บําบัดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สม หรือ กรมสุขภาพจิต 

 
5.3.2  ขอเสนอแนะในระดับครอบครัว 

 รากฐานสําคัญที่สุดของมนุษยคือครอบครัว ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้ชี้ผลอยางมีนัยสําคัญถึง

ความเปนตัวแปรสาเหตุของการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลที่เปนจุดเร่ิมตนของปจจัยอ่ืนที่

สําคัญ ทั้งการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซึ่งทั้งสองปจจัยกอใหเกิด

ความเขาใจตนเองและมุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนผลใหเกิดการติดเกมออนไลนที่นอย 

วิธีที่ถูกตองคือการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล ชวงวัยรุนเปนชวงที่ยากลําบากสําหรับเด็ก

ความตองการทางดานรางกายและอารมณที่ตองการความยอมรับ แตดวยประสบการณที่ยังไมพน

วัยเด็กทําใหเด็กเกิดความสับสนและอาจมีพฤติกรรมที่นอกลูนอกทางไดงาย พอแมควรมีความ

เขาใจและใหโอกาส อยาใชกฎเกณฑของตนเองทั้งหมด ควรเปดโอกาสใหเด็กไดรวมสราง

กฎเกณฑในเร่ืองที่ตนสามารถจะรับผิดชอบได เพื่อสรางลักษณะควบคุมตนและเม่ือเด็กเขา

ใจความเปนตัวเองแลว เด็กจะสามารถบรรลุเอกลักษณแหงอีโกไดและเปนเด็กที่มีแนวโนมในการ

ติดเกมออนไลนตํ่า ผูปกครองควรสรางกฎระเบียบและสรางวินัยใหกับบุตรหลานต้ังแตเด็กจนเขาสู

วัยรุนถึงเวลาการเลนหรือคาใชจายในการเลน อาจสรางเงื่อนไขในการเลนเกมข้ึนเชนการทํา

การบานใหเสร็จกอน สรางใหเด็กรูจักหนาที่และรูจักควบคุมตนเอง พอแมควรศึกษาการเลนเกม

ออนไลนดวยสวนหนึ่งเพื่อสามารถรูเทาทันแลเขาใจบุตรหลานของตนได 

ผูปกครองควรหมั่นดูแลเอาใจใสสังเกตความเปล่ียนแปลงทางดานอารมณของเด็ก 

เนื่องจากวัยรุยเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระและฮอรโมนในรางกาย สุขภาพจิตที่ดีจะ
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กอใหเกิดลักษณะที่พึงประสงค พอแมควรดูแลใสใจเด็กอยางสม่ําเสมอและใหคําปรึกษาใน

เร่ืองราวตางๆ มีความอดทนตอเร่ืองราวและสนับสนุนความคิดของเด็กอยางใชเหตุใชผล ซึ่ง

สุขภาพจิตที่ดีนั้นนอกจากจะชวยใหบุคคลพัฒนาไปอยางราบร่ืนแลว ยังเปนตัวบงชี้การมี

พฤติกรรมพึงประสงคตางๆ สภาพแวดลอมในบานเปนส่ิงสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดี 

เด็กที่มีอารมณมั่นคงและรับรูถึงการสนับสนุนในความคิดการกระทําอยางมีเหตุผลของตน ยอม

เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเกมออนไลนนอย ซึ่งผลจากการมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นกอใหเกิดการ

เรียนรูและเขาใจตนเองอยางตอเนื่องไมโดนความเครียดหรือความวิตกกังวลมาขัดขวางทําใหเด็ก

เปนผูเขาใจตนเอง พรอมยอมรับความเปล่ียนแปลงและเปนผูใหญที่ดีในอนาคต 

ในประเด็นที่วัยรุนกังวลและรูสึกเครียดคือการเปนทีย่อมรับของสังคม เด็กจํานวนไมนอยที่

ใชพฤติกรรมเบ่ียงเบนตางๆเพื่อสรางความเดนดังใหกับตัวเอง ซึ่งที่มาของปญหาดังกลาวสวนหนึ่ง

เกิดมาจากการตองการเปนที่ยอมรับของสังคมและหมูเพื่อนของตน การเล้ียงดูแบบใชเหตุผลและ

รักสนับสนุนของผูปกครองนั้นทําใหเด็กเขาใจถึงความเปนเหตุเปนผลของการกระทํา ผูปกครอง

ควรใหความเขาใจและแนะนําการคบเพื่อนอยางกัลยาณมิตร ยอมรับเพื่อนของบุตรหลานและรัก

เปรียบเสมือนลูกของตน คอยตักเตือนไมใหพากันทําเร่ืองผิดและช่ืนชมเมื่อทําเร่ืองดีงาม การยก

ยองเพื่อนของบุตรหลานเทากับเปนการยกยองบุตรหลาน เด็กจะมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตและ

คบเพื่อนอยางเหมาะสม  

ปจจัยการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลเปนปจจัยที่มีความเก่ียวของโดยตรงตอ

ครอบครัว ดังนั้นบทบาทสําคัญที่สุดของครอบครัวคือการเล้ียงดูอยางเอาใจใสสม่ําเสมอ เขาใจ

บุตรหลานของตนและสนับสนุนใหกําลังใจ เชนนี้เด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่มีความสามารถอยูกับ

สังคมอยางมีความสุขและสามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง เปนผูมีภูมิคุมกันที่ดีในดาน

พฤติกรรมไมพึงประสงคและท่ีสําคัญที่สุดเปนผูที่ไมติดเกมออนไลน 

 สําหรับครอบครัวที่เล้ียงดูผูที่ติดเกมออนไลนนั้น ผลจากการวิจัยสามารถสรุปเปนแนวทาง

ในการดูแลบุตรหลานรวมทั้งมาตรการตางๆไดดังนี้ 

1) การลดการเขาถึงคอมพิวเตอร จากผลการวิจัยพบวากลุมทดลองรอยละ 85 

ใชคอมพิวเตอรสวนตัวในการใชเลนเกมออนไลนดังนั้นทางปองกันทางแรกคือ การลดชองทางการ

เขาถึงเพื่อลดทัศนคติในการเลนเกมออนไลน มาตรการเชน ใหคอมพิวเตอรเปนของสวนกลาง วาง

ไวในหองโถงหรือที่ที่สามารถดูแลไดงาย รวมถึงการไมใหมีเคร่ืองสวนตัว 

2) สงเสริมกิจกรรมประเภทอ่ืนที่ลูกสนใจ รวมถึงนําเสนอกิจกรรมตางๆที่มี

ประโยชนใหแกบุตรหลานเพื่อพัฒนาการบรรลุเอกลักษณแหงอีโกของเด็ก เนื่องจากเด็กชอบเลน
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เกมออนไลนนั้น เม่ือใชมาตรการแรกแตไมใหเด็กมีกิจกรรมอยางอ่ืนรองรับเวลาวางอาจทําใหเด็ก

เครียดและหาทางออกดวยวิธีอ่ืน พอแมตองใหความสนใจความอดทนและเขาใจเด็ก การออก

กําลังกายดวยกันหรือมีกิจกรรมรวมกันเปนทางออกสําหรับปญหานี้ 

3) มาตรการดานการเงิน หากเด็กเร่ิมมองหาแหลงเขาถึงอ่ืนๆเชนรานเกม

ออนไลน มาตรการดานการเงินคือการกําหนดคาใชจายใหกับเด็กเปนส่ิงจําเปน การกะปริมาณเงิน

ไมใหเด็กถือเงินที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป เปนส่ิงสําคัญ และหากเด็กยังมีพฤติกรรมที่ยังนาเปน

หวงมาตรการสุดทายคือ 

4) สงศูนยบําบัดผูมีปญหา ผูปกครองตองทําความเขาใจกับเด็กถึงความจําเปน

ในการบําบัดปญหาของเด็ก ตองกลาวถึงผลดีของการบําบัดและผลเสียของการติดเกมออนไลน

การสรางความเขาใจกับเด็กเปนส่ิงสําคัญเพื่อไมใหเกิดการชะงักของพัฒนาการ หรือการสรางปม

ดอยแกเด็ก พอแมควรสรางความรูสึกภูมิใจใหแกเด็กวาเด็กทําไดถูกตองแลวดีแลว เพื่อใหเด็กเกิด

