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บทคดัย่อ 

 
 การค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
นกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ท่ีก าลงัศึกษาอยู ่โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยล่ะ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะห์ความแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุ่ม 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ถา้
พบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD (Least Significant Difference)  
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (54.75) ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 (24.50) และมีค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง มากกวา่ 2,500 บาทข้ึนไป 
(33.75) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวนชัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อวนั 2 - 3 ชัว่โมง 
(51.50) เวบ็ไซตท่ี์เขา้ใชง้านบ่อย Google (29.6) ความสนใจในอินเทอร์เน็ต ดา้นความบนัเทิง (72.75) 
และช่วงเวลาท่ีใช้งาน 18.00 - 20.00 (75.50) การทดสอบสมมติฐานท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามเพศ ด้านความเป็นเจา้ของ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.036 
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง ดา้นความเป็นส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 
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ABSTRACT 

 
 The independent study was carried out to investigate the ethics on internet usage among 
the high school students of Suankularbwittayalai Rangsit School.  The questionnaire was used as the 
data gathering instrument. The statistics used for data analysis comprised Percentage, Mean, 
Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, and Least Significant 
Differences (LSD). 
 The results of the study demonstrated that most respondents were female (54.75%), were 
studying in Mathayom 4 (24.50%), the monthly expenses supported by their parents was more than 
2,500 Baht (33.75%). According to the internet usage behavior, the study showed that the internet 
was used 2-3 hours per day (51.50), the frequent viewing website was Google (29.60), the students 
used the internet for entertainment (72.75%), and the internet was used between 18.00-20.00 hours 
(75.50%). The hypothesis test performed at 0.05 level of significance on the internet usage behavior 
classified by age on the possession aspect showed significance at 0.036, while classified by monthly 
expenses supported by parents on the privacy aspect, the study indicated significance at 0.017. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกทุกวนัน้ีมีผู ้ใช ้อินเทอร์เ น็ตมีเ ป็นจ านวนมากและเพิ่มข้ึนทุกวนั การใช ้งานระบบ

เครือขา่ยท่ีออนไลน์และสง่ขา่วสารถึงกนัยอ่มมผูีท่ี้มคีวามประพฤติไมดี่ปะปนและสร้างปัญหาให้กบั
ผูใ้ชอ่ื้นอยูเ่สมอ และผูใ้ชง้านอินเทอร์เ น็ตกลุม่ หน่ึง ท่ีส าคัญก็คือ กลุม่นักเ รียน เพราะคนกลุม่น้ีมี
สังคมท่ีหลากหลาย ทั้งชว่งอายุ วฒุิภาวะในการตดัสินใจ จากในหลาย ๆ คร้ัง กรณี นักเ รียน มีการใช ้
งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ในทางท่ีผิดพระราชบญัญติัการใชค้อมพิวเตอร์ และนับวนัจะมีจ านวนเพิ่ม
มากข้ึน ดว้ยระบบอินเทอร์เน็ตงา่ยตอ่การเขา้ถึง ท าให้นักเรียนสามารถกระท าพฤติกรรมบางอยา่งโดย
ไมค่ านึงถึงจริยธรรม ความเหมาะสมของชว่งอายุวยั ปัญหาท่ีตามากคื็อ การใช ้งานอินเ ทอร์เ น็ตในทาง
ท่ีผิดกฎหมาย อีกหน่ึงปัญหาอาจเกดิจากขาดความเอาใจใสจ่ากผู้ปกครอง ท่ีไมม่ีเวลาในการเอาใ จใส่
บุตรหลาน เพราะตอ้งท างานหาเล้ียงครอบครัว เด็กบางกลุม่จึงหันไปพึ่ งระบบอินเ ทอร์เ น็ตจนสร้าง
โลกส่วนตัว ข้ึนมาเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหายไป สังคมออนไลน์  (Social Network)  ก็คือ กลุม่คน
เสมอืนจริง (Virtual group) ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากผูใ้ชง้าน (User) โดยไมส่ามรถรู้ได้วา่ผู ้ใช ้งานมีตัวตน
อยูบ่นโลก ท าให้เกดิการกระท าผิดผา่นระบบสังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึนโดยการสืบหาผู้กระท าผิดได้
ยาก เพราะข้อมูลพื้นฐานอาจถูกสร้า ง ข้ึนจากการใช ้ข้อมูลท่ีแอบอ้าง ข้ึนมา เพื่อการกระท าผิด
โดยเฉพาะ กลุม่ท่ีโดนหลอกลวงจะเ ป็นกลุม่ท่ีมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ไมถึ่ง ท าให้ทุกวนั น้ี
จริยธรรมถูกพดูถึงแตไ่มส่ามารถปฏิบติัได้จริง  

จริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ ถูกพดูถึงบอ่ยคร้ัง ข้ึนเพราะมีการกระท าผิดพระราชบัญญัติ
การใชค้อมพิวเตอร์ ทั้งเร่ืองการลิขสิทธ์ิทางปัญญา ทั้งท่ีผูถื้อลิขสิทธ์ิไมไ่ด้อนุญาต จะพบบอ่ยในโลก
อินเทอร์เน็ต มกีารแพรห่ลายอยา่งเดน่ช ัดและไมม่ีการควบคุมจนผู้ผลิตผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
หมดก  าลงัใจสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพราะท าออกมากโ็ดนขโมยผลงาน ถ้าพ ูดถึงจริยธรรม  (Ethics) 
กคื็อการจ าแนกแยกแยะวา่ส่ิงไหนถูกและส่ิงไหนผิด หากจะอธิบายอยา่งง ่าย ๆ แล้ว จริยธรรม 
หมายถึง การแยกส่ิงถูกจากผิด ดีจากเลว มาจากค า  2 ค าคือ จริย กบั ธรรม  ซ่ึงแปลตามศัพท์ คือ จริยะ 
แปลวา่ ความประพฤติ กริิยาท่ีควรประพฤติ ค าวา่ ธรรม แปลวา่ คุณความดี ค าส่ังสอนในศาสนา หลัก
ปฏิบติัในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื่อเอาค า  จริยะ มาตอ่กบัค าวา่ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ธรรม เป็นจริยธรรม แปลเอาความหมายวา่ กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงท่ีเ ป็น
แนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ  ซ่ึง ในระบบอินเทอร์เ น็ตก็มี จริยธรรมการใช ้คอมพิวเตอ ร์ 
เหมอืนกนั กฎเกณฑ์การใชง้านภายในเครือขา่ย  เพื่อให้สมาชิกในเครือขา่ยของ ตนยึดถือ ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และไดรั้บประโยชน์สูงสุด และยึดถือปฏิบติัตาม แตเ่ราไมส่ามารถรู้หรือทราบได้วา่ผู ้ใช ้งาน
จะปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีไดต้ั้งไวม้ากน้อยเพียงใด  

ดว้ยเหตุน้ี ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตของกลุม่
นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต ถึงการใชง้านอินเทอร์เ น็ตในชีวิตประจ าวนั
วา่มพีฤติกรรมเชน่ใด อนัจะสง่ผลให้มกีารพฒันาดา้นจริยธรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

จากท่ีเคยศึกษาจบการศึกษามาจาก โรงเ รียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นั้ น ผู ้วิจัยได้
สัง เกตวา่ ภายในโรงเ รียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีพฤติกรรมการใช ้งานอินเท อร์เ น็ต ท่ี
หลากหลาย และแตกตา่งกนั ในปัจจุบนัพฤติกรรมและจริยธรรมจะเปล่ียนไปตามยุคตามสมยั 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัจริยธรรมในการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียน โรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั รังสิต 
 2. ท าให้ทราบแนวคิดเชิงจริยธรรมของนักเรียน เกีย่วการใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต 
ขอบเขตของการวจิยั 
ในการการศึกษาคร้ังน้ี จ ากดัเขตการศึกษาในโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต 

 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่

1.1 นักเรียนโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต 
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อายุ 
1.1.3 ระดบัช ั้นการศึกษา 
1.1.4 คา่ใชจ้า่ย 

1.2 พฤติกรรมการใชง้านของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 สภาพแวดลอ้ม 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
2.1 จริยธรรมของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่จริยธรรมการใชก้ารใช ้งานอินเทอร์เ น็ต

แตกตา่งกนั 

2. พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตมคีวามสัมพนัธ์กบัจริยธรรมในการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนัมผีลตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตแตกตา่ง

กนั 

 

1.4 ค าจ ากัดในการวิจัย 

 จริยธรรม  หมายถึง  จริยธรรม หมายถึง การแยกส่ิงถูกจากผิด ดีจากเลว มาจากค า 2 ค าคือ  
จริยะ กบั ธรรม ซ่ึงแปลตามศพัท์ คือ จริยะ แปลวา่ ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ ค าวา่ ธรรม 
แปลวา่ คณุความดี ค าส่ังสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความ
ถูกตอ้ง กฎเกณฑ์ เมือ่เอาค า จริยะ มาตอ่กบัค าวา่ ธรรม เป็นจริยธรรม แปลเอาความหมายวา่ กฎเกณฑ์
แหง่ความประพฤติ หรือหลกัความจริงท่ีเป็นแนวทางแหง่ความประพฤติปฏิบัติ 
 อินเทอร์เน็ต  หมายถึง เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ ่ท่ีมีการเชื่อมตอ่ระหวา่งเครือขา่ย
หลาย ๆ เครือขา่ยทัว่โลก ผูใ้ชเ้ครือขา่ยน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิเชน่ อีเมล์ เว็บ
บอร์ด และสามารถสืบคน้ขอ้มลูและขา่วสารตา่ง ๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมาใชไ้ด ้
 สังคมออนไลน์  หมายถึง  คนในสังคมหรือผูค้นตา่ง  ๆ ใช ้ในการโต้ตอบกนักบัส่วนอ่ืน  ๆ 
โดยทัว่ไปบนเวลิด์ไวด์เว็บ ผู ้คนมากมายมารวมตัวกนัมีความสนใจท่ีมีร่วมกนั แตก่็ยังมีหลายวิธีท่ี
ผูค้นในสังคมใชก้นัในทุกวนัน้ี ประเภทแรกของสังคมเว็บไซต์ออนไลน์ท่ีท าข้ึนคือ “คนเป็นส่วน
ส าคัญของเว็บไซต์” เชน่ Bebo, Facebook และ MySpace เว็บไซต์ดังกลา่วจะส่ง เสริมผู้คนเป็น
จุดส าคญัของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การกระท าเชน่น้ี  identity ออนไลน์ (และโปรไฟล์) ถูกสร้าง
โดยผูใ้ชแ้ตล่ะคนในหลายรูปแบบคลา้ยกบัหนังสือเดินทาง  
 กลุม่คนเสมอืนจริง  หมายถึง  กลุม่คนอาจจะได้พบกนัโดยตรงหรือไมก่็ได้ แตม่ีโอกาส
ส่ือสารกนัดว้ยถอ้ยค าภาษา และความคิดผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ กลุม่คนเชน่น้ี ถือเ ป็น "ช ุมชนใน
รูปแบบใหม"่ 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- ดา้นความเป็นส่วนตวั 

- ดา้นความถูกตอ้ง 

- การเขา้ถึงขอ้มูล 

- ดา้นความเป็นเจ้าของ 

ด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ 

 
ด้านพฤติกรรม 

- เพศ 

- ระดบัช ัน้การศึกษา 

- คา่ใชจ่้ายตอ่เดือนทีไ่ดร้บัจาก

ผูป้กครอง 

- จ านวนช ัว่โมงการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตตอ่วนั 

- เวบ็ไซตท์ีเ่ขา้ใชง้านบอ่ย 

- ความสนใจในอินเทอร์เน็ต 

- ชว่งเวลาทีใ่ชง้าน 

ประชากรศาสตร์ 

- ดา้นความเป็นส่วนตวั 

- ดา้นความถูกตอ้ง 

- การเขา้ถึงขอ้มูล 

- ดา้นความเป็นเจ้าของ 

- ทีพ่กัอาศยั 

- บคุคลทีพ่กัอาศยัดว้ย 

- สถานทางครอบครวั 

- รายไดค้รอบครวัตอ่ปี 

ด้านสภาพแวดล้อม 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลัย รั งสิต ด้านจริยธรรม

การใชง้านอินเทอร์เน็ต 

2.ท าให้ทราบแนวคิดเชิงจริยธรรมและจิตส านึกของ นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

รังสิต ท่ีมตีอ่การใชง้านอินเทอร์เน็ตในชีวติประจ าวนั 

3.น าเสนอผลงานตอ่ผูบ้ริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต น าการศึกษาไปใช ้จัด

หลกัสูตรอบรมดา้นจริยธรรม เพื่อนักเรียนจะไดม้จีริยธรรมเพิ่มข้ึน 

 



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การศึกษา จริยธรรมการใชง้านอินเตอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลัย รังสิต ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และเ รียบเ รียงน าเสนอ
สาระส าคญัท่ีใชป้ระกอบ ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฏีประชากรศาสตร์ 
2.2 ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัจริยธรรม 
2.3 ความหมายพฤติกรรมมนุษย์ 
2.4 อินเทอร์เน็ต 
2.5 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

 
2.1 ทฤษฏปีระชากรศาสตร์ 

ทฤษฎีประชากร คือ ทฤษฎีท่ีสร้าง ข้ึนมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ และพฤติกรรมทาง
ประชากร ในลกัษณะตา่ง ๆ ทฤษฎีประชากรมอียูห่ลายทฤษฎี แตล่ะทฤษฎีจะอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ประชากร แตกตา่งกนัออกไปตามภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ในยุคนั้ น  ๆ ทฤษฎีประชากร 
และแนวคิดดา้นประชากร มดีงัน้ี 

2.1.1 แนวคิดสมัยโบราณ และสมัยกลางเกี่ยวกับประชากร 
แนวคิดน้ีสนับสนุนการเพิ่มจ านวนประชากร สง่เสริมให้มอีตัราเกิดสูง เพราะในชว่งเวลา

นั้น อนัตรายจากความอดอยาก โรคระบาด และสงครามอยูใ่นระดับสูง และหากเมื่อมีประชากรมาก
เกนิไป จะแกไ้ขดว้ยการยา้ยถ่ิน การฆา่ทารก หรือการท าแทง้ 

2.1.2 แนวคิดกลุ่มพาณชิย์นิยม 
แนวคิดน้ี เกิดหลังจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 ท่ีเน้นประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และการทหาร จากการท่ีมปีระชากรจ านวนมาก โดยเชื่อวา่ ถ้าจ านวนประชากร
มากข้ึน คนท่ีอยูใ่นวยัแรงงานจะทวจี านวนมากข้ึนตามไปดว้ย ท าให้คา่จา้งแรงงานถูก ต้นทุนการผลิต
ต ่า ไดแ้กแ่นวคิดของบุคคลตอ่ไปน้ี 
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Batero มคีวามเห็นวา่ ตราบใดท่ีอาหารยังอุดมสมบูรณ์ ประชากรมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ ถือเป็นความมัน่คงของประเทศ โดยมปัีจจยัในเร่ืองความยากจน สงคราม และโรคระบาด เ ป็น
ปัจจยัท่ีจ ากดัการเพิ่มประชากร 

Tamber มคีวามเชื่อวา่ ความหนาแนน่ของประชากร จะเป็นพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ 
เพราะประชากรท่ีอยูก่นัอยา่งหนาแนน่ จะตอ้งท างานหนักเพื่อตอ่สู้กบัการมชีีวิตอยู ่

Spengler มคีวามเห็นวา่ มปัีจจยัหลายอยา่ง ท่ีมีผลกระทบตอ่การเพิ่มประชากร เชน่ โรค
ระบาด สงคราม สภาพอากาศ และสาเหตุอ่ืน ๆ เชน่ การท าแทง้ การเล่ือนอายุการแตง่งาน 

อยา่งไรกต็าม แมแ้นวคิดกลุม่พาณิชย์นิยม จะมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนั แตส่่วนใหญ ่ยังมี
แนวคิดหลกัในการสง่เสริมให้มกีารสมรส มบุีตรจ านวนมาก และย้ายถ่ินเข้าประเทศ โดยเฉพาะใน
ระดบัคนงานมฝีีมอื และถ้ามีประชากรมากเกิน ก็ให้จัดส่งไปยังประเทศอาณานิคม หรือมีการท า
สงครามเพื่อแกปั้ญหาความอดอยาก แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดท่ีมุง่ เพิ่มรายได้ประชาชาติ และอ านาจ
เป็นหลกั 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเพิม่ประชากร 
 ภาวะประชากรท่ีมากเกนิไป อาจหมายถึงความหนาแน่น หรืออัตราส่วนของประชากรตอ่
พื้นท่ีอนัจ ากดั หรืออาจหมายถึงอตัราสว่นของประชากรตอ่ส่ิงยงัชีพ ไดแ้ก ่ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัย
การผลิต (เชน่ ทุนท่ีใชใ้นการผลิต การศึกษา การบริการดา้นสุขภาพ และผลผลิต) 
 Thomas Robert Multhus เ ป็นนั กเ ศรษฐศาสตร์ประ ชากรคนแรก ท่ีชี้ ใ ห้เ ห็น ถึง
ความส าคญัของขนาด และการเพิ่มประชากรตอ่ส่ิงยงัชีพ โดยเชื่อวา่ ประชากร มีการเพิ่มในอัตราแบบ
เรขาคณิต คือ เพิ่มทีละเทา่ตวั (1, 2, 4, 8, 16,…) ในขณะท่ีส่ิงยังชีพ เพิ่มข้ึนในอัตราแบบเลขคณิต คือ 
เพิ่มทีละตวั (1, 2, 3, 4, 5,…) ท าให้ประชากร มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเ ร็วกวา่การเพิ่มของส่ิงยัง
ชีพ  ซ่ึงสภาวะเชน่น้ี สามารถควบคมุให้กลับสู่สภาวะสมดุลได ้ โดยใชม้าตรการควบคุม 2 ทางไดแ้ก ่

1.การควบคมุโดยตรง (positive check) คือการเพิ่มอัตราการตาย เชน่ การท าสงคราม การ
เกดิโรคระบาด การขาดแคลนอาหาร ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ดงักลา่ว จะเกิดข้ึนเมื่อส่ิงยังชีพ ไมเ่พียง
พอท่ีจะตอบสนองตอ่การเพิ่มของประชากร และเหตุการณ์น้ี จะด าเนินตอ่ไป จนกระทั่งประชากรลด
จ านวนลงมา อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัส่ิงยงัชีพ 

2.การป้องกนั (negative check) คือ การลดภาวะเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงท าได ้ 2 ลกัษณะคือ 
- การควบคมุทางศีลธรรม (normal restraint) เชน่ การเล่ือนอายุแรกสมรส  งดเวน้การ

มเีพศสัมพนัธ์ 
- การควบคมุท่ีไมถู่กตอ้งตามศีลธรรม (vice) เชน่ การคมุก  าเนิด การท าแทง้ 
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นอกจากน้ียงัมทีฤษฎีของ Karl Marx ไดก้ลา่วถึงปัญหาประชากรไวว้า่ ถ้าพิจารณาในแง ่ของชีววิทยา
แลว้ สภาวะท่ีม ีจะสง่ผลให้ประชากรมากเกนิไปจะไมเ่กดิข้ึน เพราะวา่ส่ิงมีชีวิต จะมีปริมาณท่ีได้ดุลย
ภาพเสมอ เมือ่มปีริมาณมากเกนิไป สภาวการณ์ตา่ง ๆ ตามธรรมชาติ จะท าให้จ านวนการตายเพิ่มข้ึน 
และท าให้จ านวนท่ีเหลือรอดอยู ่ เป็นจ านวนดุลยภาพ (วพิรรณ ประจวบเหมาะ , 2537) 

2.1.4 ทฤษฎขีนาดของประชากรทีเ่หมาะสม  
เป็นแนวคิดในเร่ืองขนาดของประชากรขนาดหน่ึง ในพื้นท่ีหน่ึง และในสภาวการณ์หน่ึง ท่ี

จะท าให้มรีะดบัการครองชีพท่ีดีท่ีสุด เชน่ หากพิจารณาถึงจ านวนประชากร ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในด้าน
การเกษตร กคื็ออัตราท่ีเหมาะสมท่ีสุด ระหวา่งจ านวนประชากรกบัจ านวนเ น้ือท่ีดินท่ีใช ้ในการ
เพาะปลูก ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บผลผลิตสูงสุด อนัเป็นเร่ืองของกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิต   ตอ่มา
ทฤษฎีน้ีไดเ้ปล่ียนมาพิจารณาในเชิงเศรษฐกจิ การมขีนาดของประชากรท่ีเหมาะสมท่ีสุด หมายถึง จาก
สภาวะทางเทคนิค และเศรษฐกจิท่ีมอียูใ่นขณะนั้น ๆ ประชากรท่ีมี ควรอยูใ่นขนาดท่ีจะท าให้ได้ผล
ผลิตตอ่บุคคลสูงสุด รวมทั้งท าให้ประชากร มีระดับการครองชีพดีท่ีสุด ส่วนประเทศใด มีจ านวน
ประชากรต ่ากวา่ขนาดท่ีเหมาะสม กจ็ะมลีกัษณะท่ีเรียกวา่ มีประชากรน้อยเกินไป ( under-population) 
ซ่ึงจะตอ้งหาทางเพิ่มจ านวนประชากร ให้ถึงขนาดท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีหากประเทศใด มีจ านวน
ประชากรมากกวา่ขนาดท่ีเหมาะท่ีสุด กจ็ะกลายเป็นมีประชากรมากเกินไป ( over-population) ซ่ึงควร
จะลดจ านวนประชากรลงมาถึงระดบัขนาดท่ีเหมาะท่ีสุด 

