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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูป้ กครองกับปัญหา
พฤติกรรมของเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น
วิธกี ารศึกษา งานวิจยั นีเ้ ป็นวิจยั เชิงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยส�ำรวจภาคตัดขวาง (Analytic
correlation by cross-sectional survey) ในผูป้ กครองของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นจาก
4 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ส�ำรวจตัง้ แต่เมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครอง และแบบประเมินพฤติกรรมเด็กชื่อ Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ)
ผลการศึกษา มีผปู้ กครองในการศึกษา 356 คน เป็นเพศหญิง 262 คน (ร้อยละ 73.6) อายุเฉลีย่
39.8 (SD = 0.44) ปี ผูป้ กครองใช้อนิ เทอร์เน็ตเฉลีย่ 1:33 (SD = 0:04) ชัว่ โมง:นาทีตอ่ วัน และใช้
เวลามากสุด 10:17 ชัว่ โมง:นาทีตอ่ วัน พบว่าผูป้ กครองของเด็กกลุม่ เสีย่ งหรือเด็กทีม่ มี ปี ญ
ั หาด้าน
ความประพฤติ/เกเร พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น และปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนใช้เวลากับ
อินเทอร์เน็ตและสือ่ ต่าง ๆ มากกว่าผูป้ กครองกลุม่ เด็กปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในขณะทีผ่ ู้
ปกครองของเด็กกลุม่ เสีย่ งหรือเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาด้านอารมณ์และพฤติกรรมอยูไ่ ม่นงิ่ /สมาธิสนั้ ใช้เวลา
กับเกมออฟไลน์นอ้ ยกว่าผูป้ กครองกลุม่ เด็กปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = 3.609, p < 0.001;
t = -2.86, p = 0.005 ตามล�ำดับ)
สรุป การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและลบกับปัญหา
พฤติกรรมของเด็ก นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเวลาที่เด็กใช้สื่อ ซึ่งควรมีการศึกษา
เพิม่ เติมถึงกลไกของความสัมพันธ์นเี้ ช่น เนือ้ หาของสือ่ การใช้สอื่ ร่วมกัน การเลีย้ งดูของผูป้ กครอง
ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครอง พฤติกรรมเกเร สมาธิสั้น ปัญหาอารมณ์ ปัญหา
ความสัมพันธ์
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ABSTRACT
Objective : To examine the internet use behavior in elementary students’ parents and
an association between parental internet use, time spend with children and behavioral
problems in elementary school students
Methodology : This is a cross-sectional correlation study on parents of elementary
students from 4 schools in Bangkok. The survey was conducted from April-August 2015
using the Internet Usage Questionnaire for parents and the Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ) for children.
Results : There were 356 parents which 262 were female (73.6) and all of them had
the average age of 39.8 years old (SD = 0.44). The average time that parents spent on
internet were 1:33 hours minutes/day (SD = 0.04) with the maximum parental internet
use were 10.17 hours minutes/day. Moreover, it was found that parents of students
with/risky to aggressive behavior, hyperactive/inattentive behavior and relationship with
peers groups significantly spent time on the internet more than those whose children
were in the normal group. On the other hand, parents of children with/risky to emotional
problem and hyperactive/inattentive behavior significantly spent time on offline games
less than parents of students in the normal group.
Conclusion : Parental internet use is positive and negative correlated with behavioral
problems in children. Furthermore, there is also a positive correlation between parental
internet use and media use in children. Further studies should explore on mechanisms
of these association such as contents of the media, time-spent together using media,
parenting style.
Keywords : parental internet use, oppositional defiant behaviors, attention-deficit/
hyperactivity disorder, emotional problems, relational problems
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บทน�ำ

ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น มีผล
ส� ำ รวจว่ า กรุ ง เทพมหานครมี ผู ้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ 3.4
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ของประชากรในกรุงเทพฯ
และใช้อินเทอร์เน็ต 3.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.8
ของประชากรในกรุงเทพฯ1 แม้อินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจ
และอ� ำ นวยความสะดวกในชีวิต แต่ในทางกลับ กั น
ก็อาจเกิดโทษจากการใช้ได้ เช่น การถูกหลอกผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต การเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม
การใช้เวลากับคนรอบข้างน้อยลง2 ก่อให้เกิดปัญหา
ทางกายเช่ น โรคอ้วน ปวดเมื่อ ยกล้ามเนื้อ ปัญหา
สายตาและการนอน3 และผู้ที่ติดอินเทอร์เน็ตมักพบว่า
มีโรคทางจิตเวชร่วมด้วย โดยพบว่าร้อยละ 33 ของผู้ที่
ติดอินเทอร์เน็ตเป็นโรคทางอารมณ์ (mood disorder)
ร้อยละ 38 ติดสารเสพติด ร้อยละ 19 เป็นโรควิตกกังวล
(anxiety disorder) และร้ อ ยละ 52 มี บุ ค ลิ ก ภาพ
ผิดปกติ (personality disorder)4 เช่นเดียวกับการศึกษา
ในนักศึกษาระดับปริญญาตรีในไทย 420 คน พบว่ามี
ผูป้ ระเมินตนเองว่าติด facebook และมีผลการคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้แบบสอบถามสภาวะสุขภาพ
ทั่วไป (GHQ-12) อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติจ�ำนวน 79 คน
(ร้อยละ 19)5
จากการส� ำ รวจพบว่ า การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
บุคคลซึง่ อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่มแี นวโน้มสูงขึน้ พบว่าค่าเฉลีย่
ของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจาก 32.3
ชั่วโมง/สัปดาห์ ในปี 2556 เป็น 50.4 ชั่วโมง/สัปดาห์ใน
ปี 2557 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 56) หรือคิดเป็นเวลาประมาณ
1 ใน 3 ของวัน ซึง่ ท�ำให้เวลาทีผ่ ปู้ กครองควรจะใช้กบั ลูก
น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคุณภาพในครอบครัวที่
ส�ำคัญมากต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจส�ำหรับ
เด็ก รวมถึงความผูกพันทางอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต มีงานวิจัยจากต่างประเทศ
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พบว่าการทีพ่ อ่ แม่และเด็กดูโทรทัศน์ทำ� ให้ความสัมพันธ์
ภายในบ้านลดลงและท�ำให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า6, 7
และการที่เด็กเห็นพ่อแม่ใช้เวลาไปกับหน้าจอของสื่อ
มากก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กในการใช้เวลาไปกับ
หน้าจอของสื่อมากเช่นกัน8
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับ
ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แม้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กและพัฒนาการด้านต่างๆ ให้ความส�ำคัญ
กับเวลาที่พ่อแม่จะใช้ร่วมกับเด็ก ซึ่งน่าที่จะส่งผลต่อ
พัฒนาการที่ส�ำคัญด้านต่างๆ และอาจส่งผลต่อปัญหา
พฤติกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
ผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาตอนต้น