ความผอนคลายและรับการบําบัด 

 
5.3.3  ขอเสนอแนะในระดับโรงเรียน 

 บานหลังที่สองของเด็กคือโรงเรียน มีผลการสํารวจพบวา เด็กไทยอยูในโรงเรียนนานที่สุด

เปนอันดับส่ีของโลกและมีครูอายุเฉลี่ยมากเปนอันดับสามของโลก จึงปฏิเสธไมไดวาวัฒนธรรม

ไทยนั้น ใหเวลากับเด็กในการไปโรงเรียนอยางมาก จึงหลีกเล่ียงไมไดถึงบทบาทและหนาที่สําคัญ

ในการพัฒนาเด็กตอจากครอบครัวของตัวเด็กเองบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กของโรงเรียนคือ

การสรางใหเด็กรูจักบทบาทและหนาที่ในความเปนนักเรียน ความเปนลูกที่ดี ความเปนศิษยที่ดี ซึ่ง

ส่ิงเหลานี้ไมสามารถหาไดจากการเรียนพิเศษ ในกระแสที่การศึกษาท่ีบานกําลังเพิ่มระดับความ

นิยมมากข้ึนเพราะการสิ้นศรัทธาในระบบโรงเรียนและการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการไดวาง

หลักสูตรแกนกลางไว ซึ่งเนื้อหาสาระโดยยอกลาวถึงการวางหลักสูตรในกลุมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

โดยวางระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลายไว 360 ชั่วโมง โดยมุงเนนการแนะแนว กิจกรรมอ่ืนๆ 

ในทางทฤษฎีนั้น กิจกรรรมตางๆเหลานี้เปนตัวสรางศักยภาพดานอ่ืนๆของมนุษยเชน ความเปน

ผูนํา ความมีน้ําใจ รูจักทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบ พื้นฐานอาชีพ ทักษะดานรางกาย ซึ่ง

กิจกรรมดังกลาว สรางใหเด็กรูจักตนเองและมีความมุงมั่นในการทําส่ิงตางๆ รูจักคิดแกปญหา 

รูจักปรับตัว กําหนดเปาหมายใหกับชีวิตได ซึ่งหากเปนไปตามหลักสูตรนั้น เมื่อเด็กจบการศึกษา

ดวยอายุ 17-19 ป เด็กจะเปนผูบรรลุเอกลักษณแหงอีโกและมีลักษณะพึงประสงคอ่ืนๆอยูอยาง

ครบถวน เชนการเชื่ออํานาจในตน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
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 ในทางปฏิบัตินั้น เนื่องจากแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ไดใหไวนั้นเปนขอแนะนํา

มิไดเปนขอบังคับซึ่งโรงเรียนมัธยมเอง มีความเปนอิสระสูงในการจัดการระบบการเรียนการสอน

ของตน ในการวิจัยนั้นผูวิจัยไดขอความรวมมือทางโรงเรียนโดยขอผานทางคาบแนะแนวของ

โรงเรียนจึงมีโอกาสไดพูดคุยถึงทิศทางของคาบกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือการเรียนการสอน พบวาใน

สวนกิจกรรมแนะแนวนั้น ความเห็นของอาจารยผูสอนในกิจกรรมแนะแนวตางเห็นตรงกันวา 

สภาพสังคมปจจุบันไดลดบทบาทของกิจกรรมนอกเหนือการเรียนการสอนออกไป เชนใชคาบ

กิจกรรมเหลานี้ในการสอนเพิ่ม มุงเนนวิชาการแตจิตใจของเด็กกลับไมไดรับการดูแล และตัว

กิจกรรมเองนั้น แมนโยบายหลักของทางกระทรวงจะแยกกิจกรรมเปนแนะแนวอาชีพ แนะแนวการ

เรียนและกิจกรรมแนะแนวสวนตัว แตความเปนอิสระของโรงเรียนในการจัดการคาบสอนทําให 

โรงเรียนสวนใหญใชกิจกรรมแนะแนวเปนเร่ืองการแนะแนวการศึกษาแทบทั้งส้ิน กิจกรรมอื่นใดใน

การสรางความรูความเขาใจตอตนเองแกเด็ก มักไมไดรับความสนใจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน

จะตองตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการมีกิจกรรมนอกเหนือการศึกษา ในการพัฒนา

เด็ก ซึ่งตามขอเท็จจริงนั้นในระยะ 5 ปใหหลังที่รัฐบาลปรับโครงสรางหลักสูตรในการสอบสวนกลาง 

พบวาเด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยที่ตํ่าลงทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ทํา

ใหเกิดประเด็นที่นาคนหาวา ทิศทางที่ดําเนินอยูถูกตอหรือไม การมุงเนนการเรียนเพ่ือสอบแขงขัน 

มีขอผิดพลาดประการใด และทิศทางที่ถูกตองควรเปนอยางไร เปนเร่ืองที่นาขบคิดอยางยิ่ง หาก

ตองการผูใหญที่สมบูรณในอนาคต 

 โรงเรียนเปนภาคสวนที่สําคัญอยางยิ่งในการหลอหลอมเด็ก ใหเกิดพัฒนาการและ

ลักษณะที่พึงประสงคตางๆ ซึ่งมีผลตออนาคตของชาติ โรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึงบทบาท

หนาที่ และความสําคัญของกิจกรรมนอกเหนือการเรียนการสอน ในการมีสวนชวยเสริมสราง

ทักษะชีวิต ใหเด็กเรียนรูและเติบโตสมวัยในทางที่ถูกตอง และเมื่อเด็กมีทักษะตางๆครบถวน ยอม

เปนบุคคลที่ไมติดเกมออนไลน 

 เมื่อโรงเรียนทราบถึงปญหาของเด็กที่ติดเกมออนไลนนั้นจากผลการวิเคราะหในงานวิจัย

ชิ้นนี้ โรงเรียนมีสวนสําคัญในการสรางเอกลักษณใหกับเด็ก การบรรลุเอกลักษณแหงอีโกเปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กไมติดเกมออนไลน แตหากเด็กมีปญหาติดเกมออนไลนแลว แนวทางที่

โรงเรียนสามารถทําไดมีดังนี้ 

1) สงขาวแกผูปกครอง บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวนั้นมีความสําคัญ

อยางยิ่ง ปญหาที่ไมจบส้ินคือ โรงเรียนโทษความผิดพลาดของผูปกครองและผูปกครองโทษความ

ผิดพลาดของโรงเรียน บทบาทควรเปล่ียนเปนการดูแลและรวมมือกัน เพราะจุดรวมของโรงเรียน
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และครอบครัวคือ ความรักความหวงใยตอตัวเด็ก ผูปกครองเมื่อทราบถึงปญหาควรแจงปญหาแก

โรงเรียนและในขณะเดียวกันหากโรงเรียนพบเจอปญหาก็ควรสงขาวแกผูปกครอง ทั้งนี้รวมถึงการ

ติดตามดูแล และสงขาวใหกับครอบครัวของเด็ก 

2) เพิ่มบทบาทใหแกเด็ก ศักยภาพของเด็กในวัยรุนนั้นเปนส่ิงที่สามารถพัฒนา

และเปนพลังในการดําเนินชีวิตได สําหรับเด็กที่มีปญหานั้น มักเปนผูที่รูสึกวาตนเองไมเปนที่

ยอมรับแกสังคม กิจกรรมนอกเหนือการเรียนเชน กิจกรรมลูกเสือ หรืออ่ืนๆ สามารถสรางบทบาท

และหนาที่ใหแกเด็กได การเพิ่มบทบาทเชน ใหเปนหัวหนาหมู หรือสรางภาระหนาที่บางประการ

ใหแกเด็ก รวมถึงบทบาทในชั้นเรียนเชนการใหเปนหัวหนาหอง จะทําใหเด็กรูสึกมั่นใจและรูสึกวา

ตนเองจัดการส่ิงตางๆได ซึ่งสอดคลองกับการมีการเชื่ออํานาจในตนในงานวิจัยชิ้นนี้ 

3) สอดสองดูแล เม่ือทราบถึงขอมูลของผูที่ติดเกมออนไลนนั้น ผูรับผิดชอบใน

ที่นี้หมายถึงโรงเรียนมีหนาที่ตองคอยสอดสองดูแลถึงกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน ติดตามใน

สวนที่โรงเรียนสามารถรับผิดชอบได และสงขาวกลับไปสูครอบครัวตามข้ันตอนแรก 

 
5.3.4  ขอเสนอแนะในระดับนโยบายรัฐ 
รัฐบาลมีหนาที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดสรรและกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ 

