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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งสื่อใหม่ทวีความส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตของ
วัยรุ่นไทยในปัจจุบัน งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อ
ใหม่และพฤติกรรมแน่นิ่งของวัยรุ่น อายุ ระหว่าง 10-19 ปี ซึ่งก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงผสมผสานทั้งการด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจด้วยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ ข้อมูลส าคัญจ านวน 19 คน 
ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงให้เห็นว าวัยรุ่น ที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเปิดรับสื่อใหม่ประเภทไลน์และเฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) มากที่สุด เมื่อ
พิจารณาถึงการมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่พบว่านักเรียนใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
อินเทอร์เน็ต และเฟซบุ๊ก ติดต่อกันโดยเฉลี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งและใช้ต่อเนื่องโดยไม่ท าอย่างอ่ืนนานสุด
ถึงเกือบสองชั่วโมง งานวิจัยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรมีกระบวนการส ง
เสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และความคล่องในสื่อ (Digital Fluency) เพ่ือจะช่วย
กระตุ้นให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสามารถที่จะ ก าหนดความรู้ทักษะและทัศนคติที่จ าเป็นในการที่
จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย 

ค าส าคัญ: สื่อใหม่ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ พฤติกรรมแน่นิ่ง วัยรุ่น 
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Abstract 

 This day, information communication technologies as well as new media have 
played an increasingly prominent role in the everyday lives of children and young 
people. The objective of this study is to examine a media exposure, motivation, new 
media usage behavior, and sedentary behavior of youth aged 10-19 who currently 
studying in the elementary, secondary and intermediate levels. This study employed 
mixed method research which involved collecting quantitative and qualitative data. 
Sample of 400 students were recruited to investigate new media usage behavior 
using a self-administered questionnaire. In addition, in-depth interview was carried 
out with Nine-teen key informants. The results showed that smartphone was the 
most frequently used new media among youth respondents. Regarding the sedentary 
behavior, an average respondent aged 10-19 spent one and a half hours per day 
using new media such as smartphone, Facebook and internet. The research 
recommended that government and others stakeholders should promote media 
literacy and digital fluency among young adolescents in order to encourage safe 
internet use among students. 

Keywords: New Media, New media usage behavior, Sedentary behavior, Youth 

 

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละสมัยด้วย เป็น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) อันส่งผลท าให้คนรุ่นหนึ่งของสังคมมีคุณลักษณะที่
แตกต่างออกไปจากคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ท าให้เกิด 
สื่อรูปแบบใหม่ (New media) ตลอดจนสื่อสังคม (Social media) ที่ทวีความส าคัญอย่างยิ่งในชีวิต
ของคนในปัจจุบันอย่างก้าวกระโดด  

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) -เนคเทค ได้ท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลรายงานผลส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในระยะเวลา 12 ปี พบว่ามี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันในระยะเวลาที่นานขึ้น ในปี 2544 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยมากกว่า 20 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.7 เท่านั้น และได้เพ่ิมเป็นร้อยละ 38.9 ในปี 2556 ในท านองเดียวกัน 
ในปี 2544 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53.6 แต่ในปี 2556 
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พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือเพียงแค่ 35.7  ท าให้ในภาพรวม พบว่า 
ภายในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจานวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อ
สัปดาห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 76.3 ระยะเวลาที่นานขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะมีการพัฒนา ในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่นอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตจาก
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้ว ผู้ใช้มีแนวโน้มหันมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่มากขึ้น  ทั้ง
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพีซี (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2556) 

สิ่งที่ตามมากับเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ประการหนึ่งคือ ความ
กังวลจากฝ่ายต่างๆถึงผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อเด็กและเยาชน ดังที่ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Learning Theory) ได้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อสมาชิกกลุ่ม ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มเด็กและเยาวชนนี้
ด้วย เห็นพฤติกรรมบางอย่างภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเขาจะรับและเลียนแบบพฤติกรรมที่ เห็น 
ดังนั้นสื่อมวลชนก็เปรียบเสมือนต้นแบบ (Model) ส าหรับผู้ชม และผู้ชมนั้นอาจจะแสดงแบบเดียวกับ
สิ่งที่เห็น (DeFleur, 2010) ในท านองเดียวกันเมื่อเด็กและเยาชนได้มีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อใหม่
และสื่อสังคมมาก ก็ย่อมที่จะมีการเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมในเชิงลบได้ 
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนจริงที่น าไปสู่การลอกเลียนแบบ  (Modelling) 
(Bandura 1971 และ 1994 อ้างถึงใน Baran and Davis , 2012)  

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ปัจจุบันสังคมโลกก าลังตื่นตัวกับการเพิ่มของการแสดงพฤติกรรมแน่นิ่ง
ในเยาวชนและวัยรุ่น โดยพฤติกรรมแน่นิ่ง หมายถึง “การนั่ง” (Smith & Biddle, 2008; Soos et 
al., 2012)  หรือ การเผาผลาญพลังงานด้วยกิจกรรมที่ ไม่ใช่การออกก าลังกาย (Non-exercise 
activity thermogenesis-NEAT) เช่น การนั่ง การยืน การเอนตัว การเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ การเดินและการท างานบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์พฤติกรรม ที่กระท าในช่วงตื่นนอน
ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 1.5 Mets (หน่วยบอกจ านวนเท่าของการใช้พลังงานในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง) (Sedentary Behaviour Research Network, 2012น. 540) พฤติกรรมแน่นิ่งกลายเป็น
ประเด็นส าคัญในงานวิจัยและการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโรคอ้วน (Parker & Vinson, 2013)  ซึ่ง
นับเป็นผลกระทบในเชิงลบของการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ในชวง พ.ศ. 2550 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) ซึ่ง
เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ ากวา ๑๘ ปลงมา ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษ (United Nations General Assembly Special Session on Children : 
UNGASS) วาดวยเรื่องโลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (A World Fit for Children) ก าหนดใหประเทศ
สมาชิกจัดท าแผนพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” ทั้งนี้ ในนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ. ๒๕๕๐ - 
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๒๕๕๙) ของประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 11 ด้านส าคัญเรงดวนที่ตองด าเนินการ และมี
ประเด็นที่พึงสนใจคือ ประการที่ ๘. ดานสื่อมวลชนกับเด็ก สงเสริมสื่อมวลชนใหมีความรู ความเขาใจ
และไมละเมิดสิทธิเด็ก  เด็กได้เข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ และประการที่  ๙. ดานการมีสวนรวมของเด็ก ส
งเสริมใหเด็กทุกคนมีสวนรวมตามวัยในการเรียนรูและการตัดสินใจในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับตน พัฒนาการ
รวมกลุมและองคกรเด็ก  

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๐ รัฐบาลไดประกาศวาระเพ่ือเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๐ เพ่ือ
กระตุ้นการด าเนินงานดานเด็กและเยาวชนในแตละชวงปขึ้นอีก โดยมีเรื่องส าคัญ ๕ เรื่องคือ ๑) สื่อสร
างสรรคส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ๒) กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ๓) สถาน
รับเลี้ยง ศูนยพัฒนาเด็ก และโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพ ๔) จังหวัดนาอยูส าหรับเด็กและเยาวชน 
และ ๕) กฎหมายครอบครัวผลที่ไดจากการประกาศวาระ เด็กและเยาวชน ดังกลาว ในระดับจังหวัด
จึงมีแผนยุทธศาสตรจังหวัดนาอยูส าหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ 

ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ จึงใหผนวกรวมสาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติดาน
การพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) และแผน
ยุทธศาสตรจังหวัดนาอยูส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือใหมีความเปนเอกภาพของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนทั้งในระดับชาติ และเชื่อมตอไปใหถึงระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
สามารถน าแผนไปสู การปฏิบัติไดอยางมีพลัง และเกิดการบูรณาการในการติดตามประเมินผลแผนอย
างเปนระบบตอไป 

ท่ามกลางความกังวลจากฝ่ายต่างๆถึงผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อเด็กและเยาชนนั้น จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่เพียงต่อความเข้าใจในพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กที่มีความละเอียดอ่อนแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของบทบาทสื่อในฐานะเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก จึงต้องการมุ่งศึกษาพฤติกรรมในการใช้สื่อใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน พฤติกรรมการใช้
สื่อใหม่กลุ่มวัยรุ่นซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๐-๑๙ ปบริบูรณ์  และแบ่งเป็น 3 ช่วงตาม
ระดับของกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4 -6) 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เพ่ือน าไปสู่การมีข้อมูลเพ่ือการ
ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ของวัยรุ่น 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) จากการใช้สื่อใหม่ ของวัยรุ่น 
3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาท่ีมีต่อเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อ

ใหม ่และพฤติกรรมแน่นิ่ง 
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้สื่อใหม่ที่มีการเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการ

ใช้สื่อใหม่ และพฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) 
 

ปัญหาน าวิจัย    
1. การเปิดรับ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ของวัยรุ่น เป็นอย่างไร 
2. พฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) จากการใช้สื่อใหม่ ของวัยรุ่น เป็นอย่างไร 
3. ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาที่มีต่อเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และ

