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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน 

YouTube กับพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการ

วิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทดสอบความเที่ยงตรง

และความเชื่อมั่นของเนื้อหาดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารคกับกลุมตัวอยาง 30 คน  

ไดระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.952 และแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนวัยรุนอายุ 11 – 21 

ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube จํานวน 119 คน 

และใชวิธีการทางสถิติ 2 ประเภท คอื สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับใชอธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

กับสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติคาสหสัมพันธเพียรสัน สําหรับวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว

ที่เปนอิสระตอกัน พบกวาปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวน

บุคคล ดานสภาพความสัมพันธทางสังคม และดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร สงผลตอ

พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this study were to study the relationship between video 

exposure factors on YouTube and inappropriate behavior of teenagers in Bangkok. Is 

a quantitative research by using questionnaires as a tool for data collection Test the 

accuracy and confidence of the content by using the Cronbach's alpha coefficient 

method with a sample of 30 people. Got a confidence level of 0.952 and distributed 

questionnaires to teenagers aged 11 - 21 years old living in Bangkok Which has the 

behavior of exposure to video media on YouTube, amount 119 people and using 2 

types of statistical methods which are descriptive statistics Which consists of 

frequency, percentage, arithmetic mean And standard deviation for describing 

general information of respondents and inferential statistics such as Pearson's 

correlation statistics For analyzing the relationship of 2 independent variables found 

over the factors of video exposure on YouTube regarding personality and personal 

psychology Social conditions And the environment outside the communication 

system affect the behavior of inappropriate expression of teenagers in Bangkok. It 

was statistically significant at 0.01 levels that confirmed the hypothesis of this study. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 ในปจจุบันมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยางรวดเรว็ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมคน

ในสังคม ในการเปดรบัสื่อเพ่ือหาขอมูลขาวสาร เพื่อหาความบันเทิง โดยที่ไมตองเดินทางออกจากที่

พักอาศัย ก็สามารถไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการพอสมควร ยิ่งสังคมในปจจุบันเปนยุคที่กลุม

คนทุกชวงวัยสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดอยางสะดวกและรวดเรว็เพียงปลายนิ้วสัมผัส ซึ่งสื่อวิดีโอที่

ไดรบัความนิยมอยางมากที่สุดในตอนน้ี คือ แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต YouTube ที่ไดรับความสนใจ

เปนอยางมาก รอยละ 95 ของผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึง YouTube ได ประชากรกวารอยละ 60 

หันมานิยมดู YouTube มากกวาการดโูทรทัศน และ 1 ใน 3 ของผูใชงานอินเทอรเน็ตถูกดึงดูดความ

สนใจดวย YouTube (สถิติผูใชและเรื่องท่ีนาสนใจบนแพลตฟอรม YouTube ในป 2019, 2562) 

YouTube จึงกลายเปนชองทางการเปดสื่อเพื่อความบันเทิงที่ไดรบัความนิยมจากกลุมเปาหมายที่เปน

กลุมวัยรุน โดยที่มีภาพเน้ือหาที่นาสนใจ สามารถคนหาไดตามความสนใจของแตละบุคคล และยังมี

อาชีพเกิดขึ้นใหมนั่นคือ Youtuber ซึ่งเกิดชองโหวของเนื้อหาอยางมากมายท่ีสามารถควบคุมไดยาก 

รวมถึงการที่เด็กวัยรุนมอง Youtuber เปนแบบอยางในการใชชีวิต เนื่องจากสิ่งที่เด็กวัยรุนตองการ

นั่นคือการไดรับการยอมรับ และมีตัวตนในสังคม ซึ่งเว็บไซต YouTube แมจะเต็มไปดวยสื่อ

สรางสรรคมากมาย แตก็ยังมีกลุม Youtuber บางคนที่เผยแพรคลิปวิดีโอที่ไมสรางสรรคกอใหเกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ จนไปถึงทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินและสุขภาพจิตดวย (“Piraporn 

Witoorut”, 2563) สื่อวิดีโอ YouTube ที่มีหมวดหมูใหเลือกตามความสนใจ ไดแก ประเภท

ภาพยนตร ประเภทเพลง ประเภทรายการทีวี และหมวดหมูวิดีโอบนเว็บ ซึ่งแตละหมวดหมูก็สามารถ

เลือกเปาหมายใหตรงกับความตองการไดมากยิ่งขึ้นอีกดวย YouTube จึงเปนสื่อที่สามารถสื่อสาร

เขาถึงจินตนาการและความตองการของกลุมวัยรุนไดดีที่สุด (“YouTube ความชวยเหลือ”, ม.ป.ป.) 

 อิทธิพลของสื่อที่ทําใหผูรับเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ มักเปนประเด็นที่ถกเถียงกันมา

ยาวนาน วาสื่อสามารถสรางพฤติกรรมทั้งดานบวกและดานลบใหแกผูรับสื่อไดจริงหรือไม ดังนั้น
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ประเด็นเรื่องผลกระทบอันเกิดจากการเปดรับสื่อเปนสิ่งท่ีนักวิชาการไดทําการศึกษามาโดยตลอด  

ถาพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหลานี้แลว พบวาเยาวชนไทยเปนสวนหนึ่ง

ของการไดรับผลกระทบดังกลาวดวย ยิ่งในปจจุบันการส่ือสารถูกพัฒนาขึ้นในหลากหลายรูปแบบ  

ไมวาจะเปนการสื่อสารโดยผานทางสื่อท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน โทรศพัทมือถือ Tablet 

อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หรือจะเปนการสื่อสารกลางแจงตาง ๆ  

แตอยางไรก็ตามในบรรดาสื่อทั้งหลายที่มักถูกนํามาใชในการสื่อสารทั้งเพ่ือความบันเทิงหรือเพ่ือ

วัตถุประสงคทางธุรกิจ  

หากกลาวถึงกลุมเด็กวัยรุน ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้ังดานรางกายและ

จิตใจ เปนวัยที่เชื่อมตอระหวางวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ และเปนวัยที่ตอบสนองตอสิ่งเราไดอยางรวดเร็ว 

จึงตองมีการปรับตัวหลายดานพรอม ๆ กัน การเรียนรูกลุมวัยรุนจึงมีประโยชนทั้งตอการสงเสริมให

เติบโตเปนผูใหญที่ดีแลว จะชวยปองกันปญหาตาง ๆ ในวัยรุนอีกดวย หากวัยรุนน้ันจะโตมาเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ ก็ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญของคนในสังคม การดูแลอบรมเลี้ยงดูของครอบครวั 

รวมไปถึงโรงเรียน แตถาไดรบัการเลี้ยงดูแบบผิดๆ เชน การเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian 

Parenting Style) การเลี้ยงดแูบบตามใจ (Permissive Parenting Style) การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 

(Uninvolved Parenting Style) เปนตน หากทางครอบครัวอบรมเลี้ยงดูเชนนี้อาจเกิดผลเสียใน

หลายดาน เชน กาวราว ไมมีความมั่นคงทางอารมณ ไมเชื่อฟงคนอื่น ขาดทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน  

มีพฤติกรรมเสี่ยง มองโลกในแงราย เปนตน เปนอันตรายทั้งตอตนเอง และผูอ่ืน ในกลุมวัยรุนตางนิยม

สรรหาวิธีการที่จะเขาถึงสื่อไดตามคนในสังคมเพื่อทําตามคานิยม เพื่อความบันเทิง เพ่ือการเขาสังคม 

และยิ่งมีการเขาถึงสื่อออนไลนไดงายมากขึ้น ไมวาจะเปนสมารทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต 

(Tablet) คอมพิวเตอร ซึ่งเปนอุปกรณสามารถเชื่อมตอเขาถึงไดทุกพื้นที่ที่มีอินเทอรเน็ต ถึงแมการ

เปดรับวิดีโอบน YouTube จะใหความบันเทิงแกกลุมวัยรุนที่รับชมแตก็ยังมีขอจํากัดอีกมากมาย หาก

กลุมวัยรุนที่ใชรับชมวิดีโอขาดคุณธรรม จรยิธรรม สามัญสํานึก การรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน หากผูใช

ไมระมัดระวังการใชสื่อเหลานี้ก็จะเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสังคมไทย (“การเลี้ยงดูของพอแม”, 

2561) 

 การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ วัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของรูปราง

หนาตา เนื่องจากวัยรุนเปนวัยของการเรงการเจริญเติบโตท้ังในทางชีวะ สรรีะ และจิตวิทยา เปนวัย
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เรงสรางสุขนิสัย เรงปรับตัว เรงทางวิชาการ และเริ่มเลือกอาชีพ เรียกวาเปนการเรงการเจริญเติบโต

ในทุกดาน มีลักษณะทางอารมณที่รนุแรงแตออนไหว ไมมั่นคง หากตองการอะไรจะทําใหได ถาถูก

ขัดขวางจะตอบโตอยางรุนแรง แตความตองการนั้นจะเปลี่ยนแปลงไดงาย จะเปลี่ยนไปตามความ

ตองการความสนใจใหมๆ อยูเสมอโดยการติดตามบุคคลท่ีมีความสําคัญในสังคมที่ใหความรูหรือเปน

แบบอยางในดานที่ตัววัยรุนนั้นชื่นชอบ จากการเปดรับสื่อรับชมวิดีโอตาง ๆ บน YouTube แตหาก

รับชมจากบุคคลที่ไมกอใหเกิดประโยชนหรอืปลูกฝงสรางคานิยมแบบผิดๆ อาจเกิดผลเสียตามมาที

หลังได ผูปกครองควรใหความใสใจ ดูแลเอาใจใสเขาไปอยูในโลกของบุตรหลาน หรือเด็กในปกครอง 

คอยติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อที่บุตรหลานรับชม เพราะเด็กวัยรุนในยุคปจจุบันอาจจะยังแยกไม

ออกวาอะไรคอื “โลกความจริงหรือโลกแหงจินตนาการ” การพัฒนาการเพ่ิมข้ึนของความตองการทาง

เพศ ทําใหวัยรุนเกิดความสนใจในเพื่อนตางเพศ ตองการเปนที่รูจัก เปนที่สนใจ ตองการความรู

เพศศึกษา และการแนะนําในการเตรียมตัวเขาสังคมของวัยรุนชายและหญิง เนื่องจากในสังคมไทยยัง

ไมมีการยอมรับเรื่องนี้ในกลุมวัยรุน สวนใหญผูปกครองจะชอบคิดวาบุตรหลานยังเด็ก ยังไมถึงวัยที่

จะตองเรียนรูหรือศึกษา แตในสื่อมีการเปดกวาง กลุมวัยรุนสามารถเขาถึงไดทุกรูปแบบอาจเกิดการ

อยากรูอยากลอง โดยไมมีความรูหรือทราบถึงวิธีปองกันอยางถูกวิธี จึงเกิดปญหาขึ้นในสังคมแบบทุก

วันนี้ วัยรุนเปนกลุมที่มีความนาสนใจเปนอยางย่ิง เพราะกลุมวัยรุนเปนกลุมท่ีมีอํานาจคอนขางสูงของ

ในสังคม จะเห็นไดวาในปจจุบันหลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้นมักเกิดจากกลุมวัยรุน หรอืตั้ง

กลุมเปาหมายไปที่วัยรุน เกิดการผลิต จัดถายทําสื่อวิดีโอเพ่ือคนกลุมนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งคนกลุมนี้ยังมี

ลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากคนวัยอื่น ๆ ทั้งในดานบุคลิกภาพ กิจกรรม ความตองการ และความ

สนใจ จึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจถึงลักษณะตาง ๆ ของกลุมคนในวัยรุนอยางแทจริง โดยอาศัย

แนวคิดเรื่องจิตวิทยาวัยรุนมาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหหาสาเหตุแหงพฤติกรรมตาง ๆ ของวัยรุน 

ดังน้ันในการศึกษาถึงพฤติกรรมของวัยรุน จึงจําเปนตองใชกรอบความคิดเก่ียวกับจิตวิทยาวัยรุนมา

เปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห (“ศรีประภา ชัยสินธพ”, ม.ป.ป.)  

 สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube ของกลุมวัยรุนนั้น ในปจจุบัน

มักเห็นไดอยางเดนชัด โดยการแสดงออกใหเห็นถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซึ่งปญหาดังกลาวเกิด

ขึ้นมาจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน ปจจัยทางดานครอบครัว ปจจัยทางสังคม ฯลฯ เปนตน  

ซึ่งวัยรุนเปนวัยที่กําลังออนไหวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว เปนวัยที่ตองการความรัก ความเขาใจจากคนรอบ



4 
 

ขางเปนอยางมาก และตองการใหตนเองเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนฝูง ดังน้ันวัยรุนจึงตองการสิ่งท่ีจะ

ชวยนําทางและชี้แนะใหตนเองสามารถที่จะดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และประสบ

ความสําเร็จท้ังไดรับการยอมรับจากผูอื่น สื่อวิดีโอบน YouTube จึงเปนทางเลือกที่วัยรุนหันมาใชเปน

แบบอยางในการดําเนินชีวิตตามตนแบบที่พวกเขามีความชื่นชอบที่แตกตางกันไป ไมวาจะทางลบหรือ

ทางบวกขึ้นอยูกับความตองการของวัยรุนคนนั้น ๆ (บทบาทของอินเทอรเน็ตในสื่อสังคมไทย, 2558) 

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา กลุมเด็กวัยรุนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมนั้นสวนใหญจะเปนกลุม

เด็กวัยรุนท่ีมีปญหามาจากสภาพจิตใจ สภาพสังคม สิ่งแวดลอม ที่อาศัยอยูไมเหมาะสมกับกลุมวัยรุน 

หรือไดรับการอบรมสั่งสอนไมดีเทาท่ีควร แตเด็กวัยรุนบางกลุมมีพฤติกรรมด้ือรั้น ไมเชื่อฟงคําอบรม

สั่งสอนของผูใหญ มีความคิดเปนของตนเอง คิดและเชื่อไปเองในดานท่ีไมถูกตองเหมาะสม สวนใหญ

เปนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากคานิยม ความเชื่อแบบผิดๆ ตองการที่จะเปนที่รูจักและใหคนในสังคม

ยอมรับ หรือคนกลุมรุนเดียวกัน จากการเปดรับสื่อวิดีโอที่กอใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมนั้น ยัง

เปนปญหาในสังคมที่ผูใหญยังไมสามารถเขาถึงโลกของกลุมวัยรุนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของกลุมวัยรุน โดยศึกษาในกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเด็กวัยรุนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี จะเปนประโยชนตอ

การวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทางสงเสริม สนับสนุนใหวัยรุนไดกระทําพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถ

แยกความจรงิกับจินตนาการออกจากกันได เลือกรับชมในสื่อวิดีโอที่ใหประโยชน ความรู หรือความ

บันเทิงท่ีไมมีความรนุแรง หรือการกระทําที่ไมเหมาะสม นําไปสูการเติบโตเปนผูใหญที่มีคณุภาพ 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube กับพฤติกรรม

การแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย         

 การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มีผลตอพฤติกรรม

การแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 119 คน ตั้งแตชวงเดือน

ธันวาคม 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563  

1.4 ปญหานําการวิจัย  

1. ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครเปน

อยางไร 

2. พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครเปนอยางไร 

3. ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม

ของกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานครอยางไร  

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ไดทราบถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานคร 

3. สามารถนําผลของการวิจัยไปเปนขอมูลใหกับผูปกครองได 

4. สามารถนําผลของการวิจัยไปเปนขอมูลใหกับโรงเรียนทั่วไปไวใชวิเคราะหพฤติกรรมและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุมวัยรุน 

1.6 สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล ดานสภาพ

ความสัมพันธทางสงัคม ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7 นิยามศัพท 

 1. ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอ หมายถึง สาเหตุในการเลือกรับสื่อ เชน การดู การรับชมเนื้อหา

วิดีโอหมวดหมูตาง ๆ ตามความตองการของบุคคลที่เปดรบั 

 2. YouTube หมายถึง เว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปลี่ยนภาพและวิดีโอระหวางผูใชฟรี โดยนํา

เทคโนโลยี Adobe Flash Player มาใชในการแสดงวิดีโอ โดยผูใชสามารถเขาดูวิดีโอตาง ๆ พรอมทั้ง
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เปนผูอัพโหลดวิดีโอไดฟรี เมื่อสมัครสมาชิกแลวผูใชจะสามารถใสภาพวิดีโอและแบงปนภาพวิดีโอให

คนอ่ืน แตหากไมไดสมัครสมาชิกก็สามารถเขาไปเปดดูวิดีโอที่ผูใชใสไวได แตไมสามารถเปนผูอัพโหลด

วิดีโอได 

 3. พฤตกิรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม หมายถึง พฤติกรรมหรอืการกระทําที่แสดงออกมา

ทั้งทางสีหนา ทาทาง หรือคําพูด ท่ีเปนผลมาจากการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube 

 4. วัยรุน หมายถึง เยาวชน บคุคลท่ีอยูในชวงท่ีมีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณและสติปญญา ทําใหการกําหนดชวงอายุของกลุมวัยรุนสามารถเปนไปไดยาก เนื่องจากมี

ปจจัยหลายดาน อาทิเชน ครอบครวั สภาพสังคม สิ่งแวดลอมรอบดาน เปนตน ทางผูวิจัยจึงขอ

กําหนดนิยามของคาํวาวัยรุนใหชัดเจนเพื่อใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วา วัยรุน คือ บุคคลที่มีอายุ

ระหวาง 11 ถึง 21 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  



 
 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “การเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม

เหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อวิดีโอ 

YouTube และพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุน ผูวิจัยจึงไดศกึษาแนวคิด ทฤษฎี

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

2.1 ปจจัยการเปดรบัสื่อ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับ YouTube 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม 

2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุน 

2.6 กรอบแนวคิด 

2.1 ปจจัยการเปดรับสื่อ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับสื่อของบุคคลนั้น (Todd Hunt & Brent d. Ruben, 

1993, หนา 50-52 อางในปรมะ สตะเวทิน, 2544, หนา 20-21) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เปดรับขาวสารของบุคคลไวดังนี้ 

1. ความตองการ (Need) ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษยคือ

ความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษย ทั้งความตองการทางกายและใจ ทั้งความตองการ

ระดับสูงและความตองการระดับตํ่า ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ

