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บทคัดยอ
 แมวาเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีความสําคัญและถูกนํามาใชเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ 
ณ ปจจุบัน แตการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางไมเหมาะสมอันสืบเนื่องมาจากความรูเทาไมถึงการณของผูใช หรือการขาด
มาตรการเฝาระวังดานการใชงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทการใชงานสามารถกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงกับ
บคุคลผูใชงานและสงัคมโดยรวม     โดยเฉพาะอยางยิง่กลุมผูใชทีเ่ปนเดก็และวยัรุนซ่ึงจะเตบิโตเปนทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาของ
ประเทศตอไปในอนาคต ดังนั้น การศึกษางานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับผลกระทบเชิงลบจากการใชงานอินเทอรเน็ตของ
เด็กและวัยรุน นอกจากจะชวยใหผูที่สนใจและตองการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันทราบปจจัยที่เกี่ยวของและจําเปนตอการ
ดําเนินงานวิจัยแลว การรับรูและทําความเขาใจขอคนพบเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบจากการใชอินเทอรเน็ตที่มีตอเด็กและวัยรุน 
เชน การเกิดโรคอวน การแสดงพฤติกรรมกาวราวรุนแรง หรือการขาดปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึงการทําความเขาใจ
ปจจัยที่สงผลตอการใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุนจะชวยใหผูปกครองหรือผูที่มีสวนเก่ียวของจากท้ังภาครัฐและ
หนวยงานการศึกษาไดตระหนักรูเพื่อกําหนดมาตรการเฝาระวังและควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุน
ในประเทศอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยลดปญหาสังคม รวมท้ังสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กและวัยรุนซ่ึงจะเติบโตเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต

คําสําคัญ: การใชงานอินเทอรเน็ต  ผลกระทบกับสังคม  ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล  ปญหาในเด็กและวัยรุน

Abstract
 Though the digital technology plays an important role in supporting humans’ everyday life, the 
improper use of digital technology may lead to negative impacts on the users and the society. One of the 
concerned research issues in the area of digital technology impact is “the internet use and the impact 
on adolescents’ lifestyles.” The framework and fi ndings of these research papers help us to point out 
the concerned problematic-issues (e.g. obesity, aggressive behavior, bullying behavior, and lack of social 
tie) and to reveal the improper-use effects and the factors infl uencing the internet use behaviors of the 
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adolescents. The revealed facts leverage not only the awareness of internet use, but also help the parents, 
educational institutes, and the government to monitor the internet use of children and adolescents, and 
to set up the information policy in order to handle the social change under the umbrella of the digital 
technology society.
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บทนํา
 จากสภาวการณการใช  เทคโนโลย ี ณ ปจจ ุบ ัน 
อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทอยางมากตอการดําเนิน
กิจกรรมของมนุษยหลายรูปแบบ เชน การทํางาน การ
ดําเนินธุรกิจ การศึกษา การสื่อสาร และการสันทนาการ 
ถึงแมวาอินเทอรเน็ตจะมีประโยชนทั้งในแงของคาใชจาย
ในการสือ่สารท่ีลดลง      ความสะดวกรวดเรว็ในการเขาถงึขอมลู
ขาวสาร หรือความคลองตัวในการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
การทํางานที่ไมยึดติดกับสถานที่ แตในทางกลับกันพบวา
การใชงานอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมอาจกอใหเกิด         
ผลกระทบเชิงลบแกผูใช โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเด็กและวัยรุน
ซึ่ ง มีแนวโนม ท่ีจะไดรับผลกระทบเชิ งลบจากการใช
อินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมมากกวากลุมผูใหญ เนื่องจาก
ขาดวุฒิภาวะทางดานรางกายและจิตใจที ่สมบูรณ โดย
ผลกระทบดังกลาวอาจสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของเด็กและวัยรุน รวมถึงปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เช น การเก ิดโรคอ วน (Vandelanotte, Sugiyama, 
Gradiner, & Owen, 2009; Vandewater, Shim, & 
Caplovitz, 2004) การเก ิดโรคหลอดเลือดดําต ีบตัน 
(Venous Thromboembolism) หรือการเกิดภาวะลิ่มเลือด
อุดตันที่ปอด (Pulmonary Thromboembolism) (Funk, 
2005) รวมทั้งการเกิดโรคสมาธิสั้น (Attention-Defi cit/
Hyperactivity Disorder) ปญหาดานพฤติกรรมกาวราว
รุนแรง (Aggressive Behavior) การขาดความยับยั้งชั่งใจ
(Obsessive-Compulsive Disorder) ในเด็กและวัยรุน 
และปญหาดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยผลจาก
การวิจัยพบวา เด็กและวัยรุนที่เลนอินเทอรเน็ตและเกมจน
ขาดความยับย้ังช่ังใจ      จะมีความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัว
และเขารวมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอ่ืน
นอยลง (ศิริไชย หงษสงวนศรี และพนม เกตุมาน, ม.ป.ป.; 
Aboujaoude, 2010) ดวยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยในประเด็น 
“การใชงานอินเทอรเน็ตและผลกระทบจากการใชงาน
อินเทอรเน็ตที่มีตอเด็กและวัยรุน” จึงมีความสําคัญในการ
บงชี้ปจจัยที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
ของเด ็กและวัยรุน บทบาทของปจจ ัยที ่อาจสงผลตอ
ทิศทางหรือนําหนักของอิทธิพลในเชิงลบท่ีเกิดจากการใช
อินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม รวมทั้งการบงชี้ปจจัยที่ชวย
ลดทอนโอกาสในการใชงานอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
ซึ่งกรอบการดําเนินงานและขอคนพบจากงานวิจัยเหลาน้ี
จะเปนประโยชนตอนักวิจัยที่ตองการศึกษาวิจัยในขอบขาย
เดียวกัน รวมทั้งชวยใหผู ปกครองหรือผูที ่เกี ่ยวของทั้งใน
หนวยงานการศึกษาและหนวยงานของภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือกฎระเบียบในการเฝาระวังและควบคุมการ
ใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุนในประเทศใหดําเนิน
ไปอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มี
คุณภาพของเด็กและวัยรุน การลดปญหาสังคม และทายที่สุด
จะสงผลตอคุณภาพของประชาชนในประเทศ