สภาพปญหาและสังคมที่เปล่ียนแปลงอยูทุกขณะ ทําใหเกิดความยากลําบากในการกําหนด

นโยบาย ปญหาการติดเกมออนไลนในวัยรุนนั้นเปนปญหาสังคมที่ขยายวงกวางมากข้ึน มิติในการ

ดูแลของภาครัฐทั้งในแงการปองกันและปราบปรามตองทําไปอยางควบคูกัน ซึ่งในทางปราบปราม

นั้นรัฐไดกําหนดนโยบาย โดยใหกระทรวงวัฒนธรรม รวมมือกับ กระทรวงมหาดไทย  ในการ

กําหนดเวลาปดเปดและอนุญาตใหเลนเกมของเด็กอายุตางๆโดยเนื้อหาคือ  

1) ใหเด็กตํ่ากวา 15 ป เขาใชบริการไดต้ังแตเวลา 14.00-20.00 น.ในวันจันทร-

ศุกร และต้ังแตเวลา 10.00-20.00 น.ในวันหยุดราชการหรือปดภาคเรียน  

2) ใหเด็กอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป แตไมเกิน 18 ปเขาใชบริการได ต้ังแต 14.00-

22.00 น.ในวันจันทร-ศุกร และต้ังแตเวลา 10.00-22.00 น.ในวันหยุดหรือปดภาคการศึกษา 

ดังนั้นกฎหมายมิไดบังคับใหสถานบริการ หรือรานอินเตอรเน็ทคาเฟ ตองปดเวลาไหนจึง

สามารถเปดใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแตกําหนดอายุและชวงเวลาใชบริการของเด็กและ

เยาวชนตามขอกําหนดดังกลาว ดังนั้นผูที่มีอายุ 18 ปข้ึนไปจึงสามารถเลนเกมออนไลนไดอยางเสรี 

ผลเชนนี้สืบเนื่องมาจากในอดีต ภาครัฐไดมีแนวนโยบายในการการปด Sever หรือระบบกลางเกม

ออนไลนของผูใหบริการเกมออนไลนในเวลากลางคืน ต้ังแตเวลา 22.00 – 06.00 น. ซึ่งเปน
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มาตรการที่ใชระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2546 – 30 กันยายน พ.ศ.2546 เพื่อเปนการบังคับ

โดยตรงไมใหเด็กและเยาวชนหมกมุนกับการเลนเกมออนไลน อันจะสงผลเสียตอรางกายและ

จิตใจ ซึ่งมาตรการดังกลาวไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทั้งผูใหบริการเกมออนไลน ผู

ใหบริการอินเตอรเน็ตในชวงเวลาดังกลาว แตในขณะเดียวกันนั้นมาตรการดังกลาวสงผลกระทบ

อยางมากตอผูใหบริการเกมออนไลนและผูใหบริการอินเตอรเน็ต โดยผลจากการวิเคราะหขอมูล

ของศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวา มาตรการปด Sever เกมออนไลนสงผลใหผูประกอบการเกม

ออนไลน ผูใหบริการอินเตอรเน็ต ผูประกอบการรานอินเตอรเน็ตตองสูญเสียรายไดกวา 304.5 

ลานบาท ในชวงเวลา 2 เดือนคร่ึงที่ทดลองใชมาตรการ (ขาวออนไลน.สืบคนวันที่ 2 กรกฎาคม 

พ.ศ.2553, การจัดระเบียบเกมออนไลนกระทบธุรกิจเกี่ยวของ 1.4 พันลานใน 1 ป ) ทําใหเจาของ

ลิขสิทธิ์ตองเขามาใหความรวมมือในการจัดการผลกระทบของเกมออนไลน เพราะกระทบโดยตรง

ตอรายไดตามสัญญาท่ีเจาของลิขสิทธิ์จะไดรับจากผูประกอบการเกม และสงผลตอการละเมิด

ลิขสิทธิ์ที่มีมากข้ึน เนื่องจากผูเลนหันไปใชบริการจาก Sever เกมออนไลนเถื่อนแทน ซึ่งทําใหผูเลน

เกมออนไลนไมจําเปนตองซ้ือโปรแกรมและไมตองเสียคาชั่วโมงใหแกผูใหบริการอินเตอรเน็ต และ

สําหรับผูใหบริการรานอินเตอรเน็ทคาเฟ ก็ไมตองจายคาลิขสิทธิ์เกมใหผูประกอบการเกมออนไลน 

ซึ่งผลกระทบตอเนื่องดังกลาวทําใหมาตรการนี้ตองยกเลิกและไมสามารถแกปญหาเด็กติดเกมได

ในที่สุด เนนย้ําถึงแนวทางงานวิจัยวาปญหาการติดเกมออนไลนเปนปญหาที่เกิดจากตัวเด็ก ซึ่งมี

ผลจากสภาพภาในจิตใจ และสภาพการเลี้ยงดูเปนสําคัญ การจํากัดชองทางการเขาถึงจึงไมเปน

การแกปญหาไดถูกจุด การสงเสริมการเล้ียงดูอยางรักสนับสนุนใชเหตุผล และการเพิ่มโอกาสให

เด็กเกิดการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก ควรเปนแนวทางในการแกไขปญหาของภาครัฐ ซึ่ง

แนวนโยบายในปจจุบันของภาครัฐจึงไมมีผลกระทบตอการประกอบกิจการอยางเชนในอดีต เนื่อง

ดวยการมีขอบังคับและมาตรการท่ีชัดเจนและสามารถควบคุมการใชบริการที่ไมเหมาะสมของเด็ก

และเยาวชนไดจากการมี พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนพ.ศ. ๒๕๕๑ รวมไปถึง กฎกระทรวง

วาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวง เร่ือง 

แตงต้ังนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๑ นโยบายดังกลาวเปนนโยบายที่มีความเปนรูปธรรม โดยเจาภาพหลักในการจัดการปญหา

คือกระทรวงวัฒนธรรมโดยอาศัยความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทยในสวนของ ฝายปกครอง

และเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย ถึงแมขอจํากัดในการทําผิดตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเปนความผิดทางปกครองซึ่งไมมีโทษทางอาญา มีโทษ

เพียงระงับใชใบอนุญาต อาจสงผลใหมีผูกลาฝาฝน แตภาครัฐไดใชชองทางตามพระราชบัญญัติ
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คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดดโทษทางอาญาแกผูประกอบการที่ละเมิดซ่ึงไดรับผลการตอบ

รับที่ดี และมีประสิทธิภาพในการจัดการปญหาในการไมอนุญาตใหเด็กเขาใชบริการเกมในเวลา

ดังกลาว ซึ่งผลจากทั้ง พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลไปยังผูใหบริการเกมออนไลนดวยกลาวคือ ผูใหบริการยอมโดน

บังคับภายใตกฎหมายทั้งสองเชนกัน 

นโยบายเชิงปองกันเชน พระราชบัญญัติภาพยนตรและวิดีทัศน พ.ศ.2551  ซึ่งกระทรวง

วัฒนธรรมรับผิดชอบการจัดเนื้อหาและประเภทของเกมใหเหมาะสมกับชวงวัยตางๆของเด็กโดย

แบงระดับออกเปน 7 ระดับ มเีนื้อหาคือ 

1)  เกมที่เหมาะสมกับผูเลนทุกวัย 

2)  เกมที่เหมาะสมกับผูเลนอายุ 3-5 ป 

3)  เกมที่เหมาะสมกับผูเลนอายุ 6-12 ป 

4)  เกมที่เหมาะสมกับผูเลนอายุ 13 ปข้ึนไป 

5)  เกมที่เหมาะสมกับผูเลนอายุ 15 ปข้ึนไป 

6)  เกมที่เหมาะสมกับผูเลนอายุ 18 ปข้ึนไป 

7)  เกมที่หามผูที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป เลน 

การจัดระดับดังกลาวเปนการปองกันการเขาถึงเนื้อหาของเกมที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม แต

ถึงแมมีการฝาฝน ภาครัฐก็ไมสามารถดําเนินคดีทางอาญาได ตามบทบังคับ เพียงแตอาศัย

ชองทางของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 อีกเชนกันในการ ดําเนินคดี ดังนั้นในสวนของ

