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1. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

สถาบันครอบครัวถือเปนสถาบันพื้นฐานในการอบรมสั่งสอนดูแลใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมา
ในสังคมไดอยางมีคุณภาพ โดยมนุษยทุกคนจะตองผานกระบวนการสังคมประกิตที่เด็กและเยาวชนไทยจะ
ไดรับจากครอบครัว ซ่ึงในชวงวัยเด็กและเยาวชนนี้เปนชวงวัยที่บุคลิกภาพของเด็กไดรับการหลอหลอมขึ้น
จากการเรียนรูส่ิงตางๆ เพื่อการพัฒนาเติบโตเปนผูใหญในลักษณะตางๆ กระบวนการสังคมประกิต หรือ
กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization process) คือ การที่เด็กไดรับการถายทอด อบรมเลี้ยงดูใน
รูปแบบตางๆ จากสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ญาติพี่นอง รวมถึง   
ผูที่มาดูแลเด็กดวย โดยอาจจะเปนลักษณะของครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายก็ตาม ซ่ึงอาจกลาวไดวา
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กระบวนการถายทอดทางสังคม ก็คือกระบวนการที่ริเริ่มมาจากผูใหญซ่ึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
โดยมี ผูใหญ เปนตนแบบในการถายทอดลักษณะนิสัย  และคานิยมตางๆ  ผูดูแลเด็กจะมี อิทธิพล                    
ตอกระบวนการคิด บุคลิกภาพและความสามารถดานตางๆ ของเด็ก โดยมีกระบวนการสังคมประกิตชวย
กลอมเกลาใหเด็กไดเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมตามความเปนจริง ในงานวิจัยนี้จะหมายถึง การ
อบรมเลี้ยงดูแบบตางๆ ที่เด็กและเยาวชนจะไดรับจากครอบครัว รวมถึงความสัมพันธกับสมาชิกใน
ครอบครัวดวย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทั้งในอดีตและปจจุบัน ทําใหผูวิจัยเชื่อวากระบวนการของรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธระหวางเด็กกับสมาชิกของครอบครัว จะสงผลตอพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอรเน็ตดานตางๆ ของเด็กและเยาวชน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแสดงใหเห็นแลววาการอบรม
เล้ียงดูมีผลตอการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพของเด็กและเยาวชน ซ่ึงนอกจากงานวิจัยในประเทศแลว
งานวิจัยในตางประเทศที่ผานมาก็มีการวิจัยในลักษณะเดียวกัน ฉะนั้นผูวิจัยจึงจะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 4 รูปแบบ ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (authoritative) แบบ
ควบคุม (authoritarian) แบบตามใจ (permissive) และแบบทอดทิ้ง (uninvolved) กับพฤติกรรมการรับส่ือ
อินเทอรเน็ต 4 ดาน ไดแก ดานการศึกษา/หาความรู ดานบันเทิงทางบวก ดานบันเทิงทางลบ และดานธุรกิจ/
ซ้ือขาย นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรควบคุมอีก 2 ตัว ที่เกี่ยวของ ไดแก ระดับการศึกษา และประเภท
ครอบครัว เพื่อตรวจสอบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย
หรือไมอยางไร เพื่อจะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาลักษณะของรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูของเด็กและเยาวชนไทย 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย ใน

ดานรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ตางกัน  
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย       

การวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมขอมูลหลังจากการแจก
แบบสอบถามเด็กและเยาวชน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 1,584 คน สามารถจําแนกกลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่
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เดนชัดไดเพียง 787 คน และไมสามารถจําแนกไดถึง 797 คน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษาจึงมีทั้งสิ้น 
787 คน แบงเปนชาย 242 คน หญิง 545 คน กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา 422 คน มหาวิทยาลัย 365 คน และ
การสัมภาษณเชิงลึกเด็กและเยาวชน จํานวน 5 คน แบงเปน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 3 คน ชวงอายุ 17-22 ป 
อายุเฉล่ีย 19 ป  
 