พฤติกรรมแน่นิ่งเป็นอย่างไร 
4. ความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้สื่อใหม่ที่มีการเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ 

และพฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) เป็นอย่างไร 
 
 

นิยามศัพท์ 
วัยรุ่น หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุระหว่าง 10-19 ปบริบูรณ์ 4 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี (Computer Technology) ได้แก่ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบขนาดตั้งโต๊ะ (Computer PC) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
ขนาดสมุดบันทึก (Notebook Computer) และโมบายเทคโนโลยี (Mobile 
Technology) ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท๊บเล็ต 
(Tablet) 

 
สื่อใหม่ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซด์ อินเทอร์เน็ต สื่อ

สังคม (เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์)  
 
ปริมาณการใช้สื่อหมายถึงปริมาณที่แตกต่างกัน  (มาก – ปานกลาง – น้อย) แบ่งดังนี้ 

                                                           
4

 ช่วงอายุอ้างอิงจาก  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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 การใช้สื่อใหม่ในปริมาณมาก คือ ใช้สื่อใหม่ทุกประเภทรวมกัน มากกว่า 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 การใช้สื่อใหม่ในปริมาณปานกลาง คือ ใช้สื่อใหม่ทุกประเภทรวมกัน ระหว่าง 18-35 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 
การใช้สื่อใหม่ในปริมาณน้อย คือ ใช้สื่อใหม่ทุกประเภทรวมกัน ระหว่าง 0-17 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ระดับการศึกษา หมายถึงระดับชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 

การเปิดรับสื่อใหม่ หมายถึง ประเภทของสื่อ ความถี่ ช่วงเวลา และระยะเวลาการใช้สื่อใหม่ 

แรงจูงใจในการใช้สื่อใหม่ หมายถึง ระดับของสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นหรือสาเหตุในการใช้สื่อใหม่ 

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ หมายถึง การที่ผู้ใช้สื่อใหม่ มีการกระท า หรือกิจกรรมใดๆผ่านสื่อใหม่ 

พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่ หมายถึง จ านวนเวลาที่นั่ง ยืน เอนกายเพ่ือใช้สื่อใหม่ ซึ่งเป็น
การเผาผลาญพลังงานที่ไม่ใช่การออกก าลังกาย  

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  

 

 
1.ระดับการศึกษา 
2.ปริมาณการใช้สื่อ 
 

การเปิดรับสื่อใหม่ 
 

 

     แรงจูงใจในการใช้สื่อใหม่  
 

พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่ 

   พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่  
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ระเบียบวิธีวิจัย   

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเครื่องมือคือ การวิจัยเชิงส ารวจจากการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งพัฒนาจาก The Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) ที่จัดท าโดย 
Australasian Child and Adolescent Obesity Research Network และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) เพ่ือตอบปัญหาน าวิจัยทั้ง 2 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

การวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาจาก เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี
จนถึง 19 ปี ท าการสุ่มตัวอย่างอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ให้ได้จ านวนเด็ก
และเยาวชนตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการคือ 405 คนด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multiple Stage Sampling) จ านวนรวมทั้งสิ้น 405 คน ซึ่งเป็นระดับความคลาดเคลื่อน +-5 จาก
ตารางส าเร็จของ Taro Yamane โดย แบ่งเป็น กลุ่มนักเรียนประถมปลาย จ านวน 135 คน กลุ่ม
นักเรียนมัธยมต้น จ านวน 135 คน และกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย จ านวน 135 คน  

การสัมภาษณ์เชิงลึก/กลุ่ม (In-Depth/Group Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากกลุ่ม
เด็กและเยาวชนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนประถมปลาย กลุ่มนักเรียนมัธยมต้น กลุ่ม
นักเรียนมัธยมปลาย โดยใช้ค าถามกึ่งโครงสร้างท าการสัมภาษณ์ รวมจ านวน 19 คน 

จากข้อมูลทั้งสองส่วนน ามาท าการวิเคราะห์ ดังน าเสนอในผลการวิจัยต่อไป  

 

ผลการวิจัย   

การวิจัยเชิงปริมาณ 

ในการน าเสนอผลการวิจัย เชิงปริมาณจะท าการแบ่งเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้สะท้อนถึง
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ดังต่อไปนี้คือ (1) การเปิดรับ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ 
ของวัยรุ่น (2) พฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) จากการใช้สื่อใหม่ ของวัยรุ่น ทั้งนี้ในส่วน
ของวัตถุประสงค์ที่เป็นการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา
ที่มีต่อเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และพฤติกรรมแน่นิ่ง และ การศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างปริมาณการใช้สื่อใหม่ที่มีการเปิดรับ แรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และพฤติกรรมแน่นิ่ง 
(Sedentary Behavior) จะน าเสนอในตอนท้ายของแต่ละส่วน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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(1)  การเปิดรับ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น 
ตารางท่ี  1 แสดงภาพรวมการเปิดรับสื่อใหม่แต่ละประเภท 

กิจกรรม 
ในแต่ละสัปดาห์ 

ท ากี่วัน 

วันจันทร์-ศุกร์ 
เฉลี่ยท าวันละกี่

ชั่วโมง 

วันหยุด เสาร์-
อาทิตย์ 

เฉลี่ยท าวันละ 
กี่ชั่วโมง 

1. เข้าเว็บไซต์ทั่วไป 4.24 2.23 2.72 
2. เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น Facebook 4.44 2.40 2.92 
3. ใช้อีเมล์ (E-mail) 1.60 0.95 1.01 
4. ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google 4.78 2.10 2.36 
5. ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line 4.90 2.76 3.05 
6. เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ/ผา่นแอพต่างๆ 3.56 1.84 2.56 
7. ใช้โทรศัพท์มือถือ ท่ังโทรคุย และอื่นๆ 4.76 2.29 2.26 
8. ใช้แท็บแบล็ต 2.45 1.22 1.70 
9. ใช้คอมพิวเตอร์ตั่งโตะ๊ 2.59 1.79 1.97 
10. ใช้โน๊ตบุ๊ค 2.26 1.56 1.91 

 

กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อรูปแบบใหม่ มากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น 
Line คิดเป็น 4.90 วันต่อสัปดาห์ โดยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการเปิดรับใช้โปรแกรมสนทนา เช่น 
Line 2.76 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์ มีการเปิดรับ 3.05 ชั่วโมงต่อวัน อันดับที่ 2 ใช้
โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google  คิดเป็น 4.78 วันต่อสัปดาห์ โดยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการ
เปิดรับใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google 2.10 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์ มีการเปิดรับ
ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google 2.36 ชั่วโมงต่อวัน อันดับที่ 3 คือ ใช้โทรศัพท์มือถือ (โทรคุย 
และอ่ืนๆ) คิดเป็น 4.76 วันต่อสัปดาห์ โดยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการเปิดรับใช้โทรศัพท์มือถือ (โทร
คุย และอ่ืนๆ)  2.29 ชั่วโมงตอ่วัน และในวันเสาร์อาทิตย์ มีการเปิดรับ 2.36 ชั่วโมงต่อวัน 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจ านวนรวมระยะเวลาการใช้สื่อใหม่ทุกประเภท (ชั่วโมง/วัน) 
ระหว่าง กลุ่มนักเรียนประถมปลาย กลุ่มนักเรียนมัธยมต้น  และกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย จะพบว่า ไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ระยะเวลาการใช้สื่อใหม่ และสื่อสังคม 
ทุกประเภท (ชั่วโมง/วัน*) 

วันจันทร์-ศุกร์ 
(ชั่วโมง/วัน*) 

วันเสาร์-อาทิตย์ 
(ชั่วโมง/วัน*) 

รวมสัปดาห์ 
(ชั่วโมง/วัน*) 

กลุ่มนักเรียนประถมปลาย    17.78 43.48 132.39 

กลุ่มนักเรียนมัธยมต้น 18.86 41.39 135.68 

กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย   20.56 49.41 152.20 

*  จ านวนช่ัวโมง/วัน นับซ  าทุกประเภทของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่กลุ่มตัวอย่างใช้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ วันจันทร์-ศุกร ์

กิจกรรม ตื่น - ก่อน 12.00 12.00 -18.00 18.00 - 21.00 ก่อนนอน 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เข้าเว็บไซต์ทั่วไป 62 15.5 117 29.3 212 53.0 106 26.5 
2. เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น 

Facebook 88 22.0 132 33.0 208 52.0 135 33.8 

3. ใช้อีเมล์ (E-mail) 29 7.3 61 15.3 109 27.3 63 15.8 
4. ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น 

Google 58 14.5 58 14.5 239 59.8 102 25.5 

5. ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line 127 31.8 124 31.0 220 55.0 181 45.3 
6. เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ/ผา่น

แอพต่างๆ 52 13.0 83 20.8 192 48.0 88 22.0 

7. ใช้โทรศัพท์มือถือ(คุยและอื่นๆ) 80 20.0 133 33.3 198 49.5 107 26.8 
8. ใช้แท็บแบล็ต 37 9.3 56 14.0 115 28.8 80 20.0 
9. ใช้คอมพิวเตอร์ตั่งโตะ๊ 30 7.5 86 21.5 157 39.3 62 15.5 
10. ใช้โน๊ตบุ๊ค 33 8.3 65 16.3 150 37.5 80 20.0 