ตองการของเรา เพ่ือใหไดรับรูถึงสื่อ ขาวสารที่ตองการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม 

เพื่อความพอใจ ฯลฯ 

 2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนมเอียง 

(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตาง ๆ สวนคานิยม คือหลักฐานที่เรายึดถือ  

เปนความรูสึกที่วาเราควรจะทําหรือไมควรทําอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน  
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ซึ่งทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกรับสื่อ การเลือกรับขาวสาร การเลือก

ตีความหมายและการเลือกจดจํา 

 3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนิน

ชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ที่เรากําหนดข้ึนนี้จะมี

อิทธิพลตอการเลือกใชสื่อ การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อสนอง

เปาหมายของตน 

 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง

ความสามารถดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการที่จะเลือกรับสื่อขาวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก

เก็บเนื้อหาของขาวสารนั้นไว 

 5. การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลว เราจะใหความสนใจและการใชความ

พยายามในการที่จะเขาใจ และจดจําขาวสารท่ีเราสามารถนําไปใชประโยชนได 

 6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเรานั้น สวนหนึ่งข้ึนอยู

กับลีลาในการสื่อสาร คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟงวิทยุ บางคน

ชอบดูโทรทัศน บางคนชอบเลนอินเทอรเน็ต บางคนชอบอานหนังสื่อพิมพ  

 7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูในสถานการณการ

สื่อสาร สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวย มีอิทธิพลตรงตอการ

ใชสื่อและขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจําขาวสาร การที่เราตองถูกมองวาเปน

อยางไร การที่เราคิดวาคนอื่นมองเราอยางไร เราเชื่อวาคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดวา

คนอ่ืนคิดวาเราอยูในสถานการณอะไร ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลอืกของเรา 

 8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแตละ

คนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสาร เราพัฒนาความชอบสื่อ

ชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังน้ันเราจึงเลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และจดจําเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 

ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีการเปดรับสื่อ ขาวสาร ที่แตกตางกัน แบงออกเปน  

 1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความแตกตาง

เฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะ
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การอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตางไมเหมือนกัน ซึ่งสงผลกระทบ

ถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การจูงใจ 

 2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมท่ีตน

สังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม 

นั่นคือ มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

 3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร เชื่อวาลักษณะตาง ๆ ไดแก เพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึงการ

ตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันมากนัก (กาญจนา แกวเทพ, 2543 อางใน ปารวี อุปภัมภ, 

2551 หนา 27-28)  

 MCCombs & Becker, (1979 อางใน นันทินี พิศวิลัย, 2558, หนา 16-17) มีแนวคิดวา

บุคคนทั่วไปแตละคนมีการเปดรับสื่อเพ่ือการตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ 

 1. เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวของกับเหตุกาณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวและสังเกตุเหตุการณ หรือสถานการณตาง ๆ จากการเปดรบัสื่อ ทําใหเปนคนท่ีหัน

เหตุการณ ทันสมัย 

 2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับสื่อทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของ

ตนเองตอเหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ รอบตัว เพ่ือเปนการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวของกับสิ่งที่ตนเองพบ

เจอแปลกใหม หรือในชีวิตประจําวัน 

 3. เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากการ

เปดรับสื่อไปใชในการพูดคุยกับบุคคลอื่นได 

 4. เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพ่ือรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตาง 

ๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว หรือในสังคม 

 ปารวี อุปถัมภ (2551) ไดศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อโฆษณาภาพยนตรที่มผีลตอการตัดสินใจ

ชมภาพยนตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเลือกเปดรบั

สื่อโฆษณาภาพยนตรมากที่สุด คือ โทรทัศน รอยละ 62.25 รองลงมาไดแก อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ 

วิทยุ และนิตยสาร ตามลําดบั มีความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับภาพยนตร สัปดาหละ 1-2 ครั้ง 

สถานที่ในการเปดรบัสื่อโฆษณาภาพยนตรสวนใหญเปดรับจากที่บาน ใชชวงเวลาที่ไมแนนอนแลวแต

โอกาสในการเปดรับสื่อ 
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 กลาวโดยสรปุคือ ปจจัยการเปดรบัสื่อ คือ เหตุผลที่ผูรับสารเลือกที่จะเปดรับสื่อเพียง

บางสวนท่ีสามารถตอบสนองไดตามความตองการของตัวบุคคล ดังนั้น สื่อหรือขาวสารใด ๆ ท่ีผานเขา

มาจะถูกคัดเลือกอยูเสมอตามความพึงพอใจ และชวงเวลาที่สะดวกตามโอกาสของผูรบัสาร 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม 

 สื่อใหม (New Media) หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารไมวาจะเปน สื่อเสียง (Audio) 

ตัวหนังสือหรือตัวเลข (Text) ภาพกราฟฟก (Graphic, Still Images) หรือวิดีโอ (Video, 

Animation) ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเครือขาย อันมีคอมพิวเตอรเปนองคประกอบ

หลัก (“Mass Communication and the New Media”, n.d.) (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2545 อางใน 

พสนนท ปญญาพร, 2555) ไดกลาววา สื่อใหมเปนระบบการสื่อสารหรือเชื่อมตอทางอิเล็กทรอนิกส

ของเครอืขายระดับโลก ไดแก เครือขายอินเทอรเน็ต หรอืบริการระดับเวิลดไวดเว็บ บริการขอมูลเชิง

พาณิชย เปนตน 

 นอกจากนี้ McQuail (2000 อางใน นภัสวัณจ ศักดิ์ชัชวาล, 2553, หนา 20-21) ไดเสนอ

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสื่อใหมวา เปนสื่อที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งสื่อ

ใหมมชีองทางการสื่อสารที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใชงาน เนื้อหาและ

บริบท ดังนั้นลักษณะสําคัญของสื่อใหมที่สําคัญมีอยู 4 ประการ คือ 

 1) สื่อเพื่อการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication Media) ไดแก 

โทรศพัท (ซึ่งมีลักษณะของความสามารถในการเคลื่อนยายมากขึ้น) และอีเมล (ในระยะแรก เปนการ

ใชเพื่อการทํางาน แตปจจุบันเปนการใชเรื่องสวนตัวมากขึ้น) โดยท่ัวไปมักมีเนื้อหาเปนสวนตัว 

ความสัมพันธที่เกิดข้ึนจากการสื่อสารอาจสําคัญมากกวาขอมูลที่สงถึงกัน 

 2) สื่อปฏิสัมพันธเพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ไดแก คอมพิวเตอร  

และวิดีโอเกม รวมทั้งอุปกรณ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกับสื่อเกา แมวาจะมีการสื่อสารที่ใช

เทคโนโลยีคลายคลึงกันและอาจถือวาเปน “ทางเลือกในการใชงาน” ของการใชสื่อบางอยางขอ

แตกตางที่สําคัญก็คือ ความสามารถในการโตตอบ (Interactive) และ “กระบวนการ” ในการใช

ประโยชน 
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 3) สื่อเพื่อการคนหาขอมูล (Information Search Media) เปนประเภทที่มีสื่อหลายชนิด 

แตอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บเปนตัวอยางที่เดนที่สดุ โดยจัดเปนเสมือนหองสมุด และแหลงขอมูล

ที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของขนาด ความเปนปจจุบัน และการเขาถึง อยางไรก็ตาม ความหลากหลาย

ของเนื้อหา และแรงจูงใจในการใช แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่เปนประโยชนที่นอกเหนือไปจากผลของ

การพัฒนาการทางเทคโนโลยี 

 4) สื่อเพื่อการมีสวนรวม (Collective Participatory Media) สื่อในกลุมนี้ประกอบดวยการ

ใชอินเทอรเน็ตในการแบงปน และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิด ประสบการณ และสราง

ความสัมพันธ จากการสื่อสารผานคอมพิวเตอร นอกจากอินเทอรเน็ตแลว การประชุมผานทางวิดีโอ

และโทรศัพทก็เกี่ยวของกับสื่อประเภทนี้ดวยเชนกัน แมวาจะเปนสื่อที่จํากัดในขอบเขตของการใช

จุดประสงคเร่ืองงาน 

 คุณลักษณะของสื่อใหม 

 Logan (2010) ไดสานตอแนวคิดเรื่องสื่อใหมมาจากทัศนะของ McLuhan ซึ่งครอบคลุมมิติ

ตาง ๆ ของสื่อใหมอยางกวางขวาง Logan ไดนําเสนอคุณลักษณะของสื่อใหมเอาไว 16 ประการ ดังนี้ 

(กาญจนา แกวเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555, หนา 18-51) 

 1. สื่อใหมเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในกรณีของการสื่อสาร

แบบทางเดียวนั้น ทามกลางกระบวนการถายทอดขาวสาร ผูรับสารจะถูกแปรสภาพใหกลายเปนผูรับ

สารท่ี Passive แตวาในสื่อใหมแทบจะทุกประเภท เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซต หรืออีเมล เปนตน ที่ถือ

วาเปนสื่อใหมน้ัน ลวนแลวแตเอื้ออํานวยใหเกิดการสื่อสารแบบสองทางขึ้นมา กลาวคือ ผูรับสารจะ

สามารถมีปฏิกิริยาตอทั้ง “ตัวขาวสาร” และ “ผูผลิต/ผูสงขาวสาร” ได ดังนั้นสภาวะหรือสถานะของ

ผูรับสารจึงเปลี่ยนมาเปนผูรับสารท่ีมีความตื่นตัว (Active)  

  Logan (2010) วิเคราะหวา เพียงแครูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนคุณลักษณะท่ี

โดดเดนของสื่อใหมนี้ก็กอผลกระทบตอเนื่องตามมาอีกหลายประการ เชน 

  1.1 การสื่อสารแบบสองทางทําให “การเสวนา” (Dialogue) และการแลกเปลี่ยน

ความรู (Knowledge Sharing) สามารถเกิดขึ้นไดโดยผานชองทางการสื่อสารแบบตาง ๆ ไมวาจะ

เปนภาพหรือเสียงก็ตาม 
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  1.2 รูปแบบการสื่อสารแบบสองทางทําใหผูรับสารมีโอกาสท่ีจะทดสอบ “ความ

นาเช่ือถือของขอมูลขาวสาร” (Reliability of Information) ที่สงมาได เชน สามารถถามซํ้ากลับได 

  1.3 ความรวดเร็วของสื่อใหมแมจะเปนการสื่อสารแบบสองทางก็ตาม อันที่จริงการ

สื่อสารสองทางในอดีตนั้นก็มีอยูหลายแบบ เชน การเขียนจดหมายโตตอบถึงกัน การโทรศัพท แตวา

สื่อใหมในปจจุบัน เชน อีเมล หรืออินเทอรเน็ต สามารถสื่อสารสองทางผานสื่อทุกชองทาง ทกุรูปแบบ 

ไมวาจะเปนสื่อการเขียน สื่อภาพ/วิดีโอ สื่อเสียงท่ีมีความรวดเร็วกวารูปแบบการสื่อสารในอดีต เชน 

การสนทนาประชุมสายผานวิดีโอ (Video Conference) ในการพูดคุยติดตอสื่อสาร ทั้งเรื่องงานและ

เรื่องสวนตัว  

 2. สื่อใหมงายตอการเขาถึงและการเผยแพรกระจายสนเทศ (Ease of Access to and 

Dissemination of Information) ในขณะที่ผูรับสารจากสื่อมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ 

ภาพยนตร วิทยุ หรือโทรทัศนก็ตามไมสามารถที่จะควบคุมการไหลของขาวสารขอมูลได นอกจาก

ควบคุมดวยการ “การปดรับ” เทาน้ัน แตวาสื่อใหมผูรับสารสามารถที่จะเขาถึงและควบคุมการไหล

ของขาวสารได ซึ่งเปนขอเดนอยางมากของการสง/รับขาวสารของสื่อใหมนี้ สําหรับผลตอเนื่องในเรื่อง

ความงายของการเขาถึงและแพรกระจายสารสนเทศ มีดังนี้ 

  2.1 ลักษณะความเปนดิจิทัลของสื่อใหม เชน วิทยุและโทรทัศนระบบดิจิทัลไดชวย

เปดชองทางและประเภทของรายการวิทยุและโทรทัศนใหมีปริมาณมากมายอยางที่สื่อมวลชน

แบบเดิมไมสามารถจะกระทําได 

  2.2 ความงายในการเขาถึงและการเผยแพรกระจายไดชวยเปดชองวางระหวางการ

เลนบทเปน “ผูสงสาร” และ “ผูรับสาร” ใหหมดไป กลาวคือ ผูท่ีเขาไปเก่ียวของกับสารสนเทศของ

สื่อใหม สามารถที่จะเลนบทเปนทั้ง “ผูรบั” และเปลี่ยนกลับมาเปน “ผูสงสาร” ได 

  2.3 ความงายในการเขาถึงและแพรกระจายทําใหสื่อใหมสามารถเพ่ิมเติมบทบาท

หนาที่ของสื่อมวลชนแบบเดิม ๆ ไดหลายประการ เชน การแพรกระจายขาวสารเพ่ิมเติมจากชอง

ทางการสื่อสารแบบปกติท่ีผานสื่อมวลชน การกระตุนใหผูที่ไดรับสารมีปฏิกิริยาตอบสนอง ไดแก การ

มีพ้ืนที่ใหแสดงความคิดเห็น การกอรูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองใหรวมตัวเปนกลุมกอน ไดแก การ

ลาลายเซ็น และการสรางขอเท็จจริงใหม ๆ ไดแก การสงคลิปวิดีโอไปเผยแพรใน YouTube เปนตน 
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 3. สื่อใหมกอใหเกิดการเรียนรูท่ีตอเนื่อง (Continuous Learning) ผูใชสื่อใหมจะมีการ

แสวงหาขาวสารตาง ๆ สงอีเมล แมกระทั่งเกมออนไลน ผูใชจะเกิดสิ่งที่เรยีกวา “ความเขาใจ” 

(Cognitive) เพราะผูใชตองมีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับสารสนเทศอยูตลอดเวลา ดังนั้นสื่อใหมจึง

มีศักยภาพสูงกวาสื่อมวลชนแบบเดิมในการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอ่ืน

ของสื่อใหมที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการเรยีนรูอยางตอเนื่อง เชน  

  3.1 ในกรณีของเว็บไซตและอินเทอรเน็ตที่มีทั้งขอความ ภาพและเสยีง จะชวยให

เกิดการเสวนามากกวาการทองจํา 

  3.2 การออกแบบของสื่อใหมใหสามารถมีการตอบกลับ (Feedback) ไดทันที 

  3.3 คุณลักษณะที่ปราศจากกาลเวลาและสถานท่ีทําใหผูเขียนสามารถกําหนด

ชวงเวลาที่จะเรียนหรือสถานที่ที่จะเรยีนไดดวยตนเอง และสามารถที่จะเรียนรูเมื่อมีความพรอมหรือ

เมื่อมีอารมณที่จะเรียน โดยไมจําเปนตองไปขึ้นตอตารางสอนของโรงเรียน 

  3.4 ในการเรียนรูแตละครั้ง ผูเรียนจะเปนผูกําหนดความสั้นยาวของเวลาที่จะใช

เรียนเอง กําหนดปริมาณความรูที่เรียนจะมีมากนอยแคไหน รวมทั้งกําหนดจังหวะความเร็วชาไดเอง

อีกดวย 

 4. สือ่ใหมมีการตั้งวางตัวในแนวเดียวกันและเอ้ือตอการบูรณาการ (Alignment and 

Integration) จากเดิมสื่อมวลชนจะมีลักษณะการใหขาวสารที่มาเปนทอน ๆ จึงไมมีความปะติปะตอ

กัน ดังนั้นจึงยากตอการเรยีนรู ซึ่งตางจากสื่อใหมที่มีเนื้อหาตาง ๆ มีความเชื่อมโยงบูรณาการเขา

ดวยกันจึงสะดวกตอการใชงาน เชน การใช Hypertext, search engine เปนตน นอกจากนั้นสื่อใหม

ยังคงมีลักษณะการบูรณาการเขากับเน้ือหาความรูเดิม ๆ ตัวอยางเชน นักศกึษาปริญญาตรีที่มีความรู

เดิมในดานการใชภาษาอังกฤษ หากไดมาเรียนรูทักษะเรื่องการสรางคลปิวิดีโอ การสรางสื่อการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรแกผูท่ีสนใจศึกษาการใชภาษาอังกฤษก็จะสามารถผสมผสานความรูเดิมกับ

ทักษะใหมของการใชสื่อใหมและใชพื้นที่ของสื่ออยางมีประสิทธิภาพ 

 5. สื่อใหมเอ้ือตอการสรางชุมชน (Creation of community) สื่อใหม (New Media) 

สามารถทําใหเกิดการสรางชุมชนไดทุกรูปแบบและทุกเปาหมาย เชน ชุมชนการเรียนรู ชมุชนความ

บันเทิง ชุมชนทางการเมือง เปนตน เนื่องจากการประสานกันของคุณลักษณะทั้ง 4 คือ การสื่อสาร

สองทาง การเขาถึงงาย การเรียนรูอยางตอเนื่อง และการบูรณาการเนื้อหาในเวลาเดียวกัน การพัฒนา
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สื่อใหมทําใหเกิดแนวคิดเรื่อง “ชุมชนเสมือน” (Virtual communication) ซึ่งมีนักวิชาการดานสื่อ

ใหมศกึษาหลายทาน เชน H. Rheingold (1994) หรือ T.R lindlof & J. Schatzer (1998) 

สนับสนุนวา สื่อใหม เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตนั้น สามารถที่จะสรางสรรคชุมชนแบบใหมท่ี

เรียกวา Computer-Mediated Communication (M-C-M) 

 Logan (2010) สรุปวา ชุมชนหรอืเครือขายที่เกิดจากสื่อใหมเปนเครือขายความรูที่เปด 24 

ชั่วโมง เปดทําการทกุวัน และจะใชเครือขายในสถานที่ใดก็ได ดวยเหตุนี้เครือขายการเรียนรูของสื่อ

ใหมจึงชวยสรางบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรบัการจัดการความรู (Knowledge Management) 

 6. สื่อใหมมีลักษณะที่งายตอการเคลื่อนยายพกพาไดสะดวก (Portability) สื่อใหม (New 

Media) มีคุณสมบัติท่ีเล็ก กะทัดรัด สามารถเคลื่อนยาย พกพา ติดตัวไปไดทุกที่ อยางไรก็ตามแมวา