4. ผลการวิจัย พบวา 

กลุมตัวอยางทั้งหมด 1,584 คน สามารถจําแนกกลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เดนชัดได
เพียง 787 คน และไมสามารถจําแนกไดถึง 797 คน  และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการ
อบรมเล้ียงดูที่เดนชัด 787 คน พบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมากที่สุด 
(46.76%) รองลงมาคือการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (23.63%) แบบควบคุม (16.39%) และแบบทอดทิ้ง 
(13.21%) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย และคณะ (2545) และของวีรนุช 
วงศคงเดช (2547) อีกทั้งยังมีความเปนเหตุเปนผลกันเมื่อพิจารณาวางานวิจัยนี้เก็บขอมูลเฉพาะใน          
กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปจจุบันนี้พอแมผูปกครองมีการศึกษาที่
สูงขึ้น มีความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรหลานมากขึ้น จึงทําใหขอมูลที่วิเคราะหออกมาพบวาพอแมมี
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต จะเห็นไดวารูปแบบการอบรมเลี้ยงดภูาพรวม 
จะมีคะแนนการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางบวกสูงที่สุด (M = 2.51) รองลงมาคือดานการศึกษา (M = 
1.91) ดานธุรกิจ/ซ้ือขาย (M = 1.04) และสุดทายคือดานบันเทิงทางลบ (M = 0.99) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิกานดา พรสกุลวานิช (2550) ที่พบวา เยาวชนไทยใชอินเทอรเน็ตเรียงตามลําดับเหตุผลสําคัญที่สุด
ดังนี้ 1) เพื่อคนหาขอมูล 2) เพื่อการผอนคลายและความบันเทิง 3) เพื่อหาเพื่อนคุย และ 4) เพื่อการสื่อสาร
และเขากลุม ซ่ึงใกลเคียงแตสลับลําดับกับงานวิจัยของ สสิธร เทพตระการพร, สุวรรณี จุฑามณีพงษ และ
กรรณิการ บรรเทิงจิต (2550) และของ สุวิมล ธนะผลเลิศ (2545) ที่พบวา นิสิตนักศึกษาใชเวลากับ
คอมพิวเตอรสวนใหญเพื่อการศึกษาหาความรูมากที่สุด รองมาคือการเลนเกม รวมถึงการติดตอส่ือสารและ
ติดตามขาวสารทั่วไป 

กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสที่มีคะแนนพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ต
ดานการศึกษา (M = 1.96) สูงกวาอีก 3 รูปแบบ คือแบบควบคุม (M = 1.87) แบบตามใจ (M = 1.88) และ
แบบทอดทิ้ง (M = 1.84) แตเมื่อวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามสามทาง จําแนกตามรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดู โดยแยกทดสอบพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตแตละดาน สําหรับพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอรเน็ตดานการศึกษา จะพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาในการ
อบรมเลี้ยงดูทุกรูปแบบนั้นเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานการศึกษาคอนขาง
ใกลเคียงกัน อาจเนื่องมาจากยุคปจจุบันที่สังคมเปดรับเทคโนโลยีทางดานนี้เพิ่มขึ้น การเรียนรูหรือการ
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มอบหมายงานตางๆ ของทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนั้น อินเทอรเน็ตจึงไดเขามามีบทบาทสําคัญเพิ่มมาก
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกกลุม โดยไมแบงแยก และไมแตกตางกันตามการอบรมเลี้ยงดูของพอแมผูปกครอง 
ดานบันเทิงทางลบพบวากลุมตัวอยางที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะมีคะแนนต่ํากวาอีก 3 รูปแบบ คือ 
แบบควบคุม แบบตามใจ และแบบทอดทิ้ง และจากผลการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามสามทาง 
จําแนกตามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ระดับการศึกษา และประเภทครอบครัว โดยแยกทดสอบพฤติกรรมการ
รับสื่ออินเทอรเน็ตแตละดาน สําหรับพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตดานความบันเทิงทางลบ เมื่อ
เปรียบเทียบรายคูรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูโดยวิธีของ Dunnett T3 พบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (M = 
0.72) มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานความบันเทิงทางลบ นอยกวาการอบรมเล้ียงดูอีก 3 รูปแบบ คือ
แบบควบคุม (M = 1.16) แบบตามใจ (M = 1.25) และแบบทอดทิ้ง (M = 1.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 

เมื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอรเน็ตดานตางๆ โดยวิธีการของเพียรสันนั้น การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีความสัมพันธทางบวกกบั
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานการศึกษา มีคา = .150 และมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการรับ
ส่ืออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบ มีคา = -.180 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ขณะที่คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดานตางๆ โดย
วิธีการของเพียรสันนั้นพบความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ระหวางรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดู กับพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบ ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก แบบควบคุม มีคา 
= .254 แบบตามใจ มีคา = .301 และแบบทอดทิ้ง มีคา = .338  

