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ตัว อย า งที่ ใช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ไดแก นั กเรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2555 สังกั ด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1,000 คน จาก 20 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม
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แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดการทํา
รับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ กลุม
หนาที่ของครอบครัว แบบวัดอิทธิพลของสื่อ แบบวัดความฉลาดในการเผชิญและฟน ฝาอุปสรรค แบบวัดการควบคุม
ตัว อย า งที่ ใช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ไดแก นั กเรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2555 สังกั ด
ตนเอง แบบวั ดความเชื่ อมั่ น ในตนเอง แบบวัด เจตคติต อการใช อินเตอร เ น็ ต และแบบวั ดการรั บรู ความเสี่ ยงต อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1,000 คน จาก 20 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม
พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคมีคาความเที่ยงของแบบวัด เทากับ .779, .690, .735, .770, .721, .790
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดการทํา
และ .681 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling :
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SEM) ดวยสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
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และ .681 ตามลําดับ วิเ2คราะหขอมูลโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling :
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กษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากค
า ที่ของครอบครัว ความเชื่ อมั่น ในตัวเองและตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางออ มต อ
χ 2 /df = 1.134 p = .062,CFI = .999, GFI = .977, AGFI = .970, RMSEA = .012, RMR =
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เจตคติตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอิน เตอรเ น็ตไมพึงประสงค คือ อิทธิพลของสื่อ ความฉลาดในการ
.014 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค คือ เจตคติ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรค และการควบคุมตนเอง ซึ่งตัวแปรในโมเดลทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ตอการใชอิน เตอรเน็ต และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอิน เตอรเน็ ตไมพึง
ของตัวแปรเจตคติตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค ไดรอยละ 72.30
ประสงค คือ การทําหนา ที่ของครอบครัว ความเชื่ อมั่น ในตัวเองและตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางออ มต อ
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Abstract

The purpose of this study was to develop and examine the validity of the causal model
of of risks behavior in the Internet in Matthayomsueksa 4 Students under the Educational Service
Area Chaiyaphum and to study the influences of Internet Behavior Risk Perception, Self-Control,
Self-confidence, Adversity Quotient, Attitude in internet, Functioning of the familyand Media
influence on attitudes toward risks behavior in the Internet in Matthayomsueksa 4 Students under
the Educational Service Area Chaiyaphum. The sample consisted of 1,000 students from the 20
Chaiyaphum in the the Educational Service Area Chaiyaphum which enrolled in the second
semester of the academic year 2012, selected by a multi-stage stratified random sampling
technique. The tools used for the study were the measurements of attitudes toward Functioning
of the family, Media influence, Adversity Quotient, Self-Control , self-confidence, Attitude in
internet and Internet Behavior Risk Perception reliabilities at .779, .690, .735, .770, .721, .790, .681
respectively. Data were analyzed by latent variable of path analysis of structural equation
modeling (SEM). The results of the study were as follows: 1)The causal model of perception of
risks behavior in the Internet in Matthayomsueksa 4 Students under the Educational Service Area
30 wasconsisted with empirical data regarding = 311.95, df =275, /df = 1.134 p = .062, CFI = .999,
GFI = .977, AGFI = .970, RMSEA = .012, RMR = .014 2) The variable directly affecting perception of
risks behavior in the Internet was Attitude in internet. The variables both directly and indirectly
affecting perception of risks behavior in the Internet were Media influence, Adversity Quotient and
Self-Control and the variable indirectly affecting perception of risks behavior in the Internet was
Functioning of the familyand Self-Confidence. All variables could explain the variance of the
perception of risks behavior in the Internet at 72.30 percent.
Keywords : The causal factors, perception of risks behavior in the Internet , path analysis,
structural equation modeling
บทนํา