2.1.5 ทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
ทฤษฎีน้ีกลา่วถึง แบบแผนของประชากรท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน ท่ีมีพื้นฐานมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม โดยเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
และเชื่อวา่ การพฒันาในแงข่องความทนัสมยั ความเป็นอุตสาหกรรม และความเป็นเมืองในประเทศ
ก  าลงัพฒันา จะท าให้ภาวะเจริญพนัธ์ุลดลงเชน่เ ดียวกบัประเทศตะวนัตก ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากร ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ   1)  ชว่งกอ่นการเปล่ียนแปลงทางประชากร (Pre-transition 
Phase) เป็นชว่งท่ีมอีตัราการตายอยูใ่นระดบัสูง แตม่กีารแปรผันในบางชว่งเวลา ตามการเกิดข้ึนของ
ภาวะการขาดแคลนอาหาร สงคราม และการแพร่ระบาดของโรคตา่ง  ๆ เพื่อรักษาดุลยภาพทาง
ประชากร ท่ีมอีตัราเกิดสูงตามไปด้วย ชว่งน้ีมกัเกิดข้ึนกอ่นการปฏิวติัอุตสาหกรรม   2)  ชว่งการ
เปล่ียนแปลงทางประชากร (Transition Phase) เป็นชว่งท่ีอตัราการตาย เ ร่ิมลดลง เ น่ืองจากการพัฒนา
เศรษฐกจิสังคม มกีารขยายตวัทางอุตสาหกรรม และความเป็นเมอืง ประกอบกบัความทันสมยั ท าให้คู ่
สมรสมองวา่ การมบุีตรมากไมส่อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และสังคม จึงให้ความส าคัญกบัคุณภาพ
ของบุตร มากกวา่ปริมาณของบุตร ท าให้มกีารควบคมุภาวะ เจริญพันธ์ุโดยการคุมก  าเ นิด และในท่ีสุด
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ภาวะเจริญพันธ์ุก็ลดลงตามไปด้วย  3)  ชว่งหลังการเปล่ียนแปลงทางประชากร ( Post-Transition 
Phase) เป็นชว่งท่ีอตัราการเกดิ และการตาย ลดลงจนอยูใ่นระดบัต ่า ในชว่งน้ี  การเกิดจะมีการแปรผัน
บา้ง ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการเพิม่ประชากรต่อการพฒันา  
แนวคิดน้ี มทีั้งกลุม่ท่ีมองวา่ การเพิ่มประชากรเป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ

กลุม่ท่ีมองวา่ การเพิ่มประชากรไมใ่ชปั่ญหาหลกัของการพัฒนา กลุม่ท่ีมองวา่การเพิ่มประชากร จะ
เป็นอุปสรรคตอ่การพฒันาเศรษฐกิจนั้ น เ น่ืองจากอัตราเพิ่มประชากร ส่งผลให้การออม และการ
สะสมทุนลดลง เกดิปัญหาการวา่งงาน และเกดิปัญหาสังคม และส่ิงแวดล้อมตามมา ส่วนกลุม่ท่ีมองวา่ 
การเพิ่มประชากรไมใ่ชปั่ญหาหลกัของการพฒันานั้น ให้เหตุผลวา่ อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากร แตม่ีสาเหตุมาจาก การท่ีประชากรส่วน
ใหญย่ากจน ขาดการศึกษา และมีสุขภาพอนามยัท่ีไมส่มบูรณ์ ในประเทศท่ีพ ัฒนาแล้ว มีการใช ้
ทรัพยากรของโลกในสัดสว่นท่ีสูงเกนิไป ดงันั้น จึงควรลดการบริโภคลง แทนการใช ้วิธีจ ากดัการเพิ่ม
ประชากร และควรมนีโยบายลดการยา้ยถ่ินจากชนบทสูเ่มอืงในประเทศก  าลงัพฒันา เพื่อแกปั้ญหาการ
กระจายตวัอยา่งไมส่มดุลของประชากร 

 
2.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 

จริยธรรม หมายถึง "หลักศีลธรรมจรรยาท่ีก  าหนดข้ึนเพื่อใช ้เ ป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ
ควบคมุการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ" ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุวา่การกระท าส่ิงใดผิด
จริยธรรมนั้น อาจกลา่วไดไ้มช่ดัเจนมากนัก ทั้งน้ี ยอ่มข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมของสังคมในแตล่ะประเทศ
ดว้ย อยา่งเชน่ กรณีท่ีเจา้ของบริษทัใชก้ลอ้งในการตรวจจบัหรือเฝ้าดูการท างานของพนักงาน เ ป็นต้น 
ตัวอยา่ง ของการกระท าท่ียอมรับกนัโดยทั่วไปวา่เ ป็นการกระท าท่ี ผิดจริยธรรม เช ่นการใ ช ้
คอมพิวเตอร์ท าร้ายผูอ่ื้นให้เกดิความเสียหายหรือกอ่ความร าราญ เชน่ การน าภาพหรือข้อมูลส่วนตัว
ของบุคคลไปลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตการใชค้อมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลการเข้าถึง
ขอ้มลูหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยทั่วไป เมื่อพิจารณา
ถึงจริยธรรมเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว จะกลา่วถึงใน 4 ประเด็น ท่ี
รู้จกักนัในลกัษณะตวัยอ่วา่ PAPA ประกอบดว้ย 
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1. ความเป็นสว่นตวั (Information Privacy)   
2. ความถูกตอ้ง (Information Accuracy)   
3 ความเป็นเจา้ของ (Information Property)   
4. การเขา้ถึงขอ้มลู (Data Accessibility) ความเป็นสว่นตวั (Information Privacy) 
1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูและสารสนเทศ โดยทัว่ไปหมายถึง สิทธิท่ีจะอยูต่ามล าพ ัง  และ

เป็นสิทธิท่ีเจ้าของสามารถท่ีจะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กบัผู ้อ่ืน สิทธิน้ีใช ้ได้
ครอบคลุมทั้ง ปัจเจกบุคคล กลุม่บุคคล และองค์การตา่ง  ๆ  ปัจจุบันมีประเ ด็นเกี่ยวกบัความเป็น
สว่นตวัท่ีเป็นขอ้หน้าสังเกตดงัน้ี  การเขา้ไปดูขอ้ความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ การบันทึกข้อมูล
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบนัทึก-แลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีบุคคลเข้าไปใช ้บริการเว็บไซต์และกลุม่
ขา่วสาร การใชเ้ทคโนโลยีในการติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เชน่ บริษัทใช ้
คอมพิวเตอร์ในการตรวจจบัหรือเฝ้าดูการปฏิบติังาน/การใชบ้ริการของพนั กงาน ถึงแมว้า่จะเป็นการ
ติดตามการท างานเพื่อการพฒันาคณุภาพการใชบ้ริการ แตก่จิกรรมหลายอยา่งของพนักงานก็ถูกเ ฝ้าดู
ดว้ย พนักงานสูญเสียความเป็นสว่นตวั ซ่ึงการกระท าเชน่น้ีถือเป็นการผิดจริยธรรม การใช ้ข้อมูลของ
ลูกคา้จากแหลง่ตา่ง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยูอี่เมล์ 
หมายเลขบตัรเครดิต และขอ้มลูสว่นตวัอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสร้างฐานข้อมูลประวติัลูกค้าข้ึนมาใหม ่แล้ว
น าไปขายให้กบับริษทัอ่ืน ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัการละเมดิสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
สารสนเทศ จึงควรจะตอ้งระวงัการให้ขอ้มลู โดยเฉพาะการใชอิ้นเตอร์เ น็ตท่ีมีการใช ้โปรโมช ั่น หรือ
ระบุให้มกีารลงทะเบียนกอ่นเขา้ใชบ้ริการ เชน่ ขอ้มลูบตัรเครดิต และท่ีอยูอี่เมล์  

2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 
ในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จดัเกบ็ และเ รียกใช ้ข้อมูลนั้ น คุณลักษณะท่ีส าคัญ

ประการหน่ึง คือ ความน ่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้ง น้ี  ข้อมูลจะมีความน ่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มลูดว้ย ประเด็นด้านจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัความถูกต้อง
ของขอ้มลู โดยทัว่ไปจะพิจารณาวา่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตอ่ความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บและ
เผยแพร ่เชน่ ในกรณีท่ีองค์การให้ลูกคา้ลงทะเบียนดว้ยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลท่ีเผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซต์ อีกประเด็นหน่ึง คือ จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนั้ นไมไ่ด้เกิดจากความจงใจ 
และผูใ้ดจะเป็นผูรั้บผิดชอบหากเกดิขอ้ผิดพลาด ดงันั้น ในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศให้มีความ
ถูกตอ้งและน ่าเชื่อถือนั้ น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกอ่นท่ีจะน าเข้าฐานข้อมูล 
รวมถึงการปรับปรุงขอ้มลูให้มคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ นอกจากน้ี ควรให้สิทธิแกบุ่คคลในการเข้าไป
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูของตนเองได ้เชน่ ผู ้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ หรือท่ีสอนเพื่อตรวจสอบวา่คะแนนท่ีป้อนไมถู่กแกไ้ขเปล่ียนแปลง  ความเป็นส่วนตัวของ
ขอ้มลูและสารสนเทศ โดยทัว่ไปหมายถึง สิทธิท่ีจะอยูต่ามล าพ ัง  และเป็นสิทธิท่ีเจ้าของสามารถท่ีจะ
ควบคมุขอ้มลูของตนเองในการเปิดเผยให้กบัผูอ่ื้น สิทธิน้ีใชไ้ด้ครอบคลุมทั้ง ปัจเจกบุคคล กลุม่บุคคล 
และองค์การตา่ง ๆ ปัจจุบนัมปีระเด็นเกีย่วกบัความเป็นส่วนตัวท่ีเป็นขอ้หน้าสังเกตดงัน้ี   

3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 
สิทธิความเป็นเจา้ของ หมายถึง กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพย์สิน ซ่ึงอาจเป็นทรัพย์สิน

ทัว่ไปท่ีจบัตอ้งได ้เชน่ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคิด) ท่ีจับต้อง
ไมไ่ด ้เชน่ บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แตส่ามารถถา่ยทอดและบันทึกลงในส่ือตา่ง  ๆ ได้ เชน่ 
ส่ิงพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็นตน้ ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มกัจะกลา่วถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ เมื่อทา่นซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการจดลิขสิทธ์ิ นั่นหมายความวา่ทา่นได้จา่ ย
คา่ลิขสิทธ์ิในการใชซ้อฟต์แวร์นั้ น ส าหรับทา่นเองหลังจากท่ีทา่นเปิดกลอ่งหรือบรรจุภ ัณฑ์แล้ว 
หมายถึงวา่ทา่นได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกบัลิขสิทธ์ิในการใช ้สินค้านั้ น ซ่ึงลิขสิทธ์ิในการใช ้จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะสินคา้และบริษทั บางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงคร้ัง
เดียว หรือไมอ่นุญาตให้ใชก้บัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน  ๆ ถึงแมว้า่คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้ น  ๆ ทา่นเป็น
เจา้ของ และไมม่ผูีอ่ื้นใชก้ต็าม ในขณะท่ีบางบริษัทอนุญาตให้ใช ้โปรแกรมนั้ นได้หลาย ๆ เคร่ือง 
ตราบใดท่ีทา่นยัง เ ป็นบุคคลท่ีมีสิทธิในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ท่ีซ้ือมา   การคัดลอกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้กบัเพื่อน เป็นการกระท าท่ีจะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบกอ่นวา่โปรแกรมท่ีจะท าการ
คดัลอกนั้น เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทา่นมสิีทธ์ในระดบัใด 

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
   ปัจจุบนัการเขา้ใชง้านโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์มกัจะมีการก  าหนดสิทธิตามระดับ
ของผูใ้ชง้าน ทั้งน้ี เพื่อเ ป็นการป้องกนัการเข้าไปด าเ นินการตา่ง  ๆ กบัข้อมูลของผู้ใช ้ท่ีไมม่ีส่วน
เกีย่วขอ้ง และเป็นการรักษาความลบัของขอ้มลู ตวัอยา่งสิทธิในการใช ้งานระบบ เชน่ การบันทึก การ
แกไ้ข/ปรับปรุง และการลบ เ ป็นต้น ดังนั้ น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบ
ระบบรักษาความปลอดภยัในการเข้าถึงของผู้ใช ้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไมไ่ด้รับความ
ยินยอมนั้น กถื็อเป็นการผิดจริยธรรมเชน่เดียวกบัการละเมดิขอ้มลูสว่นตวั  ในการใช ้งานคอมพิวเตอร์
และเครือขา่ยรว่มกนัให้เป็นระเบียบ หากผูใ้ช ้ร่วมใจกนัปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแตล่ะ
หนว่ยงานอยา่งเครง่ครัดแลว้ การผิดจริยธรรมตามประเด็นดงัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ก็คงจะไมเ่กดิข้ึน 
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ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูและสารสนเทศ โดยทัว่ไปหมายถึง สิทธิท่ีจะอยูต่ามล าพ ัง  และ
เป็นสิทธิท่ีเจ้าของสามารถท่ีจะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กบัผู ้อ่ืน สิทธิน้ีใช ้ได้
ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุม่บุคคล และองค์การตา่ง ๆ ปัจจุบันมีประเ ด็นเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัว
ท่ีเป็นขอ้หน้าสังเกตดงัน้ี 

1. การเขา้ไปดูขอ้ความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบนัทึกข้อมูลในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบนัทึก-แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีบุคคลเขา้ไปใชบ้ริการเวบ็ไซต์และกลุม่ขา่วสาร    

2. การใชเ้ทคโนโลยีในการติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เชน่ บริษัท
ใชค้อมพิวเตอร์ในการตรวจจบัหรือเฝ้าดูการปฏิบติังาน/การใช ้บริการของพนักงาน ถึงแมว้า่จะเป็น
การติดตามการท างานเพื่อการพฒันาคณุภาพการใชบ้ริการ แตก่ิจกรรมหลายอยา่งของพนักงานก็ถูก
เฝ้าดูดว้ย พนักงานสูญเสียความเป็นสว่นตวั ซ่ึงการกระท าเชน่น้ีถือเป็นการผิดจริยธรรม    

3. การใชข้อ้มลูของลูกคา้จากแหลง่ตา่ง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด    
4. การรวบรวมหมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยูอี่เมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอ่ืน  ๆ 

เพื่อน าไปสร้างฐานขอ้มลูประวติัลูกคา้ข้ึนมาใหม ่แลว้น าไปขายให้กบับริษัทอ่ืน ดังนั้ น เพื่อเ ป็นการ
ป้องกนัการละเมดิสิทธิความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูและสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวงัการให้ข้อมูล 
โดยเฉพาะการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมกีารใชโ้ปรโมช ัน่ หรือระบุให้มกีารลงทะเบียนกอ่นเขา้ใช ้บริการ เชน่ 
ขอ้มลูบตัรเครดิต และท่ีอยูอี่เมล์ความถูกต้อง (Information Accuracy) 

ในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จดัเกบ็ และเ รียกใช ้ข้อมูลนั้ น คุณลักษณะท่ีส าคัญ
ประการหน่ึง คือ ความน ่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้ง น้ี  ข้อมูลจะมีความน ่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มลูดว้ย ประเด็นด้านจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัความถูกต้อง
ของขอ้มลู โดยทัว่ไปจะพิจารณาวา่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตอ่ความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บและ
เผยแพร ่เชน่ ในกรณีท่ีองค์การให้ลูกคา้ลงทะเบียนดว้ยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลท่ีเผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซต์ อีกประเด็นหน่ึง คือ จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนั้ นไมไ่ด้เกิดจากความจงใจ 
และผูใ้ดจะเป็นผูรั้บผิดชอบหากเกดิข้อผิดพลาด  

ดงันั้น ในการจดัท าขอ้มลูและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน ่าเชื่อถือนั้ น ข้อมูลควร
ไดรั้บการตรวจสอบความถูกต้องกอ่นท่ีจะน าเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ นอกจากน้ี ควรให้สิทธิแกบุ่คคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ
ตนเองได ้เชน่ ผูส้อนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบ หรือท่ีสอนเพื่อตรวจสอบวา่
คะแนนท่ีป้อนไมถู่กแกไ้ขเปล่ียนแปลง ความเป็นเจ้าของ ( Information Property) สิทธิความเป็น
เจา้ของ หมายถึง กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพย์สิน ซ่ึงอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปท่ีจับต้องได้ เชน่ 



 
 
 

13 

คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคิด) ท่ีจับต้องไมไ่ด้ เชน่ บทเพลง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แตส่ามารถถา่ยทอดและบนัทึกลงในส่ือตา่ง  ๆ ได้ เชน่ ส่ิงพิมพ์ เทป ซีดีรอม 
เป็นตน้ 

ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มกัจะกลา่วถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ เมื่อทา่น
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีกา รจดลิขสิทธ์ิ นั่นหมายความวา่ทา่นได้จา่ยคา่ลิขสิทธ์ิในการใ ช ้
ซอฟต์แวร์นั้น ส าหรับทา่นเองหลงัจากท่ีทา่นเปิดกลอ่งหรือบรรจุภณัฑ์แลว้ หมายถึงวา่ทา่นได้ยอมรับ
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัลิขสิทธ์ิในการใชสิ้นคา้นั้น ซ่ึงลิขสิทธ์ิในการใชจ้ะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสินค้าและ
บริษทั บางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงคร้ังเ ดียว หรือไมอ่นุญาตให้ใช ้กบั
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ถึงแมว้า่คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้ น  ๆ ทา่นเป็นเจ้าของ และไมม่ีผู ้อ่ืนใช ้ก็ตาม 
ในขณะท่ีบางบริษทัอนุญาตให้ใชโ้ปรแกรมนั้นไดห้ลาย ๆ เคร่ือง ตราบใดท่ีทา่นยัง เ ป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมา การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบัเพื่อน เ ป็นการกระท าท่ี
จะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบกอ่นวา่โปรแกรมท่ีจะท าการคดัลอกนั้น เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทา่น
มสิีทธ์ในระดบัใด                      

  การเ ข้า ถึง ข้อมูล  (Data Accessibility) ปัจ จุบันการเ ข้า ใช ้งานโปรแกรม ห รือระบบ
คอมพิวเตอร์มกัจะมกีารก  าหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช ้งาน ทั้ง น้ี  เพื่อเ ป็นการป้องกนัการเข้าไป
ด าเ นินการตา่ง  ๆ กบัข้อมูลของผู้ใช ้ท่ีไมม่ีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล 
ตวัอยา่งสิทธิในการใชง้านระบบ เชน่ การบนัทึก การแกไ้ข/ปรับปรุง และการลบ เ ป็นต้น ดังนั้ น ใน
การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์จึงไดม้กีารออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช ้
และการเขา้ถึงขอ้มลูของผูอ่ื้นโดยไมไ่ดรั้บความยินยอมนั้น กถื็อเป็นการผิดจริยธรรมเชน่เ ดียวกบัการ
ละเมดิขอ้มลูสว่นตวั ในการใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยรว่มกนัให้เ ป็นระเบียบ หากผู้ใช ้ร่วมใจ
กนัปฏิบติัตามระเบียบและข้อบังคับของแตล่ะหน่วยงานอยา่งเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตาม
ประเด็นดงัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ก็คงจะไมเ่กดิข้ึน 
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2.3 พฤติกรรมมนุษย์ 
พฤติกรรมมนุษย์ - ปัจจยัพื้นฐานดา้นจิตวทิยา 
ปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงมอิีทธิพลตอ่พฤติกรรมมนุษย์ ได้แก ่ปัจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงมี

ปัจจยัยอ่ยอยูห่ลายปัจจยั ปัจจยัทางจิตวิทยา จะท าหน้าท่ี เ ป็นส่ือกลาง ในการรับรู้และตีความส่ิงเ ร้า
กอ่นท่ีรา่งกายจะแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย แรงจูงใจและ การ
เรียนรู้ 

1. แรงจูงใจ 

1.1 ความหมาย ประเภทและปัจจัย 
แรงผลักดันจากภายในท่ีท าให้ให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมตอบสนองอยา่งมีทิศทางและ 

เป้าหมาย เรียกวา่ แรงจูงใจ คนท่ีมแีรงจูงใจ ท่ีจะท า พฤติกรรมหน่ึงสูงกวา่ จะใช ้ความพยายามน า การ
กระท าไปสูเ่ป้าหมายสูงกวา่ คนท่ีมแีรงจูงใจต ่ากวา่ แรงจูงใจของมนุษย์จ าแนกได้เ ป็น 2 ประเภทหลัก 
ประเภทแรก ไดแ้ก ่แรงจูงใจทางกาย ท่ีท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมสนองความต้องการ ท่ีจ าเ ป็นทาง
กาย เชน่ หาน ้ า และอาหารมา ด่ืมกนิ เมือ่กระหายและหิว ประเภทท่ีสอง ได้แก ่แรงจูงใจทางจิตซ่ึง
เกีย่วขอ้งกบั ความตอ้งการทางสังคม เชน่ ความตอ้งการความส าเ ร็จ เ งิน ค าชมอ านาจ กลุม่และพวก 
เป็นตน้ ปัจจยัท่ีท าให้เกดิแรงจูงใจในมนุษย์ ประกอบดว้ย 