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional correlation study)
โดยส�ำรวจตัง้ แต่เมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 หลัง จาก
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย
ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่
โครงการ ID 06-58-45 ย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นที่
ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น ใน
กรุงเทพมหานครจ�ำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการ
สุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage random sampling)
โดยการสุ ่ ม สั ง กั ด โรงเรี ย นในสั ง กั ด ประถมศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานคร 7 สังกัด ได้แก่ ส�ำนักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป. กทม.) ซึ่งอยู่
ภายใต้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ) ส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ส�ำนักการศึกษา (กทม)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ได้โรงเรียนในสังกัด สพป. กทม. ซึ่ง
แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 3 เขต จากนั้นสุ่มพื้นที่
การศึกษาได้พื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
โรงเรียน 3 กลุ่มแบ่งตามขนาดคือ ขนาดเล็ก 4 โรงเรียน
ขนาดกลาง 3 โรงเรียนซึง่ ผูว้ จิ ยั สุม่ มากลุม่ ละ 1 โรงเรียน
และขนาดใหญ่ 5 โรงเรี ย นผู ้ วิ จั ย สุ ่ ม อย่ า งง่ า ยมา
2 โรงเรียน จากนัน้ ครูเป็นผูส้ มุ่ เลือกห้องเรียนตามสะดวก
(convenience sampling) มาระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน
จากโรงเรียนทีไ่ ด้จากการสุม่ (รูปที่ 1) โดยก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในสังกัด สพป. กทม.
จ�ำนวน 10,723 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ตารางโดยใช้สูตร Yamane ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และความคลาดเคลื่อนระดับ .05 ในการค�ำนวณหาก
ลุ่มตัวอย่างได้จ�ำนวนอย่างน้อย 400 คน โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าคือสามารถอ่านและตอบค�ำถามภาษา
ไทยได้ด้วยตนเอง และไม่มีเกณฑ์การคัดออก
การเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดการ
ศึกษาในเอกสารซึ่งมอบให้กับนักเรียนเพื่อน�ำกลับไป
ให้ผปู้ กครองพร้อมเอกสารยินยอมเข้าร่วมงานวิจยั และ
แบบสอบถาม แล้วกลับมารับคืนในวันถัดไป
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถามการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
ผู้ปกครองและการใช้เวลากับเด็ก ประกอบด้วยค�ำถาม
2 ส่วน ได้แก่
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ กครอง
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของ
ครอบครัว (บาทต่อเดือน) และข้อมูลทัว่ ไปของเด็กได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และผลการเรียน
1.2 แบบสอบถามการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สื่อต่างๆ ของผู้ปกครอง การใช้เวลากับเด็ก และการ
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ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของเด็ก ผู้วิจัยเป็นผู้สร้าง
ขึ้นโดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และได้ทดลอง (try out)
เครื่องมือกับผู้ปกครองจ�ำนวน 20 คน ประกอบด้วย
ค�ำถามดังนี้
		 1.2.1 การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ
ของผู้ปกครองช่วง 0-2 ปี ผู้วิจัยใช้ค�ำถามดังนี้ “ช่วงที่
เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง?” โดยมี 11 ตัวเลือก
ได้แก่ จ�ำไม่ได้, ไม่ใช้เลย, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง,
4 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 7 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, และ
มากกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งต้องระบุชั่วโมงที่ใช้หากตอบ
มากกว่า 8 ชั่วโมง
		 1.2.2 การใช้เวลากับเด็กช่วง 0-2 ปี โดย
ใช้คำ� ถาม “ช่วงทีเ่ ด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ท่านใช้เวลากับเด็ก
เฉลีย่ วันละกีช่ วั่ โมง ?” โดยมี 11 ตัวเลือกได้แก่ จ�ำไม่ได้,
ไม่ได้เลี้ยงดู, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง,
5 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 7 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, และมากกว่า
8 ชั่ ว โมง ซึ่ ง ต้ อ งระบุ ชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ห ากตอบมากกว่ า
8 ชั่วโมง
		 1.2.3 การใช้อนิ เทอร์เน็ตในภาพรวมของ
ผู้ปกครองช่วงปัจจุบัน แบ่งเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สื่อต่างๆ ในวันธรรมดาโดยมีข้อค�ำถามดังนี้ “ภายใน
6 เดือนที่ผ่านมา ช่วงวันธรรมดา หลังเด็กเลิกเรียน
ถึ ง เวลาที่ เ ด็ ก เข้ า นอน ท่ า นใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน ?” และ
การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ วันหยุดมีค�ำถามดังนี้
“ภายใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ช่วงวันหยุด หลังเด็กเลิกเรียน
ถึงเวลาที่เด็กเข้านอน ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน?” โดยมี 10
ตัวเลือกได้แก่ ไม่ใช้เลย, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง,
4 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 7 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, และ
มากกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งต้องระบุชั่วโมงที่ใช้หากตอบ
มากกว่า 8 ชั่วโมง
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		 1.2.4 การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ท� ำ กิ จ กรรม
ต่ า งๆ แบ่ ง เป็ น การใช้ ใ นวั น ธรรมดาโดยใช้ ค� ำ ถาม
“ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ช่วงวันธรรมดา หลังเด็กเลิก
เรียนถึงเวลาที่เด็กเข้านอน ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ท�ำกิจกรรมเหล่านี้เฉลี่ย
เป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน?” ซึ่งผู้วิจัยแบ่งกิจกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น การใช้ในการท�ำงาน และการใช้
อินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการท�ำงาน ซึง่ แบ่งย่อยเป็น
social network (เช่น facebook, twitter, Instagram),
บันเทิง (เช่น ดูภาพยนตร์/ละคร อ่านกระทู้ ฟังเพลง)
และเล่นเกม และการใช้อินเทอร์เน็ตท�ำกิจกรรมต่างๆ
ในวั น หยุ ด ใช้ ค� ำ ถาม “ภายใน 6 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา
ช่วงวันหยุด หลังเด็กเลิกเรียนถึงเวลาที่เด็กเข้านอน
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
ท�ำกิจกรรมเหล่านีเ้ ฉลีย่ เป็นเวลากีช่ วั่ โมงต่อวัน?” โดยมี
การแบ่งกิจกรรมเช่นกัน ข้อค�ำถามดังกล่าวมี 8 ตัวเลือก
ได้แก่ ไม่ใช้เลย, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง,
5 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง และมากกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องระบุ
ชั่วโมงที่ใช้หากตอบมากกว่า 6 ชั่วโมง
		 1.2.5 การใช้สอื่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อนิ เทอร์เน็ต
ของผู้ปกครองได้แก่ เล่นเกมออฟไลน์ คุยโทรศัพท์ และ
ดูโทรทัศน์ ผู้วิจัยใช้ค�ำถาม “ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
ช่วงวันธรรมดา หลังเด็กเลิกเรียนถึงเวลาที่เด็กเข้านอน
ท่านท�ำกิจกรรมดังต่อไปนี้เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง?” และ
“ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ช่วงวันหยุด หลังเด็กเลิก
เรียนถึงเวลาที่เด็กเข้านอน ท่านท�ำกิจกรรมดังต่อไปนี้
เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง?” โดยมี 8 ตัวเลือกได้แก่ ไม่ใช้เลย,
1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 6
ชัว่ โมง และมากกว่า 6 ชัว่ โมง ซึง่ ต้องระบุชวั่ โมงทีใ่ ช้หาก
ตอบมากกว่า 6 ชั่วโมง
		 1.2.6 การใช้เวลากับเด็กในปัจจุบนั แบ่ง
เป็นวันธรรมดาโดยใช้คำ� ถาม “ภายใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
ช่วงวันธรรมดา หลังเด็กเลิกเรียนถึงเวลาที่เด็กเข้านอน
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ท่านใช้เวลากับเด็กท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น เล่นเกมที่ไม่
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่นกีฬา พูดคุย สอนการบ้าน
ดูโทรทัศน์ร่วมกัน เฉลี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน? และ
การใช้เวลากับเด็กในวันหยุดใช้คำ� ถาม “ภายใน 6 เดือน
ที่ผ่านมา ช่วงวันหยุด ท่านใช้เวลากับเด็กท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น เล่นเกมที่ไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่น
กีฬา พูดคุย สอนการบ้าน ดูโทรทัศน์ร่วมกันเฉลี่ยเป็น
เวลากี่ชั่วโมงต่อวัน?” ข้อค�ำถามดังกล่าวมี 10 ตัวเลือก
ได้แก่ ไม่ใช้เลย, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง,
5 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 7 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, และมากกว่า 8
ชัว่ โมง ซึง่ ต้องระบุชวั่ โมงทีใ่ ช้หากตอบมากกว่า 8 ชัว่ โมง
		 1.2.7 การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ
ของเด็กในช่วงปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ใช้อินเทอร์เน็ต
(ไม่รวมการใช้เกม) เล่นเกม (ทั้งออฟไลน์และออนไลน์)
และดูโทรทัศน์ ผู้วิจัยใช้ค�ำถาม “ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
ลูกของท่านท�ำกิจกรรมเหล่านี้เฉลี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมง
ต่อวัน?” โดยมี 8 ตัวเลือกได้แก่ ไม่ใช้เลย, 1 ชั่วโมง,
2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง และ
มากกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องระบุชั่วโมงที่ใช้หากตอบ
มากกว่า 6 ชั่วโมง
2. แบบประเมิ น พฤติ ก รรมเด็ ก SDQ โดย
ผูป้ กครอง เป็นแบบประเมินของส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาจาก The
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
เป็นเครื่องมือที่ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพใน
การคัดกรองปัญหาเด็กได้ดี สามารถช่วยเหลือครูใน
การคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
เด็กในโรงเรียน แบบประเมินส�ำหรับผู้ปกครองนี้เหมาะ
ทีจ่ ะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4-16 ปี มีข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ จ�ำนวน 25 ข้อ โดย
สามารถจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ 5 ด้าน ได้แก่
2.1 พฤติกรรมด้านอารมณ์ (ข้อที่ 3, 8, 13,
16 และ 24)
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น
2.2 พฤติกรรมเกเรหรือความประพฤติ (ข้อที่
5, 7, 12, 18 และ 22)
2.3 พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งหรือสมาธิสั้น (ข้อที่
2, 10, 15, 21 และ 25)
2.4 พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
(ข้อที่ 6, 11, 14, 19 และ 23)
2.5 พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
(ข้อที่ 1, 4, 9, 17 และ 20)