คนไทยในปจจุบันรูจักกับอินเตอรเน็ตเปนอยางดี แมกระทั่งผูใชงานทั่วไปในปจจุบันก็จะมีเว็ปไซตสว นตัว
ในรูปแบบตางๆที่มีใหบริการกันฟรีๆมากมาย ไมวาจะเปนดานการทํางาน การคาขายหรือแมกระทั่งสิ่งผิดกฎหมาย
ก็สามารถหาใชบริการไดบนอินเตอรเน็ต แตอินเตอรเน็ตในปจจุบันเปนเหมือนกับโลกอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียว (เวชยันต
สังขจุย. 2552 : 19) นับไดวาเปนสื่อที่ชวยทําใหมนุษยมีเสรีภาพในการเปดรับ มีประโยชนและสามารถอํานวยความ
สะดวกในการคนหาขอมูลขาวสารสําหรับมนุษ ยไดอยางดี ยิ่ง หลายคนจึ งเปรียบอิน เทอรเน็ตไดวาเสมือนหองสมุ ด
ขนาดใหญ (จิตติญาดา เหรียญมณี. 2548 : 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปนวัยที่อยูในวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของ
ชีวิต เพราะเป น วั ย เชื่ อ มตอ ระหว า งวัย เด็ ก และวั ยผู ใหญ มี ลักษณะบ งบอกถึ งความเป น หนุ ม สาว ขณะเดี ย วกั น
พัฒนาการทางดานอารมณ สังคม และจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความสับสน ขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดประสบการณ ขาดทักษะในชีวิตที่สําคัญ ทําใหวัยรุนมีความเสี่ยงที่จะตัดสิน ใจ
กระทําหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยไมคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของ (วิโรจน อารียกุล. 2553 :
91) ป จจั ยหลายประการที่ สงผลต อการรับรู ความเสี่ย งต อพฤติกรรมการใชอิ นเตอร เน็ตที่ ไมพึงประสงค ของวั ยรุ น
ปจจัยแรกคือ การควบคุมตนเอง เพราะการควบคุมตนเองเปน ลักษณะของบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณและ
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พฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทางที่ดีงาม และบรรลุตามที่ตนมุงหวังไว เพราะถาหากขาดการควบคุม ตนเองจะ
กอใหเกิดความเสี่ยงในการดํารงชีวิต ดังที่ทานพุทธทาสภิกขุ (2531 : 48) ไดกลาวถึงความทันสมัยแตไมพัฒนาของ
สังคมไทยวา สงผลใหเกิดความสับสนวุนวาย รวมถึงปญหาทางสังคมในรูปแบบตางๆ ที่มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นจนเปนที่
วิตกของคนทั่ ว ไป ความเสื่ อมถอยของจริ ย ธรรมและค านิ ย มอั น ดีของคนไทย โดยเฉพาะบุ คคลที่ ป ระพฤติ ตนไม
เหมาะสม ซึ่งมีสาเหตุมาจากคนในสังคมขาดการควบคุมตนเอง อารี พันธมณี (2538 : 58) กลาวถึงความสําคัญของ
ความเชื่อมั่นในตนเองวาเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะนําบุคคลไปสูความสําเร็จสูงสุดของชีวิต สามารถปลูกฝง
และสงเสริมใหเกิดขึ้นไดควรเริ่มปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก สถาบัน แรกที่มีความสําคัญและบทบาทมากที่สุดก็คือ สถาบัน
ครอบครัว ถือไดวาครอบครัวเปนสถาบันแรกที่สรางลักษณะนิสัยและบุคลิกใหแกเด็ก โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู
อยางของพอแม เด็กที่ มาจากการเลี้ ยงดูดวยความรั ก ความอบอุ น มีผลตอบุคลิกของเขาเมื่ อโตขึ้น คือจะชว ย
เสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง (จรรจา สุวรรณทัต. 2531 : 80) ซึ่งไดสอดคลองกับแนวคิดของ นวลศิริ เปาโรหิตย,
จันทมาศ ปรีชยานุช และอรทัย ชื่นมนุษย (2520 : 197) กลาววาประสบการณที่เด็กไดรับจากทางบานเปนสิ่งที่
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็ก ชวยใหบุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฝาฟน อุปสรรคที่ดีจะชวยในการทําใหตนเองมีประสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะในโลกปจ จุบัน และในอนาคตนั้น เรามี
ความจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคที่ดี เพราะในอนาคตโลกหมุนอยางรวดเร็วปญหา
ตางๆก็จะตามมา จะตองมีความสามารถที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545 : 104) จากเอกสาร
และงานวิจัยที่กลาวมาสรุปไดวา วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของชีวิตพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน จะมี
ความรูสึกนึกคิดเปนของตนเอง สนใจสิ่งแปลกใหม ตองประสบความเสี่ยงในดานตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม
การใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค ดังนั้นผูวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการรับรูความ
เสี่ ยงต อ พฤติ ก รรมการใช อิ น เตอร เ น็ ตที่ ไ ม พึงประสงค ของนั กเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดแก การควบคุมตนเอง การฝาฟนอุปสรรค ความเชื่อมั่น ในตนเอง การทําหนาที่
ของครอบครัว อิทธิพลของสื่อและเจตคติตอการใชอิน เตอรเน็ต เพื่อหาแนวทางปองกัน และแกไขพฤติกรรมในลําดับ
ตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอการรับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ตไมพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ
สมมุติฐานการวิจัย
โมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอการรับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ
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หมายเหตุ
ความหมายของสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปร ดังนี้
FUF แทน การทําหนาที่ของครอบครัว
PBS แทน การแกปญหา
COM แทน การสื่อสาร
ROL แทน บทบาท
AFR แทน การตอบสนองทางอารมณ
BHC แทน การควบคุมพฤติกรรม
MED แทน อิทธิพลสื่อ
PER แทน การรับรูสอื่
IFM แทน การเรียนรูสื่อ
IMI แทน การเลียนแบบสื่อ
AQ แทน ความฉลาดในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรค
CON แทน การควบคุมสถานการณที่เปนอุปสรรค
OAO แทน การรับรูสาเหตุและความรับผิดชอบตอ
อุปสรรค
REA แทน การรับรูถึงระดับอุปสรรค
END แทน ความอดทนตออุปสรรค