นโยบายในเชิงปองกัน จึงเปนสวนที่มีความทาทาย และกลไกสําคัญในการกอใหเกิดการปองกันที่

ดีจึงเปนความตระหนักและจิตสํานึกของทุกภาคสวนในสังคม ตอปญหาการติดเกมออไนลน 

ผลเชิงประจักษจากงานวิจัยช้ินนี้พบวากลุมตัวอยางใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัว จํานวน 

368 คน (รอยละ 72.6) ใชบริการรานอินเตอรเน็ทหรือรานเกม จํานวน 84 คน (รอยละ 16.6) ซึ่งตัว

นโยบายในเชิงปราบปรามของรัฐบาลนั้น จากผลงานวิจัยนี้เปนการมุงประเด็นผิดจุด เพราะผูใช

สวนใหญจากผลการวิจัยเปนผูใชที่ใชงานคอมพิวเตอรอยูที่บานดวยเคร่ืองสวนตัว การจัดการใน

เชิงนโยบายปราบปรามจึงปองกันเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปไดเพียงรอยละ 17 เทานั้น 

ความทาทายของการกําหนดนโยบายคือ การเปนนโยบายสาธารณะแมไมมีกําไรหรือไมมี

ประโยชนตอบแทนก็ตองดําเนินการ นโยบายดานปราบปรามนั้นแมไมไดใหผลแกบุคคลสวนมาก

ตามขอมูลเชิงประจักษแตจําเปนตองมีการจัดทําและดําเนินการดวยเหตุผลที่ เด็กจํานวนนอย

ดังกลาวเปนสมาชิกโดยชอบธรรมของสังคม รัฐจึงมีหนาที่ดูแลและจัดการกับทุกสวน การกลาววา
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นโยบายดังกลาวลมเหลวจึงเปนเร่ืองที่ไมยุติธรรมนัก เพียงแตผลนั้นไมไดมุงประเด็นไปที่คนกลุม

ใหญ 

ผลเชิงประจักษสําคัญของผลการวิจัยที่สามารถแกปญหาไดนั้นสอดคลองกับภาครัฐที่มี

โครงการลงทะเบียนการเลนเกมอยางจํากัดช่ัวโมงเลน โดยการลงทะเบียนและอายุผูเลนซ่ึงมุงผล

ไปที่คนกลุมใหญในงานวิจัย ซึ่งผลการจัดต้ังนโยบายนั้นไมประสบความสําเร็จและลมเลิกไปดวย

ความไมพรอมของสภาพการณดังรายงานผลของกระทรวงวัฒนธรรม ตามหัวขอขาวของกระทรวง

วัฒนธรรมเม่ือวันที่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2553 (ขาวกระทรวงวัฒนธรรม.www.m-

culture.go.th สืบคนวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554) วาปญหาที่ตองเรงแกไขคือโปรแกรมจัดการ

สามารถควบคุมไดเฉพาะเกมออฟไลนหรือเกมแผนเทานั้น แตไมสามารถควบคุมเกมออนไลน 

เนื่องจากเซฟเวอร หรือระบบกลางสวนใหญอยูตางประเทศ ทั้งนี้ จากการหารือกับหนวยงานตางๆ 

เบ้ืองตนเห็นวาถาจะสรางโปรแกรมท่ีควบคุมเกมออนไลนนั้น ตองใชงบประมาณจํานวนมาก จะ

เรงหาขอสรุปวาจะสามารถใชโปรแกรมดังกลาวไดหรือไม เลขาธิการ คณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ กลาววา หนวยงานตางๆ ไดเสนอมาตรการแกไขปญหา เชน สรางจิตสํานึกของเด็กและ

ผูปกครองเก่ียวกับการเลนเกม อีกทั้งการทบทวนโครงการอีกคร้ังดวยเหตุผลประกอบคือหากจัดต้ัง

ข้ึนมาก็ไมสามารถยืนยันถึงการเลนของตัวบุคคลได สอดคลองกับแนวนโยบายในอดีตในการ

กําหนดอายุใหผูเลนที่มีอายุเกิน 18 ปมาลงทะเบียนเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ID) ที่บริษัท

ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) เพื่อใหผูเลนที่มีอายุเกิน 18 ปสามารถเลนเกมไดตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยไมถูกจํากัดเวลา แตมาตรการนี้ไมสามารถจัดการปญหาเด็กติดเกมได เนื่องจากเด็กมีชองทาง

ในการโกงบัตรประจําตัวประชาชน ของบุคคลในครอบครัวหรือผูที่มีอายุเกิน 18 ป ในการ

ลงทะเบียนแทน และมีการใชวิธีการอีกรูปแบบที่สงผลตอเด็กเชน การใหเด็กเลนเกมออนไลนแทน

ตนเอง เพื่อหวังผลในระดับตัวละครโดยอาจใหเด็กเปนคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆเชน Item ใน

เกมออนไลนนั้นๆ สภาวการณทั้งหมดจึงยอนกลับไปสูจุดที่เปนตนตอและสําคัญที่สุดคือการดูแล

เอาใจใสของครอบครัวในการสอดสองดูแลบุตรหลานของตนในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ชี้ใหเห็นประโยชนและโทษของเกมออนไลน 

การจัดระดับเกมซึ่งเปนนโยบายเชิงปองกันของกระทรวงวัฒนธรรม สอดคลองกับตัวแปร

ทํานายที่เปนเหตุสําคัญในการกอใหเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนนั้นคือ ตัวแปรการบรรลุ

เอกลักษณแหงอีโก ซึ่งการจัดเรทต้ิงนั้นนับลําดับตามความเหมาะสม ความรุนแรงและเนื้อหาของ

เกม เพื่อปองกันไมใหเกิดการเรียนรูที่ไมดีอันจะกอใหเกิดการสรางบุคลิกลักษณะความเปนตัวของ

ตัวเอง ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับผลการวิจัยในเชิงสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสม

และเอ้ือตอการพัฒนาการบรรลุเอกลักษณแหงตน 
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 กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะเจาภาพหลักในการแกปญหาไดประกาศแนวทางการแกไข

ปญหาการติดเกมไวในแถลงการณกระทรวงวัฒนธรรมเร่ืองนโยบายการดําเนินงานดานวัฒนธรรม 

มีใจความโดยยอคือ 1.ลดชองวางระหวางผูปกครอง เด็ก และเยาวชน โดยทําใหผูปกครองกาวทัน

เด็กและทําใหเด็กกาวทันเกม และ 2.ต้ังคณะกรรมการชุมชนดานส่ือปลอดภัยและสรางสรรค โดย

มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจ  กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย โรงเรียน ผูปกครอง เด็กและเยาวชน ผูประกอบการ และมี

วัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ในการเปนเจาภาพหลักในการ

แกปญหาซ่ึงแนวทางแรกน้ันถึงแมจะมีแนวนโยบายจากรัฐมนตรีแตขาดแผนงานรองรับวาการลด

ชองวางระหวางผูปกครองและเด็กมีแผนดําเนินการอยางไร และนโยบายท่ีสองเปนนโยบายเชิง

ปองกันที่อาศัยอํานาจบังคับตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังที่อภิปราย

ไวขางตนถึงกระบวนการในการจัดการตามกฎหมาย ซึ่งแมนโยบายแรกจะขาดแผนงานรองรับแต

แสดงใหเห็นถึงทิศทางที่สอดคลองกับงานวิจัยโดยเปนการเสริมแรงของตัวแปรการเล้ียงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผลในการจัดการปญหา เพราะการใชเวลาอยูดวยกันในครอบครัวยอมสรางความ

สนิทสนมและเปนการลดชองวางระหวางบุตรกับผูปกครองโดยผูปกครองที่ใชเหตุผลยังชวยใหบุตร

มีพัฒนาการที่ดีอีกดวย 

 แนวนโยบายของกระทรวงสาธรณสุขและกรมสุขภาพจิตนั้น เปนไปในเชิงการใหความรู

ความเขาใจถึงปญหาการติดเกมออนไลนและมุงเนนใหผูปกครองเขาใจถึงโทษและลักษณะของ

การติดเกมออนไลน ดวยวิธีการลดปริมาณการเลนของเด็ก ใหเจอสภาพท่ีเอ้ือตอการเลนนอย 

ประเด็นดังกลาวยอมหมายถึงการลดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเนื่องจากทัศนคติในเร่ือง

ตางๆหมายถึงการมีความรูสึกเชิงประเมินคาตอส่ิงหนึ่งๆ การที่ทําใหชองทางแคบลงยอมหมายถึง

