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ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบเด็กวัยเรียนมัธยมตอนต้นติดโซเชียล หมู่บ้านจักสานหวาย
ไม้ไผ่ ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย : นางสาวกรรณิกา บุญจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี  ลาลิน

ที่มาและความส าคัญ

ในปัจจุบันเกมมือถือและโซเชียลมิเดียมีบทบาทกับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นมากเป็นสิ่ง
บันเทิงสิ่งหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลชนิดหนัก
หน่วงเกมในโลกของดิจิทัลกลายสภาพเป็นสิ่งทรงเสน่ห์ที่เหล่าเยาวชนทั้งหลายใฝ่ฝัน
อยากจะได้สัมผัส หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกจะท าให้เกิดประโยชน์ แต่ใน
ด้านกลับกันน าไปใช้ในทางที่ผิด เช่นการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
พฤติกรรมก้าวร้าว และร่างกาย จากการศึกษาพบว่าหมู่บ้านจักสานหวายไม้ไผ่ ต าบลไทร
โรงโขน อ าเภอพตะพานหิน จังหวัดพิจิตรมีเด็กมัธยมศึกษาจ านวนมากและเด็ก
มัธยมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีการใช้ความรุนแรงเกินอายุ มีการจินตนาการ
เองมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ปกครองมีความคิดเป็นของตัวเอง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและสุขภาพของเด็กมัธยมศึกษา
ตอนต้นติดโซเชียล หมู่บ้านจักสานหวายไม้ไผ่ ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆของเด็กมัธยมตอนต้นที่ติดโซเชียลและสุขภาพของเด็ก
มัธยมตอนต้นที่ได้รับผลกระทบจากการติดโซเชียล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนมัธยมต้นติดโซเชียล 
2.เพื่อศึกษาผลกระทบเด็กวัยเรียนมัธยมต้นติดโซเชียลด้านสุขภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีรูปแบบเชิงคุณภาพ 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กมัธยมต้นปีที่ 1 เด็กมัธยมต้นปีที่ 2
และเด็กมัธยมต้นปีที่ 3 โดยมีวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเด็กมัธยมต้น ทั้งหมด 47 คน
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
interview) ซึ่งได้มาจากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย รูปแบบค าถาม 2 ชุด 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บ การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร การเก็บรวบรวม
ภาคสนาม 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์โดย
ใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1.1 เด็กวัยเรียนมัธยมต้นที่ติดโซเชียลมีพฤติกรรมอย่างไร
เด็กวัยเรียนมัธยมต้นที่ติดโซเชียลมีพฤติกรรมชอบท าตัวเป็นจุดสนใจในสื่อ

ออนไลน์ และต้องติดตาม Feedback ตลอดขาดมือถือไม่ได้ จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
ชนิดหนึ่ง อาการที่พบก็อย่างเช่น ถ้าหากเราอยู่ในที่ปราศจากสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็รู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวาย ซึ่งในบางคนที่มีอาการมากๆ อาจ
ถึงขั้นมีอาการเครียดได้เลย 
5.1.2 สุขภาพของเด็กวัยเรียนมัธยมต้นที่ติดโซเชียลเป็นอย่างไรบ้าง

เด็ก Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและดิจิทัล อุปกรณ์สื่อสารแท็บเล็ต
สมาร์ทโฟน เป็นเสมือนอวัยวะที่ 33 เพราะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่โลกโซเชียลที่ขาด
ไม่ได้ เด็กติดกับดักกับชีวิตของโลกเสมือน ที่มีแต่ด้านดีๆ จนบางคนไม่อาจยอมรับกับ
สภาพชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
หมู่บ้านจักสานหวายไม้ไผ่ ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ควรมีการจัดอบรมการใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้กับผู้ปกครองและเยาวชนเพิ่มเติม
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