1.1.1 ปัจจยัทางชีวภาพ ไดแ้ก ่ ความตอ้งการจ าเป็นของชีวติ คือ อาหาร น ้ า ความปลอดภยั 
1.1.2 ปัจจยัทางอารมณ์ เชน่ ความต่ืนเตน้ วิตกกงัวล กลัว โกรธ รัก เกลียด และความรู้สึก

อ่ืนใด ท่ีให้คนมพีฤติกรรม ตั้งแตเ่อ้ือเฟ้ือเผ่ือแผจ่นถึง การฆา่ผูอ่ื้น 
1.1.3 ปัจจยัทางความคิด เป็นปัจจยัท่ีก  าหนดให้บุคคลกระท าในเ ร่ืองท่ีคิดวา่ เหมาะสมและ

เป็นไปได ้และตามความคาดหวงัวา่ ผูอ่ื้นจะสนองตอบ การกระท าของตนอยา่งไร 
1.1.4 ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีก  าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัสังคม 

และเป็นท่ียอมรับ ของบุคคลในสังคมนั้นดว้ย การกระท าของผู้อ่ืนและผลกรรมท่ีได้รับจึงท าให้เกิด
การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นไปกฏระเบียบ และตวัแบบทางสังคม 

1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
นักจิตวทิยาไดพ้ฒันาทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย์ เพื่อตอบค าถามเกี่ยวกบั

พฤติกรรมท่ีปรากฏ แตล่ะทฤษฎีมจุีดท่ีเป็น ความแนวคิด เกี่ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย์ ท่ีแตกตา่งกนั
ไป ท่ีส าคญัไดแ้ก ่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขบั ทฤษฎีการต่ืนตวั และทฤษฎีส่ิงลอ่ใจ 
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1.2.1 ทฤษฎสัีญชาตญาณ (Instinct Theory) 
สัญชาตญาณ เป็น พฤติกรรมท่ีมนุษย์ แสดงออกโดยอัตโนมติั ตามธรรมชาติของชีวิต เ ป็น

ความพร้อม ท่ีจะท า พฤติกรรม ไดใ้นทนัที เมือ่ปรากฏ ส่ิง เ ร้า เฉพาะตอ่พฤติกรรมนั้ น สัญชาติญาณ 
จึงมคีวามส าคญัตอ่ ความอยูร่อด ของชีวิต ในสัตว์บางชนิด เชน่ปลากดัตัวผู ้จะแสดงการกา้วร้าว 
พร้อมตอ่สู้ ทนัทีท่ีเห็นตวัผูต้วัอ่ืน ส าหรับ ใน มนุษย์ สัญชาติญาณ อาจจะไมแ่สดงออกมา อยา่งช ัดเจน
ในสัตวช์ ั้นต ่า แตบุ่คคลสามารถรู้สึกได ้เชน่ ความใกลช้ิด ระหวา่ง ชายหญิง ท าให้เกิด ความต้องการ
ทางเพศได ้พฤติกรรมน้ีไมต่อ้งเ รียนรู้ เ ป็นรูปแบบพฤติกรรมท่ีตายตัว แน ่นอน ซ่ึงก  าหนดมา ตาม
ธรรมชาติจาก ปัจจยัทางชีวภาพ ในปัจจุบนัการศึกษา สัญชาตญาณ เป็นเพียงต้องการ ศึกษา ลักษณะ 
การตอบสนอง ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเขา้ใจ พฤติกรรม เบ้ืองตน้เทา่นั้น 

1.2.2 ทฤษฎแีรงขับ (Drive Reduction Theory) 
แรงขบั (Drive) เป็นกลไกภายในท่ีรักษาระบบทางสรีระ ให้คงสภาพสมดุลในเ ร่ืองตา่ง ๆ 

ไว ้เพื่อท าให้ รา่งกายเป็น ปกติ หรืออยูใ่นสภาพ โฮมโิอสแตซิส (Homeostasis) โดยการปรับระบบให้
เขา้กบั การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน ทฤษฎีแรงขบัอธิบายวา่ เมื่อเ สียสมดุลในระบบ โฮมิโอสแตซิส จะ
ท าให้เกดิความตอ้งการ (Need) ข้ึน เป็นความตอ้งการทางชีวภาพเพื่อรักษาความคงอยูข่องชีวิต และ
ความตอ้งการน้ี จะท าให้เกดิ แรงขบั อีกตอ่หน่ึง  

แรงขบัเป็น สภาวะต่ืนตวั ท่ีพร้อมจะท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลเพื่อลด
แรงขบันั้น (Drive Reduction) ตวัอยา่งเชน่ การขาดน ้ าในรา่งกาย จะท าให้เ สียสมดุลทางเคมี ในเ ลือด 
เกดิความตอ้งการเพิ่มน ้ า ในรา่งกาย แรงขบั ท่ีเกดิจากตอ้งการน ้ าคือ ความกระหาย จูงใจให้เราด่ืมน ้ า
หรือหาน ้ ามาด่ืม หลังจากด่ืมสม ความต้องการแล้ว แรงขับก็ลดลง กลา่วได้วา่ แรงขับผลักดันให้
คนเรามพีฤติกรรม ตอบสนอง ความตอ้งการ เพื่อท าให้ แรงขับ ลดลงส าหรับท่ีร่างกาย จะได้กลับสู ่
สภาพสมดุล อีกคร้ังหน่ึง 

แรงขบั แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) และ แรงขับทุติย
ภูม ิ(Secondary Drive) แรงขบัท่ีเกดิจาก ความตอ้งการพื้นฐานทางชีวภาพ เชน่ ความต้องการอาหาร 
น ้ า ความตอ้งการและแรงขบัประเภทน้ี เกิดข้ึนเองโดยไมต่้องเ รียนรู้ เ ป็นแรงขับ ประเภทปฐมภูม ิ
สว่นแรงขบัทุติยภูม ิเป็นแรงขบัท่ีเกดิข้ึนจากการเรียนรู้ แรงขับประ เภทน้ี เมื่อเกิดแล้วจะจูงใจคนให้
กระท าส่ิงตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการอยา่งไมม่วีนัส้ินสุด เชน่ คนเรียนรู้วา่ เ งินมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกบัการสนองความตอ้งการอาหาร ท่ีอยูอ่าศัยและอ่ืน ๆ อีกมาก การไมม่ีเ งิน จึงเ ป็นแรงขับ
ทุติยภูมสิามารถจูงใจให้คนกระท าพฤติกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้ไดเ้งินมาตั้งแตก่ารท างานหนัก จนถึงการ
ท า ส่ิงท่ีผิดกฎหมาย เชน่ การปลน้ธนาคาร 
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1.2.3 ทฤษฎกีารตื่นตัว (Arousal Theory) 
มนุษย์ถูกจูงใ จให้กระท าพฤติกรรมบางอยา่ง เ พื่อรักษาระ ดับการต่ืนตัวท่ีพอเหมาะ 

(Optimal level of arousal) เมือ่มรีะดบัการต่ืนตวัต ่าลง ก็จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มข้ึน และเมื่อการต่ืนตัวมี
ระดบัสูงเกนิไปกจ็ะถูกดึงให้ลดลง เชน่ เมือ่รู้สึกเบ่ือคน จะแสวงหาการกระท าท่ีต่ืนเต้น เมื่อต่ืนเต้นเ ร้า
ใจมานานระยะหน่ึง จะตอ้งการพกัผอ่น เป็นตน้ คนแตล่ะคนจะมรีะดบัการต่ืนตัวท่ีพอเหมาะแตกตา่ง
กนั 

การต่ืนตวั คือ ระดบัการท างานท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ ระบบของร่างกาย สามารถวดัระดับ
การท างานน้ีไดจ้ากคล่ืนสมอง การเตน้ของหัวใจ การเกร็งของกล้ามเ น้ือ หรือจากสภาวะของอวยัวะ
ตา่ง ๆ ขณะท่ีหลบัสนิทระดบัการต่ืนตวัจะต ่าท่ีสุด และสูงสุดเมื่อตกใจหรือต่ืนเต้นสุดขีด การต่ืนตัว
เพิ่มข้ึนไดจ้ากความหิว กระหายน ้ าหรือแรงขับทางชีวภาพอ่ืน ๆ หรือจากส่ิงเ ร้าท่ีเข้มข้น รุนแรง 
เหตุการณ์ไมค่าดหวงัไวก้อ่น หรือจากสารกระตุน้ในกาแฟ และยาบางชนิด 

การท างานจะท่ีมปีระสิทธิภาพสูง เมื่อมีระดับการต่ืนตัวปานกลาง ระดับการต่ืนตัวท่ีสูง
เกนิไปจะรบกวนความใสใ่จ การรับรู้ การคิด สมาธิ กลา้มเน้ือท างานประสานกนัได้ยาก เมื่อระดับการ
ต่ืนตวัต ่า คนเราท างานท่ียากและมรีายละเอียดไดดี้ แตถ่า้เป็นงานท่ีง ่ายจะท าได้ดีเมื่อระดับ การต่ืนตัว
สูง คนท่ีมรีะดบัการต่ืนตวัสูงเป็นนิสัย มกัสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา กนิอาหารรสจัด ฟังดนตรีเ สียงดัง  มีควา มถ่ี
เร่ืองเพศสัมพนัธ์ ชอบการเส่ียงและลองเ ร่ืองใหม ่ๆ ส่วนคนท่ีมีระดับการต่ืนตัวต ่าเ ป็นปกติ มกัมี
พฤติกรรมท่ีไมเ่ร้าใจมากนัก ไมช่อบการเส่ียง ความแตกตา่งในระดบัพอเหมาะของการต่ืนตัว เกิดจาก
พื้นฐานทางชีวภาพเป็นเร่ืองหลกั และท าให้มบุีคลิกภาพแตกตา่งกนัไปดว้ย  

1.2.4 ทฤษฎส่ิีงจูงใจ (Incentive Theory) 
ปัจจยัภายนอกหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีจูงใจจะดึงดูดให้คนมุง่ไปหาส่ิงนั้ น มนุษย์กระท ากิจกรรม

ตา่ง ๆ เพื่อแสวงหาส่ิงท่ีพอใจ (Positive Incentives) เชน่ รางวลั ค ายกยอ่ง สิทธิพิเศษ และหลีกเ ล่ียงส่ิง
ท่ีไมพ่อใจ (Negative Incentives) เชน่ ถูกลงโทษ ถูกต าหนิ ท าให้เ จ็บกาย การท่ีคนมี พฤติกรรม
แตกตา่งกนั หรือพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป ข้ึนอยูก่บัความแตกตา่งในคุณคา่ (Values) ของส่ิงจูงใจ ถ้า
คิดวา่การกระท าอยา่งใด อยา่งหน่ึง จะไดรั้บผลคุม้คา่กจ็ะมแีรงจูงใจให้บุคคลกระท าอยา่งนั้น 

2. การเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ การปรับพฤติกรรมของมนุษย์ ท่ี

เกิดข้ึนจาก ประสบการณ์ หรือมี ปฏิสัมพ ันธ์ ก ับ ส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมการเ รียนรู้เกิดข้ึนเมื่อ
พฤติกรรมม ีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้า กบัการ ตอบสนองตอ่ส่ิงเ ร้า หลักการเ รียนรู้ ท่ีส าคัญได้แก ่
การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก การวางเง่ือนไขปฏิบติัการ และ หลกัการเรียนรู้ทางสังคม 
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2.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ พาฟลอฟ (Pavlov) 
แนวคิดน้ีเชื่อวา่ มนุษย์ถูกวางเง่ือนไขเพื่อให้แสดง พฤติกรรมตอบสนองตอ่ส่ิงเ ร้าได้ ตาม

รูปอยูต่ลอดเวลา เง่ือนไข จะถูกวาง ในขณะท่ีมส่ิีงเร้าอ่ืน ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระตุ้นเ ร้าอินทรีย์อยู ่ท า
ให้ม ีพฤติกรรมตอบสนองตอ่ส่ิงเร้า ทั้งสอง อยา่งพร้อม ๆ กนั เมื่ออินทรีย์เกิดการเ รียนรู้ก็จะท าให้ 
ตอบสนองตอ่ส่ิงเร้าท่ีถูก วางเง่ือนไขไวไ้ด ้นอกจากน้ี การตอบสนองตอ่ส่ิงเ ร้า ยังสามารถ แผข่ยายไป
ยงัส่ิงเร้าอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกนั ได้อีกด้วย หลักการน้ี  ท าให้เข้าใจ เ ร่ืองความรู้สึก หรือ 
อารมณ์ของบุคคล ท่ีไมอ่าจหักห้ามได้ เ มื่อเจอส่ิงเ ร้าบาง อยา่ง เชน่ กลัวส่ิง ท่ีไม ่อันตราย รู้สึก
ขยะแขยงตอ่ส่ิงท่ี นา่เกลียด เป็นเพราะ ถูกวางเง่ือนไขตอ่ส่ิงนั้น มาในอดีตตั้งแตว่ยัเด็ก 

2.2 การวางเงื่อนไขปฏบัิติการของ สกินเนอร์ (Skinner) 
การวางเง่ือนไขอีกลักษณะหน่ึง เ ป็นการวางเ ง่ือนไขท่ีเกิดจากแรงขับ ท่ีท าให้อินทรีย์ 

ปฏิบติัการ เป็นการเกดิ พฤติกรรม โดยวางเง่ือนไขระหวา่ง พฤติกรรมการตอบสนองตอ่ส่ิงเ ร้า กบั ผล
กรรม (Consequence) ของ พฤติกรรม นั้น พฤติกรรมใด ท่ีได้รับ ผลกรรม เ ป็นท่ีพึงพอใจ พฤติกรรม
นั้น มแีนวโน้มท่ีจะเกดิข้ึน ตอ่ส่ิงเร้า อยา่งเดียวกนั อีกในโอกาสตอ่ไป ส่วนพฤติกรรมใดท่ีได้รับผล
กรรม ไมเ่ ป็นท่ีพึงพอใจ พฤติกรรมนั้ นมี แนวโน้ม ท่ีจะยุติลงได้ ผลกรรมจะมีลักษณะ เ ป็นการ
เสริมแรง พฤติกรรมม ีทั้งรางวลัและการลงโทษ การท่ีมนุษย์ส่วนมาก แสดงพฤติกรรม ท่ีให้ผลกรรม 
เป็นรางวลั และงดแสดงพฤติกรรมท่ีอาจถูกลงโทษ หรืองด พฤติกรรม ท่ีไมไ่ด้ รางวลัแล ะแสดง
พฤติกรรม เพื่อ หลีกเล่ียงการถูก ลงโทษเป็นไปตาม ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบปฏิบัติการ  

2.3 การเรียนรู้ด้วยการหยั่งเห็น (Insight Learning) 
การหยัง่เห็น เป็น พฤติกรรม ท่ีเกดิข้ึนในสัตวช์ ั้นสูง เน่ืองจากมี ความซับซ้อนใน ด้านการ

คิด และ การแกปั้ญหา เพื่อให้เกดิ ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ นักจิตวทิยา ตามแนวคิดน้ีทา่นหน่ึงชื่อ โคห์เลอร์ 
(Kohler) ไดท้ าการศึกษา กระบวนการแกปั้ญหา ของลิง ในการหยิบอาหารท่ีอยูน่อกกรง พบวา่ลิงม ี
แบบแผนของการคิด ท่ีเชื่อมโยงกบั สภาพการณ์ท่ีปรากฏอยูต่อ่หน้าในขณะนั้ น และเ ลือกท่ีจะท า 
พฤติกรรมท่ีนา่จะเหมาะสมท่ีสุด และเมือ่ศึกษา ตอ่กบั มนุษย์ก็พบผลในท านองเ ดียวกนั ตามทฤษฎีน้ี 
การตอบสนองตอ่ส่ิงเร้าของบุคคล สามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บั กระบวนการคิดของคน
ผูน้ั้น รูปแบบท่ี ตอบสนอง แลว้ไดผ้ลดีท่ีสุดจะเป็นแสดงความฉลาดของ สติปัญญาของมนุษย์ 

2.4 การเรียนรู้ทางสังคม 
การเรียนรู้ทางสังคม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีกลา่ววา่ พฤติกรรมของคนเราส่วนใหญเ่กิด

จาก การสังเกตตวัแบบ แลว้ ลอกเลียนพฤติกรรม ของตวัแบบ เฉพาะท่ีตัวแบบได้รับการเสริมแรงเป็น
รางวลั โดยท่ีไมจ่ าเป็น ท่ีจะตอ้งท า ตามแบบในทนัที แตอ่าจจะเก็บจ าไวไ้ปคิด หรือทดสอบ ดูกอ่นก็
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ได ้การท่ีไดสั้งเกตตวัแบบเป็นเวลานาน เชน่ ลูกจะมพีอ่แมเ่ป็นตวัแบบ การเ รียนรู้และจะท าตามอยา่ง  
พอ่แมโ่ดยไมรู้่ตวั เพราะ การเรียนรู้ แบบน้ีจะแฝงอยูใ่น ความคิดกอ่นท่ีจะแสดงออกมาให้เดน่ช ัด 
พฤติกรรมของบุคคลหลายอยา่งเกดิจาก การกระท าตามตัวแบบ ท่ีเขา นิยมชมชอบ เชน่ เพื่อน ดารา
ภาพยนตร์ นักร้อง นักกฬีา บุคคลท่ีมชีื่อเสียง พฤติกรรมการเ รียนรู้ทางสังคม เกิดจากกระบวนการ
เ รียนรู้ ขั้น พื้นฐาน และส่วนใหญเ่กิดจาก ปัจจัยภายนอก การเ รียนรู้ทางสังคม จึงสามารถ ถูก
ปรับเปล่ียนไปได ้ตามลกัษณะของ การเสริมแรง การสังเกต ตัวแบบ พ ัฒนาการท่ีสูง ข้ึน ระดับความ
คาดหวงั คา่นิยม และรูปแบบการคิด (วนิัย เพชรชว่ยและคณะ , 2543) 

พฤติกรรมและส่ิงทีมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
กนัยา สุวรรณแสง (2532) ได้ให้ความหมายของค าวา่พฤติกรรมไวว้า่ คือกิริยา อาการ 

บทบาท ลีลา ทา่ที การประพฤติ ปฏิบติั การกระท าท่ีแสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทางใดทางหน่ึงของประสาทสัมผสัทั้งห้าซ่ึงสามารถวดัได้ด้วยเคร่ืองมือ 

ส่ิงท่ีมอิีทธิพลตอ่พฤติกรรม  กนัยา สุวรรณแสง (2532)    
1. พนัธุกรรม คือ การถา่ยทอดบุคลิกลกัษณะจากปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่แมสู่่ลูกหลาน มีลักษณะ

ทางกายและทางสติปัญญา 
2. ส่ิงแวดล้อม  หมายถึง ส่ิงตา่ง  ๆ ท่ีอยูร่อบตัวเ ป็นส่ิงเ ร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดงออก

โตต้อบในลกัษณะตา่ง ๆ กนัซ่ึงมผีลตอ่พฤติกรรมของมนุษย์ ไดแ้ก ่
2.1 ส่ิงแวดลอ้มทางบา้น เชน่ การอบรมเ ล้ียงดู ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของครอบครัว  บรรยากาศภายในบา้น ส่ิงเหลา่น้ีลว้นมอิีทธิพลตอ่พฤติกรรมของเด็กมาก 
2.2 ส่ิงแวดล้อมทางโรงเ รียน  อันได้แก ่ ครูอาจารย์ เพื่อนนักเ รียน  สภาพ

บรรยากาศภายในโรงเรียน 
2.3 ส่ิงแวดลอ้มทางชมุชน  ไดแ้ก ่ขนบธรรมเนียม ส่ือสารมวลชนตา่ง  ๆ ก็ล้วน

แลว้แตม่อิีทธิพลตอ่พฤติกรรม 
2.4 วฒันธรรม คนท่ีอยูใ่นช ั้นของสังคมท่ีแตกตา่งกนั มีพื้นฐานทางสังคมท่ี

แตกตา่งกนั  จะมพีฤติกรรมตา่งกนั เพศ อายุ ความเชื่อ คา่นิยม ฯลฯ 
2.5 ภูมปิระเทศ มอิีทธิพลโน้มน าให้ลกัษณะนิสัยใจคอและพฤติกรรมตา่งกนั  
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การจูงใจให้เกิดพฤติกรรม 
พฤติกรรมเป็นผลมาจากมนุษย์แสดงปฏิกริิยาตอบสนองตอ่ส่ิงเร้า  หรือแรงจูงใจ พฤติกรรม

บางอยา่งมแีรงจูงใจหลายอยา่งรวมกนั  ซ่ึงปัจจัยในการจูงใจให้เกิดพฤติกรรม กนัยา สุวรรณแสง 
(2532) ไดแ้ก ่

1. แรงจูงใจทางกาย เป็นแรงจูงใจท่ีเกดิจากความตอ้งการทางร่างกาย เชน่ ความหิว ความ
กระหาย 

2. แรงจูงใจทางสังคม เป็นส่ิงท่ีเกดิข้ึนภายหลงัการเรียนรู้ อาจแบง่ออกไดห้ลายอยา่ง ดงัน้ี 
2.1 แสดงความต้อง การทาง สัง คมท่ีคล้อยตามขนบธรรมเนี ยมประเ พ ณี 

วฒันธรรมของชมุชนของตน 
 2.2 ความตอ้งการอยา่งเดียวกนั อาจท าให้คนเรามีพฤติกรรมไมเ่หมือนกนั  เชน่ 
เมือ่ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม บางคนเขา้ห้องสมดุ ในขณะท่ีบางคนคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
 2.3 พฤติกรรมอยา่งเดียวกนัอาจเน่ืองมาจากความต้องการท่ีแตกตา่งกนัได้ เชน่ 
บางคนชอบใชอิ้นเตอร์เน็ตเพราะตอ้งการหาความรู้ ในขณะท่ีบางคนตอ้งการความบนัเทิง  
 2.4 พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง   อาจสนองความตอ้งการได้มากกวา่หน่ึงอยา่ง
ในเวลาเดียวกนั  เชน่ นักเรียนท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพราะตอ้งการขา่วสารขอ้มลู และความเพลิดเพลิน  