การลดความรู ความรูสึกและความพรอมการกระทําในพฤติกรรมลงไดดวย จึงมีความสอดคลอง

กับงานวิจัยในสวนตัวแปรการมีทัศนคติในการเลนเกมออนไลน 

 นโยบายในเชิงปองกันและปราบปรามของทางภาครัฐนั้นตองคํานึงถึงการลดชองทาง

ไมใหเด็กเกิดทัศนคติในการเลนเกมออนไลนเปนเบ้ืองตน ซึ่งเปนส่ิงที่ทาทายเนื่องจากเกมออนไลน

ไดรับการออกแบบใหเกิดการเสพติดไดงายและเด็กในชวงวัยรุนก็มีความตองการที่ตอบสนองได

ดวยการเลนเกมออนไลนไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนเร่ืองการยอมรับ การประสบความสําเร็จและ

การมีตัวตนหรือเอกลักษณในตนเอง ดังนั้นการที่รัฐออกนโยบายในเชิงปราบปรามนั้น อาจไมได

ผลเนื่องจากการที่เด็กไดสัมผัสกับการเลนเกมออนไลน มีแนวโนมสูงที่เด็กจะพอใจคือทาง

ผูเกี่ยวของเองเปนฝายเสียเปรียบดังนั้นหากคิดในเชิงควบคุมหรือปราบปรามนั้น ผลในทายที่สุด
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เด็กก็สามารถสัมผัสกับการเลนเกมออนไลนไดการจํากัดสิทธิเกินพอดีจึงไมใชทางออก นโยบายใน

เชิงปองกันจึงใหผลในระยะยาวมากกวา ดังนั้นการมี พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่ง

บัญัติเร่ือง การคุมครองสวัสดิภาพเด็กและสงเสริมความประพฤติในปจจุบันไมเหมาะสมกับสภาพ

ของสังคมในปจจุบัน เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่

เหมาะสม โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานวิจัยคือ การสงเสริมความประพฤติของ

นักเรียนและนักศึกษาตามหมวด 7 ซึ่งสามารถนํามาใชคุมครองเด็กที่เลนเกมออนไลนตามสถานที่

ตางๆ ทั้งในบานและในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ จึงเปนขอกฎหมายที่มีประโยชนในการควบคุม

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน แสดงใหเห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการปรับปรุงขอ

กฎหมาย ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพการณ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการสรางแนวทางการ

จัดการปญหาการติดเกมออนไลน 

 อุปสรรคของปญหาการติดเกมออนไลนคือเปนลักษณะปญหาที่เกี่ยวของเชิงจิตวิทยาซ่ึง

แมผลการวิจัยนี้หรือวิจัยอ่ืนๆที่สนับสนุนวา การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลของครอบครัว 

และสุขภาพจิต จะเปนรากฐานของปญหาทั้งหมดก็ตาม แตการออกแนวนโยบายเพื่อใหเกิด

สุขภาพจิตที่ดีเพื่อปองกันปญหาหรือสรางแนวใหครอบครัวไทยเล้ียงดูลูกอยางรักสนับสนุนใช

เหตุผล เปนเร่ืองที่ยากแกการปฏิบัติ ดังนั้นวิธีการแรกที่จําเปนคือ การสรางความตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหาการติดเกมออนไลน แสดงใหเห็นถึงการเปนภัยคุกคามไมยิ่งหยอนไปกวา

ยาเสพติดหรืออาชญากรรม เปนภัยในระยะยาวที่เกิดแกเด็ก ข้ันตอมาคือการสรางความรูความ

เขาใจถึงปจจัยสําคัญที่ปองกันการติดเกมออนไลนสรางใหเด็กมีทางออกในการคนหาตัวเองมี

กิจกรรมอ่ืนๆใหเด็กไดเรียนรูโดยดําเนินการควบคูไปกับนโยบายเชิงปราบปราม ควบคุมเวลาการ

เลนเกมใหเด็กไดสัมผัสกับเกมออนไลนอยางเหมาะสม ซึ่งทางภาครัฐบาลเองควรคํานึงถึง

ศักยภาพอีกสวนของเด็กที่รูสึกชอบหรือตองการพัฒนาเกมออนไลน ความแตกตางของเด็กกลุมนี้

กับเด็กที่ติดเกมคือ ความสนใจในเกมออนไลนเปนไปในลักษณะตองการศึกษาและสําหรับเด็กที่

ติดเกมออนไลนนั้นตองการเปนผูเสพ ดังนั้นเนื้อหาที่เหมาะสมหรือความสนุกที่เด็กตองการ

สามารถควบคุมไดโดยการสนับสนุนเด็กที่ตองการศึกษาเกมออนไลนออกแบบเพื่อสรางส่ือที่

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมเกมออนไลนที่ดีใน

การจัดประกวดเกมวัฒนธรรมดีเดนและการทรวงไอซีทีที่จัดประกวดการพัฒนาเกมออนไลนที่

เหมาะสมข้ึน ซึ่งเปนทางออกที่ดีสําหรับผูที่สนใจในเกมออนไลนอยางเหมาะสม 

 สวนสําคัญในการแกไขปญหาการติดเกมออนไลนอีกประการคือ นโยบายในการเยียวยาผู

มีปญหาติดเกมออนไลน โดยในปจจุบันหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่เกี่ยวของในการเยียวยาคือ 
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ศูนยปองกันและแกปญหาเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมติดเกม พรอมทั้ง

รวมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของครอบครัว ซึ่งผูเขารับการบําบัดสามารถเขารับการบําบัด

และรับการปรึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย แสดงใหเห็นถึงความตระหนักของภาครัฐในการจัดต้ัง

ศูนยเฉพาะในการจัดการปญหาการติดเกมออนไลน 

 ดังนั้นภาครัฐไมควรมุงเนนประเด็นในการจัดการปญหาในเชิงปราบปรามแตควรมุงเนน

แนวนโยบายในเชิงปองกัน เนื่องจากขอมูลเชิงประจักษสะทอนใหเห็นถึงจํานวนผูใชเกมออนไลนที่

เปนเด็กและเยาวชนวา สวนใหญเปนผูใชที่ใชคอมพิวเตอรสวนตัวในการเลนเกมออนไลน ซึ่งการที่

ภาครัฐไดดําเนินนโยบายในการควบคุมและปราบปราม รานที่ใหบริการและเครือขายเกมไมใหเด็ก

และเยาวชนเขาถึงได ซึ่งผลคือ เด็กและเยาวชนกลับไปใชบริการเครือขายที่ไมถูกกฎหมายแทน

และสําหรับเด็กบางกลุมที่สามารถหาหมายเลขบัตรประชาชนมาใชลงทะเบียนหรือใหผูอ่ืน

ลงทะเบียนแทน เด็กและเยาวชนจึงสามารถเลนเกมไดตลอด 24 ชั่มโมง แมนโยบายในการควบคุม

และปราบปรามจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตแนวโนมของปญหายังไมลดลงแตอยางใด 

ดังนั้น การสนับสนุนและกระตุนใหครอบครัวดูแลเด็กและเยาวชนจึงเปนทางออกสําหรับปญหา

แนวนโยบายที่ไดผลรวดเร็วเชน การเอาผิดผูปกครองที่ปลอยใหบุตรหลานของตนเลนเกมออนไลน

จนเกินพอดีตามแนวพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 จึงควรหยิบยกข้ึนมาพิจรณา ใหเปน

มาตรการทางออกแกการควบคุม อีกทั้งการสรางความตะหนักและองคความรู เร่ืองโทษของการ

ติดเกมออนไลน ใหมีการเผยแพรสูสาธารณะเปนสวนสําคัญในการความรูความเขาใจแกสังคม

ตามแนวทางในการจัดการของภาครัฐ 

 

5.4  ขอดีขอจํากัดของงานวิจัย 

 
 5.4.1  ขอดีในงานวิจัยชิ้นนี้ไดแก 
 ประการแรก งานวิจัยในเร่ืองสาเหตุในการติดเกมออนไลนที่เปนรูปธรรมโดยมุงหาสาเหตุ

อยางชัดเจนในประเทศไทยเปนชิ้นแรก งานวิจัยชิ้นนี้ เปรียบเสมือนการบุกเบิกปญหาที่มี

ความสําคัญและกําลังไดรับความสนใจอยางมีระเบียบแบบแผน ซึ่งผลการวิจัยนั้นสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่วางไวและมีความแมนยํา ทําใหทราบถึงสาเหตุต้ังแตตนตอของปญหา มาจนถึง