สา เ หตุ ของการ ศึกษา วิจั ย ในประ เด็ นที่ เ กี่ ยว กับ
การใชงานอินเทอรเน็ตและผลกระทบจากการใชที่มีตอ
เด็กและวัยรุน
 จากการศึกษางานวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับผล-
กระทบจากการใชอินเทอรเน็ตที่มีตอเด็กและวัยรุนซึ่งเกิดขึ้น
ในชวงป ค.ศ. 1990–2015 พบวา ประเด็นความสนใจหรือ
แรงจูงใจท่ีนําไปสูความพยายามในการศึกษาวิจัยในขอบขาย
ดังกลาว ไดแก
 1. ประเด็นดาน “สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก
และวัยรุน”
 ผลจากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาวัยเด็กคือชวง
เวลาท่ีสําคัญของพัฒนาการดานโภชนาการและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของบุคคล โดยกิจกรรมทางกายภาพ เชน 
การออกกําลังกาย จะมีประโยชนและสงผลตอสุขภาพ
ทางกายและทางดานจิตใจของเด็กและวัยรุนท้ังในปจจุบัน
และสืบเน่ืองตอไปจนถึงชวงวัยท่ีกาวเขาสูความเปนผูใหญ 
(Cunnane, 1993) อยางไรก็ตาม จากสภาพการณปจจุบัน
กลับพบวา เด็กและวัยรุนจํานวนมากมีแนวโนมการดําเนิน
กิจกรรมซึ ่งขาดการเคลื ่อนไหวมากขึ ้น (Armstrong, 
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Balding, Gentle, & Kirby, 1990) โดยกิจกรรมที ่เด็ก
และวัยรุนในปจจุบันนิยมกระทําในยามวาง ไดแก การเลน
อินเทอรเน็ต การชมโทรทัศน หรือการเลมเกมคอมพิวเตอร 
เปนตน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมทางกายภาพที่นอยลงอาจ
สงผลใหเกิดโรคอวน พฤติกรรมรุนแรง รวมถึงปญหาในเด็ก
และวัยรุ นลักษณะตางๆ (ศิริไชย หงษสงวนศรี และพนม 
เกตุมาน, ม.ป.ป.; Singer, Slovak, Frierson, & York, 1998)
ดวยเหตุนี้นักวิจัยหลายคนไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
การใชอินเทอรเน็ตกับวิถีการดําเนินชีวิตของวัยรุ น เพื ่อ
พิจารณาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่
ไมเหมาะสมจนกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตในเด็กและวัยรุนรวมท้ังพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ที่สงผลกระทบหรือมีความเก่ียวพันกับวิถีการดําเนินชีวิต
ของเด็กและวัยรุ นในยุคปจจุบัน (Aboujaoude, 2010; 
Bulck, 2004; Johnson-Reid, Williams, & Webster, 
2001; Kim, 2011; Otto, Greenstein, Johnson, & 
Friedman, 1992; Spada, 2014; Wang, Luo, Luo,
Gao, & Kong, 2012) ซึ ่งขอคนพบที ่ไดจะนําไปสู การ
วางแผนปองกันหรือการกําหนดมาตรการควบคุมการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุนใหเปนไปอยางเหมาะสม
โดยจะส ง ผลต อพัฒนาก า รที่ ดี ข อ ง เ ด็ ก และวั ย รุ น 
และสืบเนื่องไปจวบจนเขาสูความเปนผูใหญ
 2. ประเด็นดาน “ความสัมพันธระหวางบุคคล” 
 แมวาจะมีงานวิจัยจํานวนมากแสดงใหเห็นวาการ
ใชงานอินเทอรเน็ตมีสวนชวยเพ่ิมศักยภาพในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การติดตอสื ่อสารรวมทั ้งการเสริมสรางความ
สัมพันธและเครือขายระหวางบุคคลโดยปราศจากขอจํากัด
ดานเวลาและสถานที่ (Colley & Maltby, 2008; Feldman, 
Barnett, Shrier, Rossignol, & Abenhaim, 2003; 
Howard, Rainie, & Jones, 2001; Wellman, Hass, Witte, 
& Hampton, 2001; Zhao, 2006) แตในขณะเดียวกัน
กลับพบวามีงานวิจัยบางสวนศึกษาผลกระทบเชิงลบที่
การใชงานอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมสงผลตอความ
สัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) 
(ปยฉัตร ลอมชวการ, 2556; Anderson, 2001; Nie & 
Hillygus, 2002; Wang et al., 2012; Zhao, 2006) 
เนื่องจากความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งที่ เปนสมาชิก
ภายในครอบครัวและบุคคลอ่ืนในสังคมจะมีสวนชวย
เสริมสรางพัฒนาการดานความคิดและอารมณของบุคคล
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
ของสมาชิกในสังคม (White, 1991) ดวยเหตุนี้จึงมีการศึกษา

วิจัยพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของบุคคล ซึ่งอาจสงผล-
กระทบตอการมีปฏิสัมพันธหรือความสัมพันธกับบุคคลอื่น