การท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นจักสานหวายไม้ไผ่ ต าบลไทรโรง
โขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร คร้ังต่อไปสามารถน าความคิดเห็นของผู้ปกครอง
และเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านจักรสานไปพัฒนาหรือศึกษาต่อและท าวิจยัเก่ียวกับเร่ือง
ดังกล่าวได้ หรือการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบการติดโซเซียลให้แก่ผู้ปกครองและเยาชน
ในพื้นที่หมู่บ้านจักสานหวายไม้ไผ่ ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ค าถามงานวิจัย

1.เด็กวัยเรียนมัธยมต้นที่ติดโซเชียลมีพฤติกรรมอย่างไร
2.สุขภาพของเด็กวัยเรียนมัธยมต้นที่ติดโซเชียลเป็นอย่างไรบ้าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมวัยรุ่น 
-แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 
-แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

 

ผู้ปกครอง 

- เด็กมัธยมต้น บ้านจักรสาน
หวายไม้ไผ่ ต าบลไทรโรงโขน 

 

พฤติกรรมและปัจจัยที่ท าให้
เด็กมัธยมต้นบ้านจักรสาน

หวายไม้ไผ่ ติดโซเซียล 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนมัธยมต้นติดโซเซียล 

2.เพ่ือศึกษาผลกระทบเด็กวัยเรียนมัธยมต้นติดโซเซียลด้านสุขภาพ  



การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยการถูกล่อลวงจากสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวชบาไพร  เอี่ยมสอาด
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

ท่ีมาและความส าคญั

ในเขตต ำบลนครชุมมีจ ำนวนกำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์เป็นจ ำนวนมำกที่สุด
ในอ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร จำกข้อมูลส่วนใหญ่พบว่ำผู้สูงอำยุมีกำรใช้สื่อออนไลน์
เป็นจ ำนวนไม่น้อยและมีกำรเกิดกำรถูกล่อลวงผ่ำนสื่อออนไลน์ในกลุ่มของผู้สูงอำยุ

จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรถูกล่อลวงจำกสื่อ
ออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในเขตต ำบลนครชุมที่พบว่ำ สถิติผู้ที่ถูกล่อลวงจำกสื่อ
ออนไลน์ในจังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลนครชุม เป็นต ำบลระดับต้นๆในเขตอ ำเภอเมืองที่มีผู้
ที่ถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำในประเด็น ปัจจัยและแนวทำงกำร
ป้องกันกำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอำยุ เพื่อลดปัญหำกำรถูกล่อลวงในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุต่อไป

ค าถามการวิจยั

1. สถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์กำรถูกล่อลวงในกลุ่มผู้สูงอำยุจำกสื่อออนไลน์เป็นอย่ำงไร
และถูกล่อลวงในเรื่องใดบ้ำง
2. มีปัจจัยอะไรบ้ำงที่ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอำยุถูกหลอกลวงจำกสื่อออนไลน์
3. แนวทำงกำรป้องกันกำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอำยุมีอะไรบ้ำงและมี
วิธีกำรอย่ำงไร

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั

1. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอำยุในต ำบลนครชุม
2. เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอำยุถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ในต ำบลนครชุม
3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรป้องกันกำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอำยุ

กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด าเนินการวิจยั

1.รูปแบบกำรวิจัย กำรศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ
2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยควำมสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลจ ำนวน 12 คน ทั้งนี้มีเพียง 
จ ำนวน 10 คนที่สมัครใจในกำรให้ข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้
3.เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภำษณ์ (Interview Form) เปน็
แบบสัมภำษณ์แบบกึง่โครงสร้ำง
4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรเก็บข้อมูล ดังนี้ ผู้วิจัยประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนเพื่อ
ขอหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อมูลทุกคน ประสำนนัดหมำยเวลำในกำรสัมภำษณ์ทำง
โทรศัพท์ หำกได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะโทรศัพท์สัมภำษณ์ซ้ ำอีกครั้ง
5.กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ กำรตีควำม กำร