SET
STP
SBH
PAT
SCF
MES
INT
SER
IDT
ADP
ATT
COC
AFC
BEC
PSY
AWA
EPR
INR

แทน ความสามารถควบคุมตนเอง
แทน การควบคุมตนเองดานอารมณ
แทน การควบคุมตนเองดานพฤติกรรม
แทน ความอดทน
แทน ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
แทน ความมั่นคงทางจิตใจ
แทน ความกลา
แทน การพึ่งตนเอง
แทน ความเปนตัวของตัวเอง
แทน ความสามารถในการปรับตัว
แทน เจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต
แทน ความรูเชิงประเมินคา
แทน ความรูสึก
แทน แนวโนมพฤติกรรม
แทน มุมมองสวนบุคคล
แทน ความตระหนัก
แทน ประสบการณการรับรู
แทน การรับรูความเสี่ยง
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 5,659 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียน
ที่ 2 ป การศึ กษา 2555 จํ า นวน 1,000 คน ได มาโดยวิ ธีการสุ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Random
Sampling)
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปรโดยแบงเปน
1. ตัวแปรแฝงภายในที่ เปนตั วแปรตาม คือ การรับ รูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอร เน็ตไม
พึงประสงค (Internet Behavior Risk Perception: INR)
2. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ความเชื่อมั่ นในตนเอง (Self-Confident:
SCF) การควบคุมตนเอง (Self-Control: SET) ความฉลาดในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (Adversity Quotient:
AQ) เจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต (Attitude: ATT)
3. ตัวแปรแฝงภายนอกที่เปนตัวแปรอิสระ (Exogenous variable) ประกอบดวยการทําหนาที่ของ
ครอบครัว (Functioning of the family: FUF) อิทธิพลของสื่อ (Media: MED)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 1 ฉบับ คือ ขอคําถามวัดการรับรูความ
เสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิแบงเปน 7 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามการทําหนาที่ของครอบครัว จํานวน 24 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ .432-.751 คาความ
เที่ยงเทากับ .779 ตอนที่ 2 แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อ จํานวน 15 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ .326-.656 คาความ
เที่ยงเทากับ .690 ตอนที่ 3 แบบวัดการควบคุมตนเอง จํานวน 15 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ .402-.665 คาความ
เที่ยงเทากับ .770 ตอนที่ 4 แบบวัดเจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต จํานวน 15 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ .386-.761
คาความเที่ยงเทากับ .790 ตอนที่ 5 แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง จํานวน 26 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ .337-.751
คาความเที่ยงเทากับ .721 ตอนที่ 6 แบบวัดความสามารถในการฝาฟนอุปสรรค จํานวน 20 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ
.459-.749 คา ความเที่ยงเทา กับ .735 ตอนที่ 7 ขอคํา ถามการรั บรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอร เน็ ตไม
พึงประสงค จํานวน 18 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ .252-.664 คาความเที่ยงเทากับ .681
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางจากแบบวัด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรแฝงที่ใชในการวิจัย
3. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Struction Equation Modeling: SEM)
ดวยสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)
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ผลการวิจัยผล
1. รูปแบบความสัมพันธของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอการรับรูความ เสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต
ไมพึงประสงค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ ดังภาพประกอบ 1