รูปแบบการใชงานอินเทอรเน็ต
 จากการศึกษางานวิจัย ในประเด็นการใช งาน
อินเทอร เน็ตและผลกระทบจากการใชอิน เทอร เน็ต
อยางไมเหมาะสมซ่ึงเกิดข้ึนระหวางป ค.ศ. 2006–2015 พบวา
เกณฑชี้วัดการใชงานอินเทอรเน็ตของบุคคลแตกตางกัน
ตามมิติที่ผู วิจัยสนใจและนํามาใชเปนเกณฑพิจารณา โดย
สามารถสรุปตัวช้ีวัดสําคัญท่ีใชพิจารณารูปแบบการใชงาน
อินเทอรเน็ตในงานวิจัยที่เก่ียวของได 5 ตวัชี้วัด ดังนี้
 1. เวลาในการใชอินเทอรเน็ต หมายถึง เกณฑการ
พิจารณารูปแบบการใชงานอินเทอรเน็ตที่ใหความสําคัญกับ
เวลา ซึ่งผูใชเชื่อมตอระบบเครือขายเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต 
โดยเวลาในการใชงานอินเทอรเน็ตอาจปรากฏในรูปของ 
“ชวงเวลาในการใชงาน” “ความยาวนานของระยะเวลาการ
ใชงาน” เชน จํานวนนาที หรือจํานวนชั่วโมงตอครั้ง หรือ 
“ความถี่ในการใชงานอินเทอรเน็ต” เชน จํานวนครั้งในการ
เชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตตอวัน หรือตอสัปดาห (เชิดพงษ 
พิทักษทรัพย, 2554; ฐิติกาญจน อัศตรกุล, 2554; ปริมาพร 
มุทุจิตต, 2556; ปยฉัตร ลอมชวการ, 2556; Jang, Hwang, &
Choi, 2008; Peng & Zhu, 2011; Wang, Zhou, Lu, Wu, 
Deng, & Hong, 2011; Wang et al., 2012; Zhao, 2006)
 2. กิจกรรมที่กระทําระหวางใชงานอินเทอรเน็ต
หมายถึง เกณฑการพิจารณาที ่ค ํานึงถึงกิจกรรมที ่ผ ู ใช 
ดาํเนินการระหวางเขาใชงานอินเทอรเนต็      ซึง่มกัสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต (เชิดพงษ 
พิทักษทรัพย, 2554; ฐิติกาญจน อัศตรกุล, 2554; ปริมาพร
มุทุจ ิตต, 2556; ปยฉัตร ลอมชวการ, 2556; Colley & 
Maltby, 2008; Ko, Yen, Liu, Huang, & Yen, 2009; 
Peng & Zhu, 2011; Wang et al., 2011; Wang et al., 
2012; Zhao, 2006) ไดแก 
  � ใชเพื่อการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น เชน การ
สื่อสารผานโปรแกรมสนทนา หรือเครือขายสังคมออนไลน
การเขารวมกลุมสนทนา การรับ-สงอีเมล เปนตน
  � ใชเพื่อการสืบคนขอมูลขาวสารตางๆ เชน การ
คนหาขอมูลผานทางโปรแกรมคนหา (Search Engine) 
การดาวนโหลด-อัพโหลดแฟมขอมูล การอานขาวสารจาก
แหลงขาว เปนตน
  � ใชเพื่อการสันทนาการ เชน การดูภาพยนตร 
ฟงเพลง หรือการเลนเกมคอมพิวเตอรออนไลน เปนตน
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  � ใชเพื่อการทําธุรกรรมการเงินและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อสินคาแบบออนไลน การดําเนิน
ธุรกรรมการเงินในรูปแบบ e-Banking เปนตน
 3. ทักษะในการใชงานอินเทอรเน็ต หมายถึง เกณฑ
การพิจารณาที่คํานึงถึงทักษะ หรือความชํานาญในการใชงาน
อินเทอรเน็ตเปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากระดับความ
สามารถในการใชงานคอมพิวเตอรของบุคคล (Computer 
Self-Effi cacy) ระดับการศึกษาของผูใช หรือประสบการณ
ในการใชงานคอมพิวเตอร (Gravill, Compeau & Marcolin, 
2006; Jang et al., 2008; Ko et al., 2009; Peng & Zhu, 
2011; Wang et al., 2012; Zhao, 2006; Zheng, 2009)
 4. วิธีการในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต หมายถึง  
เกณฑการพิจารณาที่คํานึงถึงวิธีการในการเชื่อมตอเพื่อเขา
ใชงานอินเทอรเน็ต โดยอาจพิจารณาไดจากอุปกรณที่ใชใน
การเชื่อมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต (เชิดพงษ พิทักษทรัพย, 
2554; ฐิติกาญจน อัศตรกุล, 2554; ปริมาพร มุทุจิตต, 2556; 
Peng & Zhu, 2011; Wang et al., 2012) เชน คอมพิวเตอร
แบบตั ้งโต ะ คอมพิวเตอรแบบพกพา โทรศัพทม ือถ ือ 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล     หรือคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกับบุคคลอ่ืน
เปนตน หรืออาจพิจารณาจากลักษณะของระบบเครือขาย
หรือลักษณะการเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต เชน 
การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตผานทางระบบเครือขาย LAN, 
Wireless LAN หรือ Digital Subscriber Line (DSL) เปนตน
 5. สถานที่ในการใชงานอินเทอรเน็ต หมายถึง เกณฑ
การพิจารณาที่คํานึงถึงสถานที่ที ่ใชงานอินเทอรเน็ต เชน 
ที่พักอาศัย สถานศึกษา หรือรานที่ใหบริการอินเทอรเน็ต 
(เชิดพงษ พิทักษทรัพย, 2554; ฐิติกาญจน อัศตรกุล, 2554; 
ปริมาพร มุทุจิตต, 2556; ปยฉัตร ลอมชวการ, 2556; Peng 
& Zhu, 2011; Wang et al., 2011; Wang et al., 2012)