จะเห็นไดวาผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Strage & Brandt (1999) ที่พบวาลักษณะ
ความสัมพันธในการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส เปนตัวทํานายทั้งความสามารถในการปรับตัวและความสําเร็จ
ทางการเรียนของนักศึกษา ทั้งที่อาศัยอยูกับพอแม และที่อาศัยอยูเอง และงานวิจัยของ Wintre & Yaffe 
(2000) ที่พบความสัมพันธทางบวกระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและการปรับตัวของกลุมตัวอยาง 
รวมถึงงานวิจัยของ Sorkhabi (2005) การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะเปนประโยชนมากที่สุดตอการพัฒนา
เด็กในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และงานวิจัยของ Simons & 
Conger (2007) ที่พบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะใหผลทางบวกตอวัยรุนมากที่สุด และจะสามารถ
ปกปองเด็กจากสิ่งเลวรายตางๆ ได เชนเดียวกับงานวิจัยนี้ที่เห็นไดชัดเจนวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตในทางที่เปนประโยชนและหางไกลจาก
พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตที่อาจจะเปนโทษหรือสงผลเสียตอตัวเองได 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จากการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยาง
ซ่ึงเปนเด็กและเยาวชนดวยตนเอง ไดผลสอดคลองกับงานวิจัยเชิงปริมาณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะมี
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมากที่สุด รองลงมาคือแบบตามใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานในสวนของการวิจัย
เชิงปริมาณ และงานวิจัยของพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย และคณะ (2545) รวมถึงงานวิจัยของวีรนุช  
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วงศคงเดช (2547) สําหรับการรับสื่ออินเทอรเน็ตกลุมตัวอยางจะมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตดาน
บันเทิงทางบวกมากที่สุด รองลงมาคือดานการศึกษาหรือการหางาน  

จากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยมกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต พบวาคนที่ใชอินเทอรเน็ตจะมีสภาวะทางจิตใจอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางผสมผสานกันกอนการเริ่มใชอินเทอรเน็ต เชน บางคนอาจรูสึกเศรา เหงา หดหู 
เบื่อ เครียด หรือรูสึกทุกขใจ ในขณะที่บางคนอาจรูสึกตื่นเตน ตกใจ กระวนกระวายใจ สนุกสนาน ซ่ึง
ทั้งหมดนี้เปนอารมณกอนที่จะใชอินเทอรเน็ต หากแตภายหลังไดใชอินเทอรเน็ตไปแลว ไดกอใหเกิด
ความสุขและความพึงพอใจจากการเสพสื่ออินเทอรเน็ตนั้นๆ จะสงผลใหคนเกิดการเรียนรูวาทุกครั้งที่
ตองการความสุขความพึงพอใจจะสามารถหาไดจากการเสพอินเทอรเน็ต และกลายมาเปนพฤติกรรม
ประจําตัวบุคคลไปในทายที่สุด  

ลักษณะดังกลาวนี้ เปนการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป และฝงรากในความคิดนับตั้งแตเด็ก
จนกระทั่งโต และเริ่มเขาไปใชอินเทอรเน็ตตอไปเรื่อยๆ หลายคนอาจจะมองวาทําไมหลายๆ ครอบครัวที่มี
การดุดาวากลาวในชวงขณะที่ลูกหลานใชอินเทอรเน็ตนาจะเปนการลงโทษมากกวาการเสริมแรง เพราะวา
ปจจัยการลงโทษดังกลาวไมมีผลตอระดับการเกิด/ลดพฤติกรรม ประกอบกับการลงโทษที่เกิดขึ้นจะเกิด
หลังจากการมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหในบางกรณี การลงโทษไมได
ชวยทําใหพฤติกรรมลดลงหรือหยุดพฤติกรรมนั้นได 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรูพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตจากสภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู หากมี
การใชอินเทอรเน็ตอยางมากมายในละแวกบานหรือในละแวกที่ตนใชชีวิตอยูรวมดวย จนเห็นวาการใช
อินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได หรือเห็นวาการใชอินเทอรเน็ตแลวไดรับการเสริมแรงทางดาน
บวก เชน ไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน หรือการที่สามารถเคลื่อนยายอารมณและความคิดที่ไมพึง
ประสงคออกไปจากตนเองไดภายในชวงระยะเวลาหนึ่งจะทําใหการติดอินเทอรเน็ตและกลายมาเปน
พฤติกรรมประจําตัวบุคคลมากขึ้น ซ่ึงเมื่อทําจนเปนนิสัยแลวก็จะเลิกไดยาก แตหากถึงจุดสูงสุดของ
พฤติกรรม การตระหนักคิดได หรือการที่ไดรับประสบการณเลวรายจากการกระทํานั้น ก็อาจจะสงผลให
เกิดการหยุดยั้ง (Extinction) หรือส้ินสูญของพฤติกรรมได 