เปรียบเทียบข้อมูล กำรสังเครำะห์และสร้ำงข้อสรุป

ผลการวิเคราะหข้์อมลู

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
มีผู้สูงอำยุที่เคยถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ ในต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ที่เป็นเพศชำย 

คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ ำนวนผู้สูงอำยุที่เคยถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ทั้งหมด และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เคยถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอำยุที่เคยถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ทั้งเพศชำยและเพศ
หญิงมีอำยุระหว่ำง 60 ปี ถึง 63 ปี และมีผู้สูงอำยุที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ เป็น เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 10 เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 20 และผู้สูงอำยุที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับชั้นป.4 เป็น เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 20 , วุฒิกำรศึกษำระดับชั้น ม.1 
เป็น เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 10 , กำรศึกษำระดับชั้น ม.3 เป็น เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 10 , วุฒิกำรศึกษำระดับชั้น ม.6
เป็น เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 10 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 10 , วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เป็น เพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ 10
2. สถานการณ์การถูกล่อลวงจากสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ในต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร มีสถำนกำรณ์และลักษณะกำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์ที่
แตกต่ำงกันออกไปโดย มีด้วยกัน 6 ประเภท คือ กำรถูกล่อลวงในรูปแบบของกำรท ำบุญ , กำรถูกล่อลวงในรูปแบบของ
กำรโฆษณำเกินจริง , กำรถูกล่อลวงในรูปแบบของควำมต้องกำร หรือควำมเหงำ , กำรถูกล่อลวงในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ 
, กำรถูกล่อลวงในรูปแบบของกำรหลอกขำยสินค้ำ และกำรถูกล่อลวงในรูปแบบของกำรยืมเงินโดยคนรู้จัก  
3. ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุถูกล่อลวงจากสื่อออนไลน์

ในต ำบลนครชุม มีด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ ด้ำนตัวเหยื่อ , ด้ำนสื่อ , ด้ำนคนกระท ำ , ด้ำนสภำพแวดล้อม
4. แนวทางการแก้ไขการถูกล่อลวงจากสื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร มีด้วยกัน 4 แนวทำง คือ ด้ำนตนเอง , ด้ำนครอบครัว , ด้ำน
ชุมชน และด้ำนหน่วยงำน 

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ
1.1ข้อเสนอต่อตนเอง 
ตระหนักถึงกำรใช้สื่อให้มำกข้ึนและเรียนรู้กำรใช้สือ่ให้มำกข้ึน
1.2 ข้อเสนอต่อครอบครัว
คนในครอบครัวดูแลผูส้งูอำยุในกำรใช้สือ่ออนไลน์อย่ำงเคร่งครัด
1.3 ข้อเสนอต่อชมุชน
ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันตนเองจำกสถำนกำรณก์ำรถกูลอ่ลวงให้กับคนในชุมชน
1.4 ข้อเสนอต่อหน่วยงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหำและปรับเปลีย่นกฎหมำย
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษำกำรถูกลอ่ลวงในด้ำนอื่น ๆ หรือกลุ่มตัวอย่ำงอื่น ๆ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ปัจจัย
1. ตัวเหยื่อ

1.1 เหยื่อท่ีเหมำะสม
1.2 เน้นกำรตอบแทน 

2. สื่อ
2.1 ควำมเชื่อ 
2.2 ควำมต้องกำร 
2.3 ควำมเหงำ 
2.4 กำรเข้ำถึงได้ง่ำย 
2.5 กำรรับรู้

3. คนกระท า
3.1 แอบอ้ำงชื่อ 
3.2 กำรใช้ส่ือเป็นเครื่องมือ 
3.3 แอบอ้ำงเกินจริง 
3.4 มีแรงจูงใจหรือถูกบีบบังคับ

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อม
4.1 กฎเกณฑ์หรือธรรมเนียม 
4.2 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีขำดกำรดูแล

แนวทางการแก้ไขการถูกล่อลวงจากสื่อออนไลน์

ตนเอง
ครอบครัว

ชุมชน
หน่วยงำน

สถำนกำรณ์กำรถูกล่อลวงจำกสื่อออนไลน์



การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 7
ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้และผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวดิษยา  ฉิมพาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม

ที่มาและความส าคัญ

สื่อออนไลน์ (Online Media) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่โดยใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับว่า
เข้ามามีความส าคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งสื่อออนไลน์และสื่อ
โซเซียล  ยังอ านวยความสะดวกในเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วเข้าถึงง่าย และมี
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือใช้ชีวิตประจ าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของมนุษย์ในปัจจุบันท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป การด าเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน มนุษย์น าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาอยู่ใน
ทุก ๆการใช้ชีวิต ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น เริ่มพูดคุยกันน้อยลง สุขภาพตาและ
ร่างกายทรุดโทรมเวลาใช้สื่อออนไลน์เยอะๆ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทั้งหมดท าให้มนุษย์ขี้
เกียจและใช้สื่อมากเกินไป 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยค้นคว้าเลือกที่ศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมและผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร และเพื่อให้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อโซเซียล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 4,539 คน โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 378 คน
ผู้วิจัยก าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane.
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจ านวน 378 ชุด
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ติดต่อประสานงานกับตัวแทน
นักศึกษาแต่ละชั้นป ี และคณะต่าง ๆ เพื่อจะท าการแจกแบบสอบถามให้ทุกชั้นปีและทุก
คณะ ว่ามีจ านวนทั้งหมดกี่คน
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 19 สรุปข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 223 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.0

และเป็นเพศชายจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบที่มีต่อการเข้าชม
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่า (S.D) ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน ค่ารวม 
3.45 ค่า (S.D) .735 ค่าระดับอยู่ที่ ปานกลาง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้และผลกระทบที่มีต่อการเข้าชม
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า นักเรียน
ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้และผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนหญิงมีพฤติกรรม การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนชาย ตามล าดับ

ข้อเสนอแนะ

1. จัดอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนอ์ยา่งเหมาะสมจัดกิจกรรม บูรณา
การความรู้เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลนเ์พื่อการศึกษา

2. จัดอบรมการใช้สื่อออนไลนอ์ย่างเหมาะสมเพื่อให้นกัศึกษา ตระหนักถึง
ประโยชน์และโทษของสื่อออนไลน์

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคมออนไลน์
- พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น อาการท่ีต่ืนเชา้ข้ึนมาตอ้งหยบิโทรศพัท์
มาเช็คก่อนเป็นอนัดบัแรก
- พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุม และจดัระเบียบได ้เช่นเม่ือคุณครูเดินมา เราตอ้ง
หยดุเล่นโทรศพัทเ์พื่อเรียนหนงัสือ

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ 
ชั้นปี

ปัจจัยด้านผลกระทบในการใชส้ื่อสังคมออนไลน์
- ปัจจัยด้านเจตคติ  
- ปัจจัยด้านสังคม 

- ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของครอบครัว 
- ปัจจัยด้านการศึกษา 

- ปัจจัยด้านการไดร้ับอิทธพิลจากเพื่อน 
- ปัจจัยด้านอิทธิพลจากบุคคลที่ชื่นชอบ 

พฤติกรรมการใชแ้ละผลกระทบของการใชส้ื่อ
ออนไลน ์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลกระทบการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วิจัย :นาย นิคมสัน ถาปาวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธาชินี ลาลิน