χ 2 = 311.95, df =275, χ 2 /df = 1.134 p = .062, CFI = .999, GFI = .977, AGFI = .970,

RMSEA = .012, RMR = .014

ภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรม
การใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิเคราะหเพื่อ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยเชิ งสาเหตุ ที่มี อิทธิพลต อการรับ รูความเสี่ย ง พฤติ กรรมการใชอินเตอรเ น็ตไม
พึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ พบวา โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยสามารถพิจารณาจากคาไค-สแควร ( χ 2 ) มีคาเทากับ 311.95 ที่คาองศาอิสระ (df) เทากับ 275 (p-value = 0.62)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 : ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .062) อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( χ 2 /df) มีคา
เทากับ 1.134 ผานเกณฑที่ไดกําหนดไว (< 2) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนพบวา GFI มีคาเทากับ
.977 AGFI มีคาเทากับ .970 และ CFI มีคาเทากับ .999 ผานเกณฑที่กําหนดไว (> .90) RMR มีคาเทากับ .014 ผาน
เกณฑที่กําหนดไว (< .20) และ RMSEA มีคาเทากับ .012 ผานเกณฑที่กําหนดไว (< .08) แสดงวาโมเดลตามสมมุติฐาน
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
2. จากการศึกษาโมเดลไดคาอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหโมเดล คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงตอ
พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค
ตัวแปรตาม
ตัวแปร
อิสระ

AQ(E1)
TE

FAM(K1) .585**

IE
-

SET(E2)
DE

TE

IE

.585** .380** .380**

SCF(E3)
DE
-

TE

IE

ATT(E4)
DE

TE

IE

INR(E5)
DE

TE

IE

DE

.491** .308** .183** .715** .376** .339** .478** .487**

-

MED(K2)

-

-

-

.278**

-

.278** .225** .225**

-

.134** .134**

-

.260** .117** .144**

AQ(E1)

-

-

-

.650**

-

.650** .526** .526**

-

.456** .313**

.144

.498** .332** .166**

SET(E2)