จากตารางที่ 2 พบว่าช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ วันจันทร์ -ศุกร์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อน
12.00 น. มีการเปิดรับอันดับที่ 1 คือ ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line จ านวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 
31.8 อันดับที่ 2 คือ เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น Facebook จ านวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 22.0 อันดับ
ที่ 3 คือ ใช้โทรศัพท์มือถือ ทั่งโทรคุย และอ่ืนๆ จ านวน 80 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0  

ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ วันจันทร์-ศุกร์เวลา 12.00 – 18.00 น. มีการเปิดรับอันดับที่ 
1 คือ ใช้โทรศัพท์มือถือ (โทรคุย และอ่ืนๆ) จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อันดับที่ 2 คือเข้า
เว็บไซต์สื่อสังคม เช่น Facebook จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 อันดับที่ 3 คือ ใช้โปรแกรม
สนทนา เช่น Line จ านวน 124 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่วันจันทร์-ศุกร์เวลา 18.00 – 21.00 น. มีการเปิดรับอันดับที่ 1 
คือ ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 อันดับที่ 2 คือใช้
โปรแกรมสนทนา เช่น Line จ านวน 220คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 อันดับที่ 3 คือ เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม 
เช่น Facebook จ านวน 208 คนคิดเป็นร้อยละ 52.0  

ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ก่อนเข้านอนมีการเปิดรับอันดับที่ 1 คือ ใช้
โปรแกรมสนทนา เช่น Line จ านวน 181 คน คิดเป็น 25.3 อันดับที่ 2 เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น 
Facebook จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 อันดับที่ 3 คือ ใช้โทรศัพท์มือถือ ทั่งโทรคุย และ
อ่ืนๆ จ านวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 26.8 
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ตารางท่ี 3  แสดงช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ วันเสาร์ – อาทิตย์ 
กิจกรรม ตื่น - ก่อน 12.00 12.00 -18.00 18.00 - 21.00 ก่อนนอน 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

1. เข้าเว็บไซต์ทั่วไป 112 28.0 201 50.3 173 43.3 121 30.3 
2. เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น 

Facebook 122 30.5 177 44.3 185 46.3 126 31.5 

3. ใช้อีเมล์ (E-mail) 56 14.0 89 22.3 98 24.5 52 13.0 
4. ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น 

Google 100 25.0 178 44.5 200 50.0 87 21.8 

5. ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line 148 37.0 180 45.0 204 51.0 175 43.8 
6. เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ/ผา่น

แอพต่างๆ 94 23.5 172 43.0 181 45.3 110 27.5 

7. ใช้โทรศัพท์มือถือ ท่ังโทรคุย 
และอื่นๆ 100 25.0 155 38.8 177 44.3 109 27.3 

8. ใช้แท็บแบล็ต 70 17.5 95 23.8 126 31.5 80 20.0 
9. ใช้คอมพิวเตอร์ตั่งโตะ๊ 68 17.0 141 35.3 127 31.8 63 15.8 
10. ใช้โน๊ตบุ๊ค 59 14.8 110 27.5 143 35.8 87 21.8 

จากตารางที่ 3 พบว่าช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง
ก่อนเที่ยง มีการเปิดรับสื่อใหม่ อันดับที่ 1 คือ ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น line จ านวน 148 คน ร้อยละ 
37.0  อันดับที่ 2 คือ เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น facebookจ านวน 122 ร้อยละ 30.5 อันดับที่ 3 คือ 
เข้าเว็บไซต์ท่ัวไป จ านวน 112 คน ร้อยละ 28.0  

ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 12.00-18.00 อันดับที่ 1 คือ เข้าเว็บไซต์
ทั่วไป จ านวน 201 คน ร้อยละ 50.3 อันดับที่ 2 คือ  ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น line จ านวน 180 คน 
ร้อยละ 45.0 อันดับที่ 3 คือ เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น facebookจ านวน 176 ร้อยละ 44.3 

ช่วงเวลาที่ เปิดรับสื่อใหม่ในวันเสาร์ -วันอาทิตย์ 18.00-21.00 อันดับที่  1 คือ ใช้
โปรแกรมสนทนา จ านวน 204 คน ร้อยละ 51.0 อันดับที่ 2 คือ ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น 
Google จ านวน 200 ร้อยละ 50.0 อันดับที่ 3 คือ เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น facebookจ านวน 185 
ร้อยละ 24.5 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อใหม่ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ก่อนนอน อันดับที่ 1คือ ใช้โปรแกรม
สนทนา เช่น line จ านวน 175 คน ร้อยละ 43.8 อันดับที่ 2 คือ  เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น 
facebookจ านวน 126 คน ร้อยละ 31.5 อันดับที่ 3 คือ เข้าเว็บไชต์ทั่วไป จ านวน 121 คน ร้อยละ 
30.3 

เมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่มีการระดับการศึกษาท่ี
ต่างกัน (ประถม – ม ต้น – ม ปลาย) พบว่ากลุ่มมัธยมปลายจะมีระดับของ การเปิดรับสื่อใหม่สูงกว่า 
ระดับมัธยมต้นและประถม แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในประเด็นของ เข้าเว็บไซต์
สื่อสังคม เช่น Facebook การเข้าเว็บไซต์ทั่วไปใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google การ ใช้
โปรแกรมสนทนา เช่น Line การ ใช้โทรศัพท์มือถือ (โทรคุย และอ่ืนๆ) 
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง นักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณมาก และมีปริมาณการใช้
น้อย มีการเปิดรับสื่อใหม่ประเภท พบว่า นักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณท่ีมาก (มากกว่า 35 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์) มีการเปิดรับการใช้สื่อใหม่ สื่อสังคม ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากกลุ่มที่ใช้น้อยกว่า ในเกือบทุกประเด็น ได้แก่ เข้าเว็บไซต์ทั่วไป เข้าเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น 
Facebook ใช้อีเมล์ (E-mail) ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น Google ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line 
เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ/ผ่านแอพต่างๆ ใช้แท็บแบล็ต ใช้คอมพิวเตอร์ตั่งโต๊ะ ใช้โน๊ตบุ๊ค 

ส่วนประเด็นที่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง นักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่
ในปริมาณท่ีแตกต่าง ได้แก่ การใช้โทรศัพท์มือถือ (โทรคุย และอ่ืนๆ) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนแรงจูงใจในการใช้สื่อใหม่ 

การใช้สื่อใหม่  X  ..DS  ระดับแรงจูงใจ 
1. เป็นกิจวัตร เป็นนสิัยของฉัน 4.88 1.84 มากที่สุด 

2. ท าให้ได้ตดิต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ เสมอๆ 4.31 4.90 มากที่สุด 

3. ฉันชอบใช้สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊กไลน์ ยูทูป กูเกิ้ล 4.10 0.88 มาก 

4. ท าให้มีความสดช่ืนสนุกสนาน 4.09 0.97 มาก 

5. ช่วยให้ฉันรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอ่ืนๆ 4.09 1.83 มาก 

6. ฉันใช้สื่อใหม่ และสื่อสังคม ตอนท่ีฉันไม่มีอะไรดีกว่านี้จะท า 3.53 1.08 มาก 

7. ฉันใช้เวลาส่วนใหญไ่ปกับการใช้สือ่ใหม่ และสื่อสังคม 3.39 1.11 ปานกลาง 

8. สิ่งที่ฉันเผยแพร่ในสื่อสังคม สร้างความเป็นตัวตนของฉัน (ภาพลักษณ์) 3.07 1.15 ปานกลาง 

9. ช่วยให้คนอ่ืนๆ รู้ข้อมูลเกีย่วกับตัวฉัน 3.04 1.06 มาก 

10. ช่วยให้คนอ่ืนๆรู้จักนิสยัว่าฉันเป็นคนยังไง (รับรู้ภาพลักษณ์) 3.03 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.75 1.01 มาก 
 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อใหม่ โดยมีแรงจูงใจสูงที่สุด คือ เป็นกิจวัตร 
เป็นนิสัยของฉัน และ ท าให้ได้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนๆ เสมอๆ  รองลงมาคือ ฉันชอบใช้สื่อสังคม เช่น 
เฟซบุ๊กไลน์ ยูทูป กูเกิ้ล ท าให้มีความสดชื่นสนุกสนาน  ช่วยให้ฉันรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอ่ืนๆ  ฉันใช้สื่อ
ใหม่ และสื่อสังคม ตอนที่ฉันไม่มีอะไรดีกว่านี้จะท าและ ช่วยให้คนอ่ืนๆ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉัน มีระดับ
แรงจูงใจปานกลาง คือ  ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้สื่อใหม่ สิ่งที่ฉันเผยแพร่ในสื่อสังคม สร้าง
ความเป็นตัวตนของฉัน (ภาพลักษณ์) และ ช่วยให้คนอ่ืนๆรู้จักนิสัยว่าฉันเป็นคนยังไง (รับรู้
ภาพลักษณ์) 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่มีการระดับการศึกษาที่ต่างกัน (ประถม – ม 
ต้น – ม ปลาย) พบว่ากลุ่มมัธยมต้นและปลายจะมีระดับของแรงจูงใจ การใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
ใช้สื่อใหม่ และสื่อสังคม  สูงกว่า ระดับ ประถม แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

