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บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันที่มุ่งสู่สังคมแบบดิจิตอล ส่งผลให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ใช้คอมพิวเตอร์มากขึน้ โดยเฉพาะการเล่นอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เยาวชนมีการแสดงพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากเดิม จนอาจท�ำให้เกิด
เป็นปัญหาในระยะยาวได้ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีผ่ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน เด็กและเยาวชนในเรือ่ งปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตของเยาวชน ซึ่งบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน
รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ อีกทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทราบถึงวิธีการแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต, เด็กและเยาวชน

Abstract

The social change in Thailand towards a digital society As a result, youth with behavioral changes in
using computers more and more. Particularly the Internet Youth make the transition from the old behavior.
It may cause a problem in the long run. Therefore, it is imperative that those involved in the care help prevent
children and young people in issues related to the internet behavior of youth. This article aims to provide those
involved with issues about the behavior of children and young people using the Internet. It recognizes the
importance of Internet use behavior of children and youth. The potential health impacts of these youth groups.
And to those involved or who are interested to know how to resolve behavioral problems in using the
Internet properly and prevent problems in the long run.
Keywords: Internet usage behavioral problems in using the Internet

ความเป็นมา

สังคมปัจจุบนั นีจ้ ะเห็นได้วา่ โลกของเราก�ำลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเปลี่ยนเป็นสังคมที่มุ่งสู่ “สังคม
ดิจิตอล” ท�ำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนท�ำให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือ่ ทางการศึกษาเพิม่
มากขึ้น การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ท�ำให้มีความรู้ความ

เข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันเป็น
เครื่องมือสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมีความจ�ำเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รัฐบาลได้มุ่งเน้น
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเชื่ อ มและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้เน้นถึงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการเสริมสร้างความมัน่ คงในด้าน
ต่าง ๆ อีกทัง้ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในด้านการศึกษา ธุรกิจ
หรือด้านบันเทิง จากรายงานการส�ำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ประจ�ำปี 2556 (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2556) ทีไ่ ด้สำ� รวจเมือ่ เดือนเมษายน-พฤษภาคม
2556 จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 23,907 คน สุ่มตัวอย่างจาก
การให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า
กิจกรรมที่ท�ำบนอินเทอร์เน็ต 10 อันดับแรก มีดังนี้ การรับ-ส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 54.4), การค้นหาข้อมูล
(ร้อยละ 52.6) กิจกรรมเครือข่ายสังคม (ร้อยละ 33.3) อ่านข่าว/
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ร้ อ ยละ 31.7) ดู โ ทรทั ศ น์ / วิ ท ยุ
(ร้อยละ 21) ดาวน์โหลด (ร้อยละ 16.5) เกมออนไลน์ (ร้อยละ
13.2) ธุ ร กรรมการเงิน (ร้อยละ 12.8) ซื้อสินค้า/บริการ
(ร้อยละ 10.2) หุน้ (ร้อยละ 7.6) และเมือ่ พิจารณาเนือ้ หาทีม่ อี ยู่
มากกว่าพันล้านเว็บไซต์ทั่วโลกนั้น มีทั้งส่วนของเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์และที่ก่อให้เกิดโทษ โดยอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อที่
ยากทีส่ ดุ ในการควบคุมดูแล ทัง้ เนือ้ หาสาระ ผูร้ บั สาร ท�ำให้เด็ก
หรือเยาวชนซึ่งวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอในการพิจารณาใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตถูกท�ำร้ายให้เกิดผลเสียต่อการด�ำรงชีวิตทั้งในด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ด้วย
โดยจากการส� ำ รวจจ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
ประเทศไทยของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ในทุกกลุม่ อายุ โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ อี ายุระหว่าง 15 - 24 ปี
มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น จากร้อยละ 51.9
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2554 และคาดว่าการใช้
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไป
เรื่อย ๆ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์, 2556) อีกทั้ง
จากผลการส�ำรวจจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของ
บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ�ำกัด (Truehits)
ได้รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2554 มีจำ� นวนผูท้ ใี่ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ในประเทศไทยจ�ำนวน 25 ล้านคน โดยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีจ�ำนวนประชากรใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 31 กลุ่มอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือช่วงกลุ่มอายุ
ระหว่าง 12 - 17 ปี (ปิยะ ตัณฑวิเชียร, 2555) จากสถิติต่าง ๆ
ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี และสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและ
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เยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาของตนเองเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ต
เป็นจ�ำนวนมาก ผลกระทบที่ตามมาหากขาดการควบคุมดูแล
จากพ่อแม่ ผูป้ กครอง และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ก็อาจจะเกิดผลเสีย
กับเด็กและเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใช้อินเทอร์เน็ต
ไม่วา่ จะเป็นผลกระทบกับการศึกษา หรือส่งผลกระทบต่อสังคม
ครอบครัว ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจ�ำกัด
แค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับอินเทอร์เน็ตผ่านสาย
เท่านั้น แต่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในด้านต่าง ๆ
ท�ำให้อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ต บวกกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ
ไร้สายของผู้ให้บริการต่าง ๆ ส่งผลให้การเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต
เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก เพราะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้
ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา แม้ แ ต่ ใ นขณะเดิ น ทาง จากผลส� ำ รวจใน
ประเทศไทย และงานวิจัยในต่างประเทศ มีความสอดคล้อง
ในด้ า นความต้ อ งการในการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
และการเพิ่มจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผลการส�ำรวจปี พ.ศ. 2554 มีผู้ใช้โทรศัพท์
ทั่วโลกถึง 6 พันล้านเลขหมาย (องค์กรกิจการโทรคมนาคม
นานาชาติ, 2555) ในประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งหมด 75.5 ล้านหมายเลข ซึ่งจ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่มีมากกว่าจ�ำนวนประชากรของประเทศ คือ 67.7
ล้ า นคน จากยอดจ� ำ นวนเลขหมายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข อง
ประเทศไทยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
1 ราย มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 1 หมายเลข
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
ดั ง นั้ น ปั ญ หาพฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนติ ด การ
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่เป็นปัญหาส�ำคัญในประเทศไทย
เท่านั้น ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในขณะที่
ผู้ปกครองยังไม่ให้ความส�ำคัญ อีกทั้งเด็กยังสามารถเข้าถึง
สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ง ่ า ย ไม่ ว ่ า จะอยู ่ ใ นรู ป ของเกมออนไลน์
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ สือ่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ทมี่ อี ยูม่ ากมาย ท�ำให้
เด็กและเยาวชนสามารถใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ทั้งที่บ้าน
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มีจ�ำนวนเด็กและ
เยาวชนใช้อินเทอร์เน็ต และเกิดปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยน
มากขึ้น
บทความนี้ เ ป็ น บทความที่ ศึ ก ษาผลกระทบทาง
พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก และเยาวชนเมื่ อ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ทั้งผลกระทบทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ-อารมณ์ ผลกระทบ
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ด้านสังคมของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ในด้านรูปแบบการใช้
อินเทอร์เน็ต พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ
อื่น ๆ ที่อาจเกิดกับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ รวมถึงครอบครัวและ
ชุมชน อีกทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทราบถึงวิธีการแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและ
ป้องกันปัญหาทางด้านพฤติกรรมในระยะยาวต่อไป