อยา่งไรกต็ามส าหรับนักเ รียนมธัยมศึกษา ซ่ึงอยูใ่นชว่งวยัรุ ่น  ยังมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ตอ่
พฤติกรรมอีก ดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางบา้น เน่ืองจากนักเรียนใชเ้วลาอยูบ่า้นเป็นสว่นมาก  ปัจจัยทางบ้านจึงมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมของนักเ รียนวยัรุ ่นเ ป็นอยา่งมากส่ิงตา่ง ๆ ท่ีมีอยูแ่ละเกิดข้ึนในบ้านล้วนส่งผลถึง
พฤติกรรม เชน่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว จ านวนสมาชิกภายในบ้าน ความพร้อมของครอบครัว    
ฐานะทางเศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก   เป็นตน้ 

2. ปัจจัยทางโรงเ รียน  เ ป็น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของนักเ รียน เป็นอยา่งมาก 
ถึงแมว้า่นักเรียนจะใชเ้วลาอยูโ่รงเรียนน้อยกวา่อยูบ่า้น แตโ่รงเรียนกเ็ป็นสถานท่ี ท่ีนักเ รียนได้เ รียนรู้
ส่ิงตา่ง ๆ ปัจจยัทางโรงเรียน เชน่ ประเภทของโรงเ รียน ขนาดของโรงเ รียน ชื่อเ สียงของโรงเ รียน 
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

3. ปัจจยัทางชมุชน ถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมอิีทธิพลตอ่พฤติกรรมท่ีส าคัญ อีกประการหน่ึงการ
ท่ีนักเรียนไดอ้ยูใ่นทา่มกลางชมุชนแบบใด กจ็ะมแีนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามแบบอยา่งท่ีได้พบ
เห็น ปัจจยัทางชมุชน เชน่ ขนาดของชมุชน ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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 4. เพื่อน ถือไดว้า่เป็นอิทธิพลท่ีส าคัญท่ีสุดของวยัรุ ่น  เพราะวยัรุ ่นเ ป็นวยัท่ีต้องการ การ
ยอมรับจากกลุม่เพื่อน สังคมของวยัรุน่สว่นใหญจึ่งเป็นสังคมของเพื่อน โดยอิทธิพลของกลุม่เพื่อน  

พฤติกรรมการส่ือสาร 
ในการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารผา่นอินเตอร์เ น็ต  ผู ้ใช ้สามารถท่ีจะควบคุมข้อมูลขา่วสารท่ี

ตอ้งการเปิดรับหรือเลือกปฏิเสธขอ้มลูขา่วสารท่ีเห็นวา่ไมน่า่สนใจไดอ้ยา่งสะดวก  ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีใช ้
ประกอบการตดัสินใจรับขา่วสารแตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะบุคคล    
Schramm (1973) อา้งถึงใน (ปรมะ สตะเวทิน, 2539)   มดีงัน้ี  

1. ความสะดวกในการใช ้ บุคคลจะเลือกใชส่ื้อท่ีอยูใ่กลต้วัและมีความสะดวกในการ
ใชม้ากท่ีสุด 

2. ความเดน่  บุคคลเลือกให้ความสนใจกบัสาร  ท่ีมจุีดเดน่ตา่งไปจากสารอ่ืน  
3. ประสบการณ์  ท าให้ผูรั้บสารแสวงหาขา่วสารตา่งกนั 
4. การใชป้ระโยชน์ของขา่วสาร ผูรั้บสารจะแสวงหาขา่วสารเพื่อสนองวตัถุประสงค์

อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
5. การศึกษาและสถานะทางสังคม การศึกษาและช ั้นทางสังคมมีอิทธิพลอยา่ง ย่ิงตอ่

การเลือกของผูรั้บสาร 
 
2.4 อินเทอร์เน็ต 

อินเ ทอร์ เ น็ต เกิด ข้ึนใ นปี ค.ศ .19 69 (พ.ศ. 251 2) จากการ เกิด เครือขา่ ย  ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency NETwork) ซ่ึงเป็นเครือขา่ยส านักงานโครงการวิจัยช ั้นสูงของ
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมวีตัถุประสงค์หลักของการสร้างเครือขา่ยคือ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมตอ่ และมปีฏิสัมพนัธ์กนัได้ เครือขา่ย ARPANET ถือเ ป็นเครือขา่ยเ ร่ิมแรก 
ซ่ึงตอ่มาไดถู้กพฒันาให้เป็นเครือขา่ย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั การประยุกต์ใชง้านอินเทอร์เน็ต 

การประยุกต์ใชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนัท าไดห้ลากหลาย อาทิเชน่  ไปรษณีย์อิเ ล็กทรอนิกส์ 
หรือ อีเมล์ (e-Mail) สนทนา (Chat) อา่นหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด  การติดตามขา่วสาร  การ
สืบคน้ขอ้มลู /การคน้หาขอ้มลู การชม หรือซ้ือสินค้าออนไลน์  การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล 
ฯลฯ การติดตามขอ้มลู ภาพยนตร์ รายการบนัเทิงตา่ง  ๆ ออนไลน์  การเลน่เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์  
การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) การประชมุทางไกลผา่นอินเทอร์เ น็ต (Video Conference) โทรศัพท์
ผา่นอินเทอร์เน็ต (VoIP) การอบัโหลดขอ้มลู หรือ อ่ืน  ๆ แนวโน้มลา่สุดของการใช ้อินเทอร์เ น็ตคือ
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การใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหลง่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างเครือขา่ยสังคม ซ่ึงพบวา่ปัจจุบันเว็บไซต์ท่ี
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมดงักลา่วก  าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพรห่ลาย เชน่  
เฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ และการใช ้เ ร่ิมมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช ้อินเทอร์เ น็ตผา่นโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Internet) มากข้ึน เ น่ื องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การ เข้าถึ งเค รือขา่ ยผา่น
โทรศพัท์มอืถือท าไดง้า่ยข้ึนมาก จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลก 

สัดสว่นการผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตแยกตามทวีป  ท่ีมา http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
ปัจจุบนั จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกโดยประมาณ 2.095 พ ันล้านคน หรือ 30.2 % ของประชากร
ทั่วโลก (ข้อมูล ณ เ ดือน มีนาคม 2 554) โดย เมื่อเปรียบเ ทียบในทวีปตา่ง  ๆ พบวา่ทวีปท่ีมีผู ้ใ ช ้
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ เอเชีย โดยคิดเป็น 44.0 % ของผู้ใช ้อินเทอร์เ น็ ตทั้งหมด และประเทศท่ีมี
ประชากรผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือประเทศจีน คิดเป็นจ านวน 384 ล้านคน หากเปรียบเทียบ
จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตกบัจ านวนประชากรรวม พบวา่ทวปีอเมริกาเหนือมีสัดส่วนผู้ใช ้ตอ่ประชากร
สูงท่ีสุดคือ  78.3 %  รองลงมาได้แก ่ทวีปออสเตรเ ลีย 60 .1 % และ  ทวีปยุโรป คิดเป็น 58.3 % 
ตามล าดบั  อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเร่ิมข้ึนเมือ่ปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมตอ่มินิคอมพิวเตอร์ของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และสถาบนัเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย แตใ่นคร้ังนั้นยงัเป็นการ เชื่อมตอ่โดยผา่นสายโทรศัพท์ ซ่ึงสามารถส่งข้อมูลได้
ชา้และไมเ่ป็นการถาวร จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ได้ท าการเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์กบัมหาวิทยาลัย 6 แห่ง  ได้แก  ่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, สถาบนัเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์แล ะ คอมพิ ว เ ต อ ร์แห่ ง ช า ติ  (NECTEC) มห าวิท ยาลัย ธรรมศาสต ร์  แล ะ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ "เครือขา่ยไทยสาร" 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเป็นคร้ังแรกเมื่อ เ ดือน มีนาคม พ.ศ. 
2538 โดยความรว่มมอืของรัฐวสิาหกจิ 3 แหง่ คือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานสง่เสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยให้บริการใน
นาม บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เ น็ตเชิงพาณิชย์ราย
แรกของประเทศไทย จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย
มกีารเปล่ียนแปลงดงัน้ี ปี 2534 (30คน) ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน) ... 
ขอ้มลูลา่สุดของส านักงานสถิติแหง่ชาติ ปี 2551 จากจ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปประมาณ 59.97 
ลา้นคน พบวา่ มผูีใ้ชค้อมพิวเตอร์ 16.99 ลา้นคน คิดเป็น ร้อยละ 28.2 และมีผู ้ใช ้อินเทอร์เ น็ต 10.96 
ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 18.2 [2] 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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อินเทอร์เน็ตแบนด์วทิ 
ปัจจุบัน (มกราคม 2553) ประเทศไทยมีความกวา้งชอ่งสัญญาณ ( Internet Bandwidth) 

ภายในประเทศ 110 Gbps และระหวา่งประเทศ 110 Gbps 
 

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ถนอมศรี ล่ิมศิลา (2548)  ไดท้ าวจิยัเร่ือง จริยธรรมของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชว่งช ั้นท่ี 3 - 4สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  การวิจัยคร้ัง น้ีมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัจริยธรรมตามสภาพจริงและท่ี พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเปรียบเทียบระดบัจริยธรรมตามสภาพจริงของผูบ้ริหาร สถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชว่งช ั้นท่ี 3 - 4 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ขา้ราชการ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชว่งช ั้น
ท่ี 3 - 4 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี จ านวน 30 แห่ง  274 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการ
วจิยัเป็นแบบสอบแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ซ่ึงม ีคา่ความเชื่อม ัน่ทั้งฉบับเทา่กบั 0.96 สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ความเ บ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความ แตกตา่งรายคูด่ว้ยวธีิของเชฟเฟ  
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. จริยธรรมตามสภาพจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูทั้งในภาพรวม 
และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามลา ดับรายด้านคือ ด้านการครองงาน ด้านการครองตน 
และดา้นการครองคน สว่นจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลา ดบัรายดา้นคือ ดา้นการครองงาน ดา้นการครองคน และดา้นการครองตน 

2. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมตามสภาพจริงและท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู ทั้งในภาพรวมและรายดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น 
ของครูทั้งในภาพรวมและรายดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อทดสอบ เ ป็น
รายคูพ่บวา่ จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานขนาดเล็กและขนาดกลางไมแ่ตกตา่งกนั แตท่ั้งขนาด เ ล็กและ
ขนาดกลางแตกตา่งกบัขนาดใหญอ่ยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 

ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต (2550) การประ เมินผลนักเ รียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง  
การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลผู้บริหารและครูในการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม
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ของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง  กลุม่
ตวัอยา่งในระยะท่ี 1 คือ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 370 คน 
ระยะท่ี 2 ผู ้บ ริหารและครูโรงเ รียนนักบวชคาทอลิก จ า นวน 335 คน  ระยะท่ี 3 และ 4 คือ ค รู
ผูรั้บผิดชอบโครงการคณุธรรมของโรงเรียนพระแมม่ารีสาธุประดิษฐ์ จานวน 12 คน การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูใชก้ารสอบถาม การบนัทึกขอ้มลูและการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช ้
สถิติบรรยาย ไดแ้ก ่การแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละและคา่สว่นเ บ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ อนุมาน ได้แก ่
การทดสอบดว้ยคา่ที ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกดา เนินการประเมนิผลดา้นคุณธรรมจริยธรรมตอ่เ น่ือง
ในเร่ืองการประเมนิคณุลกัษณะดา้นความเ อ้ือเ ฟ้ือเ ผ่ือแผสู่งท่ีสุด และไมไ่ด้ด า เ นินการในเ ร่ืองการ 
ก  าหนดมาตรฐาน/ตวับง่ชี้ /เกณฑ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมสูงท่ีสุด 

2. ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกมีความต้องการจาเป็นด้านการรายงานคุณภาพการ
ประเมนิ/การจดัหาเอกสารท่ีรายงานความกา้วหน้ามากท่ีสุด 

3. การพฒันากลยุทธ์เพื่อปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การเขียนรายงานคณุภาพการประเมนิโครงการคณุธรรม หลงัการพฒันาสูงกวา่กอ่นการพัฒนาอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ทกัษะการเขียนรายงานคณุภาพการประเมนิโครงการคณุธรรมของบุคลากรอยูใ่นระดับดี
มาก 

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  

กอ่ตั้งบนท่ีดินจ านวน 15 ไร ่ภายในหมูบ่า้น ศุภาลยับุรี ซ่ึงได้รับบริจาคจากคุณประทีป ตั้ง
มติธรรม ศิษย์เกา่โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยัและเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จ ากดั 
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อจดัตั้งโรงเรียนในเครือสวนกหุลาบวทิยาลัย  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศจดัตั้งโรงเรียนข้ึนเมือ่วนัท่ี 3 มนีาคม พ.ศ. 2536 มแีผนเต็มรูปแบบ 72 ห้องเ รียน คือระดับช ั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ช ั้นละ 14 ห้องเรียนและระดบัช ั้นมธัยมศึกษาตอนปลายช ั้นละ 10 ห้องเ รียน และ
ไดแ้ตง่ตั้งให้ นายวรีะ กาญจนะรังสิตา มาปฏิบติัหน้าท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน  

โดยในระยะแรก โรงเรียนไดใ้ชอ้าคารพาณิชย์ 4 ช ั้นภายในหมูบ่้านศุภาลัยบุรีเ ป็นสถานท่ี
เรียนช ัว่คราวและไดรั้บการบริจาครถตูจ้ านวน 1 คนั จากคณุประทีป ตั้งมติธรรมเพื่อใช ้ในกิจการของ
โรงเรียน และไดใ้ชทุ้นทรัพย์จากชมรมผูป้กครองและครูในปี  พ.ศ. 2538 สร้างโรงอาหารและอาคาร
ช ัว่คราวเป็นห้องเรียน 4 ห้อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
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หลงัจากท่ีไดรั้บมอบท่ีดินและออกส ารวจพื้นท่ีเมื่อปี  พ.ศ. 2534 และ  พ.ศ. 2535 ก็ได้ท า
รายงานเสนอกรมสามญัศึกษาวา่ สมควรรับมอบท่ีดินดังกลา่ว ด้วยเหตุผล ท่ีบริเวณน้ีมีการขยายตัว
ของชมุชนอยา่งรวดเร็วและเพื่อโรงเรียนจุดสกดัเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความแออัด
จากการท่ีนักเรียนจะเขา้มาศึกษาในเมอืงมากข้ึน จึงไดท้ าการกอ่สร้างอาคารเ รียนถาวรข้ึนและได้รับ
การพฒันาทั้งในดา้นการเรียนการสอนและสาธารณปูโภคจนถึงปัจจุบนั 

ตราสัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน รูปหนังสือมไีมบ้รรทัดดินสอปากกาคั่น หน้าปกหนังสือมี
ตราพระเกี้ยว และอกัษรยอ่ จ.ป.ร. ดา้นขวามชีอ่ดอกกหุลาบ มมุซ้ายลา่งมีริบบ้ินผูกชอ่ดอกกุหลาบ ซ่ึง
มตีวัหนังสือก  ากบัวา่โรงเรียนหลวงสวนกหุลาบ ดา้นบนปรากฏมีปรัชญา และ คติพจน์  สุวิชาโน ภว ํ
โหติ ดา้นลา่งมคี าแปลวา่ ผูรู้้ดี เป็นผูเ้จริญ และเป็นตรา 

คติพจน์ "สุวชิาโน ภว   โหติ" อา่นวา่ "สุวชิาโน ภวงั โหติ" แปลวา่ "ผูรู้้ดี เป็นผูเ้จริญ"  

สีประจ าโรงเรียน ชมพ-ูฟ้า 

███  สีชมพ ูเป็นสีประจ าวนัพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัว 

███  สีฟ้า เป็นสีประจ าวนัพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพ ัชรินทราบรมราชินี
นาถ 

ตน้ไมป้ระจ าโรงเรียน ตน้สุพรรณิการ์ 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและยิบยกขอ้มูลตา่ง ๆ มาจากแหลง่ข้อมูลท่ีหน้าเชื่อถือ และเกี่ยวข้องกบั

งานวจิยั  น ามาปรับเขา้กบัหัวขอ้และสมมติฐานท่ีผูว้จิยัมคีวามสนใจศึกษา เกีย่วกบั ลักษณะกลุม่ตัวอยา่ง  
และปรับเขา้กบังานวจิยั เกีย่วกบั จริยธรรมของการใช ้งานอินเ ตอร์เ น็ต ของ นักเ รียน  โรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั รังสิต เพื่อน าผลการวจิยัไปศึกษา พฤติกรรมและจริยธรรมของ กลุม่นักเรียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตของ
นักเรียน โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลัย รังสิต ในด้านจริยธรรม เพื่อวดัระดับจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตของกลุม่นักเรียน โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต  จ าแนกตาม เพศ  และอายุ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก ่นักเ รียน ท่ีก  าลังศึกษาอยูภ่ายใน โรงเ รียนสวน

กหุลาบวทิยาลยั รังสิต ซ่ึงมจี านวนทั้งส้ิน 3,232 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ตวัอยา่งในการศึกษาในคร้ังน้ี  ได้แก ่นักเ รียน โรงเ รียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั รังสิต ซ่ึงมจี านวนทั้งส้ิน 3,232 คน 

ในการศึกษา ผูศึ้กษาไดก้  าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งและการเลือกกลุม่ตัวอยา่ง มขีั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การค านวณหาขนาดกลุม่ตัวอยา่ง 
1. ค านวณหาขนาดตวัอยา่ง ( sample size ) โดยใชสู้ตรของ  Taro Yamane 

21 Ne

N
n


                                                                          

  เมือ่  n  = ขนาดตวัอยา่ง 
   N  = จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
   e  = ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้
    ( ในการศึกษาคร้ังน้ี ก  าหนดให้มคีา่เทา่กบั 0.05 ) 

  แทนคา่  =  23232(0.05)1
3,232


       

    =      16.68
3232  

    =      377 
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  ดงันั้ นใช ้จ านวนกลุม่ตัวอยา่งทั้ง ส้ิน จ านวน 377 คน  และเ ผ่ือแบบสอบถามช  ารุด 5% 
จ านวน 19 คน รวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 377+19 = 396 

ขั้นท่ี 2 เมื่อผู ้ศึกษาได้ค านวณโดยใช ้สูตรของ Taro Yamane แล้วผลปรากฏวา่ได้กลุ ่ม
ตัวอยา่ งจ าน วน 396 คน จากนั้ น ผู ้ศึกษาจึงได้เ ลือกกลุม่ตัวอยา่ งโดยวิธีสุ ่มแบบแบง่สัดส่วน  ( 
probability proportionate to size sampling )  

ขั้นท่ี 3 ด าเนินการสุม่ตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งงา่ย (sample random sampling)  
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แกก่ารสร้างแบบสอบถาม

(Questionnaire) ข้ึนมา 1 ชดุ ซ่ึงมขีั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื ดงัน้ี 
1. จัดท าแบบสอบถาม โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

แบบสอบถามจะแบง่เป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
สว่นท่ี 1: การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตัวอยา่งท่ีเ ป็น

นักเรียนโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต ไดแ้ก ่เพศ ระดบัการศึกษา คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจาก
ผูป้กครอง  จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั  เว็บไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ย ความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต ชว่งเวลาท่ีใชง้าน และการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของกลุม่ตัวอยา่งท่ีเ ป็น
นักเรียนโรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ได้แก ่ท่ีพ ักอาศัย บุคคลท่ีพ ักอาศัยด้วย สถานทาง
ครอบครัว รายไดค้รอบครัวตอ่ปี จะมลีกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  

สว่นท่ี 2 : การวเิคราะห์ความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  ได้แก  ่ ด้านความ
เป็นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง  ด้านความเ ป็นเ จ้าของ  ด้านการเ ข้าถึ งข้อมูล เ ป็นต้น ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับระดับ ตามแบบของ Likert’s scale โดยแบง่ระดับ
คา่คะแนนออกเป็น  5 ระดบั ดงัน้ีคือ 
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ระดบัความคิดเห็น               ขอ้ความ 
  เห็นดว้ยอยา่งย่ิง    5    
  เห็นดว้ย     4    
  เฉย     3    
  ไมเ่ห็นดว้ย    2    
  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งย่ิง    1 

 สว่นท่ี 3 : การวเิคราะห์พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  ได้แก  ่ด้าน
ความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง  ด้านความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูล เ ป็นต้น ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับระดับ ตามแบบของ Likert’s scale โดยแบง่ระดับ
คา่คะแนนออกเป็น  5 ระดบั ดงัน้ีคือ 
        ระดบัพฤติกรรม                               ขอ้ความ   