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชงาน
อินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
 จากการศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยที่เก่ียวของกับ
การใชงานอินเทอรเน็ต     และผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ต
อยางไมเหมาะสมพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุน และอาจรวมไปถึง
กลุมผูใชที่เปนผูใหญ ไดแก
 1. เพศของผูใช
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เพศของผูใชมีความสัมพันธ
กับหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต โดย
สวนใหญเพศชายมักใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงหรือ

ใชเพื่อการพักผอน ในขณะที่เพศหญิงมักใชงานอินเทอรเน็ต
เพื ่อการติดตอสื ่อสาร สรางการเชื ่อมโยงระหวางบุคคล 
และใชเปนเครื่องมือสนับสนุนทางการศึกษา (Kim, 2011; 
Macharia & Nyakwende, 2011; Wang et al., 2012; 
Weiser, 2000) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา
เพศชายมักใชเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตยาวนานกวา
เพศหญิง (Li & Kirkup, 2007; Peng & Zhu, 2011; Sipal 
& Bayhan, 2010; Wang et al., 2012)
 2. ระดับการศึกษาของผูใช
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูใชที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันจะมีวัตถุประสงคในการใชงานอินเทอรเน็ต
แตกตางกัน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมักใช
อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูเทคโนโลยีใหมและเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมทางการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มักใชอินเทอรเน็ตเพื่อความสนุกสนานและการผอนคลาย
อารมณ (Wang et al., 2012) ในขณะที่ผูใชซึ่งศึกษาระดับ
อุดมศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวมักใชอินเทอรเน็ต
เพื่อการแสวงหาสารสนเทศสําหรับตอบโจทยภายใต
สถานการณใดสถานการณหนึ ่ง (Wang et al., 2012; 
Colley & Maltby, 2008) นอกจากนี้ยังพบวา ระดับการ
ศึกษาของผูใชสามารถสะทอนถึงระยะเวลาและสถานที่ใน
การเขาใชงานอินเทอรเน็ต โดยผูที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มักใชอินเทอรเน็ตยาวนานกวาผูที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
(Wang et al., 2012; Zheng, 2009) ทั้งนี้ นาจะมีสาเหตุ
มาจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีเวลาวางจากการเรียน
มากกวานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา     และขอคนพบท่ีนาสนใจ
อีกประการหนึ่งจากงานวิจัย คือ นักเรียนหรือนักศึกษานิยม
ใชอินเทอรเน็ตในรานใหบริการอินเทอรเน็ต หรือที่พักอาศัย
ของตน (เชน บานพัก หอพักของเพื่อนหรือของตน เปนตน) 
มากกวาจะใชบริการจากสถานศึกษา เนื ่องจากสถานที ่
ดังกลาวปราศจากผูที่คอยทําหนาท่ีกํากับดูแลตนอยาง
เขมงวด (Wang et al., 2012)
 3. วัตถุประสงคในการใชงานอินเทอรเน็ต
 จากการศึกษาพบวาการใชงานอินเทอรเน็ตจะสง
ผลดีหรือผลเสียตอผูใช ขึ้นกับวัตถุประสงคในการใชงานเปน
สําคัญ เชน ในกรณีที ่ผ ู ใชใชงานอินเทอรเน็ต “เพื ่อการ
เชื่อมโยงหรือการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล” ทั้งในรูปแบบ
การสนทนาออนไลน หรือการรับ-สงอีเมลจะมีสวนชวย
เสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ ่งนําไปสู ความ
เกี่ยวพันระหวางสมาชิกในสังคม (Social Tie) ที่แนนหนา 
แตในกรณีที่ผูใชใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการดําเนินกิจกรรม
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ในลักษณะที่โดดเดี่ยวจากบุคคลอื่น (Solitary Activities) 
เปนระยะเวลาที่ตอเนื่องยาวนาน เชน การเลนเกม หรือใช
เพื ่อความบันเทิงเปนหลัก จะสงผลเสียตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลท้ังภายในครอบครัวและบุคคลอื่นในสังคม
(ศิริไชย หงษสงวนศรี และพนม เกตุมาน, ม.ป.ป.; Nie & 
Hillygus, 2002; Zhao, 2006) และอาจสงผลเสียตอทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ น (ศิร ิไชย 
หงษสงวนศรี และพนม เกตุมาน, ม.ป.ป.; Aboujaoude, 
2010; Funk, 2005; Vandelanotte et al., 2009)
 4. สถานที่ในการใชงานอินเทอรเน็ต
 จากการวิจัยพบวาสถานท่ีในการใชงานอินเทอรเน็ต
มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชและพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม โดยผูใชอินเทอรเน็ตในราน
ทีใ่หบรกิารอินเทอรเน็ตหรือในท่ีพกัอาศัย        โดยเฉพาะอยางยิง่
ผูที่ใชงานเพ่ือความบันเทิงจะใชอินเทอรเน็ตยาวนานกวา
ผูที่ใชอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษา ซึ่งระยะเวลาในการใชงาน
อินเทอรเน็ตที่ยาวนานจะสงผลเชิงลบตอระยะเวลาและ
รูปแบบการนอนของผูใช (Anderson, 2001; Wang et al.,
2012) ทําใหจํานวนชั่วโมงการนอนนอยลงและนอนไมเปน
เวลา และอาจสงผลกระทบตอเนื ่องไปยังผลสัมฤทธิ ์ทาง
การศึกษาในกรณีที่ผูใชเปนเด็กและวัยรุน นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา วัยรุนที่ใชอินเทอรเน็ตนอกที่พัก
อาศัยของตนโดยปราศจากพอแมหรือผูปกครองดูแล เชน 
บานเพื ่อน ที่พักอาศัยของคนรู จัก หรือรานที ่ใหบริการ
อินเทอรเน็ต มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะใชอินเทอรเน็ตในทางท่ีผิด
มากกวาวัยรุนที่ใชอินเทอรเน็ตในที่พักอาศัยของตนเอง 
(ปริมาพร  มุทุจิตต, 2556)
 5. ประสบการณในการใชงานอินเทอรเน็ต
 ประสบการณในการใชงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต โดยผลการ
วิจัยพบวา ผูที่มีประสบการณในการใชงานอินเทอรเน็ตมาก
จะใชอินเทอรเน็ตยาวนานกวาผูที่มีประสบการณในการ
ใชงานนอย (Wang et al., 2012) เนื ่องจากคนกลุมนี้มี
ความมั่นใจและความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรมาก
จึงมีความกังวลในการใชงานนอยกวาบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณในการใชงานนอย โดยระยะเวลาในการใชงาน
อินเทอรเน็ตที่ยาวนานนี้สะทอนใหเห็นถึงความลุมหลงใน
การใชงานอินเทอรเน็ต ซึ่งทายที่สุดจะสงผลลบตอพฤติกรรม
การนอน และการดําเนินกิจกรรมอื ่นๆ หรือแมแตการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น (Huang, Huang, Wang, Xu,  & 
Zheng, 2012; Jang et al., 2008; Wang et al., 2012; 
Zhang et al., 2007)