ง่ายในการใช้งานและรูปแบบการแสดงผลทีเ่ ชือ่ มโยงจากข้อมูล
ชุดหนึ่งไปสู่ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะมีทั้งแบบข้อความปกติ
หรือมัลติมีเดีย เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
3. IRC (Internet Relay Chat) เป็นการสนทนา
โต้ตอบกันบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้การพิมพ์ขอ้ ความหรือใช้เสียง
โดยอาจสนทนากันเป็นกลุ่มหรือระหว่างบุคคล 2 บุคคลก็ได้
การสนทนาในรูปแบบนีเ้ ป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากเป็นการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นพูดคุยได้ทันที เรียกว่า Talks หรือ Chat ซึ่งใน
ปัจจุบนั มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์ทำ� ให้
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายและความส�ำคัญของอินเทอร์เน็ต

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เข้าด้วยกันตามโครงการ ARPAnet (Advanced Research
Projects Agency Network) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณปี ค.ศ.
1960 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่โยงใยคอมพิวเตอร์ทั่วทุกมุมโลกเข้า
ด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการเชือ่ มโยงเดียวกันคือ TCP/IP ท�ำให้
ผู้ที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายได้ด้วยคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ท�ำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากมาย ท�ำให้กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาถูกเชือ่ มโยงให้เข้าถึงกันและกัน
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่ส�ำคัญมีเรื่องราวต่าง ๆ
มากมายทั้งความรู้ ความบันเทิงหลายรูปแบบเพื่อสนองความ
ต้องการ ความสนใจส�ำหรับบุคคลทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ
การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต ท�ำให้คนทัว่ โลกสามารถติดต่อสือ่ สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัด
บริการบนอินเทอร์เน็ต
ระบบอินเทอร์เน็ตมีเครือข่ายทัว่ โลกจึงมีผคู้ นนิยมใช้
ผ่านบริการต่าง ๆ ดังนี้
1. E-mail (Electronics mail) หรือไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น บริ ก ารรั บ -ส่ ง ข้ อ ความผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับคนอื่น ๆ
ได้ ถ้าผู้รับมีที่อยู่ตามข้อก�ำหนดการใช้ E-mail
2. World Wide Web หรือ WWW เป็นบริการ
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน จุดเด่น
ของ WWW ที่มีเหนือบริการอื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ความ