 ทุกคร้ัง     5    
    บอ่ย     4    
ปานกลาง     3    
บางคร้ัง     2    

 ไมเ่คย     1 
 สว่นท่ี 4 : ขอ้เสนอแนะ 
 1. น าแบบสอบถามท่ีจดัท าปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเ ท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) ความครอบคลุม และภาษาท่ีใช  ้
 2. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผูเ้ชี่ยวชาญให้มคีวามถูกต้องสมบูรณ์มากข้ึนเพื่อน าแบบสอบถามไปใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอ่ไป 
  3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว มาท าการทดสอบ (Pretest) กบั
นักเรียนโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต จ านวน 30 คน มาวดัหาคา่ความเชื่ อม ัน่  (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชสู้ตรการหาคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach 1970 : 161) ซ่ึงคา่
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (  - Coefficient) การวจิยัคร้ังน้ีก  าหนดให้คา่ความน ่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าจ านวนมากกวา่หรือเทา่กบั 0.7 ผลการวิเคราะห์ได้คา่ความเชื่อม ัน่ของแบบสอบถามได้ของ
สัมประ สิทธ์ิแอลฟ่ารวมความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งาน อินเทอร์เ น็ ต  Alpha = 0.8229 และ
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่ารวมพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต Alpha = 0.8229  
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1. ด าเ นินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บจากกลุม่ตัวอยา่งเ ป็น นักเ รียนโรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั รังสิต ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 400 ชดุ  
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล จัดหมวดหมูข่องข้อมูลใ น
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาวเิคราะห์ขอ้มลูตอ่ไป 
 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนทั้งหมดมาลงรหัส (Coding) เพื่อการ
วเิคราะห์ทางสถิติและทดสอบสมมติฐานดว้ยคา่ความเชื่อม ัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงจะมีความคลาดเคล่ือนร้อย
ละ 5 เ ป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย การวิเคราะ ห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ตามล าดบัดงัตอ่ไปน้ี 

สว่นท่ี 1 เป็นค าถามปลายปิด เกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตัวอยา่งท่ีเ ป็น
นักเรียนโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต ไดแ้ก ่เพศ ระดบัการศึกษา คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจาก
ผูป้กครอง จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั  เว็บไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ย ความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต  ชว่งเวลาท่ีใชง้าน และการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของกลุม่ตัวอยา่งท่ีเ ป็น
นักเรียนโรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ได้แก ่ท่ีพ ักอาศัย บุคคลท่ีพ ักอาศัยด้วย สถานทาง
ครอบครัว ิรายไดค้รอบครัวตอ่ปี  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก ่ท่ีพ ักอาศัย บุคคลท่ีพ ักอาศัย
ดว้ย สถานทางครอบครัว รายไดค้รอบครัวตอ่ปี  เ ป็นต้น  โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี
และคา่ร้อยละ 

สว่นท่ี 2 เป็นค าถามปลายปิด วิเคราะห์ความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  
ไดแ้ก ่ ดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง  ด้านความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูล เ ป็นต้น 
โดยวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต และคา่ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยใชเ้กณฑ์ตอ่ไปน้ี 
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 วธีิการแบง่ชว่งเทา่ของพิสัยคะแนนของขอ้ค าถามเป็นระดับ 5 ระดบั โดยไดค้า่เฉล่ีย เป็น
ดชันีในการแบง่ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ดงัน้ี  
 
 พิสัย =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนช ั้น 
   = 

5

15       

   = 0.8 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มคีวามคิดตอ่จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

    อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มคีวามคิดตอ่จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

    อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มคีวามคิดตอ่จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

    อยูใ่นระดบัเฉย 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มคีวามคิดตอ่จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

    อยูใ่นระดบัไมเ่ห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มคีวามคิดตอ่จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

    อยูใ่นระดบัไมเ่ห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
สว่นท่ี 3 เป็นค าถามปลายปิด วเิคราะห์พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต  

ไดแ้ก ่  ดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกตอ้ง  ดา้นความเป็นเจา้ของ  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู  เป็นตน้  
โดยวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยใชเ้กณฑ์ตอ่ไปน้ี 
 วธีิการแบง่ชว่งเทา่ของพิสัยคะแนนของขอ้ค าถามเป็นระดับ 5 ระดบั โดยไดค้า่เฉล่ีย เป็น
ดชันีในการแบง่ระดบัพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต  ดงัน้ี  
 พิสัย =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนช ั้น 

   = 
5

15       

   = 0.8 
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คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มพีฤติกรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ตทุกคร้ัง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มพีฤติกรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ตบอ่ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มพีฤติกรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ตปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มพีฤติกรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ตบางคร้ัง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มพีฤติกรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ตไมเ่คย 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบง่เป็น 2 ประเภท 

1. การวิเคราะห์สถิติเ ชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) เ ป็นสถิติท่ีใช ้ในการอธิบาย
ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลู เชน่ ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
และคา่ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใช ้คา่โปรแกรมส าเ ร็จรูปเพื่อการ
วเิคราะห์ทางสถิติ 

1. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัน้ี 
  1.1 การค านวณคา่สถิติพื้นฐานของคะแนนมีดงัน้ี   
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549 : 152 - 157) 
   1.หาคา่อตัราร้อยละ ใชสู้ตร 
   
  ร้อยละของรายการใด = ความถ่ีของรายการนั้น 100 
     ความถ่ีทั้งหมด 
 2.คา่เฉล่ียเลขคณิต ใชสู้ตร ดงัน้ี 
    

     x  = 


  

   
    เมือ่ x  แทน คา่เฉล่ียเลขคณิต 
      แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
    N  แทน จ านวนขอ้มลูทั้งหมด 
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  3.คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใชสู้ตร 
 

     S.D. = 
2

1

)(




n

 

   
        เมือ่ S.D. แทน คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X   แทน ขอ้มลูแตล่ะจ านวน 
                     แทน คา่เฉล่ีย (Mean) ของขอ้มลูในชดุนั้น 
    n แทน จ านวนขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัน้ี 
 2.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ โดยใชว้ธีิทดสอบคา่  
Independent Samples  t-test  (กลัยา วานิชย์บญัชา , 2540 : 109) 
 
  ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม่ ไมเ่ทา่กนั )(

2

2

2

1     
 

  ใชสู้ตร t =

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S


  

  
        เมือ่ t แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน (t-distribution) 
   1  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 1 
   2  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 2 
   2

1S  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 1 
   2

2S  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 2 
   1n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 1 
   2n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 2 
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 ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม่เทา่กนั )(
2

2

2

1                          
  

  ใชสู้ตร t =
S

nn
p

21

21

11


  

 
  เมือ่ t แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน (t-distribution) 
   

1  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 1 
   

2  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 2 

s p
           แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่ง

ทั้ง 2 กลุม่ 
   1n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 1 
   2n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี 2 
 2.2 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ ใช ้F-test 
โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 

  ใชสู้ตร F = 
w

B

S

S



  

  เมือ่ F แทน อตัราสว่นของความแปรปรวน (variance ratio) 
   BS  แทน คา่เฉล่ียความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
   wS  แทน คา่เฉล่ียความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

2.3 หลงัจากพบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียทดสอบคา่เฉล่ียรายคูด่้วยวิธีการดงัน้ี  
 ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม่ แตกตา่งกนั ท าการทดสอบคา่เฉล่ียรายคู ่
ดว้ยวธีิการของ Least Significant Difference (LSD) ( กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545 : 333) 

  ใชสู้ตร LSD    =   
1

,
2

1

2

n

MSE
t

kn
  

  โดยท่ี ji nn   
   r = n-k   
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เมือ่           LSD  แทน คา่ผลตา่งนัยส าคญัท่ีค านวณไดส้ าหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ี i  
และ j 

MSL  แทน คา่ Mean square error จากตารางวเิคราะห์ความ         
แปรปรวน    

 k  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 
   n แทน  จ านวนขอ้มลูตวัอยา่งทั้งหมด 
    แทน  คา่ความเชื่อม ัน่ 
 3. ความน่าเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตร สัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1970:161) 
 

  ใชสู้ตร   = 
















2

2

1
1 t

i

S

S

n

n  

 
  เมือ่   แทน คา่ความเชื่อม ัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   N แทน จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 

 2

iS   แทน ผลรวมของคา่คะแนนความแปรปรวนเป็นราย
ขอ้ 

2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูการศึกษาในคร้ังน้ี 
1.วเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้า่ ความถ่ี และร้อยละ  
2.วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของจริยธรรมของนักเรียนท่ีมตีอ่การใชง้านอินเทอร์เน็ตโดย

ใช ้  คา่เฉล่ีย ( X )   และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )  
3.วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของความคิดเห็นจ าแนกตามเพศโดยใชค้า่สถิติ   

t-test และวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของความคิดเห็นจ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test และ
ทดสอบความแตกตา่งรายคู ่ ดว้ยสถิติ LSD โดยก  าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ใช ้สัญญลักษณ์ rxy เ ป็นวิธีท่ีใช ้วดัความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปร หรือข้อมูล 2 ช ุด โดยท่ีตัวแปร หรือข้อมูล 2 ช ุดนั้ นจะต้องอยูใ่นรูปของข้อมูลใน
มาตราอันตรภาคหรืออัตราส่วน (Interval or Ratio scale)  เชน่ การหาความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะ
สุขภาพกบัการดูแลตนเอง การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนักแรกเกิดของทารกกบัอายุของมารดา 
เป็นตน้ 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จะใช ้ได้อยา่งเหมาะสมกบัข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นเทา่นั้น ดงันั้น ในการค านวณหากพบวา่คา่ r=0 การตีความหมายวา่ข้อมูลไมม่ีความสัมพันธ์กนั 
อาจไมถู่กตอ้ง เน่ืองจากอาจเป็นไปไดว้า่ขอ้มลูมคีวามสัมพนัธ์กนั ในลักษณะอ่ืนท่ีไมใ่ช เ่ชิง เ ส้น (เชน่ 
เส้นโคง้ ฯลฯ) ดงันั้น ในการสรุปจึงควรสรุปวา่ข้อมูล 2 ช ุดไมม่ีความสัมพันธ์เชิง เ ส้น จึงจะถูกต้อง
ชดัเจนกวา่ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน ค านวณจากสูตร 

    

  





2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy

 

 
 เมือ่ xyr  เป็น คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
  X  เป็น ผลรวมของขอ้มลูท่ีวดัไดจ้ากตัวแปรตัวท่ี 1 (X) 
  Y  เป็น ผลรวมของขอ้มลูท่ีวดัไดจ้ากตัวแปรตัวท่ี 2 (Y) 
  YX  เป็น ผลรวมของผลคณูระหวา่งข้อมลูตวัแปรท่ี 1 และ 2  
  2

X  เป็น ผลรวมของก  าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัได้จากตัวแปรตัวท่ี 1  
  2

Y  เป็น ผลรวมของก  าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัได้จากตัวแปรตัวท่ี 2  
  N  เป็น ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

การทดสอบนัยส าคัญ 
สมมติฐานของการทดสอบ 

  H0 :   0  (ตวัแปร X และ Y ไมม่คีวามสัมพนัธ์กนั) 
  H1 :   0 (ตวัแปร X และ Y มคีวามสัมพนัธ์กนั) 
 สถิติทดสอบ  เป็นการทดสอบแบบสองทาง 

  
21

2

r

nr
t




  , df = n-2 
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อาณาเขตวิกฤตและการสรุปผล  

จะปฏิเสธ H0 เมือ่คา่ t ท่ีค านวณไดม้คีา่มากกวา่หรือเทา่กบัคา่ t ,n-2 ท่ีเปิดจากตาราง 
หรือ  t ท่ีค านวณไดม้คีา่น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่ -t ,n-2  
หรือ น าคา่ rxy ท่ีไดไ้ปเทียบกบัคา่วิกฤต rxy จากตารางส าเร็จรูปโดยใช ้ df = n-2  

ถา้คา่ rxy มคีา่มากกวา่หรือเทา่กบั คา่วกิฤต rxy จะปฏิเสธ H0 
การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลขของคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  

หากคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มคีา่เขา้ใกล ้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  แต ่
หากมคีา่เขา้ใกล ้ 0 แสดงถึงการมคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัน้อย หรือไมม่เีลย  ส าหรับการพิจารณาคา่
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑ์ดงัน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

คา่  r ระดบัของความสัมพนัธ์ 
0.81 - 1.00 มคีวามสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
0.61 – 0.80 มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
0.41 - 0.60 มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
0.21 – 0.40 มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
0.01 - 0.20 มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

เคร่ืองหมาย +,-           หน้าตวัเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะบอกถึงทิศทาง  
         ของความสัมพนัธ์โดยท่ีหาก  

r มเีคร่ืองหมาย + หมายถึง การมคีวามสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั  (ตวั
แปรหน่ึงมคีา่สูง อีกตวัหน่ึงจะมคีา่สูงไปดว้ย) 

r มเีคร่ืองหมาย - หมายถึง การมคีวามสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
(ตวัแปรหน่ึงมคีา่สูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีคา่ต ่า) 

 ยกเวน้คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์บางชนิดท่ีมลีักษณะ 0  r  1 ซ่ึงจะบอกไดเ้พียงขนาด
หรือระดบัของความสัมพนัธ์เทา่นั้น ไมส่ามารถบอกทิศทางของความสัมพนัธ์ได ้



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ในการศึกษาเร่ือง “จริยธรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตของกลุม่นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเ รียน
สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต กรณีศึกษา : นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต” ซ่ึง
มวีตัถุประสงค์ ดงัตอ่ไปน้ี 
   1. เพื่อศึกษาระดบัจริยธรรมในการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียน โรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั รังสิต 
 2. เพื่อทราบแนวคิดเชิงจริยธรรมของนักเรียน เกีย่วการใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต  
  
4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูศึ้กษาด าเนินการน าเสนอผลการวเิคราะห์ ออกเป็นขั้นตอนตา่งๆดงัน้ี 
  สว่นท่ี 1  ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 
  สว่นท่ี 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัความคิดเห็นดา้นจริยธรรมทางดา้นอินเตอร์เน็ต 
  สว่นท่ี 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
  สว่นท่ี 5  การทดสอบสมมติฐาน 
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 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการศึกษา “จริยธรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตของกลุม่นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั รังสิต กรณีศึกษา : นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ” ผู ้วิจัย
ก  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 N แทน  จ านวนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 X  แทน  คา่เฉล่ีย (mean) 

 SD  แทน   คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 t แทน  คา่สถิติท่ีใชใ้น t-distribution 
 F แทน  คา่สถิติท่ีใชใ้น F-distribution 
 df แทน  ช ั้นแหง่ความอิสระ (Degree of freedom) 
 SS แทน  ผลบวกก  าลงัสองของคะแนน 
 M.S. แทน  คา่เฉล่ียบวกก  าลงัสองของคะแนน 

Sig. แทน  ระดบันัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีค านวณไดใ้ชใ้นการ
สรุปผลการทดสอบ สมมติฐาน 

 * แทน  ความมนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** แทน  ความมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ 

 ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่4.1  แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มลูทั่วไป  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     1) ชาย 
     2) หญิง 

 
181 
219 

 
45.25 
54.75 

รวม 400 100 
2. ระดบัช ั้นการศึกษา 
     1) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 1 
     2) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 2 
     3) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 3 
     4) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 4 
     5)  มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 5 
     6) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 6 

 
61 
62 
63 
98 
68 
48 

 
15.25 
15.50 
15.75 
24.50 
17.00 
12.00 

รวม 400 100 
3. คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผู้ปกครอง 
     1) น้อยกวา่ 1,500 บาท 
     2) 1,501 – 2,000  บาท 
     3) 2,001 – 2,500 บาท 
     4) มากกวา่ 2,500 บาท ข้ึนไป 

 
108 
100 
57 
135 

 
27.00 
25.00 
14.25 
33.75 

รวม 400 100 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญเ่ป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.8  ศึกษาอยูร่ะดบัช ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ 24.5 และมีคา่ใช ้จา่ย
ท่ีไดรั้บจากผูป้กครองคือ มากกวา่ 2,500 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.8 
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 ส่วนที ่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต  

ตารางที ่4.2  แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั  
     1) น้อยกวา่ 1 ช ัว่โมง 
     2) 2 - 3 ช ัว่โมง 
     3) 4 - 5  ช ัว่โมง 
     4) มากกวา่ 5 ช ัว่โมง ข้ึนไป 

 
56 
206 
99 
39 

 
14.00 
51.50 
24.75 
9.75 

รวม 400 100 
2. เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย 
     1) Google  
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
       รวม 
 2) Facebook 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
     3) Sanook 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
     4) Youtube 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
      

 
 

57 
343 
400 

 
87 
313 
400 

 
381 
19 
400 

 
112 
288 
400 

 

 
 

14.25 
85.75 
100 

 
21.75 
78.25 
100 

 
95.25 
4.75 
100 

 
28 
72 
100 

 
 
 



 

 

40 

ตารางที ่4.2 (ตอ่) 

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 
5) Pantip 

  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
     6) 4 shaered 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 

  รวม 

 
277 
23 
400 

 
229 
171 
400 

 
94.25 
5.75 
100 

 
57.25 
42.75 
100 

3. ความสนใจในอินเตอร์เน็ต 
     1) ดา้นขา่วสาร 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
     2) ดา้นความบนัเทิง 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
     3) ดา้นกฬีา 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
    4) ดา้นการศึกษา 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 

 
 

266 
134 
400 

 
109 
291 
400 

 
279 
121 
400 

 
199 
201 
400 

 

 
 

66.5 
33.5 
100 

 
27.25 
72.75 
100 

 
69.75 
30.25 
100 

 
49.75 
50.25 
100 
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ตารางที ่4.2 (ตอ่) 

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 
    5) ดา้นเกมส์ 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
    6) ดา้นความรู้ทัว่ไป 
  ไมบ่อ่ย 
  บอ่ย 
  รวม 
4. ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 
     1) 18.00 – 20.00 
     2) 20.00 – 22.00 
     3) 22.00 – 24.00 
    4) 24.00 เป็นตน้ไป 

 
203 
197 
400 

 
153 
247 
400 

 
302 
79 
8 
11 

 
50.75 
49.25 
100 

 
38.25 
61.75 
100 

 
75.50 
19.75 
2.00 
2.75 

รวม 400 100 

  จากตารางท่ี 4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช ้อินเตอร์เ น็ต คือ ส่วนมาก
ใชง้านอินเตอร์เน็ต 2 - 3 ช ัว่โมงตอ่วนั  คิดเป็นร้อยละ 51.50  โดยเว็บไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ยคือ Google 
คิดเป็นร้อยละ 29.6 ซ่ึงความสนใจในอินเตอร์เน็ตคือดา้นความบนัเทิง  คิดเป็นร้อยละ 24.4 และจะใช ้
งานชว่งเวลา 18.00 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 75.5  
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 ส่วนที ่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้อินเตอร์เน็ต  
ตารางที ่4.3  แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสภาพแวดลอ้มในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
สภาพแวดล้อมในการใช้อินเตอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 
1. ท่ีพกัอาศยั  
     1) บา้น 
     2) หอพกั 

 
377 
23 

 
94.25 
5.75 

รวม 400 100 
2. บุคคลท่ีพกัอาศยัดว้ย 
     1) บิดา – มารดา   
     2) ญาติ 
     3) เพื่อน 
     4) อยูค่นเดียว 

 
374 
13 
6 
7 

 
93.50 
3.25 
1.50 
1.75 

รวม 400 100 
3. สถานทางครอบครัว 
     1) บิดา – มารดาอยูด่ว้ยกนั 
     2) บิดา – มารดาหยา่ร้าง 
     3) บิดา – มารดาเสียชีวติ 
    4) อ่ืนๆ 

 
356 
31 
7 
6 

 
89.00 
7.75 
1.75 
1.50 

รวม 400 100 
4. รายไดค้รอบครัวตอ่ปี 
     1) ไมเ่กนิ 100,000 บาท 
     2) 100,001 – 250,000 บาท 
     3) 250,001 – 500,000 บาท 
     5) 500,000 บาท ข้ึนไป 

 
76 
110 
82 
132 

 
19.00 
27.50 
20.50 
33.00 

รวม 400 100 
  จากตารางท่ี 4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการใช ้อินเตอร์เ น็ต คือ 
ลกัษณะท่ีพกัอาศยั คือบา้น  คิดเป็นร้อยละ 94.3  พ ักอาศัยยูก่บั บิดา -มารดา  คิดเ ป็นร้อยละ 93.5  ซ่ึง
สถานภาพของครอบครับคือบิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 89.0 และและครอบครัวมีรายได้ตอ่
ปี คือ 500,000 บาท ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 33.0 
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 ส่วนที ่4  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นต่อจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ตารางที ่4.4 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชอินเทอร์เน็ต 

จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต X  S.D 
ระดับความ 
ส าคัญ 

1. ดา้นความเป็นสว่นตวั 
2. ดา้นความถูกตอ้ง 
3. ดา้นความเป็นเจา้ของ 
4. ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู 

4.16 
4.30 
3.84 
4.15 

0.748 
0.729 
0.892 
0.751 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

รวม 4.11 0.543 เห็นดว้ย 
ดา้นความเป็นสว่นตวั    
1. ผูใ้ชม้สิีทธิในการใชง้านอินเตอร์เน็ตตามล าพงั  
2. ผูใ้ชม้สิีทธิใชใ้นการปกป้องขอ้มลูตนเอง 
3. ผูใ้ชม้สิีทธิในการเผยแพรข่อ้มลูของตนเอง  

4.29 
4.28 
4.34 

0.853 
0.853 
0.858 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 

รวม 4.16 0.748 เห็นดว้ย 
ดา้นความถูกตอ้ง    
1. มกีารก  าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มูล 
2. มกีารก  าหนดผูรั้บผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้มูล 
3. อนุญาตให้เจา้ของขอ้มลูเ ป็นผู้แกไ้ขข้อมูลตนเอง
เทา่นั้น 