-

-

-

-

-

-

.810**

-

-

.419** .200** .219**

SCF(E3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.594**

-

ATT(E4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.810** .481** .481**

.594** .247** .247**
-

.416**

-

.416**

หมายเหตุ : ** p<.01, *p<.05 ,TE=อิทธิพลรวม,IE=อิทธิพลทางออม,DE=อิทธิพลทางตรง
ผลการวิเคราะหแสดงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึง
ประสงค พบว า ป จจัย การทําหนาที่ ครอบครัว (FUF) อิทธิ พลสื่ อ(MED) ความฉลาดในการเผชิญป ญหาและฟนฝ า
อุปสรรค (AQ) การควบคุมตนเอง(SET) ความเชื่อมั่นในตนเอง(SCF) และเจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต (ATT) สามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการรับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) ไดรอยละ
72.30 โดยคาอิทธิพลทุกคาสงผลทางบวกตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลรวมที่สงผลตอการรับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค
(INR) มากที่สุด คือความฉลาดในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค (AQ) สวนอิทธิพลทางออมที่สงผลตอการรับรู
ความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอิน เตอรเ น็ตไม พึงประสงค (INR) มากที่สุด การทํ าหนาที่ ครอบครัว (FUF) และอิทธิพล
ทางตรงที่สงผลตอการรับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) มากที่สุด คือเจตคติตอการใช
อินเตอรเน็ต (ATT)
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อภิปรายผล
โมเดลป จจั ยเชิงสาเหตุ ท่ีมี อิทธิพลต อการรั บรู ความเสี่ ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเ น็ ตไมพึงประสงคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การทําหนาที่ของครอบครัว (FUF) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรับรูความเสี่ยง ตอพฤติกรรม
การใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) โดยสงผานความฉลาดในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (AQ) เจตคติตอการใช
อินเตอรเน็ต((ATT) และความเชื่อมั่นในตัวเอง(SFC) ซึ่งสงผลในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
ครอบครั ว เป น หน ว ยพื้ น ฐานของชี วิต ทํ า ให ครอบครั วมี ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ งต อ พั ฒนาการและความสมบู ร ณ ของ
บุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัว หากเด็กมาจากครอบครัวทีด่ ี จะมีความรูสึกนึกคิดและสามารถปรับตัวไดดีกับสังคม
นอกบาน ซึ่งไดสอดคลองกับแนวคิดของประณต เคาฉิม (2543 : 6) กลาวไววา ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มี
ความสําคัญยิ่งตอพัฒนาการของเด็กและวัยรุน เพราะไมเพียงแตจะทําหนาที่เลี้ยงดู ปกปองอันตราย ใหความรักหรือ
สงเสริมสนับสนุนเทานั้น แตครอบครัวยังเปนแหลงปลูกฝงคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และคุณลักษณะทางจิตใจหลาย ๆ
ประการใหแกเด็กและวัยรุนดวย
2. อิทธิพลของสื่อ (MED) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรม
การใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) โดยสงผานการควบคุมตนเอง (SET) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลโดยรวม พบวามีอิทธิพลในทางบวก ทั้งนี้เนือ่ งจาก ปจจุบันสื่อมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งทั้งสิ่งที่เปนสาระ
ความรู และบั น เทิ งไปสู ป ระชาชนทุ กเพศ ทุ กวั ย ทุ กฐานะ ทุ กโอกาสและทุ กหนทุ กแห งจนกลายเป น ส วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจําวัน ถาสื่อจากแหลงตาง ๆ ไดสงเสริมใหความรูแนะนําการใชอินเตอรเน็ต จะทําใหนักเรียนรับรูความเสี่ยงตอ
การใชอินเตอรเน็ตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนไปตามหลักการเรียนรูตามทฤษฎีของ โจเซฟ แคลปเปอร (ปรมะ สตะเวทิน. 2540 :
141-146 ; อา งอิงมาจาก Klapple. 1960) ที่ อธิบายว าเนื้อหาในสื่อมวลชนสามารถเปน แรงเสริ มเจตคติ คานิยม
ปทัสถานความเชื่อของบุคคลที่รับขาวสารไดนอกจากนี้วัยรุนเองก็มีแนวโนมของการยอมรับวาสื่อมีอิทธิพลตอเจตคติและ
พฤติกรรมทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุดวย สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553 : 98-101)
ไดศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 พบวาปจจัยเชิงเหตุ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดอินเทอรเน็ต ไดแก ปจจัยภายนอก(ปจจัยสภาพแวดลอม) สัมพันธภาพในครอบครัวการ
ควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตในครอบครัว และแบบอยางของผูปกครองในการรับสื่อ กิจกรรมเหมาะสมที่ทารวมกับเพื่อนและ
อิทธิพลของเพื่อนในการใชอินเทอรเน็ต และตัวปจจัยภายในซึ่งเปนสาเหตุสวนบุคคล พบวา พฤติกรรมการติดสนทนา
ออนไลนไดรับอิทธิพลจากตัวแปรการควบคุมตนมากที่สุด
3. ความฉลาดในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (AQ) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการ
รับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) โดยสงผานการควบคุมตนเอง (SET) และเจตคติตอ
การใชอินเตอรเน็ต (ATT) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวมพบวามีอิทธิพลในทางบวก
สอดคลองกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2546 : 2) ที่กลาววา AQ เปนตัวชี้ถึงความสามารถ แตละบุคคลในการดํารงชีวิต
เมื่อเผชิญกับความทุกข หรืออุปสรรคแลวสามารถจัดการตอสถานการณหรือการตอสูเพื่อฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ และเปน
ความสามารถในการใชพลังความคิดของตนดวยความมุงมั่นเอาชนะอุปสรรคความ ยากลําบากอยางคนมีกําลังใจและ
ความหวังอยูเ สมอ ชวยใหประสบความสําเร็จทั้งชีวิตสวนตัวการทํางานและการดํารงชีวิตในสังคม
4. การควบคุมตนเอง (SET)เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรม
การใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) โดยสงผานการความเชื่อมั่นในตนเอง (SCF) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวมพบวามีอิทธิพลในทางบวก ซึ่งเมื่อบุคคลรูจักควบคุมตนเองดานพฤติกรรม ดานอารมณ
และอดทนตอสถานการณยั่วยุตาง ๆ ในสังคมยอมทําใหการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตในทางไมดีก็
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จะมีมากขึ้น ใชอินเตอรเน็ตไดถูกวัตถุประสงค สอดคลองกับแนวคิดของ วอลเตอร ซี เร็คเลสซ (พรฉวี ดาโรจน. 2542
: 9 อางอิงจาก พรรณี เกษกมล. 2540 : 25) ที่เชื่อวาคนเรามีพลังผลักดันภายในใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งอาจเกิด
จากปจจัยตางๆทั้งภายนอกและภายในจิตใจเมื่อคนเราเผชิญกับสถานการณและปญหาตางๆมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑของสังคมแตบางคนสามารถควบคุมตนเองไดการควบคุมตนเองจากพลังภายในจิตใจและปจจัย
ภายนอก การควบคุมตนเองเกิดจากพลังภายในจิตใจของแตละบุคคลไดแก การมีจิตสํานึกที่สามารถยับยั้ง ควบคุม
ตนเองได ความสํานึกที่ดีงาม การเคารพตนเอง มโนธรรมที่ไดรับการพัฒนามาเปนอยางดี ความอดทนอดกลั้นตอ
ความขับของภายในจิตใจ ดังนั้น การควบคุมตนเองจากภายนอกเกิดจากการยึดมั่นจากกรอบธรรมเนียมที่บุคคลๆหนึ่ง
ยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง (SCF) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ตไมพึงประสงค (INR) โดยสงผานเจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต (ATT) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวมพบวามีอิทธิพลในทางบวก ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อมั่นในตนเองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่
ช วยให กล า คิ ด กล า ทํ า ในสิ่ งที่ ตัว เองต องการแสดงออกถึ งการเป น ซึ่ ง สอดคล องกั บ แนวคิ ดของ สมิ ท (สมจิ น ตนา
คุปตสุนทร. 2547 : 15 อางอิงมาจาก Smit. 1961 : 185) กลาวไววา ความภาคภูมิใจในตนเอง การยอมรับตนเองหรือ
ความกลาหาญของบุคคลที่จะเผชิญตอเหตุการณตางๆความเชื่อมั่นในตนเองจะมีในบุคคลใดมากนอยเพียงใดนั้นสามารถ
พิจารณาไดจากความขัดแยงระหวางบุคคลกับความรูสึกถาความขัดแยงเกิดขึ้นมากจะเปนเหตุใหคนรูสึกไมมีคุณคา ไม
พึงพอใจในตนเอง เกิดความวิตกกังวล ขาดความอุนใจ และชอบพึ่งผูอื่นจนกลายเปนคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
6. เจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต (ATT) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรม
การใชอิน เตอรเน็ ตไมพึงประสงค (INR) อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวมพบวา มี
อิทธิพลในทางบวก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค โฉมยา (2552 : 11-12) กลาวไววา ความรูเชิงประเมินคาของ
บุคคลตอสิ่งใดๆ วาสิ่งนั้นๆ ดีหรือไมตอตนเอง สัมพันธกับความรูสึกของบุคคลในลักษณะพึงพอใจ นําไปสูค วามพรอมใน
การแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกและการประเมินคาเหลานั้นคลายกับแนวคิดของ สุรางค โควตระกูล(2552 :
396) กลาวไววาแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราซึ่งอาจจะเปนไดทั้งคน วัตถุสิ่งของ
รือความคิด (Ideas) ทัศนคติอาจจะเปนบวก หรือลบถาบุคคลมีทัศนคติบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผเชิญกับสิ่ง
นั้น ถามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยงทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความเชื่อของบุคคล
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากการวิจัย พบวา การทําหนาที่ของครอบครัว อิทธิพลของสื่อ ความฉลาดในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรค การควบคุมตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และเจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
ความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค ดังนั้น ผูปกครองควรคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ในการเสริมสราง
ครอบครัว สรางความรักความอบอุนและประพฤติเปนบทบาทในการเปนสมาชิกครอบครัวที่ดีตอกัน และปลูกฝงความ
ฉลาดในการเผชิ ญและฝา ฟนอุ ปสรรค ความเชื่อมั่ นในตนเองเชิงบวก สรา งความคิดและปลูกฝ งเจตคติ ที่ดีตอการใช
อินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน และโรงเรียนก็ควรมีการสรางหลักสูตร เลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปจจัยตัว
แปรเหลานี้เปนพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู ซึ่งถาทุกสวนรวมกันพัฒนาผูเรียนก็จะชวยสงผลใหผูเรียนเปนบุคคลที่
มีความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตลดลง
1.2 จากการวิจัย พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความเสี่ยงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไม
พึงประสงคคือ เจตคติตอการใชอินเตอรเน็ต ดังนั้น คณะครู ผูปกครอง จึงควรเนนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการใช
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อินเตอรเน็ต ใหความรูของประโยชนและโทษในการใชอินเตอรเน็ตอยางใกลชิด เพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยงในการใช
อินเตอรเน็ต
2.ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากลุมตัวอยางที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดจังหวัดชัยภูมิ แตการ
เสริมสรางและปลูกฝงใหนักเรียนรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคในทุกระดับ ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค โดยใชกลุมตัวอยางจากสถาบันการศึกษา
อื่นทั่วประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อดูปจ จัยที่
สงผลตอรั บรู ความเสี่ยงต อพฤติกรรมการใช อิน เตอรเ น็ตไมพึงประสงค ของกลุ มตั วอย างดั งกลา ว และหาแนวทางที่
เหมาะสมในการสงเสริมเจตคติตอความรักชาติของเยาวชนที่เหมาะสมตอไป
2.2 จากผลการวิจัย พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้ง 6 ตัวแปร สามารถ รวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงค ไดรอยละ 72.3 แสดงวา
ยังมีตัวแปรอื่น ที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคอีก ดังนั้นในการทําวิจัย
ครั้งตอไป จึงควรพิจารณานําตัวแปรอื่น ที่ มีอิทธิ พลมาศึ กษาเพิ่ มเติมตามที่ผูวิจัยได ทําการศึกษาไวแลว เชน ความมี
เหตุผลทางจริยธรรม และความฉลาดทางอารมณ บรรยากาศในชั้นเรียน สัมพันธภาพกับเพื่อนเพื่อใหโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูความเสี่ยงตอพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตไมพึงประสงคไดมากขึ้น
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