 6. สิ่งแวดลอมทางสังคม
 มีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ทางสังคม ไดแก ลักษณะและความเหมาะสมของกลุมเพื่อน 
ความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน ความพรอมในการจัด
บริการอินเทอรเน็ตในสถานศึกษาหรือในชุมชน รวมถึงสื่อ
ตางๆ ที่มีหนาที ่ประชาสัมพันธและใหความรู ที ่เกี ่ยวกับ
ประโยชนและโทษจากการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของเด็กและ
วัยรุน ทั้งในแงของการใชงานเพื่อการศึกษา เพื่อการสื่อสาร 
และเพื่อความบันเทิง (ฐิติกาญจน อัศตรกุล, 2554; วิจิตรา 
รักษาสุข, 2554) ดวยเหตุนี ้ ผู สอนในสถานศึกษาซึ ่งม ี
บทบาทในการใหคําปรึกษาและคําช้ีแนะดานการเรียน 
การดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมแกเด็กและวัยรุน จึงมีสวนในการใหความรูเกี่ยวกับ
ประโยชนและโทษจากการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
เพื่อสรางความตระหนักรูและปองกันมิใหเด็กและวัยรุนใช
อินเทอรเน็ตหรือใชเวลาวางในทางท่ีผิดในขณะท่ีสถานศึกษา
หรือชุมชนควรมีความพรอมทั้งดานสถานที่ บุคลากร และ
อุปกรณคอมพิวเตอรในการใหบริการอินเทอรเน็ตแก
นักเรียน/นักศึกษาในสถาบันของตนอยางเหมาะสมซึ่ง
การจัดเตรียมความพรอมดังกลาวจะชวยใหบุคลากรของ
สถานศึกษาหรือชุมชนสามารถใหความรูเก่ียวกับประโยชน
และโทษจากการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยาง
ไมเหมาะสม รวมทั้งมีสวนชวยในการเฝาระวังและปองปราม
มิใหเด็กและวัยรุนใชอินเทอรเน็ตในทางที่ผิด
 7. พื้นฐานครอบครัว
 ความสัมพันธภายในสถาบันครอบครัวเปนรากฐาน
ที่สําคัญตอการพัฒนามนุษย โดยพอ-แมจะทําหนาที ่ให
คําปรึกษา คําชี ้แนะ และมีสวนชวยเรื ่องพัฒนาการดาน
อารมณของเด็กใหมีความพรอมกอนท่ีจะกาวเขาสูการเปน
สมาชิกในสังคม (Ainsworth & Bowlby, 1991; Campbell, 
1969) ดังนั ้น ความสัมพันธที ่เปราะบางภายในสถาบัน
ครอบครัวหรือการที่สมาชิกภายในครอบครัว (พอ-แม-ลูก)
ขาดปฏิสัมพันธหรือความสัมพันธที่ดีระหวางกันจะสงผลให
เด็กและวัยรุนเกิดความบกพรองดานพัฒนาการทางอารมณ
และการมีปฏิส ัมพันธก ับบุคคลอื ่น จนนําไปสู การเกิด
พฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Ko et al., 2009) และจากการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัวหรือ
พื้นฐานครอบครัวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของเด็ก
และวัยรุนพบวา    การใชงานอินเทอรเนต็ภายใตการกํากบัดแูล
ของพอ-แม    จะสงอทิธพิลเชงิบวกตอผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ของเด็กและวัยรุน (Kim, 2011) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย
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ทีแ่สดงใหเหน็วา    การอบรมเลีย้งดจูากครอบครวัทีใ่หความรกั
ความอบอุนใหการสนับสนุน หรือสามารถใหความรูและ
ควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตของบุตร-ธิดา มีความสัมพันธ
เชิงลบกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในทางท่ีผิดของวัยรุน 
(ฐิติกาญจน อัศตรกุล, 2554)  กลาวคือ ในกรณีที่พอ-แมให
คาํแนะนํา      และสอนวิธกีารใชอนิเทอรเน็ตและเขาถึงขอมูลบน
อินเทอรเน็ตอยางถูกตอง เหมาะสมแกบุตร-ธิดา รวมทั้ง
สามารถชักจูงบุตร-ธิดาใหเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน 
เสริมสรางทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตรวมกับ
สมาชิกในครอบครัว แทนการปลอยใหบุตร-ธิดาใชเวลาวาง
ไปกับการเลนเกมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจะมีสวนชวย
ปองกันไมใหเด็กและวัยรุนใชอินเทอรเน็ตในทางท่ีผิด

ผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ตที่มีตอเด็กและวัยรุน
 จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุน และผลกระทบ
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใชงานอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม
สามารถสรุปไดดังนี้
 1. ผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
ตอบสนองดานความบันเทิงเปนระยะเวลานาน สงผลเสียตอ
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุน เนื่องจาก
การดําเนินกิจกรรมที่ปราศจากการเคลื่อนไหว เชน การชม
โทรทัศน การเลนเกมคอมพิวเตอร หรือการใชอินเทอรเน็ต
เปนระยะเวลานาน สงผลใหเด็กและวัยรุนมีเวลาสําหรับทํา
กิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ ลดลง (เชน การออกกําลัง) สงผล
ใหเกิดปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต เชน โรคอวน 
(Vandelanotte et al., 2009; Vandewater et al., 2004) 
โรคหลอดเลือดดําตีบตัน หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด  
(Funk, 2005) โรคขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulse Control 
Disorder) โรคย ําคิดย ําทํา (Obsessive-Compulsive 
Disorder) และพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Aggressive 
Behavior) ในเด็กและวัยรุน (ศิริไชย หงษสงวนศรี และพนม 
เกตุมาน, ม.ป.ป.; Aboujaoude, 2010; Ko et al., 2009; 
Singer et al., 1998) เพิ่มมากขึ้น
 2. ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
 ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชงานอินเทอรเน็ต
เปนระยะเวลานาน     โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชเพ่ือความบันเทิง
จากที่พักอาศัยของตน หรือจากรานที่ใหบริการอินเทอรเน็ต
ซึ่งปราศจากผูควบคุมและเฝาระวังการใชงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสม สงผลเชิงลบตอพฤติกรรมการนอนของเด็กและ

วัยรุน (จํานวนชั่วโมงการนอนนอยลงและนอนไมเปนเวลา) 
อันเปนสาเหตุใหเด็กและวัยรุนมีปญหาในการเขารวมช้ันเรียน
ลดทอนความสนใจและความสามารถในการเรียนรูระหวาง
การเขารวมชั้นเรียน ซึ่งทายที่สุดจะสงผลเสียตอผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของเด็กและวัยรุน (Anderson, 2001; DeBell 
& Chapman 2006; Jackson, 2008; Kim, 2011; Norris, 
2010)
 3. ผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความเกี่ยวพันระหวางสมาชิกในสังคม
 ผลจากการดําเนินงานวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงเปนระยะเวลานานในยามวาง
ของเด็กและวัยรุน แทนการเขารวมกิจกรรมอื่นกับสมาชิกใน
ครอบครัวและบุคคลอื ่นในสังคม มิไดสงผลเสียเพียงแค
สุขภาพกาย สุขภาพจิต หรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทานั้น 
แตยังสงผลเสียตอความสัมพันธที่ดีและเหนียวแนนระหวาง
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเปนรากฐานสําคัญ
ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางความคิดและอารมณของเด็ก
และวัยรุน ความสัมพันธที่ดีระหวางพอ-แมและเด็ก (Parent-
Child   Relationship)   มสีวนสนับสนุนกจิกรรมทางการศึกษา
และสงผลเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Kim, 2011) 
รวมท้ังเช่ือมโยงเด็กและวัยรุนเขากับสังคมเม่ือเขาสูวัยผูใหญ 
(White, 1991) ซึ่งผลจากงานวิจัยยังแสดงใหเห็นวาการ
ใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงเปนระยะเวลานานสงผล
ใหเด็กและวัยรุนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอยลง (Byun et al., 
2009; Wang et al., 2012) ขาดโอกาสในการเรียนรูดาน
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในโลกความเปนจริง โดยจะ
สงผลเสียตอการมีสวนรวมและการอยูรวมกันในสังคม และ
ในทางกลับกัน      ครอบครัวท่ีมีสภาวะแวดลอมของความสัมพันธ
ที่เหนียวแนนระหวางพอ-แม และบุตรจะมีสวนชวยใหเด็ก
และวัยรุนมีระดับการลุมหลงอินเทอรเน็ตนอยกวาเด็กท่ีไม
ไดรับการเอาใจใสจากพอและแมเทาที่ควร (Chng, Li, Liau, 
& Khoo, 2015)

สภาพการใชอินเทอร เน็ตของเด็กและวัยรุนไทยใน
ปจจุบัน
 จากการสํารวจขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสารในครัวเร ือนไทยในชวงระยะเวลา 5 ป 
ระหวางป พ.ศ. 2553-2557 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
กระทร ว ง เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศและก า รสื่ อ ส า ร
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) ซึ่งสํารวจขอมูลโดยการ
สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 
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6 ปขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน
พบวา ผูใชงานคอมพิวเตอรมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30.9
(19.1 ลานคน) เปนรอยละ 38.2 (23.8 ลานคน) ผูใชงาน
อินเทอรเน็ตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 22.4 (13.8 ลานคน) 

ภาพที่ 1 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ (พ.ศ. 2553-2557)
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2557)

ตารางที่ 1 รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชอินเทอรเน็ตแยกตามกลุมอายุ (พ.ศ. 2553-2557)

ป พ.ศ.
กลุมอายุ (ป)

6 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 49 50 ปขึ้นไป
2553 35.9 50.0 24.6 13.6 4.2

2554 38.3 51.9 26.6 14.3 5.5

2555 46.5 54.8 29.7 17.1 6.2

2556 54.1 58.4 33.5 18.7 6.6

2557 58.2 69.7 48.5 25.9 8.4

เปนรอยละ 34.9 (21.7 ลานคน) และผูใชงานโทรศัพทมือถือ
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 61.8 (32.8 ลานคน) เปนรอยละ 
77.2 (48.1 ลานคน) (ภาพที่ 1)