ที่มาและความส าคัญ

เกมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากให้ความสนกุ และเพลิดเพลินไปกับเกมออนไลน ์จึงท าให้ไม่ค่อยสนใจกับสิ่งรอบ
ข้าง พ่อแม่เลยไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่พ่อแม่ก าลังอบรมสั่งสอน เพราะเชื่อว่าเกมคือการ
พัฒนาการองค์ความรู้ของเด็กเลยท าให้พ่อแม่ยุคปัจจุบันมีเวลาว่างหรือเวลาส่วนตัวเพิ่ม
มากขึ้น แต่เกมสมัยนี้สามารถพูดคุยสื่อสารผ่านไมโครโฟนกับเพื่อนได้อย่างสะดวก       
เลยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนที่อยากจะเล่นกับเพื่อน เพื่อที่จะเอาชนะในการ
แข่งขันในเกมออนไลน์ การที่มองไม่เห็นความเป็นอันตรายของเกมหรือการเล่นเกมมาก
จนเกินไปจะมีผลจะทบต่อเด็กอีกมากมาย  เช่นด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม และด้าน
สุขภาพ เลยเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ อารมณ์ 
สังคมหรือร่างกาย

ค าถามการวิจัย

ศึกษาผลกระทบการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลกระทบการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เป็นอย่างไร
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 385 คนโดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดให้
ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane.
3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจ านวน 385 ชุด
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ ผู้วิจัยจะส่งlinkแบบสอบถามเพื่อให้
ท าแบบสอบถามข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น facebookหรือMessengerและจะ
กระจายข้อมูลลงไปทั่วตามคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยจะส่งlink
แบบสอบถามให้กรอกและผู้วิจัยจะค่อยเช็คข้อมูลหรือรอรับ
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 19 สรุปข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลด้านเพศชายหรือหญิงและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.7 เพศชายมีจ านวน 
186 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.3
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทั่วไปพฤติกรรม

ข้อมูลท่านเล่นเกมออนไลน์วันละกี่ชั่วโมง ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
ส่วนใหญ่การเล่นเกมวันละ 3 - 4 ชั่วโมง มีจ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.1 เล่น
เกมวันละ 5 - 6 ชั่วโมง มีจ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 24.9 เล่นเกมวันละ 1 - 2 ชั่วโมง มี
จ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.5 เล่นเกมวันละ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 
17.1 เล่นเกมวันละ มากกว่า 6 ชั่วโมง มีจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.2 นักเรียน
ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.62
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการวัดความแตกต่างในการศึกษาผลกระทบการติดเกมออนไลน์
ข้อมูลระดับความรู้สึกที่มีต่อค าถามเม่ือท่านเล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานานมักจะมีอาการ
ปวดหัวพบว่า ท่านเล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานานมักจะมีอาการปวดหัว ข้อความนั้นตรง
กับความรู้สึกในระดับปานกลาง จ านวน 138  ราย คิดเป็นร้อยละ 35.8 ข้อความนั้นตรง
กับความรู้สึกมาก จ านวน 118  ราย คิดเป็นร้อยละ 30.6 ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึก
น้อย จ านวน 94  ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.4 ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกน้อยที่สุด 
จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกมากที่สุด จ านวน 4
ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.0 ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดท าเห็นว่าทางมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรที่จะจัดอบรมนักศึกษา
เก่ียวกับ ผลกระทบของการเล่นเกมออนไลนว์่าเกิดผลเสียต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจ และผลกระทบ ทางด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย เพื่อท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ผลกระทบของการเล่นเกมออนไลนท์ี่ส่งผล เสียต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจ าวัน

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ข้อมลูสว่นบคุคล 
เพศ      ชัน้ปี     
อาย ุ     คณะ  

พฤติกรรมการเลน่เกม
ออนไลน์

ระยะเวลาในการเลน่
จ านวนชัง่โมงในการเลน่
ชว่งเวลาในการเลน่

คา่ใช้จา่ยในการเลน่เกม
ประเภทของเกม

ปัจจยัในการเลน่เกมออนไลน์
ด้านความสมัพนัธ์ครอบครัวและกลุม่เพ่ือน

ด้านความสมัพนัธ์
ด้านอารมณ์

ผลกระทบจากเกม
ออนไลน์
ด้านสขุภาพ
ด้านการเงิน

ด้านการศกึษาและปัญญา
ด้านความสมัพนัธ์ครอบครัว

และกลุม่เพ่ือน
ด้านอารมณ์



การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 7 
ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมการเลือกใช้สินค้าแบรนด์เนมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 