คุณลกัษณะท่ีเล็กกะทัดรดั พกพาไดงายนั้นจะมีคุณูปการอยางมหาศาล แตในอีกดานก็อาจกอใหเกิด

ปญหาดานอ่ืน ๆ ตามมา เชน การสูญเสียงาย หรือปญหาอาชญากรรม การลักขโมย การแอบถายรูป 

หรือการทําโทรศัพทมือถือไปใชในการวางระเบิด/กอการราย เปนตน 

 7. สื่อใหมมีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence) สื่อใหมสามารถที่จะประสานโดยการ

นํา “สื่อหลาย ๆ แบบ” เขามารวมกันไวในเครื่องมือสื่อสารชิ้นเดยีว อยางไรก็ตาม Logan ไดขยาย

ความหมายของการหลอมรวมของสื่อใหมไวใน 2 ลักษณะ คือ 

  7.1 การหลอมรวมในแงของสื่อ คือ การประสานสื่อหลาย ๆ แบบเขาไวดวยกันใน

เครื่องมือชิ้นเดียว โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือสมารทโฟนในปจจุบัน มีลักษณะการหลอมรวมที่ชัดเจน 

เพราะการมีโทรศัพทสมารทโฟนเครื่องเดยีวก็สามารถสนทนา สงขอความ สงภาพถาย ฟงเพลง ดูหนัง 

เลนเกม เปนกลองถายภาพ เปนนาิกาปลุก เปนเครื่องคิดเลข ฯลฯ เชนเดียวกับโนตบุคหรือหนาเว็บ

ตาง ๆ ทําใหผูใชทํางานไดหลายแบบดวยเครื่องมือเดียว 

  7.2 การหลอมรวมกันในแงธุรกิจ เนื่องจากขอเท็จจริงท่ีวาเนื้อหาของสื่อ กระแส

หลักเดิมมักถูกขโมยหรอืลักลอบไปแพรกระจายในสื่อใหม เชน YouTube Bit Torrent ดังนั้นใน

ระยะแรกทําสื่อเกาและสื่อใหมมีความขัดแยงกัน แตในระยะตอมาทั้งสองฝายก็หาทางออก 

ไดอยางลงตัว 
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 8. สื่อใหมมีลักษณะปฏิบัติงานรวมกัน (Interoperability) สื่อใหมสวนใหญจะมีการ

ปฏิบัติงานรวมกันได เชน การมีทางเลือกที่หลากหลาย การเปดชองวางระหวางผูผลิตและผูผลิตโภค

ทําใหเกิดการรวมกัน รวมทั้งการเปลี่ยนจาก “ตัวผลผลิต” ไปสู “การใหบริการ” เชน การ

เปลี่ยนแปลงจากการฟงเพลงหรือหนังจากการซื้อแผนเสียงหรือแผนหนังไปสูการดาวนโหลดเพลง/

หนังมาจากแหลงผูใหบริการ ลักษณะของการทํางานรวมนี้เกิดมาจากลักษณะสารสนเทศที่มีลักษณะ

ดิจิทัล 

 9. สื่อใหมมีความสามารถที่จะประเมินเนื้อหาจากหลายแหลงมาไวรวมกัน (Aggregation of 

Content) เนื่องจากเปนดิจิทัลทําใหสื่อใหมสามารถที่จะรวบรวม/ประมวลเนื้อหาจากหลายแหลงมา

รวมกันได เพราะระบบการถายโอนขอมูล/สารสนเทศดวยระบบดิจิทัลนั้นทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะคัดเลือกเนื้อหาเฉพาะสวนแลวคัดลอกตัดมาใสในเนื้อหาใหม คือ สามารถ

ตัดทอน ดัดแปลง คัดเลือก เน้ือหาใหมจากเนื้อหาเกาไดอยางไมจํากัด 

 10. สื่อใหมเพ่ิมความหลากหลายเพ่ิมทางเลือกและ Long Till  

 การเกิดขึ้นของสื่อใหม เชน คอมพิวเตอร เว็บไซต โทรศัพทมือถือสมารทโฟน ชวยใหผลงาน

สื่อท่ีแมจะมีผูตองการเพียงจํานวนเล็กนอยก็สามารถที่จะผลิตออกมาได ซึ่งเปนการเพ่ิมความ

หลากหลายของผลผลิตสื่อมวลชนโดยตรงและท่ีสําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ จากจํานวนท่ีแมจะผลิตเพียง

ปริมาณเล็กนอย แตในทางธุรกิจผลงานเหลานี้ก็ยังสามารถทํากําไรตอผูผลิตไดถาเทียบกับการพิมพ

แบบเดิม ๆ ที่ตองมีปริมาณการผลิตที่สูงจึงจะคุมคาการลงทุน 

 11. การหวนกลับมาประสานกันครั้งใหมระหวางผูสงสาร/ผูรับสาร  

 ในยุคของสื่อใหมนั้นจะเปนการหวนคืนมาประสานระหวางผูผลิตกับผูบริโภคอีกครั้งหนึ่ง แต

วาในครั้งนี้มีความแตกตางจากอดีตตรงที่การประสานงานระหวางผูผลิตและผูบริโภคสารสนเทศจะไม

จํากัดอยูตรงข้ันตอนการผลิต (Production) เทานั้น หากแตจะหลอมรวมไปถึงขั้นตอนของการ

แพรกระจายการตลาด และขั้นตอนการบริโภคดวย ผลสืบเนื่องของการหวนกลับมาประสานงานกัน

ระหวางผูผลิตและผูบริโภคมีรายละเอียด ดังน้ี 

  11.1 การกระจายศูนยอํานาจของการสื่อสาร (Decentralization) กลาวคือ สื่อใหม

สามารถเอ้ือใหทุกคนสามารถจะเปนศิลปน นักเขียน นักแสดง นักรอง ฯลฯ ดังน้ันรูปแบการสื่อสารจึง
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มีการกระจายอํานาจโดยเฉพาะในแงของผูสงสาร (Sender) ออกไปอยางกวางขวาง 

  11.2 นอกจากการกระจายอํานาจในขั้นตอนของการผลิตแลว การกระจายอํานาจ

นั้นยังขยายมาสูขั้นตอนของการแพรกระจาย/ถายทอดอันเนื่องจากพื้นที่ของสื่อใหมเปดกวางอยาง

มหาศาลจึงเปนเรื่องปกติที่จะพบวิดีโอคลิปที่เผยแพรใน YouTube และมีผูเขาชมไปนับลานเพียงใน

เวลาไมก่ีวัน 

 12. สื่อใหมมีลักษณะสงเสริมการรวมกลุมกันทางสังคมและการรวมมือกันทางไซเบอร 

(Social Collectivity & Cyber-Cooperation) การสื่อสารทุกประเภทตั้งแตอดีตไมวาจะเปนการ

พูดคุย การเขียนจดหมาย การประชุมลวนเปนการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมทั้งสิ้น อยางไร

ก็ตามความแตกตางระหวางสื่อเกากับสื่อใหมในประเด็นนี้ คือ ในขณะที่โทรศัพท การพูดคุยหรือ

จดหมายนั้นจะเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบุคคลไดจะตองเปนบุคคลที่มีความคุนเคยหรือ

รูจักกันมากอน แตสื่อใหมทําใหคนทุกคนติดตอสัมพันธกันไดโดยอาจไมจําเปนตองรูจักกันมากอน 

เชน การหาคูออนไลน 

 13. การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ (Remix Culture) สําหรับแบบแผนการใชสื่อใหมนั้น สวน

ใหญจะคุนเคยกับการเลือกเนื้อหาจากสื่อใหมมาดัดแปลง ตัดตอ ปะติด ทั้งนี้เพ่ือเปาหมายใหมของ

ผูผลิต เชน การทํารายงานสงครู การทําเพลงฟง การสรางหนังสั้น เปนตน 

 14. การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต” (Product) มาสู “การบริการ” (Service) เปนคุณลกัษณะ

พิเศษของสื่อใหม เชน การฟงเพลงจากแผนเสียงในสื่อเกาก็เปลี่ยนมาเปนการฟงจากโลกออนไลน 

เชน YouTube Application เปนตน 

 15. สื่อใหมเปนสื่อที่อนุญาตใหผูรับสารเปนผูเปลี่ยนเนื้อหา (User-Based Transformation 

of New Media) สําหรับสื่อเกาจะพับวาฝายผูผลิตจะเปนผูปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผลงาน

สื่อ โดยที่ผูรับสารสามารถจะเขาไปยุงเก่ียวได ขณะที่สื่อใหมกลับอนญุาตใหผูใชสาร/ผูรับสารสามารถ

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเนื้อหาท่ีมีอยูในตนฉบับ/ตนทางได 

 16. คุณลักษณะทั้ง 15 ประการท่ีไดกลาวมานั้น อาจสรางขอสรุปไดวา คุณลักษณะทั้ง 15 

ประการนั้น ในสื่อแบบเดิม ๆ ก็อาจจะมีคุณลักษณะดังกลาวอยู แตวาความแตกตางนั้นก็อยูตรงที่วา

ในสื่อเดิมนั้นอาจจะมีบางคุณลักษณะเทานั้น และไมมีครบทุกคุณลกัษณะเร่ืองการสื่อสารสองทางน้ัน 
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โทรศพัทก็อาจจะมีคุณลักษณะนี้แตโทรศัพทแบบเดิมจะพกพาไมได ในขณะที่สื่อใหม เชน 

โทรศพัทมือถือสามารถทําได 

 รุจิกาญจน ธนาเศรษฐสุนทร (2561) ไดศึกษาเรื่อง การรูเทาทันสื่อใหมของนักเรียนระดับ

มัธยมปลายในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเขาถึง

สื่อใหมดวยอุปกรณประเภทโทรศัพทมือถือ โดยลําพังมากที่สุด โดยใชในการสนทนากับเพื่อนที่

โรงเรียนมากที่สุด โดยประเภทสื่อทีใ่ชบริการเปนอันดับ 1 คือ เฟสบุค (Facebook) อันดับ 2 คือ 

ไลน (Line Application) อันดับ 3 คือ กูเกิ้ล (Google) และอินสตราแกรม (Instagram) ทวิตเตอร 

(Twitter) และอื่น ๆ ตามลําดับ โดยกลุมเปาหมายใชเวลากอนเขานอนในการเขาถึงสื่อมากที่สุด 

 กลาวโดยสรปุคือแนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม คือ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารรูปแบบใหม ที่

เกิดการวิวัฒนาการตามเทคโนโลยีเรื่อยมาจนมีอุปกรณสื่อสารท่ีสามารถพกพาได แอปพลิเคชันที่

สามารถเขาถึงผูคนไดทุกเพศ ทุกวัย และทุกเวลา โดยทางผูวิจัยจะขอกลาวถึงสื่อใหมที่มีชื่อวา 

“YouTube” ซึ่งเปนสื่อที่เกี่ยวกับการแบงปนขอมูลความรู ความบันเทิง และความเพลิดเพลินตาง ๆ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ YouTube 

 YouTube กอตั้งขึ้นวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 มีผูกอตั้งรวมกันคือ Chad Hurley, 

Steve Chen และ Jawed Karim หลังจากนั้น Jawed Karim ไดออกมาเพื่อศึกษาตอ YouTube ใช

เวลาไมนานก็เปนที่ไดรบัความสนใจเปนอยางมากในป พ.ศ. 2549 ในปนั้นเอง YouTube ไดรับ

ประกาศเปน นวัตกรรมแหงป (Invention of the Year) จากนิตยสาร Time ซึ่งในปจจุบัน 

YouTube ถูกซื้อและควบคุมดูแลโดยบริษัท Google 

 YouTube เปนแหลงแลกเปลี่ยนวิดีโอที่มีชื่อเสียงมากในปจจุบัน เปนเว็บไซตที่บริการวิดีโอที่

มีผูชม 400 ลานวิดีโอครั้งตอวัน และ 600 ลานชั่วโมงตอหนึ่งวิดีโอตอเดือน YouTube ไดสรางยอดผู

เขาใชเว็บไซตจากการทําเน้ือหาของวิดีโอทั้งแนวบันเทิงและความนาเชื่อถือ และดวยเหตุผลนี้ทําให 

YouTube สามารถเขาถึงผูคนไดจํานวนมาก โดยมีหลักการในการใชงานคือ เม่ือผูใชสมัครเปน

ผูใชงาน (User) แลว จะมีพื้นที่สวนตัวในการสรางชอง (Channel) เปนของตนเอง และสามารถสราง

เครือขาย (Network) ของผูชมวิดีโอ โดยหากผูชมวิดีโอเกิดความสนใจหรือชอบในงานวิดีโอ  
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จะสามารถทําการ Subscribe เพ่ือติดตามวิดีโอที่เราจะทําการอัพโหลด (Upload) ใหมไดเสมอ  

(กัลยกร ฝูงวานิช, 2556) 

 ผูใชสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิดีโอในเว็บไซตน้ี ท้ังการเปดดูวิดีโอที่มีอยูแลวบน

เว็บไซต การอัพโหลดวิดีโอเขาไปในเว็บไซต และการแบงปน (Share) วิดีโอใหกับผูใชคนอ่ืน ๆ รวมถึง

ดาวนโหลด (Download) โดยไมมีคาใชจาย บน YouTube เปนเว็บไซตที่รวบรวมคลิปวิดีโอสั้นๆ 

จากภาพยนตร มิวสิควิดีโอ (Music Video) รายการโทรทัศน และวิดีโอบล็อก (Vlog) จนไปถึงวิดีโอ

แบบยาว โดยในปจจุบัน YouTube จะกําหนดใหวิดีโอหนึ่งยาวไมเกิน 12 ชั่วโมง ซึ่งทาง YouTube 

ไดมีการจัดอันดับและแบงประเภทคลิปตาง ๆ เอาไว ยกตัวอยางเชน ไฟลที่ไดรับการโหวตมากที่สุด 

ไฟลท่ีมีผูชมมากท่ีสุด ไฟลลาสุด เปนตน 

 โดยทางเว็บไซต Social blade (www.socailblade.com) ผูรวบรวมสถิติตาง ๆ ของ

เว็บไซตรวมถึงแอปพลิเคชัน (Application) ตาง ๆ เชน อินสตราแกรม (Instagram) ทวิตเตอร 

(Twitter) รวมถึง YouTube ไดทําการจําแนกหมวดหมูชองใน YouTube เปนหมวดหมูตาง ๆ  

ตามรูปแบบวิดีโอท่ีอัพโหลด โดยมีประเภทตาง ๆ ดังนี้  

 1. ดนตรี (Music) หมายถึง ชองที่มักทําการอัพโหลดวิดีโอที่เก่ียวกับดนตรี ซึ่งมักเปนชอง

ของคายเพลงตาง ๆ รวมถึงชองที่ทําการรองเพลงดัดแปลง (Cover) เชน ชอง Genierock, 

OfficialWhiteMusic, Believe Records และ Bowky Lion เปนตน 

 2. บันเทงิ (Entertainment) หมายถึง ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเพื่อความบันเทิงใน

รูปแบบรายการเกมโชว (Game Show) ตาง ๆ มักเปนชองสถานีโทรทัศน โดยมีวัตถุประสงคในการ

อัพโหลดวิดีโอรายการจากชองของตนสําหรับผูตองการดยูอนหลัง เชน ชอง one31, 

WorkpointOfficail และ MEMITI ROOM เปนตน 

 3. เกม (Game) หมายถึง ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเก่ียวกับเกม มักจะเปนการเลนเกมให

ผูชมดูหรือเรยีกบุคคลที่เลนเกมวา นักแคสเกม (Gamecaster) เชน ชอง Zbingz, Heartrocker และ 

SkizzTV เปนตน 

 4. บุคคล (People) หมายถึง ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเก่ียวกับชีวิตประจําวันตาง ๆ ของ

บุคคลหนึ่ง เชน ชอง Beam Copphone, Sreivphol และ Gonghivesalon24 เปนตน 

 5. ขาว (News) หมายถึง ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเพ่ือนําเสนอขาวสาร มักเปนชองของ

สํานักขาวตาง ๆ หรอืรายการขาวในโทรทัศน เชน ชอง Thairath, AMARIN TVHD เปนตน 
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 6. ภาพยนตร (Film) หมายถึง ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอภาพยนตรเต็มและตัวอยาง

ภาพยนตร มักเปนชองของคายผูจัดทําภาพยนตร เชน ชอง GDH, M Pictures และ Marvel 

Entertainment เปนตน 

 7. การศึกษา (Education) หมายถึง ชองท่ีทําการอัพโหลดวิดีโอเก่ียวกับการศึกษา สื่อการ

เรียนการสอนตาง ๆ เชน ชอง CrashCourse และ PEACHII เปนตน 

 8. กีฬา (Sport) หมายถึง ชองท่ีทําการอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับรายการกีฬา การวิเคราะหขาว

กีฬา เชน ชอง SPI TV, Patchyindee, และ NewsNBT THAILAND เปนตน 

 9. เพื่อความสนุกสนาน (Comedy) ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเก่ียวกับรายการท่ัวไปที่เนน

ความสนุกสนานมากกวาเนื้อหาสาระ อาจเปนชองของรายการโทรทัศนหรือผูผลิตรายการบน 

YouTube ก็ได เชน ชอง GoodDayOfficial, The Driver และ DoMunDi TV เปนตน 

 10. สอนทําสิ่งตาง ๆ (How to) ชองท่ีทําการอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการสอนทําสิ่งตาง ๆ 

ดวยตนเอง (Do It Yourself) หรือการสอนทาํอาหารและแตงหนา เชน ชอง PIMMY TASTY, กินได

อรอยดวย, DIY 5 นาที และ Gamgy channel เปนตน 

 11. ทองเท่ียว (Travel) ชองท่ีทําการอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการนําทางหรือพาไปทองเที่ยว

ตามสถานที่ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน ชอง I Roam Alone, อาสาพาไปหลง - 

asapapailong และ Go Again เปนตน 

 12. เทคโนโลยี (Tech) ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเก่ียวกับเทคโนโลยีตาง ๆ มักเปนชองเพ่ือ

การโฆษณาของผูใหบริการตาง ๆ เชน Ceemeagain Chatpawee, iT24Hrs และ LDA World          

เปนตน 

 13. ยานยนตร (Auto) ชองที่ทําการอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับรถยนต มักเปนชองเพ่ือการ