นอกจากนี้ พบว่านักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณที่แตกต่าง มีระดับการใช้สื่อใหม่ 
สื่อสังคม ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยนักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณที่
มาก (มากกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) มีแรงจูงใจในการใช้สื่อใหม่ สื่อสังคม ที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากกลุ่มที่ใช้น้อยกว่า ในเกือบทุกประเด็น ได้แก่ ท าให้มีความสดชื่น
สนุกสนาน ฉันชอบใช้สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊กไลน์ ยูทูป กูเกิ้ล ช่วยให้คนอ่ืนๆ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉัน 
ช่วยให้คนอ่ืนๆรู้จักนิสัยว่าฉันเป็นคนยังไง (รับรู้ภาพลักษณ์) สิ่งที่ฉันเผยแพร่ในสื่อสังคม สร้างความ
เป็นตัวตนของฉัน (ภาพลักษณ์) ฉันใช้สื่อใหม่ และสื่อสังคม ตอนที่ฉันไม่มีอะไรดีกว่านี้จะท า ฉันใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้สื่อใหม่ และสื่อสังคม  

ส่วนประเด็นที่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง นักเรียนที่มีการ
ใช้สื่อใหม่ในปริมาณที่แตกต่าง ได้แก่ ท าให้ได้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนๆ เสมอๆ  เป็นกิจวัตร เป็นนิสัย
ของฉัน ช่วยให้ฉันรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 5 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ 

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ X  ..DS  ระดับความคิดเห็น 
1. ค้นหาวีดีโอคลิป การ์ตูน และภาพยนตร ์ 3.87 1.25 มาก 
2. ค้นหาเพลง 3.77 1.32 มาก 
3. ค้นหาข้อมูลส าหรับท าการบ้าน 3.68 1.24 มาก 
4. แชทกับเพื่อนท่ีเรียนโรงเรียนเดียวกัน 3.58 1.54 มาก 
5. เล่นเกมส ์ 3.50 1.45 มาก 
6. ค้นหาข้อมูลเกีย่วกับงานอดิเรกแลส่งที่ตนสนใจ 3.42 1.46 มาก 
7. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับครูและเพือ่นร่วมชั้นเกี่ยวกับการเรียน 3.21 1.43 ปานกลาง 
8. เพื่อติดต่อกับกลุ่ม (group) ต่างๆ 3.19 1.51 ปานกลาง 
9. เพื่อชมภาพวีดีโอ และผลงานต่างๆของเพื่อน 2.92 1.69 ปานกลาง 
10. เพื่อการนัดหมายและการพบปะสงัสรรค ์ 2.68 1.76 ปานกลาง 
11. ติดตามข่าวดารา/นักร้อง 2.50 2.42 น้อย 
12. ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทางเว็บไซต์ 2.48 1.81 น้อย 
13. เพื่อรู้ว่าเพื่อนก าลังท าอะไรอยู ่ 2.28 1.62 น้อย 
14. ติดตามข่าวการเมืองและสถานการณ์ทางสังคม 2.26 1.56 น้อย 
15. เพื่อแชร์ภาพกิจกรรม อาหารและสถานท่ีเที่ยว 2.24 1.71 น้อย 
16. เพื่อให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู ่ 2.02 1.59 น้อย 
17. รับส่งอีเมล ์ 1.97 1.63 น้อย 
18. หาเพื่อนใหม ่ 1.84 1.61 น้อย 
19. เพื่อให้ได้รับค าวิจารณ์จากเพื่อนเกี่ยวกับรูปภาพวีดโีอที่แชร์ 1.79 1.67 น้อยที่สุด 
20. เพื่ออัพโหลดวีดโีอลง 1.72 1.63 น้อยที่สุด 
21. สร้างเว็บไซต์ บล็อก ของตนเองและเขียนเรื่องราวต่างๆ 1.61 1.72 น้อยที่สุด 
22. ซื้อสินค้าออนไลน ์ 1.50 1.65 น้อยที่สุด 
23. แชทกับเพื่อนท่ีรู้จักออนไลน์แตไ่มเ่คยพบกัน 1.43 1.63 น้อยที่สุด 
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พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ X  ..DS  ระดับความคิดเห็น 
24. ใช้เว็บแคม 1.29 1.68 น้อยที่สุด 
25. เพื่อติดต่อกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ 1.04 1.50 น้อยที่สุด 
26. หาเพื่อนต่างเพศเพื่อสร้างความสมัพันธ์แบบคู่รัก 0.76 1.33 น้อยที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ มาก ได้แก่ ค้นหาวีดีโอคลิป การ์ตูน และ
ภาพยนตร์ ค้นหาเพลง ค้นหาข้อมูลส าหรับท าการบ้าน แชทกับเพ่ือนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน เล่น
เกมส์ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่ตนสนใจ 

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ปานกลาง ได้แก่ เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับครูและเพ่ือนร่วมชั้น
เกี่ยวกับการเรียน เพ่ือติดต่อกับกลุ่มต่างๆ  เพ่ือชมภาพวีดีโอ และผลงานต่างๆของเพ่ือน เพ่ือการนัด
หมายและการพบปะสังสรรค์  

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ น้อย ได้แก่ ติดตามข่าวดารา/นักร้อง ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ เพือ่ดูว่าเพ่ือนก าลังท าอะไรอยู่ ติดตามข่าวการเมืองและสถานการณ์ทางสังคม เพ่ือแชร์ภาพ
กิจกรรม อาหารและสถานที่เที่ยว เพ่ือให้เพ่ือนรู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ รับส่งอีเมล์ หาเพ่ือนใหม่ 
สร้างเว็บไซต์ บล็อก ของตนเองและเขียนเรื่องราวต่างๆ  

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ น้อยที่สุด ได้แก่ เพ่ือให้ได้รับค าวิจารณ์จากเพ่ือนเกี่ยวกับ
รูปภาพวีดีโอที่แชร์ เพ่ืออัพโหลดวีดีโอลง ซื้อสินค้าออนไลน์ แชทกับเพ่ือนที่รู้จักออนไลน์แต่ไม่เคยพบ
กัน ใช้เว็บแคม เพ่ือติดต่อกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ หาเพื่อนต่างเพศเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่มีการระดับการศึกษาที่ต่างกัน 

(ประถม – ม ต้น – ม ปลาย) พบว่ากลุ่มมัธยมปลายจะมีระดับของ กิจกรรมที่ท าในสื่อใหม่สูงกว่า 

ระดับมัธยมต้นและประถม แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในเกือบทุกกิจกรรม ได้แก่ 

ซื้อสินค้าออนไลน์ แชทกับเพ่ือนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน เพ่ือการนัดหมายและการพบปะสังสรรค์  

เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเกี่ยวกับการเรียน  ค้นหาวีดีโอคลิป การ์ตูน และ

ภาพยนตร์ ค้นหาเพลง เพื่อติดต่อกับกลุ่ม (group) ต่างๆ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่ตน

สนใจ ติดตามข่าวการเมืองและสถานการณ์ทางสังคม ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทางเว็บไซต์ เพ่ือติดต่อกับ

บริษัทหรือองค์กรต่างๆ 

ส าหรับกิจกรรมที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ได้แก่  เล่นเกมส์ หาเพ่ือนใหม่ หาเพ่ือน
ต่างเพศเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบคู่รัก แชทกับเพ่ือนที่รู้จักออนไลน์แต่ไม่เคยพบกัน เพ่ือรู้ว่าเพ่ือน
ก าลังท าอะไรอยู่ เพ่ือให้เพ่ือนรู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ เพ่ือแชร์ภาพกิจกรรม อาหารและสถานที่
เที่ยว เพ่ืออัพโหลดวีดีโอลง เพ่ือให้ได้รับค าวิจารณ์จากเพ่ือนเกี่ยวกับรูปภาพวีดีโอที่แชร์ เพ่ือชมภาพ
วีดีโอ และผลงานต่างๆของเพ่ือน ค้นหาข้อมูลส าหรับท าการบ้าน ติดตามข่าวดารา/นักร้อง สร้าง
เว็บไซต์ บล็อก ของตนเองและเขียนเรื่องราวต่างๆ ใช้เว็บแคม รับส่งอีเมล์ 
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เมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบกิจกรรมที่ใช้ในสื่อใหม่ ระหว่าง กลุ่มนักเรียน

ที่มีการใช้สื่อใหม่ในระดับแตกต่างกัน พบว่านักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณมาก(มากกว่า 35 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์) มีกิจกรรมที่ใช้สื่อใหม่ สื่อสังคม ที่แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการใช้ปริมาณน้อย ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  โดยนักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณที่มาก จะมีการใช้สื่อใหม่ สื่อ

สังคม จากกลุ่มที่ใช้น้อยกว่า ในเกือบทุกประเด็น ดังนี้ เล่นเกมส์ ซื้อสินค้าออนไลน์ หาเพ่ือนใหม่ หา

เพ่ือนต่างเพศเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบคู่รัก แชทกับเพ่ือนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน แชทกับเพ่ือนที่