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ โ ปรแกรม SPSS version 22 โดยใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistic) ใน การน�ำเสนอ
ความถี่ (frequency) ค่าเฉลีย่ (mean) ร้อยละ (percent)
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ของข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็ก การใช้เวลากับ
อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของผู้ปกครองและเด็ก เวลา
ที่ ผู ้ ป กครองใช้ กั บ เด็ ก และปั ญ หาพฤติ ก รรม SDQ
ใช้ Pearson correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของ
ผูป้ กครองและเด็กในช่วง 0-2 ปีและปัจจุบนั กับการใช้เวลา
กับเด็ก และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของผู้ปกครองและการใช้เวลา
กับอินเทอร์เน็ตและสือ่ ของเด็กในช่วง 0-2 ปีและปัจจุบนั
และใช้สถิติวิเคราะห์ (analytic statistic) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่าง (t-test) ระหว่างเวลาเฉลี่ยที่ผู้ปกครองใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของกลุ่มเด็กที่เสี่ยง/มีปัญหา
พฤติกรรม SDQ และกลุ่มเด็กปกติ ทั้ง 5 ด้าน

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการเลือกสุ่มเลือกโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ได้รบั แบบสอบถามกลับจ�ำนวน 356 คน (ร้อยละ
89.0) เป็นเพศชาย 94 คน (ร้อยละ 26.4) อายุเฉลีย่ 39.8 ปี
(SD = 0.44) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
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149 คน (ร้อยละ 41.9) และประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน 107 คน (ร้อยละ 30.1) รายได้เฉลี่ยอยู่
ในช่วง 10,000 -30,000 บาทต่อเดือน 164 คน (ร้อยละ
46.1) กลุ่มนักเรียนในงานวิจัยมีจ�ำนวน 356 คน เป็น
เพศชาย 180 คน (ร้อยละ 50.4) อายุเฉลี่ย 7.5 ปี

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 63 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2561

Association between Parental Internet Use and Behavioral Problems
in Elementary Students

Anyamanee Kosalpraphai et al.