โฆษณาของผูขายรถยนตยี่หอตาง ๆ เชน ชอง Mazda Thailand Official, Honda Thailand            

เปนตน 

 เนื่องจากทาง YouTube ใหอิสระกับผูใชทุกคนในการอัพโหลดวิดีโอ ดังนั้น จึงมีผูอัพโหลด

วิดีโอเพ่ิมขึ้นในปจจุบัน โดยผูที่ถายทํารายการในรูปแบบตาง ๆ ดวยตนเองและทําการอัพโหลดขึ้น 

YouTube นั้น เรียกวา ผูผลิตรายการบน YouTube (YouTube Content Creator) ซึ่งใน

ตางประเทศมีคําศัพทที่เรยีกบุคคลเหลานี้แตกตางกันทั้ง YouTube Content Creator, YouTuber 
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และ YouTube Influencer โดยทางเว็บไซต YouTube ไดใหคําจํากัดความของบุคคลเหลานี้ไววา 

บุคคลผูผลิตเนื้อหาวิดีโอหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ผานวิดีโอออนไลน (Online Video) ที่ใคร ๆ  

ก็สามารถเขามารับชมไดผานทางเว็บไซต YouTube ซึ่งไมมีคําจํากัดรปูแบบในการถายทาํวิดีโอ 

ผูผลิตรายการบน YouTube สามารถถายทําวิดีโอของพวกเขาโดยกลองจากโทรศัพทมือถือหรือจะ

เปนรปูแบบเดียวกับการรายผลิตรายการทางโทรทัศนก็ได เพียงแตเนื้อหาของรายการจะตองไม

ละเมิดกฎของ YouTube โดยผูผลิตรายการบน YouTube มักมีการรวมมือกันเพ่ือเพ่ิมจํานวนของ

ผูชมหรือมีการรวมมือกับตราสินคานั้น ๆ โดย YouTube สามารถทําใหคนธรรมดากลายเปนผูมี

ชื่อเสียงได จากการอัพโหลดวิดีโอของพวกเขา แตวิดีโอเหลานั้นจะตองเปนสิ่งที่นาสนใจ จากคํากลาว

นี้หมายถึง ผูที่ปรากฏตัวในวิดีโอที่อัพโหลดข้ึนบน YouTube สามารถเปนผูมีชื่อเสียงได หากวิดีโอ

ดังกลาวมีผูเขาชมเปนจํานวนมาก ก็จะกลายเปนผูมีชื่อเสียงในทันที เชนเดียวกันหากผูอัพโหลด 

YouTube อัพโหลดวิดีโอที่ตนเองอยูในวิดีโอดังกลาวและสามารถชักจูงใหผูชมสนใจเขามาดูวิดีโอที่

ตนอัพโหลดได ผูนั้นก็สามารถเปนผูผลิตรายการบน YouTube ไดเชนกัน 

ถึงแมวา YouTube จะใหอิสระในการอัพโหลดวิดีโอแกผูผลิตรายการบน YouTube แตทาง 

YouTube มีขอกําหนดในการสรางเนื้อหารายการ โดยเนื้อหาที่ YouTube จะมกีารควบคุมเปน

พิเศษมีดังน้ี 

 1. ภาพเปลือยหรือเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ หมายถึง วิดีโอที่มีการยั่วยุทางเพศและภาพโป

เปลือย 

 2. เนื้อหาที่เปนอันตรายหรือใหโทษ หมายถึง วิดีโอท่ีเปนการสงเสริมใหผูอื่นโดยเฉพาะเด็ก

ทําในสิ่งที่เปนอันตรายตอพวกเขาและผูอ่ืน 

 3. ภาพหรือเนื้อหาท่ีมีความรุนแรง หมายถึง วิดีโอท่ีมีเนื้อหาทําความรนุแรงแกผูอ่ืนหรือมี

การนองเลือดเกิดขึ้น 

 4. เนื้อหาแสดงความเกลียดชัง หมายถึง วิดีโอที่มีเน้ือหาการเหยียดเชื้อชาติหรอืชาติพันธุ 

ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผานศกึ หรือรสนิยม อัตลักษณทางเพศ 

หรือเนื้อหาที่มีจุดประสงคหลักเพ่ือยุยงใหเกิดความเกลียดชัง 

 5. สแปม (Spam) หรอืขอมูลที่ทําใหเขาใจผิดและสแปม หมายถึง วิดีโอท่ีทําใหเกิดความ

เขาใจผิดหรือการหลอกลวงผูชมดวยวิธีตาง ๆ ไดแกเพ่ิมเติมสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอ รวมทั้งชื่อ
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คําอธิบาย แท็ก (Tag) คําอธิบายประกอบ และภาพขนาดยอเพ่ือเรียกยอดดู รวมไปถึง สแปม 

หมายถึง เนื้อหาท่ีสรางขึ้นหลอกลวงผูอ่ืน เพ่ือผลประโยชนทางการเงินของตนเอง 

 6. เนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การอัพโหลดวิดีโอที่ตนไมไดสรางข้ึนและไมไดรับ

อนุญาต 

 7. เนื้อหามีการขมขู หมายถึง วิดีโอท่ีมีพฤติกรรมการขโมย การคุกคาม การขูเข็ญ การลวง

ละเมิด การขมขู การลวงลํ้าความเปนสวนตัว การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูอื่น และการย่ัวยุผูอ่ืน

ใหกระทําความรุนแรง 

 ผูผลิตรายการบน YouTube เกิดขึ้นมากกมายในปจจุบัน เนื่องจากสามารถทําเปนอาชีพ

หลักไดเพราะผูชมและผูเขาถึง YouTube นั้นเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ วัน MediakixTeam (2016) ผูผลิต

รายการ YouTube ที่ดีและมีชื่อเสียงจะไดรับการสนับสนุน (Sponsored) จากตราสินคาตาง ๆ 

เพื่อใหคนดูไดเห็นสินคาของพวกเขา เชน วิดีโอ ที่มีการวางสินคาเอาไว วิดีโอการแกะสินคาออกจาก

กลอง วิดีโอสาธิตการใชสินคา เปนตน นอกจากนี้ผูผลิตรายการบางประเภทที่ยังไดรับการบริจาคเงนิ

จากผูชื่นชอบในรายการเปนรายไดอีกทางหนึ่ง (ปรมินทร ศิรินุกุลวัฒนา, 2560) 

พรทิพย กิมสกุล (2553) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชยูทูปและประเด็นทางจริยธรรมทาง

ขอมูลขาวสารของผูใชยูทูปในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาพบวา อันดับแรกกลุมเปาหมายเขาใชยูทูป

เพื่อความบันเทิง เชน รับชมมิวสิควิดีโอทั้งในและตางประเทศ ดู trailers ภาพยนตร เปนตน อันดับ

รองลงมาคือเพ่ือรับขอมูลขาวสาร ขอแนะนํา ขอคิดเห็น และเพ่ือตอบสนองความสนใจใครรูของตน 

และยังมีผูที่ไมใชยูทูปซึ่งเหตุผลคือไมมีเวลาในการใช 

กลาวโดยสรปุไดวาจากแนวคิดที่กลาวมา แนวคิดเก่ียวกับ YouTube คือ สื่อภาพวิดีโอท่ีมี

ความหลากหลายในเรื่องของเรื่องหา เปนเนื้อหาทั้งเกาและใหม แลวแตที่ผูรับสื่อจะตองการ สามารถ

เขาถึงไดกับผูคนทุกเพศ ทุกวัย ในสังคม ตามความตองการของผูเปดรับสื่อ และอีกทั้งผูเปดรับสื่อ

สามารถเปนไดทั้งผูใหบริการหรือผูบรโิภคไดทั้งสองรูปแบบ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม 

 พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายหรือทางวาจา  

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งท่ีมากระตุนดวยการกระทาํอยางทันทีทันใด โดยมีผูใหความหมาย

พฤติกรรมกาวราวไวหลากหลายดังนี้ 

 พฤติกรรมกาวราวเปนพฤติกรรมที่มีจุดประสงคเพื่อคุกคามหรือทําใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บ  

โดยมีการเปลี่ยนรปูแบบและความถี่ในการกระทําตามการเจริญเติบโตของเด็ก (Berndt, 1992  

อางใน สิรพิัช ชํานาญ, 2552, หนา 6) 

 จารีรตัน หอมสนั่น (2542) ใหความหมายของพฤติกรรมกาวราว หมายถึง พฤติกรรมท่ีมี

เจตนาทําใหผูอื่นเจ็บปวดหรือไมพึงพอใจและเปนพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาของสังคมโดยเปนไดทั้ง

พฤติกรรมทางกายหรือทางวาจาและเปนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการสูญเสียสัมพันธภาพระหวางบุคคล

และเปนพฤติกรรมท่ีลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 นิภาพรรณ ตอซาว (2547) ใหความหมายของพฤติกรรมกาวราว หมายถึง พฤติกรรมท้ังทาง

กายและทางวาจาที่กอใหเกิดการบาดเจ็บหรือไดรับความเสียหายทางกายหรือทางจิตใจหรือท้ังทาง

กายและทางจิตใจตอตนเอง สิ่งมีชีวิตอ่ืน และสิ่งไมมีชีวิต 

 มุขธิดา ศิริจันทร (2547) ใหความหมายของพฤติกรรมกาวราว หมายถึง พฤติกรรมการ

ตอบสนองตอบุคคลหรือสิ่งของในลักษณะตาง ๆ ที่ไมเหมาะสมโดยการแสดงออกทางกายหรือทาง

วาจาที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนทั้งทางรางกายจิตใจและทรัพยสิน 

 จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาพฤติกรรมกาวราว หมายถึง การแสดงออกหรอืการกระทําอัน

เปนพฤติกรรมท้ังทางตรงและทางออมท่ีมีเจตนาทํารายผูอ่ืนโดยการแสดงออกที่รุนแรงมากกวาปกติ 

โดยทางกาย วาจา และอารมณ มีจุดมุงหมายที่จะคุกคามหรือทําใหบุคคลอ่ืนไดรับบาดเจ็บหรอื

สิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย อาจทําดวยคําพูดหรือการกระทํา 

  

 



23 
 

 ลักษณะของพฤติกรรมกาวราว 

 ความกาวราวเปนการตอบสนองตอสิ่งท่ีมากระตุนดวยการกระทําอยางทันทีทันใด โดยมี

เจตนาใหผูอ่ืนเจ็บปวด โดยแบงลักษณะของพฤติกรรมกาวราวดังน้ี (Buss, 1961 อางใน สิริพัช 

ชํานาญ, 2552, หนา 7) 

 1. พฤตกิรรมกาวราวทางกาย (Physical Aggression) เปนความกาวราวท่ีรุนแรงมากกวา 

ซึ่งการแสดงออกมาอาจใชอวัยวะทางกาย เชน แขน ขา หรือใชอวัยวะทางกายรวมกับอาวุธ เชน มีด 

ปน โดยมีเจตนาเพื่อทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด การแสดงออกเริ่มจากหยิก ตี ทุบ ตบ ตอย จนถึง

ใชอาวุธทํารายกัน ความกาวราวทางกายนี้อาจสัมพันธหรือไมสัมพันธกับความกาวราวทางวาจาก็ได 

ลักษณะของความกาวราวทางกายเปนความกาวราวที่มุงทําลายเพ่ือใหบุคคลเปาหมายเสียใจ เจ็บใจ  

มีวิธีการทําลายดังนี้ 

  1.1 ทําลายสิ่งของ ทั้งที่เปนของตนเองและผูอ่ืนดวยการแยงของ ทุบหรือทําใหแตก

สลาย หรือนําไปแอบซอน 

  1.2 ทําลายตนเอง ความกาวราวบางอยางใชวิธีกระทําตอตนเอง โดยหวังใหผูอ่ืนเจ็บ

ชํ้า เชน ขังตัวเอง ดึงผมตัวเอง ตีอกชกหัว หรือกระทืบเทา เหตุเพราะทํารายผูอ่ืนไมได 

  1.3 ทําลายผูอ่ืน เปนความกาวราวระดับรุนแรง และเปนความกาวราวสะสมถึงข้ัน

ทําลาย และเปนภัยตอเปาหมายโดยตรง และมุงถึงชีวิต 

 2. พฤตกิรรมกาวราวทางวาจา (Verbal Aggression) เปนการตอบสนองตอสิ่งท่ีมากระตุน

โดยใชถอยคําทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด ซึ่งจําแนกได 2 ลักษณะคือ การปฏิเสธและการบังคับ  

ซึ่งการปฏิเสธเปนการปฏิเสธดวยการแสดงทาทางประกอบ เชน การแสดงทาทางรังเกียจ การหลบ

หนา การปฏิเสธดวยคําพูดซึ่งมักใชรวมกับการแสดงอารมณเพ่ือทํารายความรูสึกของผูอ่ืน และการ

บังคับเปนสิ่งที่ทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด บุคคลเรียนรูจากการบังคับ จากการสังเกต  

และเลียนแบบมาจากการกระทําของบุคคลอ่ืน เชน บิดา มารดา ครู เปนตน 

 ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมกาวราว 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) กลาวถึงความรนุแรงของพฤติกรรมกาวราว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. ระดับตํ่า (Mild Aggressive) เม่ือเริ่มมีพฤติกรรมกาวราวจะแสดงความรูสึกออกมาทางสี
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หนา เชน สีหนาบึ้งตึง โกรธ แววตาไมเปนมติร แสดงทาทางไมพอใจ พูดตอบโตดวยนํ้าเสียงหวน  

ขึ้นเสียง 

 2. ระดับปานกลาง (Moderate Aggressive) จะเริ่มแสดงอาการท่ีเพ่ิมมากขึ้น เชน สงเสียง

ดัง หรือกระทําดวยความรนุแรง เอะอะ วางอํานาจ ขู ตะคอก 

 3. ระดับรุนแรง (Severe Violence) เมื่อไมสามารถควบคุมพฤติกรรมได มักแสดงอาการท่ี

ขาดสติ ไมสามารถยับยั้งชั่งใจ ชกตอย ทุบตีทํารายผูอ่ืน ทําลายขาวของ เปนตน 

 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราว 

 Bandura (1997) ไดอธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัย  

3 ประการ ซึ่งมีลักษณะรวมกําหนดซึ่งกันและกัน (Triadic reciprocal determinism) ไดแก ปจจัย

ภายในตัวบุคคล (Internal personal factor) การแสดงพฤติกรรม (Represent behavior)  

และสิ่งแวดลอมภายนอก (External environment) แตอิทธิพลของแตละปจจัยจะมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับสถานการณและกิจกรรมที่แตกตางกันไป ซึ่งเขียนไดดังภาพ 

ภาพที่ 2.1: แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของพฤติกรรม บุคคล และสังคม 

 

 

 

 

หมายเหตุ: B = พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล, P = บุคคล (ตัวแปรท่ีเกิดจากผูเรียน เชน 

ความคาดหวังของผูเรียน), E = สิ่งแวดลอมภายนอก 

ที่มา: Bandura, (1997), Self-efficacy: The exercise of control, New York: W.H. Freeman.

 การท่ีปจจัยทั้ง 3 กําหนดหนาที่ซึ่งกันและกันนั้น ไมไดหมายความวาท้ัง 3 ปจจัยนั้นจะมี

อิทธิพลในการกําหนดหนาที่ซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกปจจัย 

และอิทธิพลของท้ัง 3 ปจจัยนั้น ไมไดเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน หากแตตองอาศัยเวลาในการที่ปจจัยใด

 P 

E B 
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ปจจัยหนึ่งจะมีผลตอการกําหนดปจจัยอื่น ๆ (Bandura, 1989 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2553, 

หนา 48-49)  

 ปจจัยที่กําหนดซึ่งกันและกันของ P         B ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางความคิด 

ความรูสึก และการกระทํา ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรูเก่ียวกับตนเอง เปาหมาย และความ

ตั้งใจ ซึ่งปจจัยดังกลาวกําหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรมสิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ และรูสึก  

จะกําหนดวาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเชนใด ในลักษณะเดียวกันการกระทําของบุคคลก็จะเปนสวน

หนึ่งในการกําหนดลักษณะการคิดและการตอบสนองทางอารมณของเขา ลักษณะของรางกายและ

ระบบการรับรู และระบบประสาทที่มีผลตอพฤติกรรม และศักยภาพของบุคคลเชนกับกับระบบการ

รับรูและโครงสรางของสมองก็ปรับเปลี่ยนไดโดยประสบการณทางพฤติกรรมเชนกัน   

 การกําหนดซึ่งกันและกันของ B        E เปนการปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรม  

และสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวันของคนเรา พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดลอมในลักษณะ

เดียวกันเงื่อนไขของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปนั้น ก็ทําใหพฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปดวย สภาพแวดลอม

จะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอบุคคล จนกวาจะมีพฤติกรรมบางอยางเกิดข้ึน เชน ครผููสอนจะไมมีอิทธิพลตอ

เด็กจนกวาเด็กจะเขาชั้นเรยีน ผูปกครองจะไมชมเด็กถาเด็กยังไมแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนาชื่นชม    

เปนตน เนื่องจากทั้งพฤติกรรมและสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน ดังน้ัน บุคคลจึงเปนผู

กอใหเกิดและเปนทั้งผลผลิตของสภาพแวดลอม การมีผลซึ่งกันและกันนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนมุมมอง

ของกระบวนการถายทอดทางสังคม จากเดิมมองวาผูปกครองมีอิทธิพลตอเด็กเชนใด มาเปนทั้ง

ผูปกครองและเด็กมีอิทธิพลตอกันและกันแทน  

 ในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย แบนดูรา มีความเชื่อวา การรับรูสมรรถนะแหงตนนั้น มีผล

ตอการกระทําของบุคคล บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไมตางกัน แตการแสดงออกในคณุภาพอาจ

ตางกัน ถาพบวาคน 2 คนนี้มีการรับรูสมรรถนะแหงตนแตกตางกัน ในคน ๆ เดียวก็เชนกัน ถาการ

รับรูสมรรถนะแหงตนในแตละสถานการณแตกตางกันก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกัน

(Greenough, et al., 1987 อางใน สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต, 2553, หนา 49)  
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 จากแนวคิดของแบนดูราดังกลาวสามารถสรปุไดวาสิ่งแวดลอมและบุคคล มีความสัมพันธกัน

ซึ่งปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมไดแก ปจจัยภายในตัวบุคคลและสิ่งแวดลอมภายนอก และจากการ

ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับพฤติกรรมกาวราวพบวา ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมกาวราว ไดแก 

 1. ปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal Personal factor) ที่มีผลตอการพฤติกรรมประกอบดวย 

  1.1 สมอง ในมนุษยหรอืสัตวชั้นสูงมีสวนหนึ่งในสมองชื่ออมิกดาลา (Amygdala) 

เปนบริเวณที่เก่ียวของกับพฤตกิรรมกาวราว (สิทธิโชค วรานุสนัติกุล, 2546) อมิกดาลาตั้งอยูดานหนา

ของสมองสวนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) โดยอมิกดาลาจะทําหนาที่ควบคุมอารมณโกรธและ

ความกาวราว กรณีศึกษาที่ในรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดแก การฝงอิเลคโทรด (Electrode)  

ในสมองอมิกดาลา ในผูหญิงที่มีลักษณะเปนมิตร (Friendly) สุภาพออนโยนแตเมื่อถูกกระตุนดวย

กระแสไฟออน ๆ พบวาผูหญิงคนดังกลาวกลับมพีฤติกรรมกาวราว ตะโกนดาและพูดจาดวยถอยคําไม

สุภาพ ตอเมื่อหยุดการกระตุนพบวาพฤติกรรมกาวราวที่เกิดขึ้นน้ันไดหายไป (Tedeschi and 

Felson, 1994) รายงานการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับคํากลาวของสิทธิโชค วราสันติกุล (2546) ที่วา

เมื่อสมองสวนอมิกดาลา (Amygdala) ไดรับการกระตุนจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมา 

นอกจากนี้ความบกพรองทางสมอง เชน โรคทางสมอง โรคลมชัก รวมท้ังโรคสมาธิบกพรอง อาจทาํให

เด็กวัยรุนควบคุมอารมณของตนเองไมคอยไดและแสดงความกาวราวออกมา (อุมาพร ตรงัคสมบัติ, 

2542) 

  1.2 ฮอรโมนเทสโทสเตอรโรน เปนฮอรโมนเพศชายที่มีความสัมพันธอยางมากกับ

การเกิดพฤติกรรมกาวราวเห็นไดจากผลการศึกษาผูตองขังในเรือนจําจํานวนหนึ่งท่ีทําโดยนักจิตวิทยา 

พบวา นักโทษชายที่ตองคดีฆาตกรรมมีปริมาณของฮอรโมนเทสโทสเตอรโรนสูงกวานักโทษชายคดีอื่น

ที่ไมใชคดีทํารายรางกาย ไมเพียงแตเทานั้น นักโทษเหลานี้ยังฝาฝนกฎระเบียบของเรือนจํามากกวา 

และมีการทะเลาะวิวาทในเรือนจําบอยกวาอีกดวย (Dabbs, et,al., 1995) และเมื่อศึกษาในบรรดา

อาชญากรในวัยรุนชายเทียบกับนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยยังพบวามีปริมาณฮอรโมนเทสโทสเตอร

โรนสูงกวากลุมนักศึกษาชายดวยเหมือนกัน นอกจากนี้การทดสอบความวิตกกังวลดวยประวัติจากวัย

เยาวจนถึงอายุ 19 ป จากเอกสารงาน เอฟ.บี.ไอ. และรายงานจากคุกแสดงชัดเจนวานักโทษชาย  

10 คน ที่มีประวัติกอคดีรายแรงกวาและกาวราวมากกวาครั้งที่เขาอยูในวัยรุนมีระดับฮอรโมนเทสโท

สเตอรโรนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาฮอรโมนเทสโทสเตอรโรนมีความสัมพันธกับ



27 
 

พฤติกรรมกาวราวรุนแรงทางอาชญากรรมในวัยเด็กจนถึงวัยรุน (สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา, 

2548) 

  1.3 เพศ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราว และสวนใหญพบวา เพศชายจะ

มีความกาวราวบอยกวา รนุแรงกวา และเปนอยูนานกวาเพศหญิง ซึ่งอาจเนื่องมาจากฮอรโมนเทสโท

สเตอรโรนนั้นเปนฮอรโมนเพศชาย ดังนั้นเพศชายจึงมีพฤติกรรมกาวราวมากกวาเพศหญิง สนับสนุน

โดยผลการทดลองของเฟรเดอริคสันที่ไดทําการทดลองในสัตวทดลอง แลวพบวาหนูตัวผูเริ่มจะแสดง

ความกาวราว เม่ืออายุยางเขาวัยเริ่มผลิตฮอรโมนเพศผูและสัตวตัวเมียหลาย ๆ ชนิดจะตอสูนอยครั้ง

กวาและนอยกวาสัตวตัวผู ในสัตวชั้นสูงหลายชนิดตัวผูจะกาวราวกวาตัวเมีย เพราะตัวเมียจะกาวราว

เมื่อถูกคุกคามเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการถูกคุกคามเก่ียวของกับลูกออน ในมนุษยก็เชนกันจะ

พบวาเด็กผูชายมักมีความกาวราวมากกวาเด็กผูหญิงอยางเห็นไดชัด เชนท่ีพบในโรงเรยีนอนุบาล

ลักษณะเชนนี้จะคงอยูจนเติบโตเปนผูใหญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กผูชายตองการแยกออกไปจากแม

มากกวาจึงตองพึ่งตนเองมากกวา อีกทั้งยังตองเปนฝายปกครองและคุมครองครอบครัวของเขาเองใน

อนาคต (สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา, 2548) 

  1.4 อายุ เด็กวัยรุนที่อายุนอยท่ีสุดจะกาวราวที่สุด มีความคับของใจสูงทุกดาน  

และมีความรูสึกเปนหมูพวกสูงสุด (สุภา มาลากุล ณ อยุธยา, 2540) 

  1.5 ความเชื่อเก่ียวกับความกาวราว เด็กวัยรุนเม่ือไมไดรบัการยอมรับจากคนใน

ครอบครัว จึงทําใหเด็กมีความคิดตอตานสังคมและไมยอมรับกติกาการอยูรวมกัน จากสภาวะดังกลาว

จึงสงผลใหเด็กวัยรุนมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมที่เปนปญหา และมีพฤติกรรมเหลานั้นในลักษณะโก

และเปนที่ยอมรับในกลุม จึงทําใหมีความพอใจอยางทันทีทันใดโดยไมคํานึงถึงผลท่ีตามมา  

  1.6 ประสบการณในอดีตซึ่งไดแก การถูกลงโทษอยางรุนแรงมีผลตอพฤติกรรม

กาวราวของเด็กวัยรุน 

  1.7 ความของใจทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว เพราะเมื่อบุคคลไมกลาแสดงออกนาน 

ๆ ปลอยใหสิทธิและความรูสึกของตนเองถูกลวงละเมิด ทําใหตองเก็บสะสมความโกรธ ความเจ็บปวด

ไว เม่ือถึงจุดหนึ่งที่ทนไมไดก็ยอมแสดงความกาวราวออกมา (Lange & Jakubowski, 1978) 

  สมอง ฮอรโมน เพศ อายุ ความเชื่อเก่ียวกับความกาวราว ประสบการณในอดีต  

และความคับของใจ เปนปจจัยภายในตัวบุคคลซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของเด็กวัยรุนโดยเฉพาะความเชื่อ

เก่ียวกับความกาวราว เพราะความเชื่อกับบุคคลมีผลตอการแสดงพฤติกรรมเมื่อบุคคลเชื่อวาการ



28 
 

แสดงพฤติกรรมกาวราวเปนวิธีการที่จะใชในการตัดสินปญหา บุคคลนัน้ก็จะแสดงพฤติกรรมกาวราว

ทันทีเมื่อตองเผชิญกับปญหา (รัตนา ตาบัง, 2550) ในการศึกษาครั้งน้ีมุงนี้ถึงพฤติกรรมการแสดงออก

ที่ไมเหมาะสม เพราะพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรอืพฤติกรรมกาวราวที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากปจจัย

ภายในตัวบุคคล ที่จะทําใหเกิดการกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งหากบุคคลไดรับปจจัยที่ไป

กระตุนพฤติกรรม ทั้งนี้หากตัวบุคคลสามารถควบคุมความคาดหวัง อารมณจากสิ่งเราตาง ๆ ได  

อาจทําใหตัวบุคคลนั้นสามารถปองกันพฤติกรรมกาวราวได 

 2. ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก (External environment) ที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราวของ

เด็กวัยรุน ประกอบดวย (รัตนา ตาบัง, 2550, หนา 33-36) 

  2.1 การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง จากการที่เด็กตองอาศัยการอบรมเลี้ยงดูจาก

ผูใหญเปนเวลานานหลายป จึงจะสามารถชวยเหลือตนเองได การอบรมเลี้ยงดูจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะ

ทําใหเด็กมีสุขภาพกายและใจท่ีดีเต็มตามศักยภาพของแตละคน หากเด็กไดรับสิ่งท่ีจําเปนทางกาย

อยางสมบูรณ แตขาดสิ่งจําเปนทางดานจิตใจ เด็กจะมีรปูรางแข็งแรงสมบูรณแตไมมีความสุข และ

อาจมีพฤติกรรมกาวราวได เด็กวัยรุนที่ไดรับการเลี้ยงดูจากผูใหญที่มักจะระบายอารมณหงุดหงิด 

เครียด เกลียดชัง ลงที่เด็ก เมื่อผูใหญมีเรื่องกระทบจิตใจจากสาเหตุใดก็ตาม หากเกิดเหตุการณนั้นซํ้า 

ๆ เปนระยะเวลานาน จะทําใหเด็กฝงในและเก็บอารมณไวในจิตสํานึกและใตจิตสํานึก จนเม่ือเขา

เติบโตเปนวัยรุนมีโอกาสเปนตัวของตวัเอง เขาจะปลดปลอยอารมณที่เก็บกดไวสูสังคม โดยเฉพาะเด็ก

ที่เก็บอารมณเหลานี้ไปดวยความแคน จะปลดปลอยความแคนออกมาในรูปแบบของความกาวราวตอ

สังคม กลายเปนอันธพาลและอาชญากรตอสังคม สวนเด็กท่ีถูกผูปกครองทอดท้ิงหรือไมตองการก็จะ

ฝงใจวาไมมีใครรักตนเองอยางจริงจัง ทําใหมองโลกและสังคมเปนศตัรูตอตนเอง ดังน้ันจึงมักทําตัว

เปนศตัรูตอสังคม ในทางตรงกันขามเด็กที่ถูกตามใจจนเสียเด็กก็จะคุนเคยกับการไดรับจนไมรูจักการ

ให เมื่ออยากไดสิ่งใดก็จะทุกอยางพเอใหไดสิ่งนั้นมาครอบครอง โดยไมคํานึงวาจะไดมาโดยวิธีการทํา

รายผูอ่ืน จึงอาจกลายเปนอันธพาลหรืออาชญากรได สวนเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาจากพอแมที่ไมมีเวลาให

มักจะแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งควรจะไดรับจากพอแมแตกลลับไดรับจากเพื่อนฝูงแทน ซึ่งหาก

เพื่อนในกลุมไมดีก็อาจชักนําพาไปพบกับความเสียหายและเปนอันตรายตออนาคตและชีวิตได 

(ทะนงค สุขเกษม, 2544) การอบรมเลี้ยงดูจากพอแมจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราว

ในวัยรุน 
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  2.2 วัฒนธรรม พบวาวัฒนธรรมของสังคมที่ใหความสําคัญกับชื่อเสียง เกียรติยศ 

และบรรทัดฐานของสังคม (Social norm)  ความกาวราวมักจะมีความรุนแรงไปถึงระดับฆากันหรือ

แมแตการฆาตัวตาย ยกตัวอยางเชน ในประเทศญ่ีปุนมีการฆาตัวตายเพื่อรักษาเกียรติยศของตนมา

ตั้งแตโบราณจนกลายเปนประเพณีฮาราคีรี แมในปจจุบันก็ยังมีขาวจากญี่ปุนเสมอวามีการฆาตัวตาย

ในกรณีท่ีไดทํางานลมเหลว ทําผิดตอหนาที่ เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นซึงไมมีบรรทัดฐานของสังคม

เชนนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546) 

  2.3 สื่อและตนแบบทางสงัคม ปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอความกาวราวของเด็กวัยรุน

เปนอยางมาก โดยเฉพาะสื่ออินเทอรเน็ต โทรทัศน ภาพยนตร และเกมส เปนตน พฤติกรรมกาวราว

จะถูกถายทอดผานสื่อที่มีเนื้อหาของความกาวราวรุนแรง จนอาจจะทําใหเด็กวัยรุนรูสึกเคยชินกับ

ภาพของความรนุแรงจนเห็นเปนเรื่องธรรมดา และอาจแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมาเปนความ

รุนแรงได (สมศักดิ์ โลเลขา อางใน จารุวรรณ เจนจบ, 2558) นอกจากสื่อแลวเด็กวัยรุนอาจเลียนแบบ

พฤติกรรมกาวราวเปนตนแบบทางสังคม เชน พอแม หรือเพื่อนในกลุม เปนตน (อุมาพร ตรงัคสมบัติ, 

2542) จากการสํารวจพบวาในบรรดาพอแมที่ทํารายเด็กที่เปนลูกตัวเองนั้น มีพอแมจํานวนมากที่

เติบโตมาจากครอบครัวที่โดนพอแมของเขาไดทําทารุณตอเขาในสมัยที่เขายังเปนเด็ก เหตุคือเมื่อเขา

ถูกทํารายดวยมือของพอแม ทําใหเขาเรียนรูจากตัวอยางนี้วาความรุนแรงท่ีเขาไดรับเปนสิ่งธรรมดา

และถูกตองในการสั่งสอนเด็ก ดังนั้น เม่ือเขามีลูกเขาจะนําวิธีการที่เขาคิดวาถูกตองมาใชอีกครั้ง ผล

การสํารวจนั้นสามารถอธิบายไดจากคาํกลาวของแบนดูราที่วาวิธีการลงโทษที่รนุแรงยอมทําใหบุคลล

เกิดความกาวราวได เพราะทําใหบุคคลเกิดความคับแคนใจและเห็นตัวแบบที่กาวราว (Bandura, 

1973) ดังนั้นตนแบบทางสังคมจึงมอีิทธิพลตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กวัยรุน 

  2.4 การไดรับการเสริมแรงที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราว เพราะเปนตัวกระตุนใหเกิด

พฤติกรรมกาวราวอยางตอเนื่อง เน่ืองจากพฤติกรรมกาวราวเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคม 

และเมื่อบุคคลแสดงความกาวราวแลวไดรับการเสรมิแรง พฤติกรรมกาวราวนั้นก็จะคงอยูตอไป 

(Bandura, 1973) ยกตัวอยางเชน เม่ือนาย ก ถูกเพื่อนลอเลียนเก่ียวกับปมดอยของเขา เขาจึงนาํ

เรื่องที่ถูกลอเลียนมาปรึกษาพอแมของเขา พอแมบอกวาถาครั้งตอไปถูกลอเลียนอีกใหตอบโตกลับไป

ดวยการชกตอยเพื่อนคนดังกลาวเพ่ือแสดงวาตนเองเกง และคนอ่ืนจะไดไมกลามาลอเลียนอีก เมื่อถูก

ลอเลียน นาย ก จึงตดัสินใจชกเพื่อนที่มาลอเลียนเขา หลังจากนั้นพอแมของเขาจึงแสดงความชื่นชมที่

นาย ก ไดแสดงความกลา โดยการชกตอยกับผูที่ลอเลียนเขา จากเหตุการณดังกลาวจะเห็นไดวานาย 
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ก ไดรับการเสริมแรงจากพอแม ดังนั้นเม่ือมีเหตุการณที่มีลักษณะคลายกันมากระตุนนาย ก จึงตอบโต 

เพราะตองการเปนคนเกงและไมใหคนอื่นมารังแกอีก (รตันา ตาบัง, 2550 หนา 35) 

  2.5 ยาเสพติดและสิ่งแอลกอฮอล ไดแก สุรา กัญชา เฮโรอีน และยาบา มีความ

เก่ียวของกับความ เชน ในสภาวะที่บุคคลด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในปริมาณมากจนเมา อาจทําให

พฤติกรรมกาวราวรุนแรงได เพราะแอลกอฮอลจะไประงับการรูคิดของบุคคล เมื่อความสามารถใน

การรูคิดลดลงไป บุคคลก็จะแสดงความกาวราวไดงายขึ้นกวาเดิม (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546) 

นอกจากนี้ในรายที่ติดสุราเรื้อรังจะมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย โมโหงาย มีพฤติกรรมกาวราว และบาง

รายอาจมีอาการทางจิต เชน หวาดระแวงจนถึงขั้นทํารายผูอ่ืนได กาวราว (กระทรวงสาธารณะสุข, 

2549 อางใน จารุวรรณ เจนจบ, 2558) 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา พฤติกรรมกาวราวของวัยรุนเกิดจากปจจัยภายในตัววัยรุน และ

สิ่งแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกาวราวทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งพฤติกรรมกาวราว

ของวัยรุนที่เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิตอสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย ฉะนั้นความ

กาวราวของวัยรุนจึงเกิดจากสังคมที่ชอบใชความรุนแรง และทางตรงกันขามสังคมที่ชอบใชความ

รุนแรงยอมมีผลใหวัยรุนในสังคมนั้นแสดงพฤติกรรมกาวราวไดเชนกัน นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรม

กาวราวที่พบมากในนักเรียนที่อยูในชวงวัยรุนตอนตน เนื่องจากเปนวัยที่กําลังแสวงหาความเปน

เอกลักษณของตน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งดานรางกายและจิตใจ  

เกิดความเครียดและวิตกกังวล นอกจากนั้นแลวการที่นักเรียนไมไดรบัการตอบสนองในสิ่งท่ีตองการก็

จะทําใหเกิดความคบัของใจ สงผลใหเกิดพฤติกรรมกาวราวได (อาภรณ ดีนาน, 2551, หนา 24) 

 อรพญา พัทบุรี (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กผูรับ

อุปการะในสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมาย

สวนใหญมอีายุระหวาง 11 – 15 ป เรยีนอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเรียกวาชวง

วัยมัธยมตน มากกวาครึ่งมีเกรดเฉลี่ยอยูที่ 2.01 – 2.50 มีระยะเวลาในการเขารับการอุปการะใน

สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ตั้งแต 5 – 10 ป ถูกนําสงโดยสถานสงเคราะหของรัฐ/เอกชน 

โดยความคิดเห็นดานพฤติกรรมกาวราวมากท่ีสุด 3 อันดับแรก เรียงจากมากไปหานอย ไดแก บางครั้ง

เมื่อเด็กไมพอใจที่ผูอ่ืนทําสมุดหรอืเสื้อผาของเขาเปอน รองลงมาเมื่อเด็กมีความรูสึกโกรธใครเขาก็จะ

ทําลายของของคนนั้นเปนการตอบแทน และเมื่อเด็กถูกพอแมตักเตือนมากจนทําใหเดก็โกรธ  
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เด็กมักจะตอบโตดวยการทําเสียงดงั และความคิดเห็นที่นอยที่สุด 3 อันดับ ไดแก เม่ือมีคนพูดไมดี

ดวยเดก็ก็จะพูดไมดีกับเขาเชนกัน รองลงมาเด็กมักจะพูดคําหยาบเมื่อโกรธหรือรูสึกไมพอใจ และนอย

ที่สุด คอื เด็กจะไมทําลายของเพื่อน ถึงแมวาเพื่อนจะทําของเสียหาย 

 กลาวโดยสรปุวาพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่

กาวราว เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เนื่องมาจากเกิดความรูสึกโกรธ ไมพอใจ ถูกขัดใจ ไมไดในสิ่งที่

บุคคลนั้นตองการท้ังทางดานรางกาย และจิตใจ เกิดจากสถาพแวดลอมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู จึงแสดง

ออกมาดวยการพูดจาหยาบคาย ทําเสียงดัง ทําลายขาวของ ทาํรายตนเอง หรือมากสุดถึงขั้นทําราย

ผูอื่น 

2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน        

 ความหมายของ “วัยรุน” วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา 

“Adolescere” หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg, 1996) ดังน้ัน ชวงวัยรุนจึงหมายถึง 

ชวงเวลาแหงการเติบโต จากวัยเด็กที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึงเปนวัยแหงการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอม ๆ กัน 

ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปนเกณฑ ทั้งนี้ ทั้ง

สองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ เชน อาหาร 

สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่น ๆ (พรพิมล เจียมนาคินทร, 

2539) 
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ภาพที่ 2.2: หลักทฤษฎี Cognitive and Behavioral Theories Model 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รดี ธนารักษ. (2554). มายาภาพจากสื่อท่ีสะทอนสูวัยรุนยุคปจจุบัน. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 23-34.  