รู้จักออนไลน์แต่ไม่เคยพบกัน เพ่ือรู้ว่าเพ่ือนก าลังท าอะไรอยู่ เพ่ือให้เพ่ือนรู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ 

เพ่ือแชร์ภาพกิจกรรม อาหารและสถานที่เที่ยว เพ่ืออัพโหลดวีดีโอลง เพ่ือให้ได้รับค าวิจารณ์จากเพ่ือน

เกี่ยวกับรูปภาพวีดีโอที่แชร์ เพ่ือชมภาพวีดีโอ และผลงานต่างๆของเพ่ือน เพ่ือการนัดหมายและการ

พบปะสังสรรค์ เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเกี่ยวกับการเรียน ค้นหาวีดีโอคลิป 

การ์ตูน และภาพยนตร์ ค้นหาเพลง  เพ่ือติดต่อกับกลุ่ม (group) ต่างๆ  ติดตามข่าวดารา/นักร้อง 

ติดตามข่าวการเมืองและสถานการณ์ทางสังคม สร้างเว็บไซต์ บล็อก ของตนเองและเขียนเรื่องรา ว

ต่างๆ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทางเว็บไซต์ ใช้เว็บแคม รับส่งอีเมล์ เพ่ือติดต่อกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ 

กระนั้นก็ตาม มี 2 ประเด็น ที่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่าง นักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่
ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การค้นหาข้อมูลส าหรับท าการบ้าน  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก
และสิ่งที่ตนสนใจ 
ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลที่เปิดเผยในสื่อใหม่ 

ข้อความ เฟซบุ๊ก ไลน ์ สื่อใหม่/เว็บ
ทั่วไป 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ชื่อนามสกลุจริง 278 
(69.5) 

178 
(44.5) 

52 
(13.0) 

2. ชื่อสมมต ิ 109 
(27.3) 

154 
(38.5) 

131 
(32.8) 

3. วันเดือนปีเกิด 269 
(67.3) 

144 
(36.0) 

73 
(18.3) 

4. รูปภาพตนเอง 262 
(65.5) 

235 
(58.8) 

54 
(13.5) 

5. ชื่อโรงเรียน 281 
(70.3) 

111 
(27.8) 

43 
(10.8) 

6. เบอร์โทรศัพท์ 154 
(38.5) 

154 
(38.5) 

40 
(10.0) 

7. อีเมล์ 249 
(62.3) 

140 
(35.0) 

80 
(20.0) 

8. ที่อยู่ 125 
(31.3) 

73 
(18.3) 

33 
(8.3) 
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ข้อความ เฟซบุ๊ก ไลน ์ สื่อใหม่/เว็บ
ทั่วไป 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9. ความสัมพันธ์ เช่น Single หรือ in a relationship 118 
(29.5) 

58 
(14.5) 

37 
(9.3) 

10. กิจกรรมต่างๆ เช่น Check in 153 
(38.3) 

65 
(16.3) 

39 
(9.8) 

11. ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งตา่งๆ (แสดงสถานะ) 147 
(36.8) 

148 
(37.0) 

47 
(11.8) 

12. ความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ 53 
(13.3) 

77 
(13.9) 

47 
(11.8) 

13. ไม่เปิดเผยเลย  - 37 
(9.3) 

38 
(9.5) 

 จากตารางที่ 6  พบว่าข้อมูลที่เปิดเผยในสื่อใหม่ ในเฟซบุ๊ก อันดับที่ 1 คือ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 281 คน ร้อยละ 70.3 อันดับที่ 2 คือ ชื่อนามสกุลจริง จ านวน 278 คน ร้อยละ 69.5 อันดับ
ที่ 3 วันเดือนปีเกิด จ านวน 269 คน ร้อยละ 67.3  
 ข้อมูลที่เปิดเผยในสื่อใหม่ ในไลน์ อันดับที่ 1 คือ รูปภาพตนเอง จ านวน 235 คน ร้อยละ 
58.8 อันดับที่ 2 ชื่อนามสกุลจริง จ านวน 178 คน ร้อยละ 44.5 อันดับที่ 3 ชื่อสมมุติ จ านวน 154 
คน ร้อยละ 38.5 
 ข้อมูลที่เปิดเผยในสื่อใหม่ ในสื่อใหม่/เว็บทั่วไป อันดับที่ 1 คือ ชื่อสมมติ จ านวน 131 คน 
ร้อยละ 32.8 อันดับที่ 2 คือ อีเมล์ จ านวน 80 ร้อยละ 20.0 อันดับที่ 3 คือ วันเดือนปีเกิด จ านวน 73 
คน ร้อยละ 18.3 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนเพื่อนในแอพสื่อสังคม  

จ านวนเพื่อนในแอพสื่อสังคม เฟซบุ๊ก 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไลน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 500 คน 340 
(85.0) 

387 
(96.8) 

501-1,000 คน 30 
(7.5) 

10 
(2.5) 

1,001 คนข้ึนไป 30 
(7.5) 

3 
(0.8) 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่าจ านวนในแอพสื่อสังคม ในเฟซบุ๊กน้อยกว่า 500 คน จ านวน 340 คน
ร้อยละ 85.0 501-1,000 คน จ านวน 30 คน ร้อยละ 7.5 1 ,001ขึ้นไป จ านวน 30 คน ร้อยละ 7.5  
ส่วนจ านวนเพ่ือนในแอพสื่อสังคม ในไลน์ น้อยกว่า 500 คน จ านวน 387 คน ร้อยละ 96.8 501 -
1,001 คน จ านวน 10 คน ร้อยละ 2.5 1,001 คนข้ึนไป จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.8 
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 ตารางท่ี 8 แสดงเพื่อนที่แชทออนไลน์และรูจักในโลกแห่งความเป็นจริง 

เพื่อนที่แชทออนไลน์และรูจักในโลกแห่งความเป็นจริง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ือนทุกคนที่แชทด้วยรู้จักกันดีในชีวิต 144 36.0 

เพ่ือนส่วนใหญ่ที่แชทด้วยรู้จักกันในชีวิตจริง 166 41.5 

ครั้งหนึ่งของคนที่แชทด้วยรู้จักกันในชีวิตจริง 39 9.8 
คนทั้งหมดที่เคยแชทด้วยไม่เคยรู้จักในชีวิตจริง 7 1.8 

ไม่รู้ 44 11.0 
รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 8 พบว่าเพ่ือนที่แชทออนไลน์และรู้จักในโลกแห่งความจริง อันดับที่ 1 คือ เพ่ือน
ส่วนใหญ่ที่แชทด้วยรู้จักกันในชีวิตจริง จ านวน 166 คน ร้อยละ 41.5 อันดับที่ 2 คือเพ่ือนทุกคนที่
แชทด้วยรู้จักกันดีในชีวิต จ านวน 144 คน ร้อยละ 36.0 อันดับที่ 3 คือ ไม่รู้ จ านวน 44 คน ร้อยละ 
11 อันดับที่ 4 คือครั่งหนึ่งของคนที่แชทด้วยรู้จักกันในชีวิตจริง จ านวน 39 คน ร้อยละ 9.8 อันดับที่ 
5 คือ คนทั้งหมดที่เคยแชทด้วยไม่เคยรู้จักกันในชีวิตจริง จ านวน 7 คน ร้อยละ 1.8 
 
ตารางท่ี 9 แสดงการร้องขอเป็นเพื่อนจากคนที่เคยรู้จัก และไม่รู้จัก  

การร้องขอเป็นเพื่อนจากคนที่เคยรู้จัก 
การร้องขอเป็นเพื่อนจากคนที่ไม่เคยรู้จักหรือคนแปลก

หน้า 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
เคย 320 80.0 เคย 274 68.5 

ไม่เคย 37 9.3 ไม่เคย 89 22.3 
ไม่รู้ 43 10.8 ไม่รู้ 37 9.3 

รวม 400 100.0 รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 9 พบว่า การร้องขอเป็นเพ่ือนกับคนรู้จัก เคย จ านวน 320 ร้อยละ 80.0 ไม่เคย 
จ านวน 37 คน ร้อยละ 9.3 ไม่รู้ จ านวน 43 คน ร้อยละ 10.8 

 และ พบว่าการร้องขอเป็นเพ่ือนจากคนที่ไม่เคยรู้จักหรือคนแปลกหน้า เคย จ านวน 274 คน 
ร้อยละ 68.5 ไม่เคย จ านวน 89 คน ร้อยละ 22.3 ไม่รู้ จ านวน 37 คน ร้อยละ 9.3 
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ตารางท่ี 10 แสดงเหตุผลในการรับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อน 

เหตุผลในการรับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อน จ านวน ร้อยละ 
เพราะเคยเป็นเพ่ือนของเพ่ือน 148 37.0 

เพราะเขาเรียนโรงเรียนเดียวกัน 91 22.8 

เพราะเขามีความสนใจแบบเดียวกับเรา 61 15.3 
จะได้มีจ านวนเพื่อนใน List เยอะๆ 40 10.0 