พฤติกรรม ได้ให้ความหมายของค�ำว่าพฤติกรรมไว้
ว่า คือกิริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติ ปฏิบัติ
การกระท�ำที่แสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทางใดทางหนึ่งของประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งสามารถวัดได้ด้วย
เครื่องมือ (กันยา สุวรรณแสง, 2547)
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
1. พันธุกรรม คือ การถ่ายทอดบุคลิกลักษณะทาง
พันธุกรรม มีลักษณะทางกายและทางสติปัญญา
2. สิง่ แวดล้อม หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัว เป็น
สิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดงออกโต้ตอบในลักษณะต่าง ๆ กัน
ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่
		 2.1 สิ่งแวดล้อมทางบ้าน เช่น การอบรมเลี้ยงดู
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว บรรยากาศภายใน
บ้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก
		 2.2 สิ่ ง แวดล้ อ มทางโรงเรี ย น อั น ได้ แ ก่ ครู
อาจารย์ เพื่อน สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน
		 2.3 สิง่ แวดล้อมทางชุมชน ได้แก่ ขนบธรรมเนียม
สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
		 2.4 วั ฒ นธรรม คนที่ อ ยู ่ ใ นชั้ น ของสั ง คมที่
แตกต่างกัน มีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
ต่างกัน เพศ อายุ ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ
		 2.5. ภูมปิ ระเทศ มีอทิ ธิพลโน้มน�ำให้ลกั ษณะนิสยั
ใจคอและพฤติกรรมต่างกัน
การจูงใจให้เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมเป็นผลมาจาก
มนุษย์แสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ เร้า หรือแรงจูงใจ พฤติกรรม
บางอย่างมีแรงจูงใจหลายอย่างรวมกัน ซึ่งปัจจัยในการจูงใจ
ให้เกิด ได้แก่
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พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน

1. แรงจูงใจทางกาย เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย
2. แรงจูงใจทางสังคม เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการ
เรียนรู้ อาจแบ่งออกได้หลายอย่างดังนี้
		 2.1 แสดงความต้องการทางสังคมที่คล้อยตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
		 2.2 ความต้องการอย่างเดียวกัน อาจท�ำให้คน
เรามีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน เช่น เมื่อต้องการศึกษาค้นคว้า
เพิ่ ม เติ ม บางคนเข้ า ห้ อ งสมุ ด ในขณะที่ บ างคนค้ น คว้ า จาก
อินเทอร์เน็ต
		 2.3 พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจเนื่องมาจาก
ความต้องการที่แตกต่างกันได้ เช่น บางคนชอบใช้อินเทอร์เน็ต
เพราะต้องการหาความรู้ ในขณะทีบ่ างคนต้องการความบันเทิง
		 2.4 พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจสนอง
ความต้องการได้มากกว่าหนึง่ อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น นักเรียน
ที่ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพราะต้ อ งการข่ า วสารข้ อ มู ล และความ
เพลิดเพลิน
		 อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเด็กและเยาวชนยังมีปจั จัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอีกคือเพื่อน ถือได้ว่าเป็นอิทธิพลที่
ส�ำคัญที่สุดของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนเป็นวัย
ที่ต้องการ การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน สังคมของวัยรุ่นส่วนใหญ่
จึงเป็นสังคมของเพื่อน โดยอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้อนิ เทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน

เด็ ก และเยาวชนมี รู ป แบบของพฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยพบว่าผูท้ มี่ พี ฤติกรรมติดการใช้อนิ เทอร์เน็ตจะ
มีลักษณะแยกตัว ไม่สนใจร่วมกิจกรรมในครอบครัว แต่จะใช้
เวลาส่วนมากในการเล่นคอมพิวเตอร์โดยจะใช้เวลาในแต่ละครัง้
เกินกว่า 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมนอนดึก อ่อนเพลีย
รีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาเล่นอินเทอร์เน็ต เริ่มพูดโกหกเกี่ยวกับการ
ใช้เวลาในการอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่สนใจการออกก�ำลังกาย
เริ่มมีปัญหาการเรียนตกต�่ำ มีอาการปวดศีรษะปวดตาบ่อย ๆ
ไม่เชือ่ ฟังผูป้ กครอง ไม่ยอมรับประทานอาหาร ใช้เงินสิน้ เปลือง
ฯลฯ (ปราการ ถมยางกูร, 2548) หรือมีพฤติกรรมหมกมุ่นอยู่
กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับผู้ปกครอง
ไม่มคี วามรับผิดชอบในการเรียน ละเลยสุขภาพ และใช้จา่ ยเงิน
ทองเป็นจ�ำนวนมากไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็นหลาย ๆ ด้านดังต่อไปนี้
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ผลกระทบด้านร่างกาย