 การท่ีวัยรุนจะมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมที่เปนอยูในสังคม “สารพัดนิยม” ตาง ๆ นั้นมี

สาเหตุที่สามารถเปนไปไดถึง 3 ทาง ไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ถูกกระตุนจากสื่อผสมกับพ้ืนฐานที่มีอยู

แลวภายในจิตใจของเด็กที่ถูกสั่งสมมาจากครอบครวัและสภาพแวดลอม หรือสาเหตุที่มาจากการ

กระทําที่เกิดจากพ้ืนฐานภายในจิตใจของเดก็เองท่ีอาจมีแบบอยางมาจากพอแม ครหูรือเพื่อนโดยไม

เก่ียวกับสื่อ และสุดทายเปนผลงานของสื่อโดยตรงท่ีมีอิทธิพลถึงขั้นเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของวัยรุน

ได ดังแผนภาพขางตน (รดี ธนารักษ, 2554) 

 วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ เปน

วัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงความเปนตัวของ

ตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987) ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง 

วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบ

ผูใหญที่สังคมยอมรบั การเปนวัยรุนจึงมิไดมีเพียงการเติบโตทางรางกายเทานั้น หากแตหมายรวมถึง

การเติบโตทางสังคมซึ่งอยูในกรอบของวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินอีกดวย 

 ในประเทศไทย มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเก่ียวกับวัยรุน ท้ังในดานจิตวิทยา ชีววิทยา 

และสังคมวิทยา ซึ่งหลายทานไดใหนิยามของคาํวาวัยรุนไวอยางนาสนใจ โดยจะขอยกมาอางถึง
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ดังตอไปนี้ 

 จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2541) ระบุในรายงานการทบทวนองคความรูดานเด็ก เยาวชน 

และครอบครวัวา เด็กและเยาวชนมีอายุตั้งแต 0 – 24 ป แตเยาวชนวัยรุนจะมีอายุตั้งแต 15 ถึง 24 ป  

 กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเริ่มจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปนพอแมคนได 

แตในการกําหนดอายุที่ชัดเจนแนนอนนั้นเปนเรื่องท่ีทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวงอายุดังนี้ คือ 

กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 – 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 ถึง 21 ป 

 พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีอายุตั้งแต 12 

ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ 

 1. วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป – 13 หรือ 14 ป 

 2. วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 หรือ 14 ป – 16 หรือ 17 ป 

 3. วัยรุนตอนปลาย อายุต้ังแต 17 ป – 19 หรือ 20 ป 

 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอวัยรุน 

 พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถ่ินอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการเปลี่ยนแปลง

ทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหวัยรุนมีความ

แตกตางกัน ดังนั้น ในการศึกษาเก่ียวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษา

บริบทแวดลอมที่สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบ

ไปพรอมกัน ดวยเหตุผลนี้ Steinberg (1996) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่

มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพ่ือใหการศกึษา

เก่ียวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง และไมเกิดความคลาดเคลื่อน  

 1. วัยรุนกับครอบครัว         

 ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมากที่สุดนับตั้งแตเด็ก

จนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จากการศึกษาปญหา

สังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบ้ืองตนมาจากปญหาภายในครอบครัวทั้งสิ้น 

(พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) ดังนั้นในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งท่ีสามารถเปนไปไดคือการ
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เริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนก็จะลดนอยลง

ตามไปดวย      

 2. วัยรุนกับโรงเรียน         

 นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว โรงเรียนเปนอีกหน่ึงสถาบันที่มีความสําคัญตอ

พัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสามของวันอยูภายใน

โรงเรียนหรือสถานศกึษา สังคมในโรงเรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปนประสบการณครั้งแรกของ

เด็ก (พรพิมล เจียมนาคนิทร, 2539) เปนสถานท่ีที่เด็กมีโอกาสไดพบเพ่ือนรุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่ง

ใหมๆ ทั้งท่ีเปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน การ

ทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย การชวยเหลือเก้ือกูลกัน ความ

มีนํ้าใจ เรยีนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน และยังไดเรียนรู

ความสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศ โดยสิ่งตาง ๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิ

ภาวะทางสังคมเม่ือเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโตข้ึนเปนผูใหญ   

 3. วัยรุนกับเพ่ือน         

 วัยรุนกับกลุมเพ่ือนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพ่ือนมีความสําคัญมากสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อน

จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะเลือกเพ่ือนที่มีรสนิยม

ตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทา ๆ กัน (สุชา จันทนเอม และสุรางค  

จันทนเอม, 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เด็กหญิงก็จะ

รวมกลุม และมีกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน (Steinberg, 1996) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมี

ความรูสึกอยากคบเพ่ือนตางเพศบาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ

วัยรุนเติบโตขึ้น ซึ่ง Grimder (1966 อางใน พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539, หนา 83) ไดแบงข้ันตอน

การพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ขั้นที่ 1   การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญิง เปนแบบอิสระตอกัน 

ขั้นที่ 2   มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายและกลุมหญิงแมวา

  จะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

ขั้นที่ 3   การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายกลุมและแตละกลุม
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  ยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที่ 4   เริ่มแบงแยกจากคูที่อยูในกลุมมาเปนคูเดี่ยว    

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงของรูปราง ทําให

เกิดความไมม่ันใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนตองการใหเพื่อนยอมรับตน

เขาเปนสมาชิกของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน พูดจาโดยใชภาษาระดับ

เดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวางขวางขึ้น และยังชวยให

เขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอ่ืน  

 4. วัยรุนกับกิจกรรม         

 ตามธรรมชาติของวัยรุนนั้น วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลองสิ่งใหมๆ ที่

ตนสนใจ ท้ังในเรื่องหลักการและแนวคิดตาง ๆ เรื่องท่ีทาทาย รวมถึงเร่ืองเรนลับ นอกจากนี้วัยรุนยังมี

ความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในงานที่รับผิดชอบ 

วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนในการใชเวลาวาง

อาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรพิมล เจียมนาคนิทร 

(2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงท่ีวัยรุนเลือกปฏิบัตนิั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงขอเดียว นั่นคือเพ่ือให

รางกายผอนคลายความตึงเครียด และความกดดันที่เกิดขึ้นในโรงเรยีน หรอืจากงานที่ไดรับมอบหมาย

จากทางบาน 

 ศศิธร วงศสายัญ (2536) กลาวถึง ลักษณะของวัยรุนใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเฉพาะทาง

กาย อารมณ สังคม สติปญญา และลักษณะสัมพันธ ไดแก วัยชวงอายุ และระดับการศึกษาดังนี้ 

1) ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ อารมณ สังคม และสตปิญญา     

- ทางกาย จะมีลักษณะเดน คือ อัตราการเพิ่มอยางรวดเร็วของสวนสูง และนํ้าหนัก และการ

เพิ่มขนาดและหนาที่ของอวัยวะเพศ       

- ทางอารมณ 2 ประเภท คือ อารมณสุข มีความรัก ราเรงิ สนุกสนาน และอารมณทุกข กลวั 

กังวลใจ โกรธ          

- ทางสังคม เปนความสัมพันธกับเพ่ือน และความสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศ   

- ทางสติปญญาของเด็กวัยรุน มีการพัฒนาการทางความคิดมากขึ้น 
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2) ลักษณะสัมพันธ อันไดแก วัย ชวงอายุ และระดับการศึกษา   

ตารางที่ 2.1: การแบงวัยตามชวงอายุ 

 

         วัยรุน 

อายุ (ป) 

หญิง ชาย 

วัยเตรียมเขาสูวัยรุน 11 - 13 13 – 15 

วัยรุนตอนตน 13 - 15 15 – 17 

วัยรุนตอนกลาง 15 - 17 17 – 19 

วัยรุนตอนปลาย 17 - 21 19 - 21 

  

พฤติกรรมวัยรุน มีลักษณะที่โดดเดน เนื่องจากเปนวัยที่สนใจและชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม 

ตองการที่จะเรียนรู และกลาท่ีจะทาทาย วัยรุนมักจะรวมตัวทํากิจกรรม สงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ี

คลายคลึงกัน วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากเห็น ตองการเปนที่ยอมรับของเพ่ือนและคนในสังคม สงผล

ใหวัยรุนมีพฤติกรรมเดนเฉพาะกลุม เพื่อทําใหเปนที่ยอมรับ 

จารีศรี กุลศิริปญโญ (2559) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมวัยรุนติดเกมสออนไลนจนกอคดีลัก

ทรัพย กรณีศึกษา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมีบุคลิกภาพเงียบ

ขรึม กาวราวบางครั้ง เวลาพูดไมคอยสบตา มีความถ่ีในการเลนเกมสมากกวา 30 ชั่วโมงตอสัปดาห 

วันที่ไปโรงเรียนจะเลนระหวางเวลา 17.00 – 22.00 น. วันหยุดจะเลนตั้งแตรานเปดจนถึงรานปด มี

สาเหตุในการเลนมาจากเบ่ือหนายครอบครัว ชอบความตื่นเตนและทาทายในเกมส ไดเปนอิสระอยาก

ทําอะไรก็ทําไดในเกมส ไดแสดงความสามารถที่ชีวิตจริงไมมีโอกาสไดทํา ชอบเกมสแนวตอสู ผลของ

เกมสสงผลใหมีนิสัย คือ หากไมไดเลนเกมสจะหงุดหงดิ อารมณเสีย ควบคมุตัวเองไมไดอยากเลนทุก

วัน ปจจัยเกิดจากเพ่ือนชักชวน มีเพื่อนที่ชอบเหมือนกัน คุยกันรูเรื่อง สาเหตุในการกอคดีมากจาก     

1. สภาพครอบครัว ผูปกครองไมมีเวลาทํางานทุกวัน หากหยุดงานจะไมมีรายได สัมพันธภาพใน

ครอบครัวไมดี พูดจากันแบบตําหนิเปนสวนใหญ 2. สังคม เพ่ือน ชอบเลนเกมสเหมือนกัน สนใจสิ่ง

เดียวกัน 3. การรับรูขาวสาร ไดรับขาวสารคลาย ๆ กันเก่ียวกับเกมสใหม ๆ และหาเงนิเพ่ือมาเลน

เกมสแบบเดียวกัน สิ่งที่กระทําสงผลตอตนเอง คือ รูสึกผิดเสียใจที่โดนจับได ถูกตอกย้ําและถูกตําหนิ
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จากคนรอบขาง ผลกระทบตอครอบครัว คือ รูสึกโกรธและอับอาย และรูสึกไมดีมากขึ้นเพราะคิดวา

ลูกไปเรียน 

 กลาวโดยสรปุไดวาแนวคิดเก่ียวกับวัยรุน จะเห็นไดวาการกําหนดชวงอายุของวัยรุนนั้นเปน

เรื่องที่ทําไดยาก เนื่องจากเด็กแตละคนจะเติบโตเปนวัยรุนในชวงอายุที่แตกตางกันดังขอความขางตน 

เมื่อศึกษาจากขอมูลเอกสาร ทางผูวิจัยจึงขอกําหนดนิยามของคําวาวัยรุนใหชัดเจนเพ่ือใชเฉพาะใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้วา วัยรุน คือ บุคคลท่ีมีอายุระหวาง 11 ถึง 21 ป  

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 2.3: กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube 

- ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล 

- ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม 

- ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร 

 

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม 

- พฤติกรรมกาวราวทางกาย 

- พฤติกรรมกาวราวทางวาจา 

   



 
 

บทที่ 3  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการสํารวจวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดย

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมวัยรุนทั้งชายและหญิงท่ีเปดรับสื่อวิดีโอบน 

YouTube ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 11 – 21 ป เนื่องจากเปนชวงอายุที่ถูกจัดอยูในเกณฑวันรุน 

โดยรับสื่อผานโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และ Tablet โดยเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมวัยรุนท่ีอาศยั

อยูในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 717,650 คน เปนเพศ

ชาย 365,994 คน และเพศหญิง 351,656 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยที่นํามาศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของประชากรกลุมวัยรุนใน

กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 119 คน ซึ่งจํานวนของกลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการวิเคราะหผานโปรแกรม G*Power3 โดยกําหนดขนาดคาอิทธิพล

เทากับ 0.15 ซึ่งเปนคามาตรฐานของการกําหนดกลุมตัวอยางขั้นตํ่าเมื่อมีการทําการทดสอบตระกูล

ไคสแควรที่ยอมรับในระดับสากล โดยคาอํานาจทดสอบเทากับ 0.95 คาองศาอิสระของตัวแบบ (df) 
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เทากับ 115 และเมื่อคํานวณจากสูตร df=NI(NI+1)/2 เม่ือตัวแปรสังเกตไดเทากับ 3 ตัว ไดขนาดกลุม

ตัวอยางเทากับ 119 คน 

ผลลัพธจากโปรแกรม G*Power3 

Input Parameters:  Effect size f²   = 0.15 

   α err prob   = 0.05 

   Power (1-β err prob)  = 0.95 

   Number of predictors  = 3  

Output Parameters: Noncentrality parameter λ =  17.8500000 

   Critical F   =  2.6834991 

   Numerator df   = 3 

   Denominator df  = 115 

  Total sample size  = 119 

   Actual power   = 0.9509602 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือที่จะนํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน 

YouTube ที่สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยนําขอมูลท้ังหมดมารวบรวมเปนเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ตามลําดับดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม มทีั้งหมด 4 ขอ 

ไดแก 

 1. เพศ 

 2. อายุ  

 3. ระดับการศึกษา  

 4. รายไดตอเดือน  
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ไดแก โดยจะเปน

แบบสอบถามท่ีมีคําตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) แตสามารถเลือกตอบได

เพียงคาํตอบเดียวเทานั้น เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Closed Form) ประกอบดวย 3 ปจจัย 

ไดแก 

  1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล  

  2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม 

  3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร 

 โดยใชแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ และกําหนด

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

 1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

 โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลผลโดยยึดหลักเกณฑกําหนดชวง

คะแนนดังตอไปนี้ Cohen (1988) 

  คะแนนคาเฉลี่ย   การแปลผล 

  4.50 – 5.00   มีผลมากที่สุด 

  3.50 – 4.49   มีผลมาก 

  2.50 – 3.49   มีผลปานกลาง  

  1.50 – 2.49    มีผลนอย 

  1.00 – 1.49   มีผลนอยที่สุด 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามสํารวจพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของผูที่เปดรับสื่อวิดีโอ

บน YouTube ซึ่งเปนขอมูลที่เก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชเครื่องมือคําถามที่อยูในมาตรอันตรภาค (Interval Scale) แบบสอบถามที่มี

คําตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) แตสามารถเลือกตอบไดเพียงคําตอบ

เดียวเทานั้น เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Closed Form) ประกอบดวย 2 ประเดน็คําถาม ไดแก 
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  1. พฤตกิรรมกาวราวทางกาย 

  2. พฤตกิรรมกาวราวทางวาจา 

 โดยใชแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ และกําหนด

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

 โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลผลโดยยึดหลักเกณฑกําหนดชวง

คะแนนดังตอไปนี้ Cohen (1988) 

  คะแนนคาเฉลี่ย   การแปลผล 

  4.50 – 5.00   มีผลมากที่สุด 

  3.50 – 4.49   มีผลมาก 

  2.50 – 3.49   มีผลปานกลาง  

  1.50 – 2.49    มีผลนอย 

  1.00 – 1.49   มีผลนอยที่สุด 

 

3.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามใหคลอบคลุมกับ

เนื้อหา วัตถุประสงค และปรับปรุงโครงสราง รวมถึงความเหมาะสมของการใชภาษา และจึงนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อใหขอคําถาม มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไป

ทดสอบเพื่อใหแนใจวากลุมใกลเคียงกลุมตัวอยาง (try-out) ที่เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จํานวน 30 

คน มีความเขาใจตรงกัน และตอบคําถามไดตามความเปนจริงทุกขอ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
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ของครอนบารค (Cronbach’s Alpha) โดยจะมีคาระหวาง 0< α<1 คาที่ใกลเคียง 1 มากแสดงวามี

ความเชื่อมั่นสูง โดยทั้งนี้คาความเชื่อมั่นตองเกิน 0.70 ขึ้นไป ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารค

ของแบบสอบถามเทากับ 0.952 ซึ่งมีคามากกวา 0.70 ซึ่งอยูในเกณฑนาเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

ตารางที่ 3.1: ตารางแสดงผลทดสอบการคํานวณคาความเช่ือถือได 

สวนของแบบสอบถาม คาความเชื่อถือได (Reliability Coefficient) 

1. ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube 0.869 

2. พฤตกิรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม 0.983 

รวม 0.952 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ขอมูลท่ีใชคือแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ โดยผูวิจัยดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุม

วัยรุน เพศชายและหญิง มีอายุระหวาง 11-21 ป จํานวน 119 คน ในชวงระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.