ตัวช้ีวัดที่สําคัญและสามารถทํานายการติดเกมออนไลนไดถึง .75 ซึ่งถือเปนคาที่ดีมาก ทําให

สามารถใชประโยชนจากการวิจัยไดจริง 
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 ประการที่สอง การสุมเลือกประชากรเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน ซึ่งไดกลุมประชากร

ที่สามารถเปนตัวแทนไดดวยจํานวนที่เหมาะสม (507คน) ทําใหทราบถึงสภาพปญหาและความ

แตกตางของกลุมเปาหมายได 

 ประการที่สาม แบบวัดในงานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการทดสอบคุณภาพดวยทฤษฎี ทั้งที่เปนแบบ

วัดที่ไดใชมากอนหนานี้ที่มีประสิทธิภาพดีและแบบวัดที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเอง โดยผานการ

วิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันที่เปนที่ยอมรับกวางขวาง 

 ประการสุดทาย สถิติที่ใชในงานวิจัยเปนสถิติข้ันสูงซึ่งมีความแมนตรง คือการวิเคราะห

เสนทาง  การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน ทําใหปจจัยสาเหตุในการติดเกมออนไลนมีความแมนยาํ จึง

งายแกการประยุกตใช  
   

5.4.2  ขอจํากัดในงานวิจัยชิ้นนี้ไดแก 
 ประการแรก ตัวแปรที่ใชเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกันคอนขางสูงเชนปจจัยการติดเกม

ออนไลนกับตัวแปรทัศนคติในการเลนเหมออนไลน แมจะใชวิธีการทางสถิติที่สามารถแกปญหาได 

แตไมถือเปนการนิยามที่ถูกตองทั้งหมด 

 ประการที่สอง ตัวแปรเชิงจิตวิทยามักเจอความสัมพันธที่เกี่ยวของกันแตไมทราบถึงความ

เปนเหตุเปนผล ผลงานวิจัยชิ้นนี้จึงไมสามรถสรุปไดในวงกวางวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสาเหตุที่

แทจริง ซึ่งแสดงผลในสวนการทําใหแบบจําลองสมบูรณ เมื่อเปล่ียนกลุมประชากรอาจเกิดความ

แตกตางได 

 ประการที่สาม ขอคําถามสามารถวัดไดในระดับยอมรับไดไมใชระดับที่ดีที่สุด เนื่องจากขอ

อุปสรรคในการทําขอคําถามเนื่องจากเปนงานวิจัยที่บุกเบิก จึงไมทราบความเปนเหตุเปนผลของ

ปจจัยตางๆ หากใชขอคําถามที่ถูกตองทั้งหมด ขอคําถามจะมีจํานวนมากเกินไป ถึงแมการตัดและ

การสรางขอคําถามจะเปนไปอยางมีหลักการแตประสิทธิภาพยอมลดลง รวมถึง สภาพของกลุม

ตัวอยางในการสรางขอคําถาม 

 ประการที่สุดทาย เนื่องจากการติดเกมออนไลนเปนเร่ืองที่ใหมและแทบไมมีการศึกษาใน

เชิงสาเหตุดังนั้นระดับความรูความเขาใจจึงเกิดจากการเทียบเคียงทั้งส้ิน ความเหมาะสมตาม

สภาพสังคม กลุมตัวอยางจึงมีความเปนไปไดวา มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน ดังเห็นไดจากขอ

สมมติฐานทีไมผานเกณฑ เปนขอสมมติฐานที่เกิดจากการอนุมานเปนสวนใหญเนื่องจากไมมี

งานวิจัยที่มีผลทางตรงในการเทียบเคียง 
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5.5  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
  

จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ทําใหทราบปจจัยที่ เกี่ยวของและขอผิดพลาดที่สามารถ

พัฒนาการวิจัยในช้ินตอไปไดดังนี้ 

 ประการแรก ขอคําถามที่ใชไมสมบูรณที่สุดการใชขอคําถามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยตัด

ตัวแปรบางตัวที่ไมมีความสําคัญออกเพื่อลดขอคําถามและสามารถทําใหสามารถเพิ่มขอคําถาม

ลงในประเด็นสําคัญได จะทําใหแบบสอบถามมีความสมบูรณที่สุด 

 ประกรที่สอง กลุมประชากรควรจะคัดกลุมที่มีปจจัยเส่ียงออกมาเสียกอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการหาสาเหตุ จากคําพูดที่วา อุปกรณหนึ่งอยางไมสามารถใชไดกับส่ิงของทั้งหมด 

งานวิจัยควรมุงไปสูการแกปญหาที่แทจริงโดยการมุงประเด็นไปที่กลุมปญหา เนื่องจากงานวิจัยชิ้น

นี้เปนการบุกเบิกงานวิจัยชิ้นตอไปซ่ึงมีแนวทางอยูแลวจึงควรเจาะกลุมเปาหมายที่มีปญหาได 

 ประการสุดทาย จากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง การเพิ่มตัวแปรหรือเปล่ียนตัวแปรจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการหาสาเหตุที่กอใหเกิดการติดเกมออนไลน การปรับเปล่ียนขอมูลตาม

สภาพการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนอาจ

เปล่ียนเปนการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนในเกมออนไลน เพื่อมุงประเด็นใหกับตัวแปร

ซึ่งอาจพบผลที่นาพอใจกวางานวิจัยชิ้นนี้ 
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นักศกึษามหาวิทยาลยั.  ภาคนิพนธมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 
จิตติมา จูมทอง.  2537.  ผลของการสอนตนเองตอการรับรูความสามารถของตนเองและ

ผลสัมฤทธในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3.  วิทยานพินธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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จิรวัฒนา มั่นยืน.  2536.  ประสบการณในมหาวทิยาลยัที่เกีย่วของกับลักษณะทางพุทธ

ศาสนาและจติของนิสิตในกรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เจิดหลา สุนทรวิภาต.  2534.  คุณลักษณะของผูนําและประสิทธผิลของงานในภาควิชาของ

คณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยไทย.  ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

เฉลิม อํ่าเอ่ียม.  2528.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมของนักเรยีน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ชนมนิภา วรกวิน และ ลินดา สุวรรณดี.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรม
ทางเพศที่เสีย่งตอการเปนโรคเอดสของนักศกึษาชายในสถาบันอุดมศึกษา.
ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ชีรวัฒน นิจเนตร.  2526.  สภาพเชงิสังคมในโรงเรยีนกับสขุภาพจิตของนักเรยีนวัยรุนใน

เขตกรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร. 

ชุดา จิตพทิักษ.  2525.  พฤติกรรมศาสตรเบื้องตน.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพมหานคร:  
สารมวลชน. 

ชูศรี หลักเพชร. 2517. ความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดูกับความเชื่อมั่นในตนเองและ

คุณธรรมแหงพลเมืองดี. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดวงกมล ทรัพยพทิยากร.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมการติด
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สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 

ดวงเดือน   พนัธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนท.  2536.  การศึกษาลักษณะทางจิตและ

พฤติกรรมของนักเรียนวยัรุนที่อยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและปองกัน.  
สํานักงานสงเสริม และประสานงานเยาวชนแหงชาติ. 

ดวงเดือน พนัธุนาวนิ.  2543.  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม: การวิจัยและพัฒนาบุคลากร ตําราขั้น
สูงทางสังคมพฤติกรรมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ดวงเดือน พันธุมนาวนิ และ งามตา วนินทานนท.  2536.  รายงานการวิจยัเรื่องลกัษณะทางจติ

และพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนท่ีอยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทาง
ปองกัน.  กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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กับสขุภาพจิตและจริยธรรมของนักเรยีนวัยรุน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ และคณะ.  2528.  ปจจัยทางจติวิทยานิเวศที่เกี่ยวของกบัการอบรม

เลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ และคณะ.  2536.  ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวยัรุนที่

อยูในภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางปองกัน.  เอกสารวิจัยเสนอตอสํานักงาน

สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. 
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พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
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ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ.  2538.  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม:การวิจยัและการพัฒนาบุคคล.
กรุงเทพมหานคร: โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ. สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ.  2541 ก. ทฤษฎี การวัดและงานวิจยั เอกลักษณแหงอีโก ในคนไทย
และเทศ.  กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 
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ดวงเดือน พนัธุมนาวนิและคณะ.  2531.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน: ชุดฝกอบรม

การเสริมสรางคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน  สํานกังานขาราชการพลเรือน. 
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คุณภาพชีวิตของผูใหญวยักลางคน.  ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  
นภา ปยะศิรินนท.  2541.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกีย่วของกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ของนักศึกษาสถาบนัราชภัฎ.  ภาคนพินธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร. 