เพราะเขาดูดี 35 8.8 
เพราะเขาเป็นเพ่ือนบ้าน 34 8.5 

เพราะเขามีอายุเท่ากัน 19 4.8 

เพราะเข้ามีเพศเดียวกัน 17 4.3 
อ่ืนๆ 48 12.0 

 จากตารางที่ 10 พบว่าเหตุผลในการรับคนอื่นแปลกหน้าเป็นเพ่ือน อันดับที่ 1 คือ เพราะเคย
เป็นเพ่ือนของเพ่ือน จ านวน 148 คน ร้อยละ 37.0 อันดับที่ 2 คือ เพราะเขาเรียนโรงเรียนเดียวกัน 
จ านวน 91 คน ร้อยละ 22.8 อันดับที่ 3 คือ เพราะเขามีความสนใจแบบเดียวกับเรา จ านวน 61 คน 
ร้อยละ 15.3 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนติดตามเพจอื่นๆ ที่กด Like 

 จ านวน ร้อยละ 

การติดตามเพจอ่ืนๆ ที่กด Like เฉลี่ย 84.88 332.580 

จากตารางที่ 11 พบว่า จ านวนติดตามเพจอื่นๆที่กด Like เฉลี่ย จ านวน 84.88 คน ร้อยละ 
332.580 
 
ตารางท่ี 12 แสดงประเภทของเพจ 

ประเภทของเพจ จ านวน ร้อยละ 

ดนตรี 185 46.3 
หนังสือการ์ตูน/นิยาย 183 45.8 

ความรู้ 175 43.8 

ดารา 135 33.8 
กีฬา 89 22.3 

ธรรมะ 51 12.8 
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 จากตารางที่ 12 พบว่าประเภทของเพจ อันดับที่ 1 คือ ดนตรี จ านวน 185 คน ร้อยละ 46.3 
อันดับที่ 2 คือ หนังสือการ์ตูน/นิยาย จ านวน 183 คน ร้อยละ 45.8 อันดับที่ 3 คือ ความรู้ จ านวน 
175 คน ร้อยละ 43.8 อันดับที่ 4 คือ ดารา จ านวน 135 คน ร้อยละ 33.8 อันดับที่ 5 คือ กีฬา 
จ านวน 89 คน ร้อยละ 22.3 อันดับที่ 6 คือ ธรรมะ จ านวน 51 คน ร้อยละ 12.8 

 

(2) พฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) จากการใช้สื่อใหม่ของ วัยรุ่น 
 
ตารางท่ี 13 แสดงภาพรวมการมีพฤติกรรมแน่นิ่ง ท่ีเป็นผลจากการใช้สื่อใหม่ 

สื่อสังคม ใช้ต่อเนื่องกัน
เฉลี่ย กี่นาที 

ใช้ต่อเนื่องไม่ท า
อย่างอ่ืนๆนานสุดกี่

นาที 
(เฉลี่ย) 

ชั่วโมงที่ใช้เฉลี่ย-
ช่วงที่ใช้นาน

ที่สุด 
(ชั่วโมงต่อวัน) 

1. Website เข้าเว็บ 63.30 71.06 20-24 
2. Email อีเมลล ์ 24.50 26.12 5-24 
3. Youtubeยูทูป 85.41 95.57 12-24 
4. Search Engine กูเกิ้ล 62.72 70.36 12-25 
5. Smartphone มือถือ 87.46 100.56 20-24 

6. Tablet แท็บเบล็ต 42.73 52.80 9-24 
7. เฟซบุ๊ก 66.95 57.96 20-24 
8. อินสตราแกรม 38.28 38.21 10-20 
9. ไลน ์ 58.65 55.21 20-24 

10. วีแชท 12.61 13.84 5-12 

  
จากตารางที่  13 พบว่าระดับการใช้สื่ อ ใหม่  และสื่อสั งคม มาก อันดับที่  1 คือ 

Smartphone มือถือ ใช้ต่อเนื่องกันเฉลี่ย 87.46 นาที ใช้ต่อเนื่องไม่ท าอย่างอ่ืนๆนานสุด 100.56 
นาที อันดับที่ 2 คือ Website เข้าเว็บ ใช้ต่อเนื่องกันเฉลี่ย 63.30 นาที ท าต่อเนื่องไม่ท าอย่างอ่ืนๆ
นานสุด 71.06 นาที อันดับที่ 3 Search Engine กูเก้ิล ใช้ต่อเนื่องกันเฉลี่ย 62.72 นาที ใช้ต่อเนื่องไม่
ท าอย่างอ่ืนๆต่อเนื่อง 70.36 นาที ระดับการใช้สื่อใหม่ และสื่อสังคม ปานกลาง  คือ เฟซบุ๊กใช้
ต่อเนื่องกันเฉลี่ย 66.95 นาที ใช้ต่อเนื่องไม่ท าอย่างอ่ืนๆนานสุด 57.96 นาที 
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ตารางท่ี 14 แสดงกิจกรรมอ่ืนๆในกิจวัตรประจ าวัน 

กิจกรรม 
ในแต่ละสัปดาห์ 

ท ากี่วัน 

วันจันทร์-ศุกร์ 
เฉลี่ยท าวันละกี่

ชั่วโมง 

วันหยุด เสาร์-
อาทิตย์ 

เฉลี่ยท าวันละ 
กี่ชั่วโมง 

1. การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน 4.82 6.38 1.18 

2. การนั่งเรียนติวพิเศษ 1.83 1.32 2.74 

3. การอ่านหนังสือทบทวน/ท าการบา้น 4.71 1.92 1.89 

4. การเรยีนกิจกรรมเสริมทางศลิปะ/ดนตรี 1.16 0.85 0.75 

5. การเรยีนกิจกรรมเสริมทางกีฬา 1.52 1.00 0.70 

6. การท างานบ้าน 3.00 1.20 1.30 

7. ช่วยกิจการครอบครัว เช่น ช่วยขายของ 0.73 0.50 0.72 

8. การออกก าลังกายกลางแจ้ง 1.82 0.83 0.69 

9. กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปลูกต้นไม ้เลี้ยงสตัว์ 1.33 0.58 0.75 

10. กิจกรรมในรม่ เช่น เล่นกับสัตว์เลีย้ง ต่อเลโก้ 

เลี่ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต ์

3.17 1.03 1.31 

11. การเล่นเกมส์ผ่านเครื่องเกมส์ที่ไมอ่อนไลน ์ 1.68 0.72 1.11 

12. ไปเที่ยวต่างสถานท่ี/ตา่งจังหวัด 0.97 1.83 3.51 

13. การเดินเที่ยวห้าง/กินอาหาร/ดูหนงั 1.74 1.24 2.36 

14. การไปวัด/ไปท าบุญ 0.82 0.56 0.89 

15. การนอนกลางวัน/การงีบ 1.34 0.69 0.88 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่าการมีพฤติกรรมแน่นิ่งอันดับที่ 1 คือ การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน 
ในแต่ละสัปดาห์ท า 4.82 วัน โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฉลี่ยท าวันละ 6.38 ชั่วโมง และ วันหยุด วันเสาร์
ถึงวันอาทิตย์เฉลี่ยท าวันละ 1.18 ชั่วโมง อันดับที่ 2 คือ การอ่านหนังสือทบทวน/ท าการบ้าน ในแต่
ละสัปดาห์ท า 4.71 วัน โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฉลี่ยท าวันละ 1.92 ชั่วโมง และวันหยุด วันเสาร์ถึง
อาทิตย์เฉลี่ยท าวันละ 1.89 ชั่วโมง อันดับที่ 3 คือ กิจกรรมในร่มเช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี้ยง
น้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ ในแต่ละสัปดาห์ 3.17 วัน โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฉลี่ยท าวันละ 1.03 ชั่วโมง 
และวันหยุด วันเสาร์วันอาทิตย์เฉลี่ยท าวันละ 1.31 ชั่วโมง   
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ตารางท่ี 15 แสดงกิจกรรมอ่ืนๆในกิจวัตรประจ าวันวันจันทร์-ศุกร์ 

กิจกรรม ตื่น - ก่อน 12.00 12.00 -18.00 18.00 - 21.00 ก่อนนอน 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน 291 72.8 332 83.0 56 14.0 7 1.8 
2. การนั่งเรียนติวพิเศษ 41 10.3 98 24.5 94 23.5 4 1.0 
3. การอ่านหนังสือทบทวน/ท า

การบ้าน 
42 10.5 101 25.3 234 58.5 124 31.0 

4. การเรยีนกิจกรรมเสริมทางศลิปะ/
ดนตร ี

41 10.3 98 24.5 54 13.5 7 1.8 

5. การเรยีนกิจกรรมเสริมทางกีฬา 34 8.5 129 32.3 73 18.3 5 1.3 
6. การท างานบ้าน 55 13.8 102 25.5 159 39.8 37 9.3 
7. ช่วยกิจการครอบครัว เช่น ช่วยขาย

ของ 
28 7.0 43 10.8 34 8.5 10 2.5 

8. การออกก าลังกายกลางแจ้ง 45 11.3 105 26.3 87 21.8 10 2.5 
9. กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปลูกต้นไม ้