3.86 
3.87 
3.81 

1.041 
0.996 
1.054 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

รวม 4.30 0.729 เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
ดา้นความเป็นเจา้ของ    
1. ใชซ้อฟต์แวร์เฉพาะท่ีมลิีขสิทธ์ิเทา่นั้น  
2. ใชซ้อฟต์แวร์ภายใตข้อบเขตของลิขสิทธ์ิ 
3.  ไมท่ าส าเนาซอฟต์แวร์ให้ผูอ่ื้น 

3.96 
4.25 
4.28 

0.975 
0.804 
0.826 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 

รวม 3.84 0.892 เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู    
1. แบง่ระดบัของการเขา้ถึงขอ้มูล 
2. ก  าหนดระดบัความปลอดภยัของเครือขา่ย 
3. การรักษาความลบัของข้อมลู 

2.35 
2.78 
4.36 

1.157 
1.290 
0.904 

ไมเ่ห็นดว้ย 
เฉย 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 
รวม 4.15 0.751 เห็นดว้ย 

    จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตโดยจะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.11)  
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  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ระดบัความส าคญั มากท่ีสุดคือ ด้านความถูกต้อง  อยูใ่น
ระดบัความส าคญัมาก  ( X  = 4.30)  รองลงมาเป็น ดา้นความเป็นสว่นตัว  อยูใ่นระดับความส าคัญมาก 
( X  = 4.16) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ในระดบัความส าคญัมาก ( X  = 4.30) และ ด้านความเป็นเจ้าของ อยู ่
ในระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.84) ตามล าดบั 
   ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ดา้นความเป็นส่วนตัว โดยจะให้ระดับ
ความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.16)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นส่วนตัว ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
ผูใ้ชม้สิีทธิในการเผยแพรข่อ้มลูของตนเอง อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  ( X  = 4.34)  รองลงมาเป็น 
ผูใ้ชม้สิีทธิในการใชง้านอินเตอร์เน็ตตามล าพงั  อยูใ่นระดับความส าคัญมาก ( X  = 4.29) และ ผู ้ใช ้มี
สิทธิใชใ้นการปกป้องขอ้มลูตนเอง อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 4.28) ตามล าดบั 
   ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้านความถูกต้อง  โดยจะให้ระดับ
ความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.30)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความถูกต้อง  ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ มีการ
ก  าหนดผูรั้บผิดชอบในการเผยแพรข่อ้มลู อยูใ่นระดบัความส าคัญมาก  ( X  = 3.87)  รองลงมาเป็น  มี
การก  าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มลู อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.86) และ อนุญาตให้เจ้าของข้อมูล
เป็นผูแ้กไ้ขขอ้มลูตนเองเทา่นั้น อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.81) ตามล าดบั 
   ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ดา้นความเป็นเจ้าของ  โดยจะให้ระดับ
ความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 3.84)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเป็นเจา้ของ ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ ไม ่
ท าส าเนาซอฟต์แวร์ให้ผูอ่ื้น อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  ( X  = 4.28)  รองลงมาเป็น  ใช ้ซอฟต์แวร์
ภายใตข้อบเขตของลิขสิทธ์ิ อยูใ่นระดับความส าคัญมาก ( X  = 4.25) และ ใช ้ซอฟต์แวร์เฉพาะท่ีมี
ลิขสิทธ์ิเทา่นั้น อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.96) ตามล าดบั 
   ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ดา้นการเข้าถึงข้อมูล โดยจะให้ระดับ
ความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.15)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ การ
รักษาความลบัของขอ้มลู อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X  = 4.36) รองลงมาเป็นก  าหนดระดับความ
ปลอดภยัของเครือขา่ย อยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง ( X  = 2.78) และ แบง่ระดับของการเข้าถึง
ขอ้มลู อยูใ่นระดบัความส าคญัน้อย ( X  = 2.35) ตามล าดบั 
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 ส่วนที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

ตารางที ่4.5 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้า
อินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต X  S.D 
ระดับความ 

ส าคัญ 

1. ดา้นความเป็นสว่นตวั 
2. ดา้นความถูกตอ้ง 
3. ดา้นความเป็นเจา้ของ 
4. ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู 

3.15 
3.97 
3.77 
4.08 

0.731 
0.778 
0.940 
0.818 

ปานกลาง 
บอ่ย 
บอ่ย 
บอ่ย 

รวม 3.75 0.571 บอ่ย 
ดา้นความเป็นสว่นตวั    
1. ทา่นเคยเขา้ใชง้าน User ของผูอ่ื้น 
2. ทา่นเป็นผูเ้ผยแพรข่อ้มลูของตนเอง  
3. ทา่นปกป้องขอ้มลูของตนเอง 

3.86 
4.10 
4.08 

0.878 
0.860 
0.845 

บอ่ย 
บอ่ย 
บอ่ย 

รวม 3.15 0.731 ปานกลาง 
ดา้นความถูกตอ้ง    
1. ทา่นไดข้อ้มลูมาจากแหลง่ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล 
2. ทา่นใชข้อ้มลูจากแหลง่ท่ีไดรั้บอนุญาตเผยแพร  ่

3.99 
3.57 

1.019 
1.232 

บอ่ย 
บอ่ย 

รวม 3.97 0.778 บอ่ย 
ดา้นความเป็นเจา้ของ    
1. ทา่นใชซ้อฟต์แวร์ตามลิขสิทธ์ิ 
2. ทา่นไมเ่ผยแพรซ่อฟต์แวร์ให้แกผู่อ่ื้น 

4.11 
4.07 

0.885 
0.864 

บอ่ย 
บอ่ย 

รวม 3.77 0.940 บอ่ย 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู    
1. ทา่นเขา้ถึงขอ้มลูตามสิทธิท่ีทา่นไดรั้บ 
2. ทา่นเขา้ถึงเครือขา่ยตามสิทธิท่ีทา่นได้รับ 

3.96 
4.25 

0.896 
0.943 

บอ่ย 
ทุกคร้ัง 

รวม 4.08 0.818 บอ่ย 
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    จากตาราง ท่ี 4.5 พบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็นตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต โดยจะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดับความส าคัญมาก   
( X   = 3.75)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ด้านการเข้าถึงข้อมูล อยู ่
ในระดบัความส าคญัมาก  ( X  = 4.08)  รองลงมาเป็น  ด้านความถูกต้อง อยูใ่นระดับความส าคัญมาก 
( X  = 3.97) ดา้นความเป็นเจา้ของ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.77) และ ด้านความเป็นส่วนตัว 
อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.15) ตามล าดบั 
   ระดบัความเห็นตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้านความเป็น
สว่นตวั โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง  ( X   = 3.15)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นส่วนตัว ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
ทา่นเป็นผูเ้ผยแพรข่อ้มลูของตนเอง  อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  ( X  = 4.10)  รองลงมาเป็น  ทา่น
ปกป้องขอ้มลูของตนเอง อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 4.08) และ ทา่นเคยเข้าใช ้งาน User ของ
ผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.86) ตามล าดบั 
  ระดบัความเห็นตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้านความถูกต้อง 
โดยจะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 3.97)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความถูกตอ้ง ให้ระดบัความส าคัญมากท่ีสุดคือ ทา่นได้
ขอ้มลูมาจากแหลง่ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลู อยูใ่นระดบัความส าคัญมาก  ( X  = 3.99)  รองลงมาเป็น  ทา่น
ใชข้อ้มลูจากแหลง่ท่ีไดรั้บอนุญาตเผยแพร ่ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.57) ตามล าดบั 
  ระดบัความเห็นตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้านความเป็น
เจา้ของ โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 3.77)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นเจ้าของ  ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ
ทา่นใช ้ซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธ์ิ  อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  ( X  = 4.11)  รองลงมาเป็น  ทา่นไม ่
เผยแพรซ่อฟต์แวร์ให้แกผู่อ่ื้น อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 4.07) ตามล าดบั 
  ระดบัความเห็นตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู โดยจะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.08)  
  เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
ทา่นเขา้ถึงเครือขา่ยตามสิทธิท่ีทา่นได้รับ อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  ( X  = 4.25)  รองลงมาเป็น 
ทา่นเขา้ถึงขอ้มลูตามสิทธิท่ีทา่นไดรั้บ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.96) ตามล าดบั 
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 ส่วนที ่ 6  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน

จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตา่ งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 H0 : เพศท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตไม ่
แตกตา่งกนั 
 H1 : เพศท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตแตกตา่ง
กนั 
 
ตารางที ่4.6   แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต  จ าแนกตามเพศ 
พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้

งานอินเทอร์เนต็ 

t-test for Equality of Means 

เพศ X  S.D. t. df Sig. 
ความเป็นส่วนตวั ชาย 3.2007 0.78621 1.034 398 0.302 

หญงิ 3.1248 0.68227    
ดา้นความถูกตอ้ง ชาย 3.9890 0.76731 0.296 398 0.767 

หญงิ 3.9658 0.78837    
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ชาย 3.7928 0.92340 0.296 398 0.767 

หญงิ 3.7648 0.95576    
ดา้นความเป็นเจ้าของ ชาย 3.9945 0.83996 -2.102 398 0.036* 

หญงิ 4.1667 0.79467    
*มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
**มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่  ดา้นความเป็นสว่นตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  มี
คา่  Sig.  เทา่กบั  0.302, 0.767, 0.767  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  
H1  แสดงวา่  เพศท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตใน ด้าน
ความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกตอ้ง  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั  
 สว่นดา้นความเป็นเจา้ของ พบวา่ มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.036  ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0  แสดงวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นเจา้ของแตกตา่งกนั 
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  สมมติฐานท่ี 1.2 ระดบัช ั้นการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
  H0 : ระดบัช ั้นการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ไมแ่ตกตา่งกนั 
  H1 : ระดบัช ั้นการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.7  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามระดบัช ั้นการศึกษา 

พฤติกรรมด้านจริยธรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นสว่นตวั ระหวา่งกลุม่ 3.335 5 0.667 1.252 0.284 

ภายในกลุม่ 209.976 394 0.533   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุม่ 4.619 5 0.924 1.536 0.177 

ภายในกลุม่ 236.906 394 0.601   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ระหวา่งกลุม่ 4.668 5 0.934 1.057 0.384 

ภายในกลุม่ 348.030 394 0.883   

รวม 352.698 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ระหวา่งกลุม่ 3.252 5 0.650 0.969 0.436 

ภายในกลุม่ 264.348 394 0.671   

รวม 267.599 399    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่  ด้านความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นเจ้าของ 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.284, 0.177, 0.384, 0.436  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ระดับช ั้นการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.3 คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
  H0 : คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
  H1 : คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.8 แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามคา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือน 

 ท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง 
พฤติกรรมด้านจริยธรรมการ

ใช้งานอินเทอร์เนต็ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 5.412 3 1.804 3.436 0.017* 

ภายในกลุ่ม 207.899 396 0.525   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 3.441 3 1.147 1.908 0.128 

ภายในกลุ่ม 238.083 396 0.601   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจ้าของ ระหวา่งกลุ่ม 0.637 3 0.212 0.239 0.869 

ภายในกลุ่ม 352.061 396 0.889   

รวม 352.697 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 3.607 3 1.202 1.804 0.146 

ภายในกลุ่ม 263.992 396 0.667   

รวม 267.599 399    
*มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
**มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่  ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  มีคา่  
Sig.  เทา่กบั  0.128, 0.128, 0.869, 0.146  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  H0  
ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความถูกต้อง ด้านความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 

 สว่นดา้นความเป็นสว่นตวั พบวา่  มีคา่  Sig. เทา่กบั  0.017  ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0  แสดงวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั มี
ผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตในด้านความเป็นส่วนตัวแตกตา่งกนั
สามารถทดสอบคา่ LSD ตอ่ไปได ้
 
ตารางที ่4.9 แสดงคา่เฉล่ียเปรียบเทียบระหวา่งคา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั  

มผีลตอ่ดา้นความเป็นสว่นตวั เป็นรายคู ่ 

คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ี
ไดรั้บจากผูป้กครอง 

คา่เฉล่ีย 

น้อยกวา่ 1,500 บาท 1,501-2,000 
บาท 

2,001-2,500 
บาท 

มากกวา่ 2,500 
บาทข้ึนไป 

2.9722 3.2167 3.2865 3.2123 

น้อยกวา่ 1,500 บาท 2.9722  -0.2444 -0.3143 -0.2401 

  (0.016*) (0.008**) (0.011*) 

1,501-2,000 บาท 3.2167   -0.0699 0.0043 

   (0.561) (0.964) 

2,001-2,500 บาท 3.2865    0.0742 

     (0.517) 

มากกวา่ 2,500 บาท
ข้ึนไป 

3.2123    
 

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.9 เมือ่ทดสอบคา่ใชจ้า่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่
ดา้นความเป็นสว่นตวั เป็นรายคู ่พบวา่   

 คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง น้อยกวา่  1,500 บาท มีความแตกตา่งกบั คา่ใช ้จา่ย
ตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง 1,501-2,000 บาท โดย คา่ใชจ้า่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง 1,501 -
2,000 บาท มคีา่เฉล่ียมากกวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผู้ปกครอง น้อยกวา่ 1,500 บาท  

 คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง น้อยกวา่  1,500 บาท มีความแตกตา่งกบั คา่ใช ้จา่ย
ตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง 2,001-2,500 บาท โดย คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง 2,001-
2,500 บาท มคีา่เฉล่ียมากกวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผู้ปกครอง น้อยกวา่ 1,500 บาท  

 คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง น้อยกวา่ 1,500 บาท มีความแตกตา่งกบั คา่ใช ้จา่ย
ตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง มากกวา่ 2,500 บาทข้ึนไป โดยคา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง 
มากกวา่ 2,500 บาทข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง  น้อยกวา่  1,500 
บาท  
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 สมมติฐานท่ี 1.4 จ านวนช ั่วโมงการใช ้งาน อินเตอร์เ น็ตตอ่วนั  ท่ีแตกตา่งกนั มีผลต ่อ
พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
  H0 : จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
  H1 : จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.10  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต จ าแนกตามจ านวนช ั่วโมงการ 

ใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 

พฤติกรรมด้านจริยธรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นสว่นตวั ระหวา่งกลุม่ 4.241 3 1.414 2.678 0.047* 

ภายในกลุม่ 209.070 396 0.528   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุม่ 4.815 3 1.605 2.685 0.046* 

ภายในกลุม่ 236.709 396 0.598   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ระหวา่งกลุม่ 0.816 3 0.272 0.306 0.821 

ภายในกลุม่ 351.881 396 0.889   

รวม 352.698 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ระหวา่งกลุม่ 0.889 3 0.296 0.440 0.725 

ภายในกลุม่ 266.710 396 0.674   

รวม 267.599 399    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่  ด้านความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  
0.821, 0.725  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคญั  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  จ านวน
ช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นเจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 

 สว่นดา้นความเป็นสว่นตัว และด้านความถูกต้อง พบวา่  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.047, 0.046  
ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคญั  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0  แสดงวา่ จ านวนช ั่วโมงการใช ้
งานอินเตอร์เน็ตตอ่วนั ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  ใน
ดา้นความเป็นสว่นตวั และดา้นความถูกตอ้ง แตกตา่งกนัสามารถทดสอบคา่ LSD ตอ่ไปได ้

 
ตารางที ่4.11  แสดงคา่เฉล่ียเปรียบรายคูเ่ทียบระหวา่งจ านวนช ั่วโมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั 

ท่ีแตกตา่งกนัมผีลตอ่ดา้นความเป็นสว่นตวั เป็นรายคู ่  

จ านวนช ัว่โมงการใช ้
งานอินเตอร์เน็ตตอ่

วนั คา่เฉล่ีย 

น้อยกวา่ 1 ชม. 2-3 ชม. 4-5 ชม. 
มากกวา่ 5 ชม.

ข้ึนไป 

3.2321 3.1133 3.1010 3.4444 

น้อยกวา่ 1 ชม. 3.2321  0.1189 0.1311 -0.2123 

  (0.278) (0.281) (0.162) 

2-3 ชม. 3.1133   0.0123 -0.3312 

   (0.890) (0.009**) 

4-5 ชม. 3.1010    -0.3434 

    (0.013*) 

มากกวา่ 5 ชม.ข้ึนไป 3.4444     

     

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.11 เมือ่ทดสอบจ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนัท่ีแตกตา่งกนัมี
ผลตอ่ดา้นความเป็นสว่นตวั เป็นรายคู ่พบวา่   

 จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 2 – 3 ชม. มีความแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมง
การใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั 
มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 2 – 3 ชม. 

 จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. มีความแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมง
การใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั 
มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. 
 
ตารางที ่4.12 แสดงคา่เฉล่ียเปรียบรายคูเ่ทียบระหวา่งจ านวนช ั่วโมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั 

ท่ีแตกตา่งกนัมผีลตอ่ดา้นความถูกตอ้ง เป็นรายคู ่ 

จ านวนช ัว่โมงการใช ้
งานอินเตอร์เน็ต 

ตอ่วนั คา่เฉล่ีย 

น้อยกวา่ 1 ชม. 2-3 ชม. 4-5 ชม. 
มากกวา่ 5 ชม.

ข้ึนไป 

3.9464 3.9150 3.9949 4.2949 

น้อยกวา่  1 ชม.  3.9464  0.0314 -0.0485 -0.3484 

   (0.788) (0.708) (0.031*) 

2-3 ชม. 3.9150   -0.0799 -0.3798 

    (0.399) (0.005**) 

4-5 ชม. 3.9949    -0.2999 

     (0.041*) 

มากกวา่ 5 ชม.ข้ึนไป 4.2949     

      

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.12 เมือ่ทดสอบจ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนัท่ีแตกตา่งกนัมี
ผลตอ่ดา้นความถูกตอ้ง เป็นรายคู ่พบวา่ จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั  น้อยกวา่ 1 ชม. มี
ความแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวน
ช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มีคา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ั่วโมงการใช ้
งานอินเตอร์เน็ตตอ่วนั น้อยกวา่ 1 ชม. 

 จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 2 - 3 ชม. มีความแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมง
การใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั 
มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 2 - 3 ชม. 

 จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. มีความแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมง
การใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตตอ่วนั 
มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. 
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 สมมติฐานท่ี 1.5  เว็บไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 H0 : เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.13  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามผู้ท่ีเ ข้าใช ้เว็บไซต์ 

Google 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 
เว็บไซต์
ท่ีเข้าใ ช ้
งานบอ่ย 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมบ่อ่ย 3.1520 0.81179 -0.079 398 0.937 
บอ่ย 3.1603 0.71819    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.9561 0.78650 -0.210 398 0.833 
บอ่ย 3.9796 0.77772    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมบ่อ่ย 3.7456 0.96881 -0.276 398 0.783 
บอ่ย 3.7828 0.93669    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมบ่อ่ย 4.0877 0.81899 -0.010 398 0.992 
บอ่ย 4.0889 0.82014    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.937, 0.833, 0.783, 0.992  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดง ผู ้ท่ีเข้าใช ้เว็บไซต์  Google  บอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่
พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้าน
การเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
 



 

 

57 

ตารางที ่4.14 แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามผู้ท่ีเข้าใช ้เว็บไซต์  
Facebook 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

เว็บไซต์
ท่ีเข้าใ ช ้
งานบอ่ย 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมบ่อ่ย 3.2375 0.86402 1.131 398 0.259 
บอ่ย 3.1374 0.68973    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.8908 0.87080 -1.159 398 0.247 
บอ่ย 4.0000 0.75000    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมบ่อ่ย 3.7816 0.99036 0.046 398 0.963 
บอ่ย 3.7764 0.92741    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมบ่อ่ย 3.8563 0.86235 -3.023 398 0.003** 
บอ่ย 4.1534 0.79590    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่  ดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล มี
คา่  Sig.  เทา่กบั  9.259, 0.247, 0.963  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  
H1  แสดงวา่  เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกตอ้ง  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมแ่ตกตา่งกนั  

 สว่นดา้นความเป็นเจา้ของ พบวา่  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.003  ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0  แสดงวา่ เว็บไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ย  ท่ีแตกตา่งกนั มีผลต ่อ
พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นเจา้ของแตกตา่งกนั 
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ตารางที ่4.15  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต จ าแนกตามผู้ท่ีเข้าใช ้เว็บไซต์ 
Sanook 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

เว็บไซต์
ท่ีเข้าใ ช ้
งานบอ่ย 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมบ่อ่ย 3.1566 0.73487 -0.313 398 0.754 
บอ่ย 3.2105 0.66861    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.9698 0.77613 -0.740 398 0.460 
บอ่ย 4.1053 0.82629    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมบ่อ่ย 3.7717 0.93771 -0.556 398 0.578 
บอ่ย 3.8947 1.00801    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมบ่อ่ย 4.0892 0.82552 0.053 398 0.957 
บอ่ย 4.0789 0.69248    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.15  พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.754, 0.460, 0.578, 0.957  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใช ้งานบอ่ย แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที ่4.16 แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต จ าแนกตามผู้ท่ีเข้าใช ้เว็บไซต์ 
YouTube 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