นิภาพร โชติสุดเสนห.  2545.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของนักศกึษามหาลัย.  วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สถาบนั

บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

นิศากร สนามเขต.  2550.  การมีภมูิคุมกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมการ

เลือกคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย.

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัณบัฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศวัฒนามงคล.  2539.  รายงานการวจิัยเรื่องการศึกษา

ความเครียดในการทํางานของผูบริหารในวงราชการไทย. กรุงเทพฯ: การ

สงเสริมงานวจิัย สถาบันพฒันบริหารศาสตร. 
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สังคมศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวทิยาศาสตร

สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ.  

ประชิต  สุขอนันต.  2545.  ปจจัยสวนบคุคลและสถานการณที่มีความสัมพันธกับความสุข

และพฤติกรรมฆาตัวตายในนักเรยีนมัธยมศึกษา.  วทิยานพินธปริญญาศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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พรรณพราย พทิักเจริญ.  2543.  จิตลักษณะและสถานการณที่เกีย่วของกับพฤติกรรม

สุขภาพและจิตของราชการสูงอายุ.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาสัญญา สวัสด์ิไธสง.  2549.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วดั โรงเรียนและ

จิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาของนักเรยีน

มัธยมศึกษาตอนตน ที่เขารวมโครงการคายพุทธบุตร.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม

และส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พิชัย มณีรักษ.  2547.  การไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรม 

เบญจธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน.  ภาคนิพนธคณะพฒันาสังคมและ
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พิชัย มณีรักษ.  2547.  การไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรม 
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แบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนตัวของนักเรียน 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 

1.  เพศ 

   ชาย   หญิง 

2.  อายุ…………ป 

3.  เปนบุตร 

      คนเดียว 

      คนที่……….ของท้ังหมด……..คน 

4.ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาคือ……………….. 

5.ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดาคือ……………… 

6.  ฉันอาศัยอยูกับ 

 1.    พอแม 

 2.    พอหรือแม 

 3.    ญาติ   

 4.    หอพัก 

 5.    อื่นๆ ระบุ............ 

7. เงินคาขนม ..………………..บาทตอเดือน 

8. เกมออนไลนท่ีชอบเลน  

 1.   ไมเลนเกมออนไลน 

 2.    เลน (กรุณาระบุเกมที่ชอบตามลําดับ) 

            1………………………………………… 

            2…………………………………………. 

            3………………………………………….   

9. แหลงที่ใชเลน 

      1.    เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว 

       2.    รานเกม / อินเตอรเน็ทคาเฟ 

  10.จํานวนชั่วโมงที่ใชเลนตอวัน………………………… 
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สวนที่ 2  การเลนเกมออนไลนของฉัน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

 

การเลนเกมออนไลนของฉัน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1. ฉันมักเลนเกมจนลืมเวลาหรือเลยเวลาที่ต้ังใจไว       

2. ฉันโดนบนวาเลนเกมออนไลนเยอะไป      

3. ฉันอยากเลนเกมออนไลนแมมีส่ิงอื่นที่จะตองไปทํา       

4. ฉันรูสึกสบายใจขึ้นหากไดเลนเกมออนไลนเวลาฉันมี

ปญหา 

     

5. ฉันติดตอสื่อสารกับเพื่อนที่อยูโลกของเกมสออนไลน

มากกวาเพื่อนที่อยูในโลกของความเปนจริง 

     

6. ฉันรูสึกรําคาญหากใครมารบกวนในขณะที่เลนเกม

ออนไลน 

     

7. ฉันรูสึกอยากเลนเกมอยูตลอดเวลาแมในขณะทํา

กิจกรรมอยางอื่น 

     

8. ฉันมักจินตนาการและพูดคุยถึงเรื่องราวที่ประสบจาก

การเลนเกมออนไลนกับเพื่อนอยูเสมอ 

     

 9. ฉันพบวาตัวเองอยากเลนเกมออนไลนในขณะที่ไม

สามารถเลนเกมออนไลนได 

     

10.ฉันใชเวลาอยูกับครอบครัวนอยลงเพื่อที่ฉันจะไดมีเวลา

ในการเลนเกมสออนไลนมากขึ้น 

     

 11.ฉันมักจะสรางมิตรภาพใหมกับผูท่ีเลนเกมสออนไลนท่ี

อยูในกลุมเดียวกัน 

     

 12.ฉันมักจะไมทําการบานหรือละทิ้งหนาที่ท่ีไดรับ

มอบหมายเพียงเพราะฉันตองการที่จะเลนเกมส

ออนไลน 

     

 13.ฉันมักจะใหความสําคัญกับการเลนเกมสออนไลนกอน

เปนอันดับแรกมากกวาสิ่งที่ฉันจําเปนตองทํา 

     

 14.ผลการเรียนของฉันตกต่ําลงเพราะฉันใชเวลาในการ

เลนเกมสออนไลนมากกวาที่จะอานหนังสือ 
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การเลนเกมออนไลนของฉัน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

 15.ฉันมักจะชอบโกหกบุคคลอื่นเพียงเพื่อที่จะไมใหพวก

เขาไดรูถึงจํานวนชั่วโมงที่แทจริงที่ฉันใชไปกับการเลน

เกมสออนไลน 

     

16.ฉันรูสึกวา ถาชีวิตนี้ปราศจากเกมสออนไลน ชีวิตของ

ฉันมันจะตองนาเบื่อและไรซึ่งความสนุกสนาน 

     

17.ฉันพยายามที่จะใชเวลาในการเลนเกมสออนไลนให

นอยลงแตมันก็ไมเคยประสบความสําเร็จเลยซักที 

     

18.ฉันเลือกที่จะใชเวลาสวนมากไปกับการเลนเกมส

ออนไลนมากกวาที่จะเลือกออกไปเที่ยวขางนอกกับ

เพื่อน 

     

 

สวนที่ 3  ความคิดเห็นตอการเลนเกมออนไลนของฉัน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

   

ความคิดเห็นตอการเลนเกมออนไลนของฉัน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนน้ันเปนสิ่งที่ดี       

2  ถาฉันมีเวลาวางเมื่อไหรฉันจะเลนเกมออนไลน       

3.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนน้ันไมใชเรื่องเสียหาย

อะไรถาหากฉันไมไดขาดเรียน 

     

 4.ฉันชอบใชเวลาวางในการเลนเกมออนไลนเพราะทําให

ฉันไดมีเวลาสนุกกับเพื่อนมากขึ้น 

     

 5.ฉันรูสึกวาตัวฉันมีอิสะเสรีมากขึ้นเมื่อฉันไดใชเวลาวาง

ในการเลนเกมออนไลน 

     

6.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนน้ันเปนสิ่งที่ไรสาระ       

7.ฉันคิดวาการเลนเกมออนไลนน้ันสามารถทําใหคนเรามี

ปฏิภาณไหวพริบดีข้ึน 

     

 8.ฉันชอบเลนเกมออนไลนมาก      
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ความคิดเห็นตอการเลนเกมออนไลนของฉัน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

 9.ฉันชอบเลนเกมออนไลนเพราะทําใหฉันมีอิสระในการทํา

ส่ิงตางๆในเกม 

     

10.ฉันเลือกที่จะเลนเกมออนไลนแทนการออกไปเลนกีฬา      

11.ฉันชอบเลนเกมออนไลนเพราะสามารถทําสิ่งที่ไม

สามารถทําในชีวิตจริงได 

     

 

สวนที่ 4  ความเขาใจตนเอง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

   

ความเขาใจตนเอง 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันไมแนใจวาคนอื่นจะรูสึกอยางไรเกี่ยวกับตัวฉัน       