เด็กและเยาวชนทีเ่ ล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจ
มีอาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลัง
ปวดข้อ ปวดท้อง เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย เป็นต้น อาการเหล่านี้
จะหายไปได้หลังจากหยุดการใช้คอมพิวเตอร์ โดย Markovitz
และคณะ พบว่าการตอบสนองทางหัวใจและหลอดเลือดต่อการ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถท�ำนายการเปลี่ยนแปลงความดัน
โลหิตและการเป็นโรคความดันโลหิตสูงในวัยหนุ่มในอีก 5 ปี
รวมไปถึงมีรายงานว่าเด็กทีน่ งั่ เล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเกิด
venous thromboembolism หรือเรียกว่า “eThrombosis”
และมีรายงานผู้ป่วยที่เล่นคอมพิวเตอร์ติดต่อกัน 80 ชั่วโมง
เสียชีวิตจาก pulmonary thromboembolism ด้วย การเล่น
คอมพิวเตอร์ยังสัมพันธ์กับการเป็นโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน
นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่าการเล่นคอมพิวเตอร์อาจกระตุน้ ให้เกิด
อาการลมชักได้ และบางคนอาการลมชักหายไปหลังจากเลิกเล่น
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้กินยากันชัก

ผลกระทบด้านจิตใจ-อารมณ์

เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท� ำ ความผิ ด มั ก เป็ น ผู ้ เ ล่ น
อินเทอร์เน็ตประเภทที่มีความรุนแรงอย่างหมกมุ่น และกระท�ำ
ความผิดในลักษณะเดียวกับลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเกม
ที่มีความรุนแรงท�ำให้เด็กและวัยรุ่นมีความคิด อารมณ์ และ
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วรุ น แรงโดยเฉพาะในวั ย เรี ย นและวั ย รุ ่ น
เนื่องจากในวัยเรียนนั้นยังไม่สามารถแยกแยะสถานการณ์จริง
และจินตนาการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีนัก ส่วนวัยรุ่นเกิดจาก
พัฒนาการทางจิตสังคม การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อ
และการพัฒนาของสมอง ท�ำให้วัยรุ่นมีโอกาสเกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าว

ผลกระทบด้านสังคม

ผลกระทบในระดับครอบครัว ในครอบครัวที่มีเด็ก
และเยาวชนเล่นอินเทอร์เน็ตจนขาดการควบคุมตนเองมักพบ
การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นความสั ม พั น ธ์ ภ ายในสมาชิ ก ใน
ครอบครัว เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในครอบครัว
เนื่องจากพ่อแม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตของ
เด็กท�ำให้เกิดปัญหาหรือทะเลาะกันเรื่องการจ�ำกัดเวลาในการ
เล่นอินเทอร์เน็ตของลูก นอกจากนี้ยังเกิดจากการพูดคุย หรือ
ท�ำกิจกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมถึงปฏิเสธ
ที่จะร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
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ผลกระทบในระดับสังคม

พบปั ญ หาสั ง คมที่ เ กิ ด จากการเล่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์ เช่น เด็กวัยรุ่นฆ่าปาดคอคนขับแท็กซี่เลียนแบบ
เกม GTA ข่าวเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใช้อาวุธปืนยิงครูและ
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน เสียชีวิต 13 ศพ บาดเจ็บ 23 คน
ก่อนจะฆ่าตัวตายตาม จากการสืบประวัติพบว่าเด็กที่กระท�ำ
ความผิดมีประวัติเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างหมกมุ่นและ
ก่อเหตุรุนแรงเหมือนสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นในเกม หรือ
แม้แต่ขา่ วทีม่ กี ารหลอกลวงเด็กผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social media) ต่าง ๆ เพื่อท�ำอนาจาร เป็นต้น

วิธีการป้องกันปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
เด็กและเยาวชน