เลี้ยงสตัว ์
31 7.8 58 14.5 75 18.8 13 3.3 

10. กิจกรรมในรม่ เช่น เล่นกับสัตว์เลีย้ง 
ต่อเลโก้ เลี่ยงน้อง/ไหว้พระ/สวด
มนต ์

58 14.5 79 19.8 135 33.8 69 17.3 

11. การเล่นเกมส์ผ่านเครื่องเกมส์ที่ไม่
ออนไลน ์

16 4.0 65 16.3 88 22.0 39 9.8 

12. ไปเที่ยวต่างสถานท่ี/ตา่งจังหวัด 34 8.5 67 16.8 57 14.3 21 5.3 
13. การเดินเที่ยวห้าง/กินอาหาร/ดูหนงั 31 7.8 94 23.5 91 22.8 17 4.3 
14. การไปวัด/ไปท าบุญ 58 14.5 50 12.5 22 5.5 7 1.8 
15. การนอนกลางวัน/การงีบ 21 5.3 84 21.0 42 10.5 17 4.3 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่าช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง
ก่อนเที่ยง มีกิจกรรมแน่นิ่ง อันดับที่ 1 คือ การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน จ านวน 291 คน ร้อยละ 
72.8 อันดับที่ 2 คือ กิจกรรมในร่มเช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี้ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ 
จ านวน 58 คน ร้อยละ 14.5 อันดับที่ 3 คือ การท างานบ้าน จ านวน 55 ร้อยละ 13.8  

ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันจันทร์ -วันศุกร์ 12.00-18.00 อันดับที่ 1 คือ การนั่งใน
ห้องเรียนในโรงเรียน จ านวน 332 คน ร้อยละ 83.0 อันดับที่ 2 การเรียนกิจกรรมเสริมทางกีฬา 
จ านวน 129 คน ร้อยละ 32.3 อันดับที่ 3 คือ การออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 105 คน ร้อยละ 
26.3  
 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันจันทร์ -วันศุกร์ 18.00-21.00 อันดับที่ 1 คือ การอ่าน
หนังสือทบทวน/ท าการบ้าน จ านวน 234 คนร้อยละ 58.5 อันดับที่ 3 การท างานบ้าน จ านวน 159 
คน ร้อยละ 39.8 อันดับที่ 2 การท างานบ้าน จ านวน 159 คน ร้อยละ 39.8 อันดับที่ 3 กิจกรรมในร่ม
เช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี้ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ จ านวน 135 คน ร้อยละ 33.8 
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ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันจันทร์-วันศุกร์ ก่อนนอน อันดับที่ 1 คือ การอ่านหนังสือ
ทบทวน/ท าการบ้าน จ านวน 124 คน ร้อยละ 31.0 อันดับที่ 2 กิจกรรมในร่มเช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง 
ต่อเลโก้ เลี้ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ จ านวน 69 คน ร้อยละ 17.3 อันดับที่ 3 คือ การท างานบ้าน 
จ านวน 37 คน ร้อยละ 9.3 
 
ตารางท่ี 16 แสดงกิจกรรมอ่ืนๆในกิจวัตรประจ าวัน วันเสาร์ – อาทิตย์ 

กิจกรรม ตื่น - ก่อน 12.00 12.00 -18.00 18.00 - 21.00 ก่อนนอน 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน 71 17.8 75 18.8 17 4.3 5 1.3 
2. การนั่งเรียนติวพิเศษ 152 38.0 208 52.0 57 14.3 4 1.0 
3. การอ่านหนังสือทบทวน/ท า

การบ้าน 65 16.3 156 39.0 178 44.5 95 23.8 

4. การเรยีนกิจกรรมเสริมทางศลิปะ/
ดนตร ี 49 12.3 86 21.5 47 11.8 8 2.0 

5. การเรยีนกิจกรรมเสริมทางกีฬา 26 6.5 79 19.8 52 13.0 7 1.8 
6. การท างานบ้าน 104 26.0 147 36.8 145 36.3 30 7.5 
7. ช่วยกิจการครอบครัว เช่น ช่วยขาย

ของ 45 11.3 73 18.3 38 9.5 9 2.3 

8. การออกก าลังกายกลางแจ้ง 45 11.3 88 22.0 62 15.5 10 2.5 
9. กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปลูกต้นไม ้

เลี้ยงสตัว ์ 60 15.0 108 27.0 59 14.8 9 2.3 

10. กิจกรรมในรม่ เช่น เล่นกับสัตว์เลีย้ง 
ต่อเลโก้ เลี่ยงน้อง/ไหว้พระ/สวด
มนต ์

85 21.3 143 35.8 119 29.8 66 16.5 

11. การเล่นเกมส์ผ่านเครื่องเกมส์ที่ไม่
ออนไลน ์ 46 11.5 85 21.3 80 20.0 49 12.3 

12. ไปเที่ยวต่างสถานท่ี/ตา่งจังหวัด 86 21.5 147 36.8 83 20.8 42 10.5 
13. การเดินเที่ยวห้าง/กินอาหาร/ดูหนงั 52 13.0 204 51.0 131 32.8 28 7.0 
14. การไปวัด/ไปท าบุญ 95 23.8 90 22.5 30 7.5 7 1.8 
15. การนอนกลางวัน/การงีบ 22 5.5 108 27.0 50 12.5 16 4.0 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ตื่นนอน

จนถึงก่อนเที่ยง มีกิจกรรมแน่นิ่ง อันดับที่ 1 คือ การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน จ านวน 152 คน ร้อย
ละ 38.0 อันดับที่ 2 การท างานบ้าน จ านวน 104 คน ร้อยละ 26.0 อันดับที่ 3 การไปวัด/ไปท าบุญ 
จ านวน 95 ร้อยละ 23.8  

ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 12.00-18.00 อันดับที่ 1 คือ การนั่ง
เรียนติวพิเศษ จ านวน 208 คน ร้อยละ 52.0 อันดับที่ 2 คือ การเดินเที่ยวห้าง/กินอาหาร/ดูหนัง 
จ านวน 204 คน ร้อยละ 51.0 อันดับที่ 3 คือ การอ่านหนังสือทบทวน/ท าการบ้าน จ านวน 156 คน 
ร้อยละ 39.0  
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ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 18.00-21.00 อันดับที่ 1 คือการอ่าน
หนังสือทบทวน/ท าการบ้าน จ านวน 178 คน ร้อยละ 44.5 อันดับที่ 2 คือ การท างานบ้าน จ านวน 
145 คน ร้อยละ 36.3 อันดับที่ 3 คือ กิจกรรมในร่มเช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี้ยงน้อง/ไหว้
พระ/สวดมนต์ จ านวน 119 คน ร้อยละ 29.8 

ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมแน่นิ่งในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ก่อนนอน อันดับที่ 1คือ การอ่าน
หนังสือทบทวน/ท าการบ้าน จ านวน 95 คน ร้อยละ 23.8 อันดับที่ 2 คือ  กิจกรรมในร่มเช่น เล่นกับ
สัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี้ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ จ านวน 66 คน ร้อยละ 16.5 อันดับที่ 3 คือ การเล่น
เกมส์ผ่านเครื่องเกมส์ที่ไม่ออนไลน์ จ านวน 49 คน ร้อยละ 12.3 

เมื่อท าการทดสอบเปรียบเทียบ นักเรียน (ประถม – ม ต้น – ม ปลาย) ระดับที่แตกต่าง
กันจะมี พฤติกรรมการแน่นิ่ง ที่แตกต่างกัน ไม่พบว่านักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการแน่นิ่งที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาทิ การนั่งในห้องเรียนใน
โรงเรียน การนั่งเรียนติวพิเศษ การอ่านหนังสือทบทวน/ท าการบ้าน การเรียนกิจกรรมเสริมทางกีฬา 
การท างานบ้าน ช่วยกิจการครอบครัว เช่น ช่วยขายของ กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ 
กิจกรรมในร่ม เช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี่ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ การเล่นเกมส์ผ่านเครื่อง
เกมส์ที่ไม่ออนไลน์ ไปเที่ยวต่างสถานที่/ต่างจังหวัด การเดินเที่ยวห้าง/กินอาหาร/ดูหนัง การไปวัด/ไป
ท าบุญ 

ยกเว้นประเด็นของการงีบ การนอนกลางวัน และ การเรียนกิจกรรมเสริมทางศิลปะ/

ดนตรี เท่านั้น โดย กลุ่มนักเรียนมัธยมต้นมีระดับการงีบกลางวันที่มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 

 

ทั้งนี้ พบว่านักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่ในปริมาณที่แตกต่าง มีกิจกรรมที่แตกต่างกันที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยที่กลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย และ มัธยมต้น จะมีการ

กิจกรรมที่ใช้สูงกว่า ระดับชั้นประถม ในเกือบทุกประเด็น  ดังนี้ การนั่งในห้องเรียนในโรงเรียน การ

อ่านหนังสือทบทวน/ท าการบ้าน  การเรียนกิจกรรมเสริมทางกีฬา  การท างานบ้าน กิจกรรมกลางแจ้ง 

เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ กิจกรรมในร่ม เช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ต่อเลโก้ เลี่ยงน้อง/ไหว้พระ/สวดมนต์ 

การเล่นเกมส์ผ่านเครื่องเกมส์ที่ไม่ออนไลน์ ไปเที่ยวต่างสถานที่/ต่างจังหวัด การเดินเที่ยวห้าง/กิน