ความสําคัญของการเรียนรูแบบลงมือกระทํานี้ อยูที่การสิ้นสูญทางพฤติกรรม(Extinction) ซ่ึงหมายถึง 
การไมมีเงื่อนไขทางพฤติกรรมนั้นๆ อีกตอไป เชน หนูที่รับอาหารจากการกดคานมาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งได
ใหอาหารตามปกติตามชวงเวลา หนูจะลืมวิธีการกดคานและไมสนใจการกดคานอีกตอไป แตหากเกิด
เงื่อนไขขึ้นอีก คือการไมใหอาหารตามปกติ หนูจะยังคงคิดถึงการกดคานและจะกดคานเพื่อใหไดรับอาหาร
อีกครั้ง ซ่ึงเรียกวา การฟนคืนของพฤติกรรม (Recovery) ในกรณีผูติดอินเทอรเน็ตที่ตองการเลิก (Extinction) 
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แตพวกเขายังคงตองใชชีวิตในลักษณะเดิม ภายใตกลไกเงื่อนไขเดิม ก็อาจทําใหพฤติกรรมการติด
อินเทอรเน็ตนั้นกลับคืนมาไดเชนเดียวกัน  

จากการวิจัยทั้งในสวนของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางที่เปนเด็ก
และเยาวชนสวนใหญจะมีรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส รองลงมาคือแบบตามใจ ที่มักจะใชเวลาไปกับ
อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง ผอนคลาย รวมถึงการศึกษา หาความรู และทํารายงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
ซ่ึงจากการวิเคราะหหาคานัยสําคัญทางสถิติจะพบวา รูปแบบการเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับ
ส่ืออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต จะพบวากลุมตัวอยาง
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะรับส่ืออินเทอรเน็ตดานบันเทิงทางลบนอยกวากลุมตัวอยางที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบอื่นๆ อีก 3 แบบ ยิ่งในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ส่ือตางๆ ที่เขา
มามีทั้งประโยชนและโทษ การเลือกรับสื่อจึงมีสวนสําคัญสําหรับพัฒนาการและการเรียนรูดานตางๆ ของ
เด็กและเยาวชน อีกทั้งงานวิจัยนี้และงานชิ้นอื่นๆ ไดแสดงใหเห็นแลววา รูปแบบกระบวนการสังคมประกิต
ของครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส เปนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่จะสงผลดีตอเด็กและเยาวชน
ไทย และมีความเหมาะสมที่จะชวยนําไปสูการพัฒนาประเทศได ดังนั้น พอแม ผูปกครอง และทุกฝายที่มี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงควรชวยสงเสริมและทําความเขาใจใหเด็กและเยาวชนไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส เพื่อชวยใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาตนเอง เติบโตเปนกําลังสําคัญในวัน
ขางหนา เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป 
 

5. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย และการนําไปใชประโยชน 
ขอเสนอแนะเชิงวชิาการ 

1. ควรศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตในมุมที่แตกตาง
ออกไปจากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 

2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุมตัวอยางที่เปนพอแมผูปกครองของเด็กที่ติดอินเทอรเน็ต ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

3. ควรวิเคราะหตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น ใหกวางและ
เจาะลึกถึงพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ตตางๆ โดยละเอียด 

4. ควรศึกษากับกลุมตัวอยางในสวนภูมิภาค โดยสุมตัวอยางตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย 
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ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดโดยถายทอดสูพอแมผูปกครอง 

ครูอาจารย ผูทํางานดานเด็กและเยาวชน ที่มีสวนเกี่ยวของ ไดรับความรู ความเขาใจถึงพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อสามารถนําไปปรับใชในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนตอไป  

2. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนตองรวมมือกันสนับสนุนใหมีนโยบายหรือมาตรการสงเสริมให
ครอบครัวมีการจัดกิจกรรมสรางสรรคหรือการใชเวลารวมกันใหมากขึ้น โดยใหพอแมผูปกครอง และ
สถาบันครอบครัวเห็นคุณคาของการใชเวลาหรือการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

3. พอแมผูปกครองควรมีสวนรวมกับการใชอินเทอรเน็ต รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ ของ
ลูกหลานของตน เพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูเทาทันในพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะชวยสรางความ
อบอุนในครอบครัวดวย 

 

_______________________________ 
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