(SD = 0.9 ปี) เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็ก
ผู้ปกครอง

เด็ก
จ�ำนวน ร้อยละ
จ�ำนวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
94
26.4 เพศ
ชาย
180
50.6
หญิง
262
73.6
หญิง
176
49.4
อายุ
20-30 ปี
37
10.4 ระดับการศึกษาปัจจุบนั ประถมศึกษาปีที่ 1 109
30.6
31-40 ปี
195
54.8
ประถมศึกษาปีที่ 2 124
34.8
41-50 ปี
99
27.8
ประถมศึกษาปีที่ 3 123
34.6
51-60 ปี
20
5.6 ผลการเรียน
ต�่ำกว่า 2
9
2.5
60 ปีขึ้นไป
5
1.4
2.1-2.5
20
5.6
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
56
15.7
2.6-3.0
70
19.7
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
119
33.4
3.1-3.5
147
41.3
ปริญญาตรี
149
41.9
มากกว่า 3.5
110
30.9
สูงกว่าปริญญาตรี
32
9.0
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
81
22.8
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10
2.8
พนักงานบริษัทเอกชน
107
30.1
ธุรกิจส่วนตัว
62
17.4
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
18
5.1
อื่นๆ
78
21.9
รายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท
55
15.4
10,000-30,000 บาท
164
46.1
30,000-50,000 บาท
74
20.8
มากกว่า 50,000 บาท
63
17.7

การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อของผู้ปกครองและเด็ก
และการใช้เวลากับเด็กของผู้ปกครอง
ในช่วง 0-2 ปี ผูป้ กครองใช้เวลากับเด็กเฉลีย่ 4:19
ชัว่ โมง:นาที/วัน (SD = 0:36) และใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย 1:20 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:06) และพบว่าใน
ปัจจุบนั ผูป้ กครองใช้เวลากับเด็กเฉลีย่ 3:22 ชัว่ โมง:นาที/
วัน (SD = 0:09) และใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
1:33 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:04, maximum = 10:17
ชั่วโมง:นาที/วัน) โดยเป็นการใช้เกี่ยวข้องกับงานเฉลี่ย
1:09 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:04) และใช้อินเทอร์เน็ต
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานในเรือ่ งสือ่ สังคมออนไลน์มากทีส่ ดุ

เฉลี่ย 1:16 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:04) และสื่อที่ไม่
ใช้อินเทอร์เน็ตที่ผู้ปกครองใช้เวลามากที่สุดคือการดู
โทรทัศน์ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1:51 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD =
0:04) และพบว่าในปัจจุบันเด็กใช้อินเทอร์เน็ต (ที่ไม่ใช่
การเล่นเกม) เฉลี่ย 1:07 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:04,
maximum = 7:30 ชั่วโมง:นาที/วัน) เด็กใช้เวลากับสื่อ
ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต โดยเป็นการเล่นเกมทั้งออนไลน์
และออฟไลน์เฉลี่ย 1:02 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:04,
maximum = 9 ชั่วโมง:นาที/วัน) และใช้เวลาในการ
ดูโทรทัศน์เฉลี่ย 2:07 ชั่วโมง:นาที/วัน (SD = 0:05,
maximum = 10 ชั่วโมง:นาที/วัน) (ตารางที่ 2)
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น

อัญมณี โกสัลล์ประไพ และคณะ

ตารางที่ 2 เวลาเฉลี่ยที่ผู้ปกครองและเด็กใช้กับอินเทอร์เน็ตและสื่อ และเวลาที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก

ในช่วง 0-2 ปีแรก ผู้ปกครองใช้เวลากับเด็ก
ผู้ปกครองใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตa
ในปัจจุบัน
ผู้ปกครองใช้เวลากับเด็ก
ผู้ปกครองใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตa
ผู้ปกครองใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับงานb
ผู้ปกครองใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวข้องกับงานb
		 สื่อสังคมออนไลน์
		 บันเทิงc
		 เกมออนไลน์
ผู้ปกครองใช้เวลากับสื่อที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต
		 เกมออฟไลน์
		 โทรศัพท์
		 โทรทัศน์

เวลาเฉลี่ย (ชั่วโมง:นาที)
เวลาน้อย
ที่สุด
วันธรรมดา วันหยุด
รวม
(ชั่วโมง:นาที)
(SD)
(SD)
(SD)
4:19 (0:36)
0
1:20 (0:06)
0
2:52 (1:22) 3:52 (2:41) 3:22 (0:09)
0
1:26 (1:18) 1:49 (1:24) 1:33 (0:04)
0
1:15 (1:37) 1:06 (1:30) 1:09 (0:04)
0

เวลามาก
ที่สุด
(ชั่วโมง:นาที)
20:00
10:00
11:08
10:17
9:00

1:15 (1:12)
0:55 (0:59)
0:31 (0:53)

1:24 (1:20) 1:16 (0:04)
1:04 (1:10) 0:57 (0:03)
0:33 (1:02) 0:32 (0:03)

0
0
0

6:00
5:43
5:00

0:22 (0:45)
0:23 (0:34)
1:39 (1:09)

0:29 (0:53) 0:24 (0:02)
0:30 (0:40) 0:25 (0:02)
0:18 (1:34) 1:51 (0:04)

0
0
0

4:17
4:00
9:43

เวลาที่เด็กใช้สื่อในปัจจุบัน
		 อินเทอร์เน็ต (ไม่รวมการเล่นเกม)
1.07 (0:04)
0
		 เกม (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
1.02 (0:04)
0
		 โทรทัศน์
2.07 (0:05)
0
a = การใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม, b = การใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมต่าง, c = กิจกรรมบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์/ละคร อ่านกระทู้ ฟังเพลง

จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่ า แม้ ก ารใช้
อินเทอร์เน็ตและการดูโทรทัศน์ของผู้ปกครองในช่วง
ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้สอื่ ของเด็กต�ำ่

7.30
9:00
10:00

แต่ก็พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r = .107, p = .046 และ r = .178, p = .001 ตาม
ล�ำดับ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อของผู้ปกครองและเด็ก และเวลาที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก
ช่วง 0-2 ปี
เวลาที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก
r
p

กิจกรรมที่ผู้ปกครองใช้เวลา
0-2 ปี
ปัจจุบัน

อินเทอร์เน็ตa

-.071

.285

ช่วงปัจจุบัน
เวลาที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก เวลาที่เด็กใช้สื่อ
r
p
r
p
-.087

.157

.015

.796

อินเทอร์เน็ตa
.100
.117
.008
.894
.107 .046*
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับงานb
-.021
.740
-.001
.991
.058
.283
อินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวข้องกับงานb
		
สื่อสังคมออนไลน์
.075
.241
-.003
.954
.093
.082
		
บันเทิงc
.073
.256
.054
.356
.045
.396
		
เกมออนไลน์
.030
.637
.033
.572
.062
.244
สื่อที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต
		
เกมออฟไลน์
-.043
.502
-.029
.621
.077
.148
		
โทรศัพท์
.083
.193
.067
.248
.053
.325
		
โทรทัศน์
.032
.618
.103
.078
.178 .001**
a = การใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม, b = การใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมต่าง ๆ, c = กิจกรรมบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์/ละคร อ่านกระทู้ ฟังเพลง, *
= p-value < .05, ** = p-value < .01
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วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 63 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2561

Association between Parental Internet Use and Behavioral Problems
in Elementary Students
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาพฤติกรรมของ
เด็กและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อของ
เด็กและผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นเป็นด้านทีพ่ บปัญหาเยอะ
ที่สุด คือมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง/มีปัญหา 178 ราย
(ร้อยละ 50) รองลงมาคือด้านพฤติกรรมอยูไ่ ม่นงิ่ /สมาธิสนั้
ความประพฤติ/เกเร อารมณ์ และสัมพันธภาพทางสังคม
โดยมีจ�ำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง/มีปัญหา 73, 27,
16 และ 7 ราย ตามล�ำดับ (ร้อยละ 7.9, 7.5, 4.5 และ
1.9 ตามล�ำดับ)
จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างเวลาเฉลี่ย
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของผู้ปกครองกลุ่มปกติ และ
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาพฤติกรรม SDQ 5 ด้าน พบว่าเด็ก
กลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หาด้านอารมณ์ผปู้ กครองใช้อนิ เทอร์เน็ต
ในช่วงทีเ่ ด็กแรกเกิดถึง 2 ปี มากกว่าผูป้ กครองกลุม่ เด็ก
ปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -2.562, p = .011)
และพบว่าเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ผู้ปกครองมักใช้เวลากับเด็กในช่วงที่เด็กแรก
เกิดถึง 2 ปี น้อยกว่าผู้ปกครองกลุ่มเด็กปกติอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (t = 4.347, p = .005) นอกจากนี้ใน
เด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้านอารมณ์ ผู้ปกครองใช้เวลา
กับเกมออฟไลน์นอ้ ยกว่าผูป้ กครองกลุม่ เด็กปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 3.609, p = .001) ในขณะที่เด็ก

Anyamanee Kosalpraphai et al.