อาหาร/ดูหนัง การนอนกลางวัน/การงีบ 

กระนั้นก็ตาม มี 3 ประเด็น ที่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่าง นักเรียนที่มีการใช้สื่อใหม่
ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน  ได้แก่ การนั่งเรียนติวพิเศษ การเรียนกิจกรรมเสริมทางศิลปะ/ดนตรี ช่วย
กิจการครอบครัว เช่น ช่วยขายของ การไปวัด/ไปท าบุญ 
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อ

ใหม่ในกลุ่มวัยรุ่น 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และพฤติกรรมแน่นิ่งในวัยรุ่น น าเสนอผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกของเด็กและเยาวชน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา และ (2) 
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิจัยเชิงส ารวจ 
 

(1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และพฤติกรรมแน่นิ่งในกลุ่มนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจ านวน 9 คน 
แบ่งเป็นนักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 6 คน โดยน าเสนอผลการวิจัย 2 ประเด็นได้แก่ (1) การ
เข้าถึงและความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ คือ การเปิดรับ แรงจูงใจและ
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น (2) การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 
2 คือ พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่ ของวัยรุ่น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สื่อ
ใหม่และพฤติกรรมการแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่ในกลุ่มนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ผู้ปกครองอนุญาตให้
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้และเกือบทุกคนมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโมบายเทคโนโลยีเป็นของตนเอง นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญมีการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันที่ไม่ได้เคลื่อนไหวได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
ใหม่โดยเปิดรับสื่อใหม่เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลและเพ่ือความบันเทิง และมีการปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวันที่นอกเหนือจากการเรียนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ที่ได้เคลื่อนไหวตนเอง เช่น การเล่นกีฬา การเลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นไม้ และการประดิษฐ์สิ่งของ 
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มนักเรียนประถมศึกษาไม่ได้แสดงพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมสื่อใหม่เป็นระยะเวลานาน หากแต่ยังปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 
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(2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมและพฤติกรรมแน่นิ่งใน
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีจ านวน 10 คน 
แบ่งเป็นนักเรียนชายและหญิงในจ านวนที่เท่ากัน ผลการวิจัยน าเสนอ 2 ประเด็นได้แก่ (1) การเข้าถึง
และความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การเปิดรับ แรงจูงใจและการใช้สื่อ
ใหม่ (2) การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ พฤติกรรมแน่นิ่งจาก
การใช้สื่อใหม่ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และพฤติกรรมการแน่นิ่งในวัยรุ่นที่
ก าลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ทุกคนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่แล้วปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหลังจากเสร็จสิ้นจากการเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อใหม่และสื่อสังคม 
และทั้งหมดใช้เวลาก่อนนอนเพ่ือการเปิดรับสื่อใหม่และสื่อสังคม ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญให้ความส าคัญมากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือมากที่สุดและคอมพิวเตอร์ โดยใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ความบันเทิง การติดต่อสื่อสารและการหาข้อมูลเพ่ือการเรียนและ
นอกเหนือจากการเรียน ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) 
เป็นสื่อสังคมที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้มากที่สุด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
ใหม่และสื่อสังคมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน อย่างไรก็ดีหากขาดเทคโนโลยี สื่อใหม่และสื่อ
สังคมจะอยู่ในภาวะความเครียดและเบื่อแต่สามารถหากิจกรรมอ่ืนทดแทนได้  

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และพฤติกรรมแน่นิ่งจาก
การใช้สื่อใหม่ระหว่างกลุ่มเด็กที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วพบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในประเด็นเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันและพฤติกรรม
แน่นิ่ง โดยกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาส่วนมากปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหลากหลาย
รูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าและใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า อาจเป็นเพราะยังอยู่ ในวัยเด็ก
และผู้ปกครองควบคุมเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและยังต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของผู้ปกครองหรือใช้
ร่วมกับคนในครอบครัว เมื่อเปรียบเทียวกับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุมากกว่า ผู้ปกครอง
จึงจัดหาและอนุญาตให้ครอบครองอุปกรณ์เทคโนโลยีจึงมีโอกาสมากกว่าในการเข้าถึงและใช้เวลากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อใหม่และสื่อสังคมท่ีท าให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่า 

 

การอภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดรับสื่อใหม่ประเภทไลน์และเฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
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มากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับชั้นที่ก าลังศึกษา พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปิดรับ
สื่อใหม่สูงกว่านักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่ท าในสื่อใหม่มากที่สุดมีความสอดคล้องกัน
ระหว่างผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพคือ การค้นหาวีดีโอคลิป การ์ตูน และภาพยนตร์ ค้นหา
เพลง ค้นหาข้อมูลส าหรับท าการบ้าน แชทกับเพ่ือนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน เล่นเกมส์ ค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรร สายสีสด  (2556) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือและโน๊ตบุคเพ่ือเข้าเฟซบุ๊กและยูทูบ
มากที่สุดเพ่ือการสนทนาและค้นคว้าข้อมูลและความรู้เพ่ือประกอบการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มล
พรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง (2554) กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อใหม่เพ่ือ
ประโยชน์ในความบันเทิงและสนุกสนาน การสนทนา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารเรื่องเพ่ือนและเรื่อง
ทั่วไป และการใช้เวลาว่าง 

เมื่อพิจารณาถึงการมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อใหม่ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายสื่อจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า นักเรียนใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) อินเทอร์เน็ต และเฟ
ซบุ๊ก ติดต่อกันโดยเฉลี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งและใช้ต่อเนื่องโดยไม่ท าอย่างอ่ืนนานที่สุดถึงเกือบสองชั่วโมง  

ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ติดต่อกันเกินสองชั่วโมง ถื อว่าเป็น
พฤติกรรมแน่นิ่งซึ่งสอดคล้องกับที่เครือข่ายงานวิจัยด้านพฤติกรรมแน่นิ่งให้ค านิยามใว้ว่า คือ 
พฤติกรรมต่างๆ ในขณะที่นั่งหรือเอนกายที่กระท าในช่วงตื่นนอนที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 1.5 Mets 
(หน่วยบอกจ านวนเท่าของการใช้พลังงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง)  (Sedentary Behaviour 
Research Network, 2012น. 540) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนได้ (Parker & 
Vinson, 2013) จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องหาทางแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลประเทศ
ออสเตรเลียและแคนาดา ตีพิมพ์แนวทางในการใช้เวลาของเด็กและเยาวชน ด้วยการแนะน าให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลากับสื่ออิเลคทรอนิกส์ส าหรับการบันเทิง เช่น คอมพิวเตอร์ เกมส์ อินเทอร์เนต 
โทรทัศน์ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และกระตุ้นให้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง เช่น การ
พูด การเล่น การร้องเพลงและการอ่านหนังสือ (Smith & Biddle, 2008)  

อย่างไรก็ดีเมื่อทดสอบสมมติฐานในส่วนของกิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมแน่นิ่ง พบว่า 
ผลการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพมีความขัดแย้งกัน โดยผลการวิจัยเชิงส ารวจพบว่านักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีพฤติกรรมแน่นิ่งไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมแน่นิ่งระหว่างกลุ่มเด็กที่
ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วพบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันในประเด็นเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา
ส่วนมากปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหลากหลายรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าและใช้
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เทคโนโลยีน้อยกว่า อาจเป็นเพราะยังอยู่ในวัยเด็กและผู้ปกครองควบคุมเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ยังต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของผู้ปกครองหรือใช้ร่วมกับคนในครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุมากกว่า ผู้ปกครองจึงจัดหาและอนุญาตให้ครอบครองอุปกรณ์
เทคโนโลยีจึงมีโอกาสมากกว่าในการเข้าถึงและใช้เวลากับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ที่ท าให้
เคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่า  

เนื่องจากปัจจุบันมีรายงานที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติพฤติกรรมแน่นิ่ง
ส าหรับเยาวชนเพียงจ านวนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่ 
งานวิจัยชิ้นนี้จึงให้ข้อค้นพบส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี มีพฤติกรรมแน่นิ่งที่
เกิดจากการใช้สื่อใหม่และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยงานวิจัยชิ้นนี้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่พัฒนาจากข้อค้นพบของงานวิจัยตามที่รายงาน
ต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงศึกษาธิการควรจะก าหนดนโยบายที่ผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทที่กระตุ้นให้
เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ การเล่นกีฬา การ
ออกก าลังกาย และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจท าได้ด้วยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีรายวิชาย
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนันทนาการ เช่น วิชาการเรียนรู้อิสระ วิชาโครงงาน วิชาพลศึกษา 
เพ่ือที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อใหม่และสื่อสังคม  

2. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจะก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาใช้สื่อใหม่เพ่ือประกอบการเรียน  

3. ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
และความคล่องในสื่อ (Digital Fluency) ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้ของคนใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ควรเป็นทักษะพ้ืนฐานของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยทักษะดังกล่าวจะ
ช่วยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสามารถที่จะก าหนดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่
จ าเป็นในการที่จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และน าไปสู่ผลกระทบในเชิง
บวก โดยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาทั้งในบริบทของสื่อต่างๆ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว 
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