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2557)

 ตารางที่ 1 แสดงรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตที่อายุ 
6 ปขึ้นไป โดยจําแนกตามกลุมอายุของผูใชพบวา กลุมอายุ 
15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงที่สุด (รอยละ 69.7)
รองลงมา คือ กลุ มอายุ 6-14 ป (รอยละ 58.2) โดยผู ใช
สวนใหญมักใชอินเทอรเน็ตจากบานหรือที่พักอาศัย (รอยละ 
63.9)    ในขณะท่ีการใชงานอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษามีเพียง
รอยละ 39.6  และมีวัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
ดาวนโหลด ชมภาพยนตร ฟงเพลง สูงที่สุด (รอยละ 79.1) 
รองลงมา คือ การใชเพ ื ่อเข าร วมสังคมออนไลน (เช น 
Facebook, Instagram และ Twitter เปนตน)  (รอยละ 73.9) 

และการใชเพ่ือดาวนโหลดและเลนเกมออนไลน     (รอยละ 70.5)
ในขณะที ่มีผู ใชเพียงรอยละ 51.1 ที่ใชอินเทอรเน็ตเพื ่อ
การศึกษา การติดตามขาวสารจากหนังสือพิมพออนไลน 
หรือการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งขอมูลจากการสํารวจ
สะทอนใหเห็นวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตในสังคมไทยสวนใหญ
คือ เด็กและวัยรุน ที่มีวัตถุประสงคการใชเพื่อความบันเทิง
มากกวาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โดยกลุมผูใช
ที่เปนเด็กและวัยรุนยังขาดวิจารณญาณที่ดีในการคัดกรอง
ขอมูล ขาวสารที่นาเชื่อถือและมีประโยชน สงผลใหมีความ
เสี่ยงสูงในการเขาถึงแหลงขอมูลที่ไมเหมาะสม จนนําไปสู
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การเกิดพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงปญหารูปแบบตางๆ ซึ่งจาก
ตัวชี้วัดในรูปของขอมูลสถิติการใชและรูปแบบการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุนในสังคมไทยที่ไดจากการ
สํารวจนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทย 
ดงัน้ัน    บุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเตรียมมาตรการ
ปองกัน และหาวิธีการในการเยียวยาหรือรับมือกับผลกระทบ
เชิงลบรูปแบบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยซึ่ง
จะเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปใน
อนาคต

บทสรุป
 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชงานอินเทอรเน็ต
และปญหาหรือผลกระทบที่มีตอเด็กและวัยรุน ซึ่งมีสาเหตุ
จากการใชงานอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสม มีสวนชวยให
นักวิจัยที่ตองการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันสามารถ
ตีกรอบปญหา ประเด็นความสนใจ แนวทางการดําเนินงาน 
และนําขอคนพบจากงานวิจัยดังกลาวไปใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยในขอบขายที่เกี่ยวของกันได นอกจากนี้
ขอคนพบที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยซึ่งบงชี้วาเด็กผูหญิงมัก
ใชอินเทอรเน็ตเพื่อแสวงหาความรูทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา  ตอบสนองดานการสื่อสารและการสรางความ
สัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่นและมักใชอินเทอรเน็ต
จากสถานศึกษามากกวาเด็กผูชาย ในขณะที่เด็กผูชายมักใช
อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง (เชน การเลนเกมออนไลน)  
มากกวาที่จะใชเพ่ือตอบสนองกิจกรรมดานการศึกษารวมท้ัง
นิยมใชอินเทอรเน็ตจากรานบริการอินเทอรเน็ต (Internet 
Café) มากกวาเด็กผูหญิง แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กวัยรุนเพศชายมีความเสี่ยงที่จะดําเนิน
ไปในทางท่ีไมเหมาะสมมากกวาเด็กผูหญิงทั้งในแงของ
พฤติกรรมความชอบท่ีตองการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการ
สันทนาการ และสถานที่ที่เด็กวัยรุนเพศชายมักใชเพื่อการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต (ในที ่นี ้ค ือ รานบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะ) เปนสถานที่ที่ปราศจากกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
บุคคลผูทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา เฝาระวังหรือควบคุม
พฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุนใหดําเนินไปอยาง
เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและลดโอกาสในการ
เกิดปญหาดานพฤติกรรรมกาวราวรุนแรงของวัยรุน ที่อาจนํา
ไปสูการเกิดปญหาและผลกระทบกับสังคมโดยรวม บุคคล
และหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ เชน สถานศึกษาทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรเปดโอกาสและกระตุนให
นักเรียนในสถานศึกษาของตนเขาใชบริการคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตในพื้นท่ีและชวงเวลาที่สถานศึกษาจัดเตรียม
ไวใหนอกเหนือจากคาบเรียนปกติ ซ่ึงวิธีการดังกลาวชวยใหครู 
อาจารย หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถเฝาระวังการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุนใหเปนไป
อยางเหมาะสมภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมนั้น รวมทั้งยังชวยเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรูทางดานวิชาการใหแกเด็กผานทาง
เครื่องมือตางๆ ที่สถานศึกษาจัดเตรียมไวใหแกเด็กและวัยรุน
อยางเหมาะสม เชน เกมเสริมทักษะทางวิชาการ หรือสื่อการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ
 ในการนี้กระทรวง ICT ควรกําหนดมาตรการหรือ
กฎหมายตางๆ เพื่อปองปรามมิใหรานบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะเปดใหบริการอินเทอรเน็ตแกเด็กและวัยรุนใน
ลักษณะท่ีไมเหมาะสม (เชน การเขาถึงเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
การเขาใชงานในชวงเวลาที ่ไมเหมาะสม หรือการเขาใช
บริการอินเทอรเน็ตนานเกินควร) โดยอาจออกกฎหมายที่
กําหนดชวงอายุของผูใชบริการ ระยะเวลาการใชบริการและ
ชวงเวลาท่ีเด็กและวัยรุนสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
ที่รานบริการอินเทอรเน็ต รวมทั้งกําหนดมาตรการปดกั้น 
(Block) เว็บไซตที่ไมเหมาะสม เพื่อลดโอกาสในการเขาถึง
เว็บไซตดังกลาวจากรานบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ และจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลจากท่ีพักอาศัยซึ่งมาตรการ
เหลาน้ีควรดําเนินการอยางตอเน่ืองและเด็ดขาด     ย่ิงไปกวาน้ัน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหขอมูลเรื่องผลกระทบที่เกิด
จากการใชอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมของเด็กและวัยรุน
แกผูใหบริการอินเทอรเน็ตโดยชี้บทบาทและความสําคัญ
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีตอคุณภาพของเด็กและวัยรุน
ซึ่งจะเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาในสังคมโอกาส
และความรุนแรงในการเกิดปญหาสังคม รวมทั้งมุงเนนการ
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะให
คํานึงถึงความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวมากกวาที่
จะคํานึงถึงผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของตนเพียง
ฝายเดียว
 นอกจากนี้ “สถาบันครอบครัว” เปนสถาบันพื้นฐาน
ทางสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของเด็กและวัยรุน
และมีผลตอเนื่องจวบจนกาวสูความเปนผูใหญ ซึ่งพัฒนาการ
ทางดานรางกายและจิตใจท่ีดีจะสงผลใหเด็กและวัยรุนเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม
ดังนั้น พอและแมหรือผูปกครองควรใหความสนใจดูแลบุตร-
หลานของตนอยางใกลชิด เพื่อใหเด็กและวัยรุนรับรูถึงความ
เอาใจใสและการใหความชวยเหลือในขณะท่ีเกิดปญหาและ
ตองการคําปรึกษา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องมือชั้นตนที่ชวย