2563 - เมษายน พ.ศ.2563 โดยใหกลุมตัวอยางดังกลาวเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS เพ่ือคํานวณหาคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรบัวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ 

 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน ปจจัยการเปดรบัส่ือวิดีโอ YouTube และพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม 

 3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชวิธีการทางสถิติตาง ๆ เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค Cohen (1988) และเพื่อทดสอบถึงความ

แตกตางของปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม
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เหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน สถิติที่ใชคอื สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) ซึ่งมีสัญลักษณ r แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกลุมตัวอยาง 

 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหาสัมพันธที่ใชวัดขนาดของความสัมพันธ 5 ระดับ 

มีดังนี้ 

  คา ( r )    ระดับของความสัมพันธ 

  0.90 - 1.00   มีความสัมพันธกันสูงมาก 

  0.70 - 0.90    มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

  0.50 - 0.70   มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

  0.30 - 0.50    มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

  0.00 - 0.30    มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามา 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาเรื่องปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube  ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 

119 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการวิจัย ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

 4.2 ปจจัยการเปดรบัสื่อวิดีโอบน YouTube 

 4.3 พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 36 30.3 

หญิง 83 69.7 

รวม 119 100.0 

 

 จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 69.7 3 

และเพศชาย จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30.3 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

11 - 14 ป 18 15.1 

15 - 18 ป 41 34.5 

19 - 21 ป 60 50.4 

รวม 119 100.0 
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 จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 19 – 21 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอย

ละ 50.4 อันดับสองมีอายุระหวาง 15 – 18 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และอันดับ

สุดทายมีอายุระหวาง 11 – 14 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 46.2 อันดับที่สองเปนนักเรียนชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 42 คน คิดเปน 

รอยละ 35.3 อันดับที่สามเปนนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.8 

และอันดับสุดทายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

1. ตํ่ากวา 5,000 บาท 66 55.5 

2. 5,001-10,000 บาท 35 29.4 

3. 10,001-15,000 บาท 8 6.7 

4. 15,001 บาทขี้นไป 10 8.4 

รวม 119 100.0 

 

 จากตารางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท จํานวน 66 คน คิดเปน

รอยละ 55.5 อันดับที่สองมีรายได 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.4 อันดับ

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 8 6.7 

มัธยมศึกษาตอนตน 14 11.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 46.2 

อุดมศึกษาหรือเทียบเทา 42 35.3 

รวม 119 100.0 
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ที่สามมีรายได 15,001 บาทขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.4 และอันดับสุดทายมีรายได 

10,001 – 15,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.4 ตามลําดับ 

4.2 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube 

ตารางที่ 4.5: ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน 

ตารางที่ 4.5: YouTube ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล 

ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล x̄ S.D. แปลคา 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากการอบรมเลี้ยงดูของ

ครอบครัวตนเอง 

3.66 1.052 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากการดํารงชีวิตใน

สภาพแวดลอมที่ตนเองอาศัยอยู 

3.82 0.899 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากระดับสติปญญา 

ความคิด ทัศนคติ 

4.00 0.930 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากกระบวนการรับรู 

ประสบการณหรือความรูเดิม 

4.10 0.817 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากแรงจูงใจสวนบุคคล 4.21 0.791 มาก 

รวม 3.96 0.683 มาก 

 จากตารางที่ 4.5 การวิเคราะหขอมูลปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube  

ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.683 

แปลผลอยูในระดับมาก 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากแรงจูงใจสวนบุคคล 

มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.791 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สอง เปดรับสื่อวิดีโอ 

YouTube จากกระบวนการรับรู ประสบการณหรือความรูเดิม มีคาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.817 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สาม เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากระดับ

สติปญญา ความคดิ ทัศนคติ มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.930 แปลผลอยูในระดับมาก 

อันดับที่สี่ เปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube จากการดาํรงชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีตนเองอาศัยอยู มีคาเฉลี่ย 

3.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.899 แปลผลอยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย เปดรับสื่อวิดีโอ 



47 
 

YouTube จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.052 

แปลผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน 

ตารางที่ 4.5: YouTube ดานสภาพความสัมพันธทางสังคม 

ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม x̄ S.D. แปลคา 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากสิ่งที่สังคมกําลังเปนที่

นิยม /กระแส  

4.14 0.847 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากคาํแนะนําของเพ่ือน 3.76 0.998 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากคาํแนะนําของบุคคลท่ี

มีชื่อเสียง 

3.68 1.025 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากความตองการคลอย

ตามกลุมในแงความคดิ ทัศนคติ 

3.95 0.910 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากความตองการมี

พฤติกรรมเพ่ือเปนที่ยอมรับของกลุม 

3.63 1.126 มาก 

รวม 3.83 0.712 มาก 

 จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะหขอมูลปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานสภาพ

ความสัมพันธทางสงัคม ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.712 แปลผลอยูใน

ระดับมาก 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากสิ่งท่ีสังคมกําลังเปนที่

นิยม/กระแส มีคาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.847 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สอง 

เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากความตองการคลอยตามกลุมในแงความคดิ ทัศนคติ มีคาเฉลี่ย 3.95 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.910 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สาม เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จาก

คําแนะนําของเพ่ือน มีคาเฉลี่ย 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.998 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับท่ี

สี่ เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากคาํแนะนําของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง มีคาเฉลี่ย 3.68 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.025 แปลผลอยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากความ

ตองการมีพฤติกรรมเพื่อเปนที่ยอมรบัของกลุม มีคาเฉลี่ย 3.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.126 แปล

ผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน 

ตารางที่ 4.5: YouTube ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร x̄ S.D. แปลคา 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากลักษณะท่ีแตกตางกัน 

เชน เพศ อายุ ระดับการศกึษา รายได เปนตน 

3.85 1.022 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากเนื้อหา ความนาสนใจ

ของสื่อ 

4.24 0.747 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากการตอบสนองของ

เนื้อหาที่เปดรบั 

4.05 0.852 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากประสิทธิผลของภาษาที่

เขาใจงายเหมาะกับการรับรูขอมูล ขาวสาร 

4.10 0.896 มาก 

การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มาจากขอมูล ขาวสารที่มี

ประสิทธิผลสามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางถูกตอง 

4.08 0.855 มาก 

รวม 4.06 0.642 มาก 

  จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะหขอมูลปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดาน

สภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.642 แปล

ผลอยูในระดับมาก 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรบัส่ือวิดีโอ YouTube จากเนื้อหา ความนาสนใจ

ของสื่อ มีคาเฉลี่ย 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.747 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สอง เปดรับ

สื่อวิดีโอ YouTube จากประสิทธิผลของภาษาที่เขาใจงายเหมาะกับการรับรูขอมูล ขาวสาร มีคาเฉลี่ย 

4.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.896 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สาม เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube 

จากขอมูล ขาวสารที่มีประสทิธิผลสามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.08 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.855 แปลผลอยูในระดับมาก อันดับที่สี่ เปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube จากการ

ตอบสนองของเนื้อหาที่เปดรับ มีคาเฉลี่ย 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.852 แปลผลอยูในระดับ

มาก และอันดับสุดทาย เปดรับสื่อวิดีโอ YouTube จากลักษณะที่แตกตางกัน เชน เพศ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได เปนตน มีคาเฉลี่ย 3.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.022 แปลผลอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ 
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4.3 พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 4.8: ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม

ตารางที่ 4.5: เหมาะสมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมกาวราวทางกาย 

พฤติกรรมกาวราวทางกาย x̄ S.D. แปลคา 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการทําลายสิ่งของของ

ตนเอง 

2.93 1.376 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการทําลายสิ่งของผูอ่ืน 2.82 1.363 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการทํารายตนเอง 2.82 1.396 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการทํารายผูอ่ืนโดย

รางกายของตน เชน ตี เตะ ตอย ผลัก กัด 

3.03 1.324 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการขวางปาสิ่งของใส

ผูอื่น 

2.85 1.412 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทาทาง 

ความผิดปกติหรือขอบกพรองของผูอ่ืน 

2.92 1.316 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมเพิกเฉย เมินตอบุคคล

ที่ไมพอใจ 

3.03 1.308 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อเกิดพฤติกรรมกีดกันไมใหเขารวมกลุม 2.97 1.423 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมทําลายสิ่งของ

สาธารณะเชน ขีดเขียนโตะ กําแพง 

2.85 1.406 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมสรางความเดือดรอน

แกผูอ่ืน เชน แกลงเอาของไปซอน รังแกผูอ่ืนจนไดรับบาดเจ็บ 

3.08 1.403 ปานกลาง 

รวม 2.93 1.248 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.8 การวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมกาวราวทางกาย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 2.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.248 แปลผลอยูในระดับปานกลาง 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมสรางความเดือดรอนแกผูอื่น เชน แกลง

เอาของไปซอน รังแกผูอ่ืนจนไดรับบาดเจ็บ มีคาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.403 แปลผล

อยูในระดับปานกลาง อันดับที่สอง มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ พฤติกรรมการทํารายผูอ่ืนโดยรางกายของตน 
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เชน ตี เตะ ตอย ผลัก กัด และพฤติกรรมเพิกเฉย เมินตอบุคคลที่ไมพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.03 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.324 และ 1.308 แปลผลอยูในระดับปานกลาง อันดับท่ีสาม พฤติกรรมกีดกัน

ไมใหเขารวมกลุม มีคาเฉลี่ย 2.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.423 แปลผลอยูในระดับปานกลาง 

อันดับที่สี่ พฤติกรรมการทําลายสิ่งของของตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.376 

แปลผลอยูในระดับปานกลาง อันดับที่หา พฤติกรรมการเลียนแบบทาทาง ความผิดปกติหรือ

ขอบกพรองของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 2.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.316 แปลผลอยูในระดับปานกลาง 

อันดับที่หก มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ พฤติกรรมการขวางปาสิ่งของใสผูอ่ืน และพฤติกรรมทําลายสิ่งของ

สาธารณะ เชน ขีดเขียนโตะ กําแพง มีคาเฉลี่ย 2.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.412 และ 1.406 แปล

ผลอยูในระดับปานกลาง และอันดับสุดทายมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ พฤติกรรมการทําลายสิ่งของผูอ่ืน 

และพฤติกรรมการทํารายตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.363 และ 1.396 แปลผล

อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.9: ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม

ตารางที่ 4.5: เหมาะสมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมกาวราวทางวาจา 

พฤติกรรมกาวราวทางวาจา x̄ S.D. แปลคา 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการใชถอยคําไมสุภาพ 

พูดจาหยาบคาย 

3.41 1.265 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการแสดงทาทาง

รังเกียจ หลบหนา 

3.08 1.277 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมบังคับผูอ่ืนใหกระทํา

ในสิง่ที่ตนเองตองการ 

3.03 1.417 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการพูดจาขมขู บังคับ

ผูอื่นใหเกรงกลัวในตนเอง 

3.00 1.420 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมกรีดรอง สงเสียงดัง

เม่ือไมพอใจ 

3.06 1.410 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหแสดงพฤติกรรมกลาโตเถียงผูใหญ 3.24 1.327 ปานกลาง 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการแสดงออก

ตารางที่ 4.9 (ตอ): ที่ตารางท่ีไมเหมาะสมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรม 

ตารางที่ 4.9 (ตอ): กาวราวทางวาจา  

พฤติกรรมกาวราวทางวาจา x ̄ S.D. แปลคา 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหมีพฤติกรรมนินทาผูอื่นลับหลัง 3.08 1.424 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการพูดจาเสียดสี ดถููก 3.18 1.376 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมการพูดจายั่วยุใหหมู

คณะแตกราว 

3.01 1.393 ปานกลาง 

ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิดพฤติกรรมลอเลียนผูอ่ืน เชน ปม

ดอย หรือชื่อพอแม 

3.10 1.417 ปานกลาง 

รวม 3.12 1.244 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.9 การวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมกาวราวทางวาจา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.12 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  1.244 แปลผลอยูในระดบัปานกลาง 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชถอยคําไมสุภาพ พูดจาหยาบคาย 

มีคาเฉลี่ย 3.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.265 แปลผลอยูในระดับปานกลาง อันดับท่ีสอง พฤติกรรม

กลาโตเถียงผูใหญ มีคาเฉลี่ย 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.327 แปลผลในระดับปานกลาง อันดับท่ี

สาม พฤติกรรมการพูดจาเสียดสี ดูถูก มีคาเฉลี่ย 3.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.376 แปลผลใน

ระดับปานกลาง อันดับที่สี่ พฤติกรรมลอเลียนผูอ่ืน เชน ปมดอย หรือชื่อพอแม มีคาเฉลี่ย 3.10 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.417 แปลผลในระดับปานกลาง อันดับที่หา มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ พฤติกรรมการ

แสดงทาทางรังเกียจ หลบหนา และพฤติกรรมนินทาผูอ่ืนลับหลัง มคีาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.277 และ 1.424 แปลผลในระดับปานกลาง อันดับที่หก พฤติกรรมกรีดรอง สงเสียงดัง

เมื่อไมพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.410 แปลผลในระดับปานกลาง อันดับที่เจ็ด 

พฤติกรรมบังคับผูอ่ืนใหกระทําในสิ่งที่ตนเองตองการ มีคาเฉลี่ย 3.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.417  

แปลผลในระดับปานกลาง อันดับที่แปด พฤติกรรมการพูดจายั่วยุใหหมูคณะแตกราว มีคาเฉลี่ย 3.01 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.393 แปลผลในระดับปานกลาง และอันดบัสุดทาย พฤติกรรมการพูดจา

ขมขู บังคับผูอ่ืนใหเกรงกลัวในตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.420 แปลผลในระดับ

ปานกลาง ตามลําดับ 

4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 การตั้งสมมติฐานโดยใช ขอสมมติฐานคือปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 4.10: ทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดาน

ตารางที่ 4.10: บุคลิกภาพและจิตวิทยา ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุม

ตารางที่ 4.10: วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ปจจัยดานบุคลิกภาพและ

จิตวิทยา 

พฤติกรรมการแสดงออกท่ี

ไมเหมาะสม 

ปจจัยดาน

บุคลิกภาพและ

จิตวิทยา 

r 1 .312** 

P-Value  0.001 

N 119 119 

พฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไม

เหมาะสม 

r .312** 1 

P-Value 0.001  

N 119 119 

  

 จากตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานบุคลิกภาพ

และจิตวิทยา มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตมีความสัมพันธในระดบันอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value ≤ 0.01, r=.312)   
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ตารางที่ 4.11: ทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดาน

ตารางที่ 4.10: สภาพความสัมพันธทางสังคม ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม

ตารางที่ 4.10: ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ปจจัยดานสภาพ

ความสัมพันธทางสังคม 

พฤติกรรมการแสดงออกท่ี

ไมเหมาะสม 

ปจจัยดานสภาพ

ความสัมพันธทาง

สังคม 

r 1 .523** 

P-Value  0.000 

N 119 119 

พฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไม

เหมาะสม 

r .523** 1 

P-Value 0.000  

N 119 119 

 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานสภาพ

ความสัมพันธทางสงัคม มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร แตมีความสัมพันธในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value ≤ 0.01, 

r=.523)  

ตารางที่ 4.12: ทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดาน

ตารางที่ 4.10: สภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมตาราง

ตารางที่ 4.10: เหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ปจจัยดานสภาพแวดลอม

นอกระบบการสื่อสาร 

พฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมเหมาะสม 

ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมนอก

ระบบการสื่อสาร 

r 1 .684** 

P-Value  0.000 

N 119 119 

พฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไม

เหมาะสม 

r .684** 1 

P-Value 0.000  

N 119 119 
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 จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดาน

สภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตมีความสัมพันธในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value ≤ 

0.01, r=.684) 

ตารางที่ 4.13: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

ตัวแปรดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล สงผลตอพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ตัวแปรดานสภาพความสัมพันธทางสังคม สงผลตอพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ตัวแปรดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร สงผลตอพฤติกรรม

การแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 จากตารางที่ 4.13 จึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยไดวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอ

บน YouTube ในดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล ดานสภาพความสัมพันธทางสังคม ดาน

สภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร และพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุน ใน

เขตกรุงเทพมหานครนั้นมีความสัมพันธ และมีความสอดคลองกันกับสมมติฐานการวิจัย 

 

 

 

  



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่องปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติพื้นฐาน 

ไดแก คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ

สมมติฐาน จํานวนทั้งสิ้น 119 ชุด โดยมีวัตถุประสงค คือ  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube กับพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไดสรปุผลการวิจัยไวดังนี้ 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 19 – 21 ป ศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท 

5.2 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube  

 จากการศึกษาปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube พบวามากที่สุดคือ ดาน

สภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล และดาน

สภาพความสัมพันธทางสังคม สําหรับรายละเอียดยอยในแตละดานมีดังนี้ 

 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร โดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดโดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ย พบวา มากที่สุดคือ 

เนื้อหาความนาสนใจของสื่อ รองลงมาคือ ประสิทธิผลของภาษาที่เขาใจงายเหมาะกับการรับรูขอมูล 

ขาวสาร รองลงมาคือ ขอมูล ขาวสารที่มีประสิทธิผลสามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางถูกตอง รองลงมา
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คือ การตอบสนองของเนื้อหาท่ีเปดรับ และสุดทายคือ ลักษณะที่แตกตางกัน เชน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได เปนตน 