2.ฉันอยากรูวาฉันเปนคนประเภทใดกันแน       

3.ฉันรูสึกภูมิใจที่เปนคนประเภทที่เปนอยูน้ี       

 4.ฉันรูสึกวาถูกทอดท้ิง      

 5.ใคร ๆ ดูจะไมเห็นดวยกับความคิดของฉัน       

6.ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองของฉันมักเปลี่ยนไป       

7.ฉันรูสึกวาสิ่งที่ฉันกําลังทําอยูไมคอยมีคุณคานัก 

8.ผูอื่นตางเล็งเห็นคุณคาในตัวฉัน 

9.ฉันรูสึกวาเสนทางดําเนินชีวิตของฉันเหมาะสมกับตัวฉัน

แลว 

     

10.ฉันชอบเลียนแบบการกระทําตางๆจากเพื่อน       

11.ฉันรูสึกไมมั่นใจวาการกระทําใดถูกหรือผิดศีลธรรม       

12.ผูคนมักเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวฉัน       
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สวนที่ 5  ฉันในปจจุบันอนาคตและอนาคต 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

  

ฉันในปจจุบันและอนาคต 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันรีบทําการบานใหเสร็จกอนไปเที่ยวเลนเสมอ       

2.ฉันมักจัดกระเปาหรือเตรียมสิ่งของท่ีตองนําไปโรงเรียน

ใหเสร็จตอนเย็นหรือกลางคืนเพื่อจะไดไมเสียเวลาใน

ตอนเชา 

     

3.ฉันกลัวสายตาเสียจึงไมน่ังใกลจอคอมพิวเตอรมาก

เกินไป 

     

 4.ฉันชอบขีดเขียนลงในหนังสือจนสกปรก       

 5.ฉันไมใชเงินจนหมดเพราะเกรงวาพรุงนี้จะไมมีเงินใช       

6.ถาฉันอยากไดส่ิงใดและตองคอย ฉันจะหมดความ

อดทนหรือทนไมได 

     

7.ฉันไมอาบน้ําถาไมอยากอาบแมจะเปนตอนเย็นก็ตาม      

8.เมื่อฉันขี้เกียจฉันไมแปรงฟนกอนนอน       

 9.ฉันไมอยากสอบตกจึงขยันดูหนังสือเรียน       

 

สวนที่ 6  ความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

  

ความรูสึกเก่ียวกับตัวเอง 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันมีเรื่องกลุมใจอยูเสมอ      

2.ฉันรูสึกลําบากใจถาตองตัดสินใจทําอะไรดวยตัวเอง      

 3.ฉันรูสึกหวาดกลัวอยูเสมอวา พอแม หรือครูจะทําโทษ      

 4.บางคร้ังฉันรูสึกอึดอัด อยากตะโกนออกไปดังๆ       

5.บางคร้ังฉันรูสึกวาตนเองทําอะไรผิดอยูเสมอ       
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ความรูสึกเก่ียวกับตัวเอง 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

6.ถามีคนมาขัดใจหรือยั่วเพียงเล็กนอย ฉันจะโกรธไดงาย      

 7.ฉันรูสึกกลัวโดยไมรูวากลัวอะไรอยูบอยๆ       

 8.เวลาดีใจฉันรูสึกดีใจมากและเวลาเสียใจฉันจะรูสึกเสียใจ

มาก 

     

 9.บางคร้ังฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนไมดีเลย       

10.ฉันรูสึกกังวลใจวา พอหรือแมอาจจะไมรักฉัน       

 

สวนที่ 7  ส่ิงที่มักจะเกิดกับฉัน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

  

ส่ิงที่มักจะเกิดกับฉัน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันมักถูกกลาวหาวาทําผิดทั้งที่ไมไดทํา       

2.เมื่อฉันทําผิดพลาด ฉันรูสึกวาไมสามารถที่จะแกไขให

ถูกตองได 

     

3.ทางที่ดีท่ีสุดในการแกปญหาคือไมคิดถึงปญหานั้น       

 4.ถาหากฉันวางแผนลวงหนา ฉันมักทําสิ่งนั้นไดดีเสมอ      

 5.ฉันเชื่อวาปญหาตางๆจะคลี่คลายไปเอง โดยที่ฉันไมจํา

เปนตองไปยุงเกี่ยวกับมัน 

     

6.ฉันเชื่อวาคนเกงทางดานการเลนกีฬาสวนใหญเปน

เพราะเกิดมาเกง 

     

7.ฉันรูสึกวาไมคุมคาที่จะพยายามทําอะไรอยางเต็มที่

เพราะสิ่งตางๆไมเคยใหผลตามที่เราพยายามเลย 

     

8.เปนการยากที่จะชักจูงใหผูอื่นเชื่อตาม       

 9.แทบจะเปนไปไมไดท่ีฉันจะทําใหแมเปลี่ยนใจเรื่องใด      

10.เมื่อมีคนไมชอบเรา เราไมมีทางแกไขอะไรได       

11.ฉันรูสึกวาหากเด็กรุนราวคราวเดียวกันกับฉันคิดจะทํา

รายฉัน ฉันมีทางหยุดยั้งเขาไดนอยมาก 
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สวนที่ 8  การปฏิบัติของพอแมตอฉัน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

  

การปฏิบัติของพอแมตอฉัน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันมั่นใจและรูวาพอแมทานรักฉันมาก       

2.พอแมไมเคยใสใจทุกขสุขของฉัน      

3.ทุกครั้งที่มีปญหา แมจะใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา

เสมอ 

     

 4.เมื่อไดพูดคุยกับพอแมทําใหฉันหายกลุมใจและคลาย

ทุกขได 

     

 5.เมื่อทําผิดพอแมใหฉันไดโอกาสแกตัวเสมอ       

6.เมื่อฉันทําผิด กอนลงโทษพอแมจะอธิบายเหตุผลที่ตอง

ทําโทษใหฉันฟงกอน 

     

7.พอแมมักใหโอกาสฉันไดอธิบาย กอนดุหรือลงโทษฉัน      

 8.ฉันมักถูกทําโทษโดยไมรูเหตุผลจากพอแม       

 9.เมื่อฉันทําดีพอแมมักชมเชยฉันเสมอ       

10.ฉันรูสึกนอยใจที่พอแมไมคอยหวงใยใสใจฉัน       

11.ฉันไมเคยรูสึกเหงาหรือวาเหว เมื่อแมอยูบาน       

12.ฉันรูสึกภูมิใจมากที่พอแมรักฉันมาก       

13.เมื่อฉันตองการทําในสิ่งที่ยากหรือลําบาก ฉันจะไดรับ

กําลังใจจากแมเสมอ 

     

 

สวนที่ 9  การรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก / ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

   

การรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

1.ฉันรูสึกวาฉันมีเพื่อนสนิทที่คอยชวยเหลือฉันในยามคับ

ขัน 

     



212 
 

การรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง 

2.เมื่อฉันมีปญหา เพื่อนของฉันมักใหคําปรึกษา      

3.เพื่อนของฉันใหความเอาใจใสดูแลเปนหวงใยกันเสมอ      

 4.เมื่อฉันเครียดกับปญหาดานครอบครัว การเรียน เพื่อน

ของฉันใหคําแนะนําในการแกปญหาไดดี 

     

5.ฉันคิดวาเพื่อนไมสามารถแบงบันความทุกข -สุขของฉัน

ได 

     

6.ฉันไมสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนของฉันไดเมื่อฉันมี

ปญหา 

     

7.เพื่อนของฉันมักแสดงความยินดีเมื่อฉันทําสิ่งตางๆได

สําเร็จ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           10 พฤศจกิายน 2553 

 

เรื่อง ขอความอนเุคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. กรอบแนวคิด 

  2. ตารางปฏิบัติการ 

  3. ขอคําถาม 

 เน่ืองดวย นายโกสินทร เตชะนิยม รหัสประจําตัว 5020112012 นักศึกษาหลักสูตรการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร ไดทําวิทยานิพนธในหัวขอ “การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการติดเกม

ออนไลนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. เกษมศานต โชติชาครพันธุ เปนท่ีปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ 

 ขณะนี้ การศึกษาดังกลาวไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนของการสรางเครื่องมือการวิจัย ทั้งนี้ 

เห็นวาทานเปนผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และคําแนะนําของทานจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางเครื่องมือวิจัยในคร้ังนี้ 

ดวยเหตุนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจเคร่ืองมือการ

วิจัยครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณทานลวงหนามา 

ณ โอกาสนี้ 

 

          ขอแสดงความเคารพ 
 

       (นายโกสินทร เตชะนิยม)   
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัย 
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