เวบ็ไซต์
ท่ีเขา้ใช ้
งานบอ่ย 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมบ่อ่ย 3.1369 0.86014 -0.379 398 0.705 
บอ่ย 3.1678 0.67589    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.9286 0.83250 -0.764 398 0.445 
บอ่ย 3.9948 0.75649    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมบ่อ่ย 3.7545 0.99999 -0.305 398 0.760 
บอ่ย 3.7865 0.91754    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมบ่อ่ย 3.9911 0.90290 -1.490 398 0.137 
บอ่ย 4.1267 0.78226    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.16  พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.705, 0.445, 0.760, 0.137  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใช ้งานบอ่ย แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที ่4.17 แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามผู้ท่ีเข้าใช ้เว็บไซต์ 
Pantip 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

เว็บไซต์
ท่ีเข้าใ ช ้
งานบอ่ย 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมบ่อ่ย 3.1600 0.74100 0.096 398 0.924 
บอ่ย 3.1449 0.55801    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.9655 0.78390 -1.117 398 0.265 
บอ่ย 4.1522 0.66460    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมบ่อ่ย 3.7692 0.94380 -0.712 398 0.477 
บอ่ย 3.9130 0.88744    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมบ่อ่ย 4.0796 0.81885 -0.907 398 0.365 
บอ่ย 4.2391 0.82393    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.17  พบวา่ ดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้าน
ความเป็นเจ้าของ มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.924, 0.265, 0.477, 0.365  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใช ้งานบอ่ย แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที ่4.18  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามผูท่ี้เขา้ใชเ้วบ็ไซต์ 
  4 Shared 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

เวบ็ไซต์
ท่ีเขา้ใช ้
งานบอ่ย 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมบ่อ่ย 3.1659 0.76193 0.214 398 0.831 
บอ่ย 3.1501 0.68995    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.9651 0.76726 -0.332 398 0.740 
บอ่ย 3.9912 0.79423    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมบ่อ่ย 3.7795 0.96567 0.049 398 0.961 
บอ่ย 3.7749 0.90775    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมบ่อ่ย 4.0371 0.82301 -1.461 398 0.145 
บอ่ย 4.1579 0.81073    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้าน
ความเป็นเจา้ของ มคีา่ Sig. เทา่กบั 0.831, 0.740, 0.961, 0.145 ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 สมมติฐานท่ี 1.6  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ต ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
  H0 : ความสนใจในอินเตอร์เน็ต ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้
งานอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
  H1 : ความสนใจในอินเตอร์เน็ต ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้
งานอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.19  แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใ ช ้งานอินเ ทอร์เ น็ต  จ าแนกตามความสนใ จ 

ในอินเตอร์เน็ต ดา้นขา่วสาร  

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 
ความสนใจ

ใน
อินเตอร์เน็ต 

X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมส่นใจ 3.1855 0.79349 1.013 398 0.311 
สนใจ 3.1070 0.58754    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมส่นใจ 3.9624 0.77733 -0.501 398 0.617 
สนใจ 4.0037 0.78159    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมส่นใจ 3.8233 0.92796 1.374 398 0.170 
สนใจ 3.6866 0.96103    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมส่นใจ 4.0733 0.80639 -.531 398 0.596 
สนใจ 4.1194 0.84555    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.19  พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.311, 0.617, 0.170, 0.596  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ตในด้านข้อมูลขา่วสาร 
แตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตใน ด้านความเป็นส่วนตัว  
ดา้นความถูกตอ้ง  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตารางที ่4.20  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต ดา้นความบนัเทิง  

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

ความสนใจ
ใน

อินเตอร์เน็ต 

 
X S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมส่นใจ 3.2080 0.84350 0.816 398 0.415 
สนใจ 3.1409 0.68509    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมบ่อ่ย 3.9954 0.75919 0.301 398 0.763 
บอ่ย 3.9691 0.78613    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมส่นใจ 3.8165 0.95902 0.507 398 0.612 
สนใจ 3.7629 0.93429    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมส่นใจ 4.0000 0.79640 -1.328 398 0.185 
สนใจ 4.1220 0.82612    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.20  พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.415, 0.763, 0.612, 0.185  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ตในด้านความบันเทิง แตกตา่ง
กนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตใน ด้านความเป็นส่วนตัว  ด้าน
ความถูกตอ้ง  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที ่4.21 แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต ดา้นกฬีา 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

ความสนใจ
ใน

อินเตอร์เน็ต 
X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมส่นใจ 3.1708 0.73284 0.485 398 0.628 
สนใจ 3.1322 0.72964    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมส่นใจ 4.0161 0.77547 1.559 398 0.120 
สนใจ 3.8843 0.77932    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมส่นใจ 3.8154 0.94211 1.225 398 0.221 
สนใจ 3.6901 0.93376    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมส่นใจ 4.1398 0.77865 1.899 398 0.058 
สนใจ 3.9711 0.89744    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.628, 0.120, 0.221, 0.058  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ตในด้านกีฬา แตกตา่งกนั มีผล
ตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ตในด้านความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตารางที ่4.22  แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต ดา้นการศึกษา 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

ความสนใจ
ใน

อินเตอร์เน็ต 
X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมส่นใจ 3.2010 0.78411 1.139 398 0.255 
สนใจ 3.1177 0.67409    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมส่นใจ 3.9397 0.80490 -0.935 398 0.350 
สนใจ 4.0124 0.75073    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมส่นใจ 3.7688 1.00470 -0.183 398 0.855 
สนใจ 3.7861 0.87407    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมส่นใจ 4.0276 0.84117 -1.487 398 0.138 
สนใจ 4.1493 0.79380    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.255, 0.350, 0.855, 0.138  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ตในด้านการศึกษา แตกตา่งกนั 
มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ตในด้านความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูก
ตอ้ง  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตารางที ่4.23  แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต ดา้นเกมส์ 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

ความสนใจ
ใน

อินเตอร์เน็ต 
X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมส่นใจ 3.1314 0.73737 -0.772 398 0.441 
สนใจ 3.1878 0.72549    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมส่นใจ 4.0049 0.78977 0.748 398 0.455 
สนใจ 3.9467 0.76662    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมส่นใจ 3.7438 0.97792 -0.726 398 0.468 
สนใจ 3.8122 0.90082    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมส่นใจ 4.0961 0.82767 0.181 398 0.856 
สนใจ 4.0812 0.81190    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.441, 0.455, 0.468, 0.856  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ตในด้านเกมส์ แตกตา่งกนั มี
ผลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตารางที ่4.24 แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์เน็ต ดา้นความรู้ทัว่ไป 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

t-test for Equality of Means 

ความสนใจ
ใน

อินเตอร์เน็ต 
X  S.D. t. df Sig. 

ความเป็นสว่นตวั ไมส่นใจ 3.1852 0.79093 0.560 398 0.576 
สนใจ 3.1430 0.69275    

ดา้นความถูกตอ้ง ไมส่นใจ 3.9739 0.79429 -0.048 398 0.961 
สนใจ 3.9777 0.76940    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไมส่นใจ 3.7974 0.94144 0.333 398 0.740 
สนใจ 3.7652 0.94111    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมส่นใจ 4.0327 0.85393 -1.078 398 0.282 
สนใจ 4.1235 0.79629    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้าน
ความเป็นเจ้าของ มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.576, 0.961, 0.740, 0.282  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ความสนใจในอินเตอร์เ น็ตในด้านความรู้ทั่วไป แตกตา่ง
กนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว ด้านความถูก
ตอ้ง  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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 สมมติฐานท่ี 1.5 ชว่งเวลาท่ีใชง้าน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 H0 : ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.25  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต  จ าแนกตามชว่งเวลาท่ีใชง้าน  

พฤติกรรมด้านจริยธรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นสว่นตวั ระหวา่งกลุม่ 1.106 3 0.369 0.688 0.560 

ภายในกลุม่ 212.205 396 0.536   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุม่ 1.007 3 0.336 0.553 0.646 

ภายในกลุม่ 240.517 396 0.607   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจา้ของ ระหวา่งกลุม่ 8.453 3 2.818 3.241 0.022* 

ภายในกลุม่ 344.245 396 0.869   

รวม 352.698 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ระหวา่งกลุม่ 0.914 3 0.305 0.453 0.716 

ภายในกลุม่ 266.685 396 0.673   

รวม 267.599 399    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่  ดา้นความเป็นสว่นตัว ด้านความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูล  มี
คา่  Sig.  เทา่กบั  0.560, 0.646, 0.716  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ 
H1  แสดงวา่ ช ่วงเวลาท่ีใช ้งาน ท่ีแตกต ่างกนั มีผลตอ่ พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 

 สว่นดา้นความเป็นเจา้ของ พบวา่  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.022  ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0 แสดงวา่ ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน  ท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ในด้านความเป็นเจ้าของ แตกตา่งกนัสามารถทดสอบคา่ 
LSD ตอ่ไปได ้

 
ตารางที ่4.26 แสดงคา่เฉล่ียเปรียบเทียบระหวา่งชว่งเวลาท่ีใชง้านท่ีแตกตา่งกนัมผีลตอ่ด้านความเป็น 
  เจา้ของ เป็นรายคู ่  

ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 

คา่เฉล่ีย 18.00-20.00 20.00-22.00 22.00-24.00 24.00 เป็นตน้
ไป 

3.9636 3.9810 4.3125 4.0455 

18.00-20.00 3.9636  0.2618 -0.3498 0.5650 

   (0.027*) (0.296) (0.049*) 

20.00-22.00 3.9810   -0.6116 0.3032 

    (0.078) (0.313) 

22.00-24.00 4.3125    0.9148 

     (0.035*) 

24.00 เป็นตน้ไป 4.0455     

      

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.26 เมือ่ทดสอบชว่งเวลาท่ีใชง้านท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ด้านความเป็นเจ้าของ  
เป็นรายคู ่พบวา่   
 ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 18.00-20.00 มีความแตกตา่งกบั ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 20.00-22.00 โดย 
ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 20.00-22.00  มคีา่เฉล่ียมากกวา่ ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 18.00-20.00 

 ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 18.00-20.00 มคีวามแตกตา่งกบั ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 24.00 เ ป็นต้นไป ข้ึน
ไป โดย ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 24.00 เป็นตน้ไป  ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 18.00-20.00 

 ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 22.00-24.00 มคีวามแตกตา่งกบั ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 24.00 เ ป็นต้นไป ข้ึน
ไป โดย ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 24.00 เป็นตน้ไป ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 22.00-24.00 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตมคีวามสัมพันธ์กบัจริยธรรมในการใช ้งา

อินเทอร์เน็ต 

 H0 : ความเห็นตอ่พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ไมม่ีความสัมพันธ์กบัจริยธรรมการใช ้
งานอินเทอร์เน็ต 
 H1 : ความเห็นตอ่พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต มคีวามสัมพนัธ์กบัจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต 
 
ตารางที่ 4.27  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตม ี

 ความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมในการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

 ดา้นความเป็น
ส่วนตวั 

ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็น
เจ้าของ 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

ดา้นความเป็นส่วนตวั 0.313   

(0.000**)   
ดา้นความถูกตอ้ง   0.270  

 (0.000**)  
ดา้นความเป็นเจ้าของ  0.482  

 (0.000**)  
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล  0.372 

 (0.000**) 
*มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
**มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.27 พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านความเป็นเจ้าของ  
และดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู  มีคา่ Sig. เทา่กบั  0.000, 0.000, 0.000, 0.000  ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคัญ  0.01  
จึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0  แสดงวา่ ความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้าน  สามารถแสดงระดบัความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี         

ดา้นความเป็นสว่นตวั มคีา่ r เทา่กบั 0.313  แสดงวา่ จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้าน
ความเป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมพฤติกรรมดา้นความเป็นส่วนตัว ไปในทิศทางเ ดียวกนั 
ในระดบัต ่า 

 ดา้นความถูกตอ้ง มคีา่ r เทา่กบั 0.270  แสดงวา่ จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ด้านความ
เป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความถูกตอ้ง ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 
  ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่ r เทา่กบั 0.482  แสดงวา่ จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้าน
ความเป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความเป็นเจ้าของ  ไปในทิศทางเ ดียวกนั ในระดับ
ปานกลาง 
  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู มคีา่ r เทา่กบั 0.372 แสดงวา่  จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้าน
ความเป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นการเข้าถึงข้อมูล  ไปในทิศทางเ ดียวกนั  ในระดับ
ต ่า 
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 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การพฤติกรรมทางทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
สมมติฐานท่ี 3.1 ท่ีพกัอาศยั ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต
แตกตา่งกนั 
 H0 : ท่ีพกัอาศยั ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต
ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : ท่ีพกัอาศยั ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต
แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.28  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามท่ีพกัอาศยั 
พฤติกรรมด้านจริยธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์เนต็ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 0.021 1 0.021 0.039 0.844 

ภายในกลุ่ม 213.290 398 0.536   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 0.110 1 0.110 0.182 0.670 

ภายในกลุ่ม 241.414 398 0.607   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจ้าของ ระหวา่งกลุ่ม 0.018 1 0.018 0.020 0.888 

ภายในกลุ่ม 352.680 398 0.886   

รวม 352.698 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 0.427 1 0.427 0.636 0.426 

ภายในกลุ่ม 267.173 398 0.671   

รวม 267.599 399    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่  ดา้นความเป็นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นเจ้าของ 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู  มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.844, 0.670, 0.888, 0.426  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  ท่ีพ ักอาศัย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นเจ้าของ 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 3.2 บุคคลท่ีพ ักอาศัยด้วย  ท่ีแตกตา่ งกนั  มีผลตอ่ จริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 H0 : บุคคลท่ีพ ักอาศัยด้วย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  ไม ่
แตกตา่งกนั 
 H1 : บุคคลท่ีพกัอาศยัดว้ย ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั  
 

ตารางที ่4.29 แสดงจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามบุคคลท่ีพกัอาศยัด้วย 
พฤติกรรมด้านจริยธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์เนต็ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 0.333 3 0.111 0.206 0.892 

ภายในกลุ่ม 212.978 396 0.538   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 3.796 3 1.265 2.108 0.099 

ภายในกลุ่ม 237.728 396 0.600   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจ้าของ ระหวา่งกลุ่ม 5.698 3 1.899 2.168 0.091 

ภายในกลุ่ม 346.999 396 0.876   

รวม 352.697 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 2.167 3 0.722 1.078 0.358 

ภายในกลุ่ม 265.432 396 0.670   

รวม 267.599 399    
*มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
**มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 29 พบวา่  ดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง ด้านความเป็นเจ้าของ  ด้าน
การเข้าถึงข้อมูล  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.892, 0.099, 0.091, 0.358  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  บุคคลท่ีพ ักอาศัยด้วย  ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็น
เจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 3.3 สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 H0 : สถานทางครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : สถานทางครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.30 แสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช ้งาน อินเทอร์เ น็ต  จ าแนกตามสถานทาง

ครอบครัว 
พฤติกรรมด้านจริยธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์เนต็ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 4.323 3 1.441 2.730 0.044* 

ภายในกลุ่ม 208.988 396 0.528   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 1.519 3 0.506 0.836 0.475 

ภายในกลุ่ม 240.005 396 0.606   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจ้าของ ระหวา่งกลุ่ม 6.036 3 2.012 2.298 0.077 

ภายในกลุ่ม 346.661 396 0.875   

รวม 352.697 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล   ระหวา่งกลุ่ม 2.919        3     0.973       1.456           0.226 
    ภายในกลุ่ม 264.681         396     0.668   
    รวม  267.599         399    
*มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่  ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นเจา้ของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  มีคา่  
Sig.  เทา่กบั  0.475, 0.077, 0.226  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  
แสดงวา่   สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่ง กนั มีผลตอ่พฤติกรรมทาง ด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นเจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 

 สว่นดา้นความเป็นสว่นตวั พบวา่  มีคา่  Sig.  เทา่กบั  0.044  ซ่ึงน้อยกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ปฏิเสธ  H0  แสดงวา่ สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ในด้านความเป็นเจ้าของ แตกตา่งกนัสามารถทดสอบคา่ 
LSD ตอ่ไปได ้
 
ตารางที ่4.31  แสดงคา่ เฉล่ียเปรียบเทียบระหวา่ งสถานทางครอบครัว  ท่ีแตกต ่างก ันมีผลต ่อ  

ดา้นความเป็นสว่นตวั เป็นรายคู ่  

สถานทางครอบครวั 

คา่เฉล่ีย สมรส หย่ารา้ง บดิาถึงแกก่รรม มารดาถึงแก่
กรรม 

3.1414 3.1505 3.4286 3.9444 

สมรส 3.1414  -0.0092 -0.2872 -0.8031 

   (0.946) (0.301) (0.008**) 

หย่ารา้ง 3.1505   -0.2780 -0.7939 

    (0.361) (0.015*) 

บดิาถึงแกก่รรม 3.4286    -0.5159 

     (0.203) 

มารดาถึงแกก่รรม 3.9444     

      

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.31 เมือ่ทดสอบชว่งเวลาท่ีใชง้านท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ด้านความเป็นส่วนตัว 
เป็นรายคู ่พบวา่  สถานทางครอบครัว สมรส มีความแตกตา่งกบั สถานทางครอบครัว มารดาถึงแก ่
กรรมโดย สถานทางครอบครัว มารดาถึงแกก่รรมมีคา่เฉล่ียมากกวา่ สถานทางครอบครัว สมรส 
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 สถานทางครอบครัว หยา่ร้าง มคีวามแตกตา่งกบั สถานทางครอบครัว มารดาถึงแกก่รรม
โดย สถานทางครอบครัว มารดาถึงแกก่รรมมีคา่เฉล่ียมากกวา่ สถานทางครอบครัว หยา่ร้าง 
 สมมติฐานท่ี 3.4 รายไดค้รอบครัวตอ่ปี ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 H0 : รายไดค้รอบครัวตอ่ปี ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : รายไดค้รอบครัวตอ่ปี ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่4.32  แสดงพฤติกรรมดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามรายไดค้รอบครัวตอ่ปี 
พฤติกรรมด้านจริยธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์เนต็ 

แห ล่ งค ว าม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 3.275 3 1.092 2.058 0.105 

ภายในกลุ่ม 210.036 396 0.530   

รวม 213.311 399    

ดา้นความถูกตอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 1.051 3 0.350 0.577 0.630 

ภายในกลุ่ม 240.473 396 0.607   

รวม 241.524 399    

ดา้นความเป็นเจ้าของ ระหวา่งกลุ่ม 2.758 3 0.919 1.040 0.375 

ภายในกลุ่ม 349.939 396 0.884   

รวม 352.698 399    

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ระหวา่งกลุ่ม 1.025 3 0.342 0.508 0.677 

ภายในกลุ่ม 266.574 396 0.673   

รวม 267.599 399    

*มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 



 

 

77 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเ ป็นเจ้าของ 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู  มคีา่  Sig.  เทา่กบั  0.105  0.630  0.375  0.677  ซ่ึงมากกวา่คา่นัยส าคัญ  0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0  ปฏิเสธ  H1  แสดงวา่  สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ในด้านความเป็นส่วน ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็น
เจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั 
 

ตารางที ่4.33  สรุปผลการวเิคราะห์จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียนมธัยมศึกษา 
โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต 

 
ปัจจัยทีม่ี ผลตอ่
พฤตกิรรม 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นความเป็นเจ้าของ 
ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่
แตกตา่ง 

แตกตา่ง 
ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่
แตกตา่ง 

แตกตา่ง 

ดา้นประชากรศาสตร์ 
1.เพศ         
2.ระดบัช ัน้
การศึกษา 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

3.คา่ใชจ่้ายตอ่
เดือนทีไ่ดร้บั
จากผูป้กครอง 

        

4.จ านวนช ัว่โมง
การใชง้าน
อินเตอร์เน็ตตอ่
วนั 

        

5.เวบ็ไซตท์ีเ่ขา้ใชง้านบอ่ย 
Google         
Facebook         
Sanook         
YouTube         
Pantip         
4 Shared         
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ตารางที ่4.33  (ตอ่) 

 

ปัจจัยทีม่ี ผลตอ่

พฤตกิรรม 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นความเป็นเจ้าของ 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

6.ความสนใจในอินเตอร์เน็ต 

ดา้นข่าวสาร         

ดา้นความ

บนัเทงิ 

        

ดา้นกฬีา         

ดา้นการศึกษา         

ดา้นเกมส์         

ดา้นความรู้

ท ัว่ไป 

        

7.ชว่งเวลาทีใ่ช ้

งาน 

        

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

8.ทีพ่กัอาศยั         

9.บคุคลทีพ่กั

อาศยัดว้ย 

        

10.สถานทาง

ครอบครวั 

        

11.รายได้

ครอบครวัตอ่ปี 
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ตารางที ่4.33  (ตอ่) 

 

ปัจจัยทีม่ีผลตอ่

พฤตกิรรม 

พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ 

ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 
ดา้นความเป็น

เจ้าของ 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

ไม่

แตกตา่ง 
แตกตา่ง 

จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

ดา้นความเป็นส่วน         

ดา้นความถูกตอ้ง         

ดา้นการเขา้ถึง

ขอ้มูล 

        

ดา้นความเป็น

เจ้าของ 

        

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

8.ทีพ่กัอาศยั         

9.บคุคลทีพ่กัอาศยั

ดว้ย 

        

10.สถานทาง

ครอบครวั 

        

11.รายได้

ครอบครวัตอ่ปี 
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ตารางที ่4.33  (ตอ่) 

 พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ 

ปัจจัยทีม่ีผล 

ตอ่พฤตกิรรม 

ดา้นความเป็นส่วน ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นความเป็นเจ้าของ 