 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานบุคลิกภาพและจิตวทิยาสวนบุคคล โดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดโดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ย พบวา มากที่สุดคือ 

แรงจูงใจสวนบุคคล รองลงมาคือ กระบวนการรับรู ประสบการณ หรือความรูเดิม รองลงมาคือ ระดับ

สติปญญา ความคดิ ทัศนคติ รองลงมาคือ การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยู และสุดทายคือ 

การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานสภาพความสมัพันธทางสังคม โดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดโดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ย พบวา มากที่สุดคือ  

สิ่งท่ีสังคมกําลังเปนที่นิยม/กระแส รองลงมาคือ ความตองการคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ 

รองลงมาคือ คําแนะนําของเพ่ือน รองลงมาคือ คําแนะนําของบุคคลที่มีชื่อเสียง และสุดทายคอื  

ความตองการมีพฤติกรรมเพ่ือเปนท่ียอมรับของกลุม 

5.3 พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวา มากที่สุดคือ พฤติกรรมกาวราวทางวาจา และพฤติกรรมกาวราวทางกาย สําหรบัรายละเอียด

ยอยในแตละพฤติกรรมมีดังนี้ 

 พฤติกรรมกาวราวทางวาจา โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

รายละเอียดโดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ย พบวา มากที่สุดคือ การใชถอยคําไมสุภาพ พูดจาหยาบคาย 

รองลงมาคือ กลาโตเตียงผูใหญ รองลงมาคือ การพูดจาเสียดสี ดูถูก รองลงมาคือ ลอเลียนผูอ่ืน เชน 

ปมดอย หรือชื่อพอแม รองลงมาคือ การแสดงทาทางรังเกียจ หลบหนา และนินทาผูอ่ืนลับหลัง 

รองลงมาคือ กรีดรอง สงเสียงดังเมื่อไมพอใจ รองลงมาคือ บังคับใหผูอ่ืนกระทําในสิ่งท่ีตนเองตองการ 

รองลงมาคือ การพูดจายั่วยุใหหมูคณะแตกราว และสุดทายคือ การพูดจาขมขู บังคบัใหผูอ่ืนเกรงกลัว

ในตนเอง 

 พฤติกรรมกาวราวทางกาย โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

รายละเอียดโดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ย พบวา มากที่สุดคือ สรางความเดือดรอนแกผูอื่น เชน แกลง

เอาของไปซอน รังแกผูอ่ืนจนไดรับบาดเจ็บ รองลงมาคือ การทํารายผูอ่ืนโดยรางกายของตน เชน ตี 
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เตะ ตอย ผลัก กัด และเพิกเฉย เมินตอบุคคลที่ไมพอใจ รองลงมาคือ กีดกันไมใหเขารวมกลุม 

รองลงมาคือ การทําลายสิ่งของของตนเอง รองลงมาคือ การเลียนแบบทาทางความผดิปกติหรือ

ขอบกพรองของผูอ่ืน รองลงมาคือ การขวางปาสิ่งของใสผูอื่น และทําลายสิ่งของสาธารณะ เชน  

ขีดเขียนโตะ กําแพง สุดทายคือ การทําลายสิ่งของผูอ่ืน และการทํารายตนเอง 

5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 5.4.1 สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยา ดานสภาพ

ความสัมพันธทางสงัคม ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร และพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม

เหมาะสม มีความสัมพันธกัน 

 5.4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยา พบวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดานบุคลิกภาพ

และจิตวิทยา มีความสัมพันธเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม

เหมาะสมในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.1 

 ดานสภาพความสัมพันธทางสังคม พบวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ดาน

สภาพความสัมพันธทางสังคม มีความสมัพันธเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหเกิดพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ไมเหมาะสมในทิศทางเดยีวกัน ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.1 

 ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร พบวา ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube 

ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร มีความสมัพันธเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหเกิด

พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.1 

5.5 อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบประเด็นที่นาสนใจและสามารถนํามาอภิปราย

ผลไดดังนี้ 

 5.5.1 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube  

 ปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยการเปดรับ

สื่อนั้นมีหลายดาน ซึ่งในแตละดาน พบวา มากที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร  
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เปนอันดับแรก ที่กลุมตัวอยางเห็นวาเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมมาก

ที่สุด เนื่องจากเปนปจจัยที่เกิดจากความรูสึกนึกคดิ ความตองการสวนตัวของผูเปดรบัสื่อ ซึ่งมีความ

สอดคลองกับ แนวคิดของ Klapper (1960, p. 19) ที่ไดสรุปวา คนสวนใหญมีแนวโนมที่จะเลือก

เปดรับขอมูลขาวสารที่มีเนื้อหา ความนาสนใจ ที่ตรงกับทัศนคติของตนเอง และจะหลีกเลี่ยงขอมูล

ขาวสารท่ีจะขัดแยงกับความสนใจ และทัศนคติของตนเอง ซึ่งคลอดคลองกับงานวิจัยของ นนทนที    

พิยะกูล (2546) ที่ไดทําการศึกษาผลของความตองการสวนบุคคล และเพศที่มตีอการเลือกลักษณะ

องคกรที่ตองการรวมงานดวย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงไมตองการที่จะทํางาน

ในองคการที่มีความเหลื่อมลํ้าของอํานาจสูง ตองการที่จะประสบความสําเรจ็สูง ทํางานในองคที่มี

ความเหลื่อมลํ้าของอํานาจตํ่า มีไมตรสีัมพันธสูง ตามความตองการของแตละบุคคล 

 รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล ที่กลุมตัวอยางเห็นวาเปนปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมเปนอันดับตอมา เนื่องจาก มนุษยเรามีความแตกตางเฉพาะ

บุคคลอยางมากทั้งเรื่องของการเลี้ยงดู การดํารงชีวิต ประสบการณ และนิสัยสวนตัว สอดคลองกับ

แนวคิดของ Wibur Schramm (1962) ที่ไดกลาววา ประสบการณของผูเปดรับสื่อ ขาวสาร นั้น

แตกตางกันไปตามวิถีชีวิตของบุคคล จะมีการแสวงหา และประเมนิประโยชนของเนื้อที่จะไดรับ   

เพื่อตอบสนองจุดประสงคของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณทวี และพิชชาภา           

ยางเดิม (2559) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางดานจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ

ยี่หอ Converse ภายใตการแขงขันดานนวัตกรรมของผูบริโภคในกลุม Gen Y ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางเลือกซื้อรองเทาที่มีรูปแบบเปนที่นิยม พบเห็นไดบอย หรือเคยไดใชประโยชน สามารถใส

เลนกีฬาและเปนรองเทาแฟชั่นได สวนหนึ่งคือปจจัยดานจิทยาวิทยา คือการท่ีกลุมตัวอยางรับรู

ขาวสารตัวสินคา มีทัศนคติที่ดีตอสินคา และสินคาสามารถตอบสนองความตองการตรงตาม

บุคลิกภาพของกลุมตัวอยาง 

 และสุดทายคือ ดานสภาพความสัมพันธทางสังคม โดยกลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยดานนี้ไมใช

ปจจัยหลักที่สงผลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง เนื่องจากปจจัยดานนี้เปนสิ่งที่มาจากภายนอกใน

สังคม บุคคลใกลชิด บุคคลสําคัญ มิใชมาจากภายในตัวของกลุมตัวอยางเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Levine & Moreland (2004) ที่ไดกลาวถึงการคลอยตามกลุมวา เปนการกระทําที่ไดรบัอิทธิพล 

ความคดิ ทัศนคติจากบุคคลอ่ืน มีความสําคัญมากพอตอความตั้งใจ มีบทบาทกับกลุมตัวอยางเอง
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นับวาเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยชนก รัตโน (2560) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง

อิทธิพลของทัศคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อ

เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี

ความเชื่อเก่ียวกับกลุมอางอิง หากเพ่ือนหรือบุคคลสําคัญเปนคนแนะนํา หรือเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง/

ดารา โฆษณาแนะนาํ และเชื่อในบทวิจารณ หากเปนในทางลบก็ทําใหไมเลือกซื้อ  

 5.5.2 พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยพฤติกรรมการแสดงออกนั้นมีหลายแบบ โดยทั้งน้ีเปนพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม โดย

จะใชคํากลาวแทนวา พฤติกรรมกาวราว ซึ่งพบวา มากที่สุดคือ พฤติกรรมการแสดงออกทางวาจา 

โดยเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนคําพูด หรือการแสดงออกทางสหีนาที่กอใหเกิดความเจ็บปวด 

เสียดแทง สงผลตอความรูสึกของผูอ่ืนในทางลบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Tremblay (2004) ท่ี

กลาววา พฤติกรรมกาวราวทางวาจาเปนพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อตอบสนองทางอารมณจากบุคคลที่

ทําใหรูสึกไมพอใจ ขัดใจ และพฤติกรรมเหลานี้ยังสามารถเรียนรูไดจากสิ่งเราจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ 

ตัวของกลุมเปาหมายนั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร ไชยเชนทร (2552) ที่ไดทําการศึกษา

เรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนหญิงชวงชั้นท่ี 3 โรงเรยีนในสังกัดเขต

พ้ืนที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางในชวงวัยนี้เปนชวงท่ีกําลังพัฒนา

ดานสติปญญาเปนไปอยางรวดเรว็ และพยายามเอาแบบอยางพฤติกรรมจากบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ ที่ตน

เห็นวาดี ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจไดมาจากประสบการณของตนเองที่ไดพบเจอ หรือมาจากคนใกลชิดใน

ครอบครัว เพ่ือนหรือบุคคลรอบขาง สื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน ละคร ภาพยนตร รายการโทรทัศน หรือ

แมแตในอินเทอรเน็ต ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีอยูรอบตัวกลุมตัวอยางมาตั้งแตเล็กจนโต จึงมีอิทธิพลหลอ

หลอมทางดานอารมณ จิตใจ อุปนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยประสบการณตาง ๆ ของกลุม

ตัวอยางจะทําใหกลุมตัวอยางแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจาออกมาสูสังคมภายนอก  

 และพฤติกรรมกาวราวทางกาย เปนอันดับตอมา โดยเปนพฤติกรรมที่แสดงออกที่รุนแรงโดย

การใชสิ่งของหรอือวัยวะของรายกายที่สามารถทําใหตนเองและผูอื่นเกิดการบาดเจ็บ หรอืสิ่งของ

ไดรบัความเสียดาย ซึ่งสอดคลองกับ Tremblay (2008) ที่กลาววา พฤตกิรรมกาวราวทางกายเปน

พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปนการตอบสนองตอสิ่งท่ีกระตุนใหมีอารมณโกรธ หรอืเกิดความไมพอใจ 

คับของใจ สงผลใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บ เดือดรอน หรือสิ่งของเกิดความเสียหาย  
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล สุวิมล (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษา

อาชีวะเก่ียวกับพฤติกรรมกาวราวรนุแรงของวัยรุนไทย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นวา สาเหตุมาจากการถูกกระทําอยางรนุแรงจากกลุมอ่ืนมากอน ทําใหเกิดอารมณโกรธ  

และมีความคิดที่จะตองเอาคืน (แกแคน)  

5.6 ขอเสนอแนะ 

 5.6.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 สื่อวิดีโอในปจจุบันน้ันมีความหลากหลาย และสามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็ว 

สามารถเขาถึงกลุมคนไดทุกเพศ ทุกวัย เปนสื่อที่ควบคุมไดยาก ทั้งในเรื่องของการแสดงออกที่

เหมาะสมหรือไมเหมาะสมนั้น ทําใหกลุมผูเปดรับสื่อวิดีโอสามารถเขาถึงไดตามอัธยาศัย ตามความ

ตองการสวนบุคคล หรือตามคําแนะนําของกลุมบุคคล หรือที่กําลังเปนกระแส/นิยมในสังคม โดยไม

คํานึงถึงผลเสียที่ตามมา ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ผานการซมึซับ จดจํา จนไปสูการ

เลียนแบบ และอาจมองวาสิ่งท่ีตนไดกระทํานั้นเปนเรื่องปกติ ที่ใครก็ทํากัน 

 5.6.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 เพื่อใหผลการศึกษาครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้น อันเปนประโยชนในการ

อธิบายปรากฎการณปจจัยการเปดรับสื่อกับพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงขอ

เสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยางกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานคร 

เปนตัวอยางภายในจังหวัดเทานั้น ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษากลุมตัวอยางที่เปน

เด็กเล็ก ปฐมวัย หรือเด็กในจังหวัดอ่ืน ๆ เปนตน เนื่องจากเทคโนโลยี สื่อ ในปจจุบันสามารถเขาถึงได

ทุกสถานท่ีและทุกชวงวัย 

 2. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเจาะจงสื่อวิดีโอบน YouTube เพียงสื่อเดียวที่จะสงผล

ตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาสื่อชองทาง   

อ่ืน ๆ เชน TikTok, Facebook หรือเว็บไซตท่ีมีการเผยแพรคลิปวิดีโอตาง ๆ เปนตน 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง: ปจจัยการเปดรบัสื่อวิดีโอบน YouTube ที่มผีลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร         

คําชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร   

 แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้      

 สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากร       

 สวนท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube    

 สวนท่ี 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม 

 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงมากที่สุด ผูวิจัยขอความรวมมือจากทาน

กรุณากรอกแบบสอบถาม ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากร                      

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน      ตรงตามความจริงและโปรดตอบทุกคําถาม 

1. เพศ 

ชาย    หญิง 

2. อายุ 

 11 – 14    15 – 18    19 – 21 

3. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน  

 มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา  อุดมศึกษาหรือเทียบเทา 
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4. รายไดตอเดือน 

 ตํ่ากวา 5,000 บาท    5,001 – 10,000 บาท  

  10,001 – 15,000 บาท    15,001 บาทขึ้นไป 

สวนที่ 2 ขอมูลดานปจจัยการเปดรับสื่อวิดีโอบน YouTube 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอ ปจจัยการเปดรับสื่อ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล 

1 การเปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากการอบรมเลี้ยงดูของ

ครอบครัวตนเอง 

     

2 การเปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากการดํารงชีวิตใน

สภาพแวดลอมที่ตนเองอาศัยอยู 

     

3 การเปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากระดับสติปญญา ความคิด 

ทัศนคติ  

     

4 การเปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากกระบวนการรับรู 

ประสบการณหรือความรูเดิม 

     

5 การเปดรบัสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากแรงจูงใจสวนบุคคล 
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ขอ ปจจัยการเปดรับสื่อ เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม 

1 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากสิ่งที่สังคมกําลังเปนที่นิยม/

กระแส 

     

2 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากคําแนะนําของเพ่ือน 

     

3 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากคําแนะนําของบุคคลที่มี

ชื่อเสียง 

     

4 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากความตองการคลอยตามกลุม

ในแงความคิด ทัศนคติ 

     

5 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากความตองการมีพฤติกรรมเพื่อ

เปนท่ียอมรับของกลุม 
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ขอ ปจจัยการเปดรับสื่อ เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร 

1 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากลักษณะที่แตกตางกัน เชน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได เปนตน 

     

2 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากเนื้อหา ความนาสนใจของสื่อ 

     

3 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากการตอบสนองของเนื้อหาที่

เปดรับ 

     

4 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากประสิทธิผลของภาษาที่เขาใจ

งายเหมาะกับการรับรูขอมูล ขาวสาร 

     

5 การเปดรับสื่อวิดีโอ YouTube มา

จากขอมูล ขาวสารที่มีประสิทธิผล

สามารถนําไปปฏิบัตใิชไดอยาง

ถูกตอง 
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สวนที่ 3 ดานพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอ พฤติกรรมการแสดงออก เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

พฤติกรรมกาวราวทางกาย 

1 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการทําลายสิ่งของของ

ตนเอง 

     

2 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการทําลายสิ่งของผูอ่ืน 

     

3 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการทํารายตนเอง 

     

4 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการทํารายผูอ่ืนโดย

รางกายของตน เชน ตี เตะ ตอย 

ผลัก กัด 

     

5 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการขวางปาสิ่งของใส

ผูอื่น 

     

6 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการเลียนแบบทาทาง 

ความผิดปกติหรือขอบกพรองของ

ผูอื่น 

     

7 ผลจากการเปดรบัสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมเพิกเฉย เมินตอบุคคลท่ี

ไมพอใจ 

     

8 ผลจากการเปดรบัส่ือเกิด

พฤติกรรมกีดกันไมใหเขารวมกลุม 
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ขอ พฤติกรรมการแสดงออก เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

9 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมทําลายสิ่งของสาธารณะ

เชน ขีดเขียนโตะ กําแพง 

     

10 ผลจากการเปดรับสื่อทาํใหเกิด

พฤติกรรมสรางความเดอืดรอนแก

ผูอื่น เชน แกลงเอาของไปซอน 

รังแกผูอ่ืนจนไดรับบาดเจ็บ 

     

พฤติกรรมกาวราวทางวาจา 

1 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการใชถอยคําไมสุภาพ 

พูดจาหยาบคาย 

     

2 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการแสดงทาทางรังเกียจ 

หลบหนา  

     

3 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมบังคับผูอ่ืนใหกระทําในส่ิง

ท่ีตนเองตองการ 

     

4 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการพูดจาขมขู บังคับ

ผูอื่นใหเกรงกลัวในตนเอง 

     

5 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมกรีดรอง สงเสียงดังเมื่อไม

พอใจ 

     

6 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหแสดง

พฤติกรรมกลาโตเถียงผูใหญ 

     

7 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหมี

พฤติกรรมนนิทาผูอ่ืนลับหลัง 

     



73 
 

ขอ พฤติกรรมการแสดงออก เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

8 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการพูดจาเสียดสี ดูถูก 

     

9 ผลจากการเปดรับสื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการพูดจายั่วยุใหหมูคณะ

แตกราว 

     

10 ผลจากการเปดรับสื่อทาํใหเกิด

พฤติกรรมลอเลียนผูอ่ืน เชน ปม

ดอย หรือชื่อพอแม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

      ประวัติผูเขียน 

ชื่อ นามสกุล     ณีรนุช แกวเนิน 

อีเมล      neeranuch.kaew@bumail.net 

ประวัติการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑติ    

      สาขาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  
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