การป้องกันปัญหาสามารถช่วยลดปัญหาได้อีกทาง
เพราะการป้ อ งกั น ปั ญ หาย่ อ มจะดี ก ว่ า การต้ อ งมานั่ งแก้ ไข
ปัญหาภายหลัง ดังนี้
1. ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเนื้ อ หาของอิ น เทอร์ เ น็ ต
ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และมีส่วนร่วมในการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตด้วย
2. ให้ค�ำแนะน�ำ ปลูกฝังบอกให้รู้ผลดีผลเสียใน
ด้านต่าง ๆ ของการเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไป เช่น ขาด
ประสบการณ์ ขาดทักษะ ไม่ได้ทำ� กิจกรรมในด้านอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ
และจ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวติ ต่อไปในอนาคต ไม่มเี วลาทบทวน
บทเรียน ผลการเรียนอาจต�่ำลง ปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ เช่น
ตาและกล้ามเนื้อตาไม่ได้หยุดพัก เกิดอาการปวดล้า ปวดตา
และปวดศีรษะได้ การพักผ่อนไม่เพียงพอ กินอาหารไม่ตรงเวลา
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโต
3. ก�ำหนดและควบคุมเวลาเล่นคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของลูกให้ชัดเจน และควบคุมไม่ให้เด็กใช้เวลากับ
คอมพิวเตอร์มากเกินไป อาจต้องลงในรายละเอียดว่าให้เล่นได้
วันละกี่ชั่วโมง สัปดาห์ละกี่วัน บางบ้านก็ตั้งกฎไว้เลยว่าจะให้
เล่นได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น
4. ส่งเสริมให้ลกู ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในแง่
การศึกษาให้มากขึ้น เช่น คัดเลือกโปรแกรมเกมที่เหมาะสมกับ
อายุให้ลูก เช่น โปรแกรมสอนวิชาต่าง ๆ เกมการศึกษา หรือ
การสอนภาษาอั ง กฤษ ช่ ว ยลู ก ค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ทางเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต

177

5. หากิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ เช่น ชวนลูกไปเล่น
กีฬา สร้างสรรค์งานศิลปะ ปลูกต้นไม้ ท�ำอาหาร อ่านหนังสือ
ทัศนศึกษา พ่อแม่ต้องพยายามหากิจกรรมที่น่าสนุกกว่าเพื่อ
เอาชนะความสนุกที่ลูกได้จากอินเทอร์เน็ตให้ได้

วิธแี ก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของเด็กและ
เยาวชน

1. หากในบ้านยังไม่มีกฎหรือกติกาการเล่น จ�ำเป็น
ที่จะต้องพูดคุยกับเด็กและให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
กติกา ก�ำหนดเวลาการเล่น
2. มีเวลาอยูก่ บั เด็กมากขึน้ พาออกนอกบ้านเพือ่ ไป
ท�ำกิจกรรมที่เด็กชอบ
3. รักษาสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดี หลีกเลีย่ งการ
บ่น ต�ำหนิ ใช้อารมณ์ หรือถ้อยค�ำรุนแรง แสดงความเห็นใจ
เข้าใจว่าเด็กไม่สามารถคุมตัวเอง
4. ผู้ปกครองควรร่วมมือกันในการแก้ปัญหาโดยใช้
กฎเดียวกัน อย่าปัดให้เป็นภาระหรือความรับผิดชอบของใคร
คนใดคนหนึ่ง
5. สร้างเครือข่าย (network) ผู้ปกครองที่มีเด็กติด
อินเทอร์เน็ตแล้วน�ำเด็กท�ำกิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด
6. พาเด็กมาพบจิตแพทย์เด็ก เนื่องจากเด็กอาจจะ
ป่วย มีปัญหาสุขภาพจิต

สรุป

การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทยเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญต่อเด็กและเยาวชนไทยมากขึน้ ท�ำให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาพฤติกรรม ทั้งการเลียนแบบ
หรือปัญหาการติดการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดี
ทีส่ ดุ คือการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยหากสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดแล้ว นอกจากจะช่วยลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนลงได้แล้ว
ยังช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวและ
ชุมชน อีกทั้งยังสามารถน�ำประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้
ทั้ ง เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารได้ อี ก ด้ ว ย สุ ด ท้ า ยนี้
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางการสือ่ สารช่องทางหนึง่ ทีม่ คี วาม
หลากหลายแนวหลากหลายประเภท จึงมีทั้งสื่อที่ช่วยพัฒนา
หรือสื่อที่เสริมสร้างความรุนแรงปะปน การใช้อินเทอร์เน็ตจึง
ไม่ได้ท�ำให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพียง
อย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้เพื่อฝึกทักษะทางสมองและทักษะ
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พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน

ทางความคิดได้ด้วย ดังนั้นครอบครัว ชุมชน จึงจ�ำเป็นต้องมี
แนวทางเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาทางพฤติกรรม อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมทักษะที่ส�ำคัญให้แก่เด็กและเยาวชน
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