103    ปที่ 35 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

ปองกันไมใหเด็กและวัยรุนหันไปหาแหลงขอมูลหรือการ
ใหคําปรึกษาที่ไมเหมาะสมจากแหลงขอมูลอื่น เชน เว็บไซตที่
ใหขอมูลไมเหมาะสม เปนตน ในการนี้ผลจากการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา ความสัมพันธที่เหนียวแนนในครอบครัวจะเปนสิ่ง
ที่ชวยลดทอนอัตราความลุมหลงอินเทอรเน็ตของเด็กและ
วัยรุนโดยความสัมพันธท่ีดีระหวางพอ-แมและบุตรมีสวนชวย
ชักนําบุตรใหเขารวมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว มากกวา
จะใชเวลาไปกับการเลนอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร ซึ่ง
การเอาใจใสบุตรจะทําใหพอและแมสามารถเฝาระวังการใช
อินเทอรเน็ตของบุตรใหเปนไปอยางเหมาะสม ชวยชี้นําการ
นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะทางปญญามากกวาเพื่อตอบสนองความบันเทิงเพียง
อยางเดียว ทั้งนี้ พอและแมหรือผูปกครองซึ่งกําลังเผชิญกับ
ปญหาเร่ืองการใชงานอินเทอรเน็ตและเลนเกมคอมพิวเตอร
อยางไมเหมาะสมของบุตร ควรปรับวิธีการหรือแนวทาง
ในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตภายในที่พัก
อาศัย เชน กําหนดระยะเวลาการใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตของบุตร วางคอมพิวเตอรและอุปกรณในการ
สื่อสารในพื้นที่สวนกลางของบาน ไมอนุญาตใหบุตรใชงาน
อุปกรณดังกลาวในพื้นที่สวนตัว กําหนดรหัสผานเพื่อเขาใช
งานอปุกรณสือ่สารและเปลีย่นรหสัผานบอยๆ    โดยอนญุาตให
บุตรใชงานคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเมื่อทํางานที่
ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้น ซึ่งในขณะท่ีดําเนินการตามแนวทาง
ดังกลาวพอและแมหรือผูปกครองอาจติดตั้งซอฟตแวรใน
กลุม Parental Control ที่สามารถติดตามและรายงาน
การเขาใชงานคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมตางๆ   บนเครื่อง-
คอมพิวเตอร รวมถึงการปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตหรือแหลง
ขอมูลที่ไมเหมาะสมบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สื ่อสาร ตัวอยางของซอฟตแวรในกลุมนี ้ ไดแก โปรแกรม  
“ใสใจ” (SaiJai) ซึ่งเปนซอฟตแวรเชิงพาณิชย (Commercial 
Software) ภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี 
จํากัด หรือโปรแกรม “ICT Housekeeper” ซึ่งเปนซอฟตแวร
ประเภทฟรีแวร (Freeware) ที่แจกจายสูประชาชนภายใต
นโยบายและการสนับสนุนของกระทรวง  ICT  โดยโปรแกรม
ดังกลาวสามารถปดกั้นและคัดกรองการเขาถึงเว็บไซตที่
ผู ปกครองเห็นวาไมเหมาะสม สามารถกําหนดระยะเวลา
ในการใชงานอินเทอรเน็ต หรือโปรแกรมตางๆ บนเครื่อง-
คอมพิวเตอร รวมถึงการบันทึกขอมูลการเขาใชระหวางที่มี
ผู ใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งการใชนวัตกรรมดังกลาวเปนอีก
วิธีหนึ่งที่ชวยใหผูปกครองสามารถปองปราม และเฝาระวัง
พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตอยางไมเหมาะสมของ
บุตร-หลานของตนได
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