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้านความประพฤติ/เกเรผู้ปกครอง
จะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงาน สื่อสังคม
ออนไลน์ สือ่ บันเทิง เกมออนไลน์ เกมออฟไลน์ โทรศัพท์
และโทรทัศน์มากกว่าผู้ปกครองกลุ่มเด็กปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -2.37, p = .018; t =-3.007,
p = .006; t = -2.332, p = .027; t = -3.018, p = .005;
t = -2.713, p = .011; t = -3.068, p = .005 และ t =
-1.982, p = .048 ตามล�ำดับ) และในเด็กกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหาด้านพฤติกรรมอยูไ่ ม่นงิ่ /สมาธิสนั้ ผูป้ กครองจะใช้
เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ สื่อบันเทิง และเกมออนไลน์
มากกว่าผู้ปกครองกลุ่มเด็กปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (t = -2.195, p = .031; t = -2.082, p = .04 และ
t = -2.919, p = .004 ตามล�ำดับ) แต่พบว่าผู้ปกครอง
ใช้เวลากับเกมออฟไลน์นอ้ ยกว่าผูป้ กครองกลุม่ เด็กปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -2.86, p = .005) และ
พบว่าเด็กกลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หาด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
มีผู้ปกครองใช้เวลากับเกมออนไลน์มากกว่าผู้ปกครอง
กลุ่มเด็กปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -2.923,
p = .004) จากการศึกษานีพ้ บว่าเด็กกลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หา
ด้านความประพฤติ/เกเรและพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิ
สั้น เล่นเกม (ออนไลน์ และออฟไลน์) มากกว่ากลุ่มเด็ก
ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = -2.94 และ .007 p =
-3.197 และ .002 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 4)
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อารมณ์
ความประพฤติ/เกเร
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น
ความสัมพันธ์กับเพื่อน
สัมพันธภาพทางสังคม
N(%) เวลา (SD) t
p
N(%) เวลา(SD) t
p
N(%) เวลา(SD) t
p
N(%) เวลา(SD) t
p
N(%) เวลา(SD) t
p
การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของผู้ปกครองในช่วงเด็กอายุ 0-2 ปี
เด็กa
กลุ่มปกติ
234(95.1) 9:13(0:37)
230(93.5) 9:08(0:37)
201(81.7) 9:19(0:40)
132(53.7) 9:25(0:49)
241(98.0) 9:16(0:37)
0.52 0.603
-0.049 0.961
0.604 0.546
0.489 0.625
4.347 0.005**
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
12(4.9) 7:45(2:16)
16(6.5) 9:15(2:40)
45(18.3) 8:22(1:24)
144(46.3) 8:49(0:54)
5(2.0) 2:48(1:22)
อินเทอร์เน็ต กลุ่มปกติ
306(95.6) 1:15(0:06)
296(92.5) 1:18(0:07)
260(81.3) 1:16(0:07)
162(50.6) 1:19(0:08)
315(98.4) 1:19(0:06)
-2.562 0.011*
-0.136 0.892
-0.892 0.375
0.148 0.882
-0.117 0.907
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
14(4.4) 2:30(0:30)
24(7.5) 1:21(0:16)
60(18.7) 1:32(0:17)
158(49.4) 1:17(0:08)
5(1.6) 1:24(0:59)
การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของผู้ปกครองในปัจจุบัน
เด็กa
กลุ่มปกติ
283(95.6) 3:22(0:09)
270(91.2) 3:24(0:10)
231(78.0) 3:28(0:11)
146(49.3) 3:08(0:08)
290(98.0) 3:22(0:09)
0.541 0.589
0.973 0.332
1.348 0.179
-1.483 0.139
0.517 0.605
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
13(4.4) 2:59(0:21)
26(8.8) 2:54(0:21)
65(22.0) 2:59(0:13)
150(50.7) 3:34(0:15)
6(2.0) 2:50(0:24)
อินเทอร์เน็ตb กลุ่มปกติ
337(95.5) 1:32(0:04)
326(92.4) 1:31(0:04)
280(79.3) 1:32(0:04)
175(49.6) 1:37(0:05)
346(98.0) 1:32(0:04)
-0.84 0.402
-1.364 0.184
-0.606 0.545
0.858 0.391
0.888 0.375
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 1:49(0:14)
27(7.6) 2:03(0:23)
73(20.7) 1:38(0:11)
178(50.4) 1:29(0:06)
7(2.0) 1:58(0:23)
งานc
กลุ่มปกติ
327(95.6) 1:08(0:05)
317(92.7) 1:06(0:05)
272(79.5) 1:05(0:05)
170(49.7) 1:10(0:06)
336(98.2) 1:08(0:04)
-0.945 0.345
-2.37 0.018*
-1.578 0.118
0.319 0.75
-0.793 0.428
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
15(4.4) 1:28(0:19)
25(7.3) 1:46(0:19)
70(20.5) 1:25(0:12)
172(50.3) 1:07(0:07)
6(1.8) 1:35(0:29)
สื่อสังคมd กลุ่มปกติ
337(95.5) 1:16(0:04)
326(92.4) 1:12(0:04)
280(79.3) 1:11(0:04)
176(49.9) 1:22(0:05)
346(98.0) 1:16(0:04)
-0.105 0.916
-3.007 0.006**
-2.195 0.031*
1.522 0.129
-0.457 0.648
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 1:18(0:11)
27(7.6) 0:54(0:03)
73(20.7) 1:34(0:10)
177(50.1) 1:11(0:05)
7(2.0) 1:46(0:19)
บันเทิง
กลุ่มปกติ
337(95.5) 0:57(0:03)
326(92.4) 0:54(0:03)
280(79.3) 0:53(0:03)
176(49.9) 0:56(0:04)
346(98.0) 0:57(0:03)
-0.664 0.507
-2.332 0.027*
-2.082 0.04*
-0.161 0.872
-0.676
0.5
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 1:07(0:08)
27(7.6) 1:34(0:17)
73(20.7) 1:13(0:09)
177(50.1) 0:58(0:04)
7(2.0) 1:11(0:31)
เกมออนไลน์ กลุ่มปกติ
338(95.5) 0:33(0:03)
327(92.4) 0:29(0:02)
281(79.4) 0:27(0:02)
177(50.0) 0:25(0:03)
347(98.0) 0:32(0:03)
1.004 0.316
-3.018 0.005**
-2.919 0.004**
-2.923 0.004**
-0.732 0.465
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 0:20(0:12)
27(7.6) 1:14(0:15)
73(20.6) 0:53(0:08)
177(50.0) 0:40(0:04)
7(2.0) 0:47(0:20)
เกมออฟไลน์ กลุ่มปกติ
339(95.5) 0:25(0:02)
328(92.4) 0:21(0:02)
282(79.4) 0:41(0:02)
177(49.9) 0:22(0:03)
348(98.0) 0:25(0:02)
3.609 0.001**
-2.713 0.011*
-2.86 0.005**
-1.067 0.287
0.926 0.355
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 0:07(0:04)
27(7.6) 1:01(0:15)
73(20.6) 0:20(0:07)
178(50.1) 0:26(0:04)
7(2.0) 0:08(0:08)
โทรศัพท์ กลุ่มปกติ
337(95.5) 0:25(0:02)
326(92.4) 0:23(0:02)
280(79.3) 0:25(0:02)
176(49.9) 0:25(0:02)
346(98.0) 0:25(0:02)
-0.294 0.769
-3.068 0.005**
-0.552 0.581
0.019 0.985
0.981 0.327
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 0:28(0:08)
27(7.6) 0:50(0:09)
73(20.7) 0:27(0:04)
177(50.1) 0:25(0:03)
7(2.0) 0:12(0:10)
โทรทัศน์ กลุ่มปกติ
334(95.7) 1:52(0:04)
323(92.6) 1:49(0:04)
278(79.7) 1:47(0:05)
175(50.1) 1:43(0:05)
343(98.3) 1:51(0:04)
1.35 0.178
-1.982 0.048*
-1.556 0.121
-1.908 0.057
0.095 0.924
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
15(4.3) 1:25(0:13)
26(7.4) 2:19(0:15)
71(20.1) 2:03(0:09)
174(49.9) 1:58(0:07)
6(1.7) 1:48(0:31)
การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ของเด็ก
อินเทอร์เน็ต กลุ่มปกติ
339(95.5) 1:08(0:04)
328(92.4) 1:05(0:04)
282(79.4) 1:05(0:04)
177(49.9) 1:11(0:06)
348(98.0) 1:07(0:04)
0.872 0.384
-1.634 0.103
-0.779 0.437
1.004 0.316
0.69 0.49
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 0:50(0:16)
27(7.6) 1:30(0:19)
73(20.6) 1:13(0:10)
178(50.1) 1:03(0:05)
7(2.0) 0:47(0:26)
เกม
กลุ่มปกติ
339(95.5) 1:03(0:04)
328(92.4) 0:57(0:04)
280(79.8) 0:55(0:04)
177(49.9) 1:01(0:05)
348(98.0) 1:47(0:04)
0.955 0.349
-2.940 0.007**
-3.197 0.002**
-0.536 0.592
-0.221 0.825
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(4.5) 0:55(0:08)
27(7.6) 2:11(0:11)
71(20.2) 1:32(0:11)
178(50.1) 1:05(0:05)
7(2.0) 1:08(0:33)
โทรทัศน์ กลุ่มปกติ
335(95.4) 2:13(0:05)
324(92.3) 2.09(0:05)
282(79.4) 2.07(0:05)
176(50.1) 2:08(0:07)
344(98.0) 2:11(0:05)
0.968 0.334
-1.465 0.154
-1.356 0.179
-0.821 0.412
-0.169 0.866
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
16(46) 1:50(0:12)
27(7.7) 2:44(0:24)
73(20.6) 2:28(0:14)
175(49.9) 2:16(0:06)
7(2.0) 2:17(0:41)
a = เวลาที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก, b = เวลาที่ผู้ปกครองใช้กับอินเทอร์เน็ตในภาพรวม, c = เวลาที่ผู้ปกครองใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท�ำงาน, d = เวลาที่ผู้ปกครองใช้กับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, twitter, Instagram, e = เวลาที่ผู้ปกครองใช้อินเทอร์เน็ตกับ
กิจกรรมบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์/ละคร อ่านกระทู้ ฟังเพลง, * = p-value < .05, ** = p-value < .01