ผู้วิจัย : นางสาว เบญญา มีหิริ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อิสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 

ทีม่าและ

ความส าคญั 

    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สังคมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีผลท าให้คนใน
สังคม ทุกวัย ต่างตกอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ และถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรม
ตะวันตกที่หลั่ งไหลเข้ามา ในปัจจุบันความนิยมในการใช้สินค้า แบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศของประชาชนมีมากข้ึนอันเนื่องมาจาก ความก้าวล้ าของสังคมและเทคโนโลยี
ความก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่ดีขึ้นประเทศไทย ในปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าหรู 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 15 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย อังกฤษ 
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สเปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้และฮ่องกง โดยพบว่าคนไทยนิยมซื้อสินค้าหรู 5 อันดับแรก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ 
เรื่องปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

วตัถปุระสงค ์

การวจิยั 

 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ต่างกันของกลุ่มศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กรอบแนวคดิ

การวจิยั 

วธิดี าเนินก

ารวจิยั 

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้วิจัย
ก าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane. 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจ านวน 378 ชุด 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้โดยแจกแบบสอบถามให้กรอกและ
ผู้วิจัยรอรับ 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS 

ผลการ

วเิคราะห ์

ขอ้มูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมา คือเพศชาย
จ านวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 และเพศที่สามจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 
ตอนที่ 2 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ซื้อสินค้าแบรนด์เนมของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย ด้านการยอมรับ ความต้องการซื้อ มีอ านาจในการซื้อ 
พฤติกรรมการใช้สินค้าแบรนด์เนม พฤติกรรมหลังการซื้อ และการตัดสินใจซื้อปัจจัยด้าน
อ านาจในการซื้อ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.48 )และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การใช้แบรนด์เนมแล้วดูหรูหรา (x ̅=4.48 ) รองลงมา 
การเลือกใช้สินค้าแบรนด์เนมมีคุณภาพดี น่าสนใจ (x ̅=4.48 ) วัยรุ่นสมัยนี้นิยมสินค้าแบ
รนด์เนมเป็นส่วนมาก (x ̅=4.45 ) 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบ
รนด์เนม กรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร พบว่า นักศึกษาที่เลือกใช้
สินค้าแบรนด์เนมอย่างเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 โดยที่
นักศึกษาเพศหญิงมีการเลือกใช้สินค้าแบรนด์เนมสูงกว่าเพศชายตามล าดับ 

ขอ้เสนอ

แนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ควรจะให้ความรู้หรือสร้างความ
เข้าใจหรือสร้างทัศนคติในการเลือดซื้อสิ้นค้าแบรนด์เนมอย่างมีคุณภาพ โดยให้
ความส าคัญกับ เพศหญิงที่อยู่ในช่างอายุ21-25 ปี ในชั้นปีที่3 และ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก  
 2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  
อาจพิจารณาศึกษาความสัมพันธ์ของปจัจัยด้านประชากรกับการตัดสินใจซื้อแบรนดเ์นม 
หรือศึกษาผลกระทบของการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม  
 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป จจัยส่วนบุคคล 
-เพศ  
-อายุ 
-ชั้นปี 
-รายได้ 
-คณะ 
-รายได้ขณะเรียน 
-ประเภทสินค้าแบรนด์เนม 

 
 
 

ป จจัยท่ีมีอิทธิพล 
- การยอมรับทางสังคม 
- ความต้องการซื้อ 
- อ านาจในการซื้อ 
- พฤติกรรมการใช้แบรนด์เนม 
- พฤติกรรมหลักการซื้อสินค้า
แบรนด์เนม 
- การตัดสินใจซื้อ 
 
 

การตัดสินใจเลือกซื้อ 
-ความต้องการทางกายภาพ 
-ความต้องการมั่นคง 
-ความต้องการเป็นเจ้าของ/รถ 
-ความต้องการเกียรติยศ/ภูมิใจ 
-ความต้องการความสมบูรณ์ของ
ชีวิต 