เวลาเฉลี่ยในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ

ตารางที่ 4 ความแตกต่างเวลาเฉลี่ยที่ผู้ปกครองและเด็กใช้กับอินเทอร์เน็ตและสื่อ และเวลาที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก ระหว่างกลุ่มเด็กที่เสี่ยง/มีปัญหา
พฤติกรรม SDQ ทั้ง 5 ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น
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วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 63 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2561

อัญมณี โกสัลล์ประไพ และคณะ

Association between Parental Internet Use and Behavioral Problems
in Elementary Students

วิจารณ์

การศึกษานี้ผู้ปกครองใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมเฉลี่ย 5.13 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง
น้อยกว่าผลการส�ำรวจของ Thailand internet user
ปี ค.ศ. 2015 และ 2016 (5.7 และ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน
ตามล�ำดับ)9 จากผลการส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พบว่ามีร้อยละ
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-255810, 11 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่าเวลาที่ผู้ปกครองใช้อินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบันเพิ่มมากกว่าช่วงที่เด็กอายุ 0-2 ปี คือ 1 ชม 20
นาทีในการศึกษานี้แต่พบว่าเวลาที่ใช้ยังน้อยกว่าการ
ศึกษาในต่างประเทศของ The Henry J. Kaiser Family
Foundation ซึ่งพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42)
ใช้เวลากับหน้าจอตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป12, 13
ในช่วง 1 เดือนก่อนตอบแบบสอบถามพบว่า
ผู ้ ป กครองมี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในภาพรวมเท่ า กั บ
1:34 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพ
รวมนี้น้อยกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท�ำงาน
สื่อสังคมออนไลน์ สิ่งบันเทิง และการเล่นเกมออนไลน์
รวมกั น ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะการใช้ สื่ อ ต่ า งๆ ในเวลา
เดียวกัน (media multitasking) โดยจากงานวิจัยใน
ต่างประเทศพบว่าทั้งเด็กและผู้ปกครองก็มีการใช้สื่อ
มากกว่า 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน14, 15 ดังนัน้ เมือ่ สอบถาม
การใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมผู้ตอบอาจแจ้งเวลาที่
น้อยกว่าเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละกิจกรรมรวมกัน
ผลการศึกษานีไ้ ม่สามารถเปรียบเทียบกับการศึกษาอืน่
ในประเทศไทยได้เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
เวลาการใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูป้ กครองในไทย มีเพียงการ
รายงานเป็นร้อยละเท่านั้น11 จากงานวิจัยของ Russell
J. และคณะพบว่าผูป้ กครองส่วนใหญ่ใช้เวลาอย่างมาก
ไปกับหน้าจอต่างๆ ในวันธรรมดามากกว่าหรือเท่ากับ
1 ชั่วโมงร้อยละ 59.2-68.516 จากการศึกษานี้พบว่า
ผู้ปกครองใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Anyamanee Kosalpraphai et al.

เช่น การเล่นเกมออฟไลน์ โทรศัพท์ และโทรทัศน์ เท่ากับ
0:26, 0:25 และ 1:51 ชั่วโมงตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ผลการส� ำ รวจในไทยซึ่ ง พบว่ า มี ก ารใช้ โ ทรศั พ ท์
พื้นฐานลดลง10, 17 แต่มีการใช้สมาร์ตโฟนมากขึ้น การดู
โทรทัศน์ในการศึกษานี้พบว่าน้อยกว่าผลการศึกษาใน
ต่างประเทศของ Daheia J. Barr-Anderson และคณะ
ปี 2011 คือ 2.4 ชั่วโมงต่อวัน สอดคล้องกับการศึกษาที่
พบว่าการดูโทรทัศน์และจ�ำนวนผู้สมัครสมาชิก cable
TV ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลง18 แต่มีร้อยละของ
ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันหรือเกือบทุกวันเพิ่มมากขึ้น19
การศึกษานีพ้ บว่าการใช้อนิ เทอร์เน็ตและการดูโทรทัศน์
ของผูป้ กครองมากมีความสัมพันธ์กบั การใช้อนิ เทอร์เน็ต
และการดูโทรทัศน์ของเด็กมาก (r = .107, p = .046 และ
r = .178 และ p = .001 ตามล�ำดับ) เช่นเดียวกับการ
ศึกษาอืน่ ๆ7, 20 Rosalina Richards และคณะได้รายงาน
ว่าการทีเ่ ด็กใช้เวลาดูโทรทัศน์มาก ท�ำให้เด็กมีเวลาอ่าน
หนังสือ ท�ำการบ้าน และสัมพันธภาพกับผู้ปกครอง
ลดลง21 และอาจส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
ต่อไป
การศึกษานีพ้ บว่าความสัมพันธ์กบั เพือ่ นเป็นด้าน
ที่มีกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหามากที่สุด (ร้อยละ 50) รองลงมา
คือด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ความประพฤติ/
เกเร อารมณ์ และสัมพันธภาพทางสังคมตามล�ำดับ
และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อของผู้ปกครองและ
ปัญหาพฤติกรรมในเด็กพบว่ากลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้าน
อารมณ์มีผู้ปกครองใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตในช่วงที่เด็ก
อายุ 0-2 ปี มากกว่ากลุม่ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
และในเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมผู้ปกครองใช้เวลาเฉลี่ยกับเด็กในช่วงที่เด็กอายุ
0-2 ปี น้อยกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีความผูกพัน22 ถ้าเด็กพืน้ ฐานความ
ผูกพันดีจะท�ำให้เกิด internal working model ที่ดีและ
เป็นรากฐานความสัมพันธ์กับผู้อื่นในอนาคต แต่หาก
ผู้ปกครองใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากเกินไปจนมีเวลา

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 63 No. 2 April - June 2018

111

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น
ที่ใช้กับเด็กลดน้อยลง ท�ำให้มีเวลาคุณภาพร่วมกันกับ
เด็กน้อยกว่าที่ควร อาจส่งผลถึงการสร้างพื้นฐานความ
มั่นคงทางอารมณ์ของเด็ก และสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็ก เช่นเดียวกับเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้านความ
ประพฤติ/เกเร พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น และความ
สัมพันธ์กบั เพือ่ น มีผปู้ กครองทีใ่ ช้เวลาเฉลีย่ กับสือ่ ต่างๆ
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและไม่เกี่ยวข้องมากกว่า
กลุ่มเด็กปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rosalina
และคณะที่พบว่าผู้ปกครองที่ใช้เวลากับหน้าจอของสื่อ
ต่างๆ มาก มีความสัมพันธ์กับการมีปัญหาด้านความ
สัมพันธ์กบั เพือ่ นของเด็ก21 และมีงานวิจยั พบว่าการเล่น
เกมมากเกินไปมีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว การควบคุม
ตนเอง และบุคลิกภาพแบบ narcissistic23 หากผู้ใช้สื่อ
ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ มี อ าการซึ ม เศร้ า
วิตกกังวล และแยกตัว ก็อาจส่งผลกับความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้างต่อไป24-27 นอกจากนี้พบว่าเด็กกลุ่มเสี่ยง/
มีปัญหาด้านความประพฤติ/เกเรและพฤติกรรมอยู่ไม่
นิ่ง/สมาธิสั้น ตัวเด็กเองมีการใช้เกมทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์มากกว่ากลุ่มเด็กปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยที่พบว่าเด็กที่ใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์มากจะ
มีความเสี่ยงในการถูกจับกุมจากการกระท�ำความผิด
พฤติกรรมต่อต้านสังคม และบุคลิกก้าวร้าวมากกว่า
เด็กที่มีการดูโทรทัศน์น้อยกว่า28 และการดูโทรทัศน์เป็น
เวลานานของเด็กมีความสัมพันธ์กับอาการสมาธิสั้น29
นอกจากนี้งานวิจัยของ Carl และคณะพบว่าเวลาเฉลี่ย
ของการดู โ ทรทั ศ น์ ใ นช่ ว งวั ย เด็ ก มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ปัญหาพฤติกรรมอยูไ่ ม่นงิ่ หรือสมาธิสนั้ เมือ่ โตขึน้ แต่พบ
ว่าเด็กกลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หาด้านอารมณ์และพฤติกรรมอยู่
ไม่นงิ่ /สมาธิสนั้ มีผปู้ กครองใช้เวลากับเกมออฟไลน์นอ้ ย
กว่ากลุ่มเด็กปกติ หากผู้ปกครองสามารถใช้สื่อร่วมกัน
กับเด็กมีปฏิสมั พันธ์กนั 30, 31 ใช้อนิ เทอร์เน็ตและสือ่ ต่างๆ
เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารเมื่อผู้ปกครองและเด็กอยู่
ห่างไกลกัน31 ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ เพื่อหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการดูแลเด็ก33 อาจช่วยส่งเสริมให้เกิด
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การดูแลเด็กที่เหมาะสม มีความผูกพันทางอารมณ์ที่
มัน่ คงต่อไป อย่างไรก็ตามในการศึกษานีไ้ ม่ได้สอบถาม
ชนิดและเนือ้ หาของเกม และการใช้อนิ เทอร์เน็ตและสือ่
ต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง จึงควรต้องศึกษาเพิ่ม
เติมในการศึกษาต่อไป
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดคือ มีผู้เข้าร่วมการศึกษา
น้อยและเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอาจเนื่องมา
จากโดยมากแล้วผู้เลี้ยงดูหลักของเด็กมักเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย34 แต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวัง
ต่อการน�ำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในประชากรทั่วไป
และข้อมูลที่ได้มาอาจมีอคติร�ำลึก (recall bias) ใน
การศึกษาถัดไปจึงควรเป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า
(prospective study) งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม SDQ
เฉพาะฉบับผู้ปกครองเพียงเท่านั้นอาจท�ำให้ผลที่ได้มา
จากมุมมองของผู้ปกครองแค่มุมมองเดียว ผลลัพธ์ที่ได้
มีปริมาณมากอาจมีความเสี่ยงที่จะพบความสัมพันธ์
โดยบังเอิญและไม่ได้ใช้สถิติ multivariable regression
analysis ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการท�ำนายความสัมพันธ์
ในปัจจุบัน

สรุป

การใช้อนิ เทอร์เน็ตและสือ่ ของผูป้ กครองมีความ
สัมพันธ์ทั้งกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
ด้านความประพฤติ/เกเร พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น
และความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น แต่ พ บว่ า การเล่ น เกม
ออฟไลน์ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับปัญหาด้าน
อารมณ์และพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้นลดลง แต่ยัง
ไม่สามารถระบุถึงกลไกของความสัมพันธ์ดังกล่าวได้
จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ถึ ง เนื้ อ หาของสื่ อ ที่ ใ ช้
การใช้สอื่ ร่วมกัน ลักษณะการเลีย้ งดูของผูป้ กครอง และ
ควรเป็นการศึกษาติดตามไปข้างหน้า (prospective
longitudinal study) ร่วมกับมีประชากรที่หลากหลาย
และมีจ�ำนวนมากขึ้นต่อไป
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