ไม่มี

ความ 

สมัพนัธ์ 

มีความ 

สมัพนัธ์ 

ไม่มีความ 

สมัพนัธ์ 

มีความ 

สมัพนัธ์ 

ไม่มีความ 

สมัพนัธ์ 

มีความ 

สมัพนัธ์ 

ไม่มีความ 

สมัพนัธ์ 

มีความ 

สมัพนัธ์ 

จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

ดา้นความเป็น

ส่วน 

        

ดา้นความถูก

ตอ้ง 

        

ดา้นการเขา้ถึง

ขอ้มูล 

        

ดา้นความเป็น

เจ้าของ 

        

 

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง “จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียนมธัยมศึกษา โรงเ รียน
สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต กรณีศึกษา : นักเ รียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ” 
เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมในการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตของกลุม่นักเ รียน โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   และ  ท าให้ทราบแนวคิดเชิง
จริยธรรมของนักเรียน เกีย่วการใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต ขอบเขตของการวจิยั  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง น้ี  ได้แก ่นักเ รียน ท่ีก  าลัง
ศึกษาอยูภ่ายใน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซ่ึงมีจ านวนทั้ง ส้ิน 3,232 คน โดยในการสุ่ม
ตวัอยา่งข้ึนมาศึกษาใช ้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) ดังนั้ นผู ้วิจัยจึง
ก  าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งไวท่ี้ จ านวน 400 คน   โดยก  าหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่ง โดยใช ้สูตร
ของ Yamane ท่ีระดบัความเชื่อม ัน่ในการเลือกกลุม่ตัวอยา่ง 95 % ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน +/-5 % 

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม ซ่ึงจะมีลักษณะของแบบสอบถามท่ี
ใช ้เ ป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) ท่ีก  าหนดค าตอบไว ้ให้ผู ้ตอบ
เลือกตอบ และค าถามปลายปิด (Open  Ended Question) และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมิน
ค าตอบ (Rating scale question) ท าการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเ ร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง
สถิติ ทั้งสถิติวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  analytical  statistics)  ได้แก  ่คา่ร้อยละ (Percentage) 
คา่เฉล่ีย (Arithmetic  Mean) และ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติวิเคราะห์
เชิงอนุมาน ( Inferential  analysis statistics) การวิเคราะห์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน สถิติ ท่ีใช ้คือ  
สถิติ One way Anova   โดยใช ้โปรแกรมส าเ ร็จรูปประมวลผลข้อมูลแบบสอบถาม  สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. สรุปผลการวจิยั 
2. อภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี  ก  าหนดกรอบในการน าเสนอผลการศึกษาไว ้6 ส่วน ได้แก ่การวิเคราะห์

ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช ้อินเทอร์เ น็ต  การ
วเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความ
คิดเห็นดา้นจริยธรรมทางดา้นอินเทอร์เน็ต  การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตและการวเิคราะห์สมมติฐาน 

ตอนที ่1 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง ศึกษาอยูร่ะดับช ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
และมคีา่ใชจ้า่ยท่ีไดรั้บจากผูป้กครองคือ มากกวา่ 2,500 บาทข้ึนไป  
 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช ้อินเทอร์เ น็ต ผู ้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญใ่ชง้านอินเทอร์เน็ต 2 - 3 ช ัว่โมงตอ่วนั   โดยเว็ปไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ยคือ Google ซ่ึงความ
สนใจในอินเทอร์เน็ตคือดา้นความบนัเทิง และและจะใชง้านชว่งเวลา 18.00 - 20.00 น.  

ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ผู ้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญคื่อ ลกัษณะท่ีพกัอาศยั คือบา้น  พกัอาศยัอยูก่บั บิดา-มารดา  ซ่ึงสถานภาพของ
ครอบครับคือบิดา-มารดาอยูด่้วยกนั และครอบครัวมรีายไดต้อ่ปี คือ 500,000 บาท ข้ึนไป   
 ตอนที ่4  การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ ต โดยจะ
มคีวามระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.11)  

เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ระดบัความส าคญั มากท่ีสุดคือ ด้านความถูกต้อง อยูใ่น
ระดบัความส าคญัมาก  ( X  = 4.30)  รองลงมาเป็น ดา้นความเป็นสว่นตัว  อยูใ่นระดับความส าคัญมาก 
( X  = 4.16) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ในระดบัความส าคญัมาก ( X  = 4.15) และ ด้านความเป็นเจ้าของ อยู ่
ในระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.84) ตามล าดบั 

ด้านความเป็นส่วนตัว 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ด้านความเป็น
สว่นตวั โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.16)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นส่วนตัว ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
ผูใ้ชม้สิีทธิในการเผยแพรข่อ้มลูของตนเอง   รองลงมาเป็น ผูใ้ช ้มีสิทธิในการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตาม
ล าพงั  และ ผูใ้ชม้สิีทธิใชใ้นการปกป้องขอ้มลูตนเอง ตามล าดบั 
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 ด้านความถูกต้อง 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้านความถูก
ตอ้ง โดยจะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.30)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความถูกต้อง  ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ มีการ
ก  าหนดผูรั้บผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล รองลงมาเป็น  มีการก  าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูล อยู  ่และ 
อนุญาตให้เจา้ของขอ้มลูเป็นผูแ้กไ้ขขอ้มูลตนเองเทา่นั้น ตามล าดบั 

 ด้านความเป็นเจ้าของ 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ด้านความเป็น
เจา้ของ โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 3.84)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเป็นเจา้ของ ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ ไม ่
ท าส าเนาซอฟต์แวร์ให้ผู ้อ่ืน  รองลงมาเป็น  ใช ้ซอฟต์แวร์ภายใต้ขอบเขตของลิขสิทธ์ิ และ ใ ช ้
ซอฟต์แวร์เฉพาะท่ีมลิีขสิทธ์ิเทา่นั้น ตามล าดบั 

 ด้านการเข้าถึงข้อมูล  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู โดยจะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 4.15)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ การ
รักษาความลบัของขอ้มลู รองลงมาเป็น ก  าหนดระดบัความปลอดภยัของเครือขา่ย และ แบง่ระดับของ
การเขา้ถึงขอ้มลู ตามล าดบั 

 ส่วนที ่5  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความเห็นตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต โดย
จะให้ระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  ( X   = 3.75)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ด้านการเข้าถึงข้อมูล อยู ่
ในระดบัความส าคญัมาก  ( X  = 4.08)  รองลงมาเป็น  ด้านความถูกต้อง อยูใ่นระดับความส าคัญมาก 
( X  = 3.97) ดา้นความเป็นเจา้ของ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.77) และ ด้านความเป็นส่วนตัว 
อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.15) ตามล าดบั 

  
 

 
 



84 
 

ด้านความเป็นส่วนตัว 
 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็นต ่อพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ดา้นความเป็นสว่นตวั โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดับความส าคัญ
ปานกลาง  ( X   = 3.15)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นส่วนตัว ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
ทา่นเป็นผูเ้ผยแพรข่อ้มลูของตนเอง รองลงมาเป็น ทา่นปกป้องข้อมูลของตนเอง และ ทา่นเคยเข้าใช ้
งาน User ของผูอ่ื้น ตามล าดบั 

 ด้านความถูกต้อง 
 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็นต ่อพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ดา้นความถูกตอ้ง โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  
( X   = 3.97)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความถูกตอ้ง ให้ระดบัความส าคัญมากท่ีสุดคือ ทา่นได้
ขอ้มลูมาจากแหลง่ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลู รองลงมาเป็น ทา่นใช ้ข้อมูลจากแหลง่ท่ีได้รับอนุญาตเผยแพร ่
ตามล าดบั 

 ด้านความเป็นเจ้าของ 
 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็นต ่อพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ดา้นความเป็นเจา้ของ โดยจะให้ระดบัความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดับความส าคัญ
มาก  ( X   = 3.77)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นเจ้าของ  ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ
ทา่นใชซ้อฟต์แวร์ตามลิขสิทธ์ิ รองลงมาเป็น ทา่นไมเ่ผยแพรซ่อฟต์แวร์ให้แกผู่อ่ื้น ตามล าดบั 

 ด้านการเข้าถึงข้อมูล  
 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็นต ่อพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู โดยจะให้ระดับความส าคัญในภาพรวม อยูใ่นระดับความส าคัญ
มาก  ( X   = 4.08)  
 เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
ทา่นเขา้ถึงเครือขา่ยตามสิทธิท่ีทา่นได้รับ อยูใ่นระดับความส าคัญมาก  ( X  = 4.25)  รองลงมาเป็น 
ทา่นเขา้ถึงขอ้มลูตามสิทธิท่ีทา่นไดรั้บ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( X  = 3.96) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่5  การทดสอบสมมติฐาน จากผลการทดสอบสมมติฐานในงานวจิยัคร้ังน้ี  พบวา่   
 สมมติฐา นที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่ งกนัมีความคิดเห็ นในด้าน

จริยธรรมในการใชง้านอินเทอร์เ น็ตท่ีแตกตา่งกนั  ส าหรับสถิตท่ีใช ้วิเคราะห์  F-test  T-test   พบวา่  
 พบวา่  เพศท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตใน
ดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูลไมแ่ตกตา่งกนั  ส่วนด้านความเป็น
เจา้ของ พบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตในด้าน
ความเป็นเจา้ของแตกตา่งกนั 

พบวา่  ระดบัช ั้นการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั  
  พบวา่  คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่
แตกตา่งกนั  สว่นดา้นความเป็นสว่นตวั พบวา่  คา่ใชจ้า่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกนั 
มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัวแตกตา่งกนั  เมื่อ
ทดสอบเป็นรายคู ่ พบวา่   คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง น้อยกวา่  1,500 บาท มีความ
แตกตา่งกบั คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง 1,501- 2,000 บาท โดย คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับ
จากผูป้กครอง 1,501 - 2,000 บาท มคีา่เฉล่ียมากกวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง น้อยกวา่ 
1,500 บาท  คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง น้อยกวา่  1,500 บาท มีความแตกตา่งกบั คา่ใช ้จา่ย
ตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง 2,001 - 2,500 บาท โดย คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง 2,001 
- 2,500 บาท มคีา่เฉล่ียมากกวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง น้อยกวา่  1,500 บาท  คา่ใช ้จา่ย
ตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง น้อยกวา่ 1,500 บาท มคีวามแตกตา่งกบั คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจาก
ผูป้กครอง มากกวา่  2,500 บาทข้ึนไป โดย คา่ใช ้จา่ยตอ่เ ดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง มากกวา่  2,500 
บาทข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผู้ปกครอง น้อยกวา่ 1,500 บาท 
  พบวา่  จ านวนช ั่วโมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นเจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงข้อมูลไมแ่ตกตา่งกนั  
สว่นดา้นความเป็นสว่นตวั และดา้นความถูกตอ้ง พบวา่  จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั 
ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ในด้านความเป็นส่วนตัว 
และดา้นความถูกตอ้ง  เมือ่ทดสอบเป็นรายคูพ่บวา่  จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั 2 - 3 
ชม. มคีวามแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย 
จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มีคา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ั่วโมง
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การใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั 2 - 3 ชม.  จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. มีความ
แตกตา่งกบั จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ั่วโมงการ
ใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ั่วโมงการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. 

 พบวา่  จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั น้อยกวา่ 1 ชม. มีความแตกตา่งกบั 
จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ั่วโมงการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ั่วโมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่
วนั น้อยกวา่ 1 ชม.  จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั 2 - 3 ชม. มีความแตกตา่งกบั จ านวน
ช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต
ตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั 2 - 3 ชม.  
จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. มีความแตกตา่งกบั จ านวนช ั่วโมงการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 ชม. ข้ึนไป โดย จ านวนช ัว่โมงการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตตอ่วนั มากกวา่ 5 
ชม. ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตตอ่วนั 4 - 5 ชม. 

 เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั  พบวา่  ผู ้ท่ีเข้าใช ้เว็บไซต์  Google  บอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  

 พบวา่  ผู ้ท่ีเ ข้าใ ช ้เว็บไซต์ Facebook บอ่ย  ท่ีแตกตา่ง กนั มีผลตอ่พฤติกรรมทาง ด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกตอ้ง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ไม ่
แตกตา่งกนั  สว่นดา้นความเป็นเจา้ของ เว็บไซต์ท่ีเข้าใช ้งานบอ่ย  ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นเจ้าของแตกตา่งกนั 

 พบวา่  ผูท่ี้เขา้ใชเ้วบ็ไซต์ Sanook บอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความ
เป็นเจา้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 พบวา่  ผูท่ี้เขา้ใชเ้วบ็ไซต์ Youtube บอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความ
เป็นเจา้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 พบวา่  ผูท่ี้เขา้ใชเ้วบ็ไซต์ Pantip บอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความ
เป็นเจา้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  พบวา่  ผูท่ี้เขา้ใชเ้วบ็ไซต์ 4 Shared บอ่ย ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ดา้นความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความ
เป็นเจา้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  ความสนใจในอินเทอร์เน็ต ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั  พบวา่  ความสนใจในอินเทอร์เน็ตในดา้นขอ้มลูขา่วสาร แตกตา่งกนั มีผลตอ่
พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้าน
การเขา้ถึงขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  
  พบวา่  ความสนใจในอินเทอร์เ น็ตในด้านความบันเทิง แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  พบวา่  ความสนใจในอินเทอร์เ น็ตในด้านกีฬา แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  พบวา่  ความสนใจในอินเทอร์เน็ตในดา้นการศึกษา แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  พบวา่  ความสนใจในอินเทอร์เ น็ตในด้านเกมส์ แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นส่วนตัว  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  พบวา่  ความสนใจในอินเทอร์เ น็ตในด้านความรู้ทั่วไป แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตในดา้นความเป็นสว่นตวั  ด้านความถูกต้อง  ด้านการเข้าถึง
ขอ้มลู ดา้นความเป็นเจา้ของ ไมแ่ตกตา่งกนั  

 ชว่ง เวลา ท่ีใช ้งาน ท่ีแตกต ่าง กนั มีผลต ่อพฤติกรรมทางด้าน จริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั  พบวา่  ชว่งเวลาท่ีใชง้าน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูลไมแ่ตกตา่ง
กนั  สว่นดา้นความเป็นเจา้ของ พบวา่  ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้าน
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จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ในด้านความเป็นเจ้าของ แตกตา่งกนัสามารถทดสอบคา่   เมื่อ
ทดสอบเป็นรายคู ่ พบวา่  ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 18.00 - 20.00  มคีวามแตกตา่งกบั ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 20.00 
- 22.00 โดย ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 20.00 - 22.00  มีคา่เฉล่ียมากกวา่ ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 18.00 - 20.00  
ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 18.00 - 20.00  มคีวามแตกตา่งกบั ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 24.00 เ ป็นต้นไป ข้ึนไป โดย 
ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 24.00 เ ป็นต้นไป  ข้ึนไป มีคา่เฉล่ียมากกวา่ ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 18.00 - 20.00  
ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 22.00 - 24.00  มคีวามแตกตา่งกบั ชว่งเวลาท่ีใช ้งาน 24.00 เ ป็นต้นไป ข้ึนไป โดย 
ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 24.00 เป็นตน้ไป  ข้ึนไป มคีา่เฉล่ียมากกวา่ ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 22.00-24.00 

 สมมติฐานที ่2 ความเห็นตอ่พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กบัจริยธรรม
การใชง้านอินเทอร์เน็ต  พบวา่  ความเห็นตอ่พฤติกรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต มีความสัมพันธ์กบั
จริยธรรมการใชง้าน  สามารถแสดงระดบัความสัมพนัธ์ไดด้งั น้ี  

 ดา้นความเป็นสว่นตวั มคีา่ r เทา่กบั 0.313  แสดงวา่ จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้าน
ความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรม พฤติกรรมด้านความเป็นส่วนตัว ไปในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า 

 ดา้นความถูกตอ้ง มคีา่ r เทา่กบั 0.270  แสดงวา่ จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ด้านความ
เป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความถูกตอ้ง ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 
  ดา้นความเป็นเจา้ของ มคีา่ r เทา่กบั 0.482  แสดงวา่ จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้าน
ความเป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความเป็นเจ้าของ  ไปในทิศทางเ ดียวกนั ในระดับ
ปานกลาง 
 ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู มคีา่ r เทา่กบั 0.372  แสดงวา่ จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต ด้าน
ความเป็นสว่นตวั มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การพฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั  พบวา่  ท่ีพ ักอาศัย ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม
ทางดา้นจริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็น
เจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูไมแ่ตกตา่งกนั  

พบวา่  บุคคลท่ีพกัอาศยัดว้ย ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นเจา้ของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่
แตกตา่งกนั 
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 พบวา่  สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นเจา้ของ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลไมแ่ตกตา่งกนั   ส่วนด้าน
ความเป็นสว่นตวั พบวา่  สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นเจา้ของ   

 พบวา่  สถานทางครอบครัว สมรส  มีความแตกตา่งกบั สถานทางครอบครัว มารดาถึงแก ่
กรรมโดย สถานทางครอบครัว มารดาถึงแกก่รรมมคีา่เฉล่ียมากกวา่ สถานทางครอบครัว สมรสสถาน
ทางครอบครัว อยา่ร้าง  มคีวามแตกตา่งกบั สถานทางครอบครัว มารดาถึงแกก่รรมโดย สถานทาง
ครอบครัว มารดาถึงแกก่รรมมีคา่เฉล่ียมากกวา่ สถานทางครอบครัว อยา่ร้าง 

 พบวา่ สถานทางครอบครัว ท่ีแตกตา่งกนั มผีลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ต ในดา้นความเป็นสว่น ดา้นความถูกตอ้ง ด้านความเป็นเจ้าของ  ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่
แตกตา่งกนั 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
การวจิยัเร่ือง “จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของกลุม่นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวน

กหุลาบวิทยาลัย รังสิต กรณีศึกษา : นักเ รียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ” 
สามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นไดด้งัตอ่ไปน้ี  

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง ศึกษาอยูร่ะดับช ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  และมี
คา่ใชจ้า่ยท่ีไดรั้บจากผูป้กครองคือ มากกวา่ 2,500 บาทข้ึนไป พฤติกรรมการใช ้อินเทอร์เ น็ต ผู ้ตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต สว่นใหญใ่ช ้งานอินเทอร์เ น็ต 2 - 3 ช ั่วโมงตอ่วนั   โดย
เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ยคือ Google ซ่ึงความสนใจในอินเทอร์เน็ตคือดา้นความบันเทิง และจะใช ้งาน
ชว่งเวลา 18.00 - 20.00 น. ผูต้อบแบบสอบถามสภาพแวดลอ้มในการใชง้านอินเทอร์เ น็ต ส่วนใหญคื่อ 
ลกัษณะท่ีพกัอาศยั คือ บา้น พกัอาศยัยูก่บั บิดา-มารดา ซ่ึงสถานภาพของครอบครัวคือบิดา-มารดาอยู ่
ดว้ยกนั และครอบครัวมรีายได้ตอ่ปี คือ 500,000 บาท ข้ึนไป  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายนิยมเลน่เกมส์ท าให้ ส่วนใหญนิ่ยมใช ้ ซอฟต์แวร์ฟรี 
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงท่ีไมนิ่ยมเลน่เกมส์ แตก่็ไมไ่ด้หมายความวา่เพศหญิงจะไม ่
ใชซ้อฟต์แวร์ฟรี  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ ่เกีย่วกบัความเห็นตอ่จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต  โดย
จะมคีวามระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เมื่อพิจารณาให้ระดับความส าคัญ 
มากท่ีสุดคือ ดา้นความถูกตอ้ง รองลงมาเป็น  ด้านความเป็นส่วนตัว  ด้านการเข้าถึงข้อมูล และ ด้าน
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ความเป็นเจา้ของ โดย ดา้นความเป็นส่วนตัว คือ ผู ้ใช ้มีสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลของตนเ อง   ด้าน
ความถูกตอ้ง คือ มกีารก  าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล ด้านความเป็นเจ้าของ  คือ ไมท่ า
ส าเนาซอฟต์แวร์ให้ผูอ่ื้น และ ดา้นการเข้าถึงข้อมูล คือ การรักษาความลับของข้อมูล ตามล าดับ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ถนอมศรี ล่ิมศิลา (2548)  ได้ท าวิจัยเ ร่ือง จริยธรรมของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชว่งช ั้นท่ี 3 - 4 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
ผลการศึกษา พบวา่ จริยธรรมตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูทั้งใน
ภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เ รียงตามล าดับรายด้านคือ ด้านการครองงาน ด้านการ
ครองตน และดา้นการครองคน สว่นจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัรายดา้นคือ ดา้นการครองงาน ด้านการครองคน และด้านการ
ครองตน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่กีย่วกบัพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ต 
อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้าน
การเขา้ถึงขอ้มลู รองลงมาเป็น ดา้นความถูกต้อง ด้านความเป็นเจ้าของ  และ ด้านความเป็นส่วนตัว 
โดย ดา้นความเป็นสว่นตวั คือ ทา่นเป็นผูเ้ผยแพรข่อ้มลูของตน เอง   ด้านความถูกคือ ทา่นได้ข้อมูลมา
จากแหลง่ท่ีเป็นเจา้ของข้อมูล   ด้านความเป็นเจ้าของ  คือ ทา่นใช ้ซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธ์ิ   ด้านการ
เขา้ถึงขอ้มลู คือ ทา่นเขา้ถึงเครือขา่ยตามสิทธิท่ีทา่นไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ทิพอนงค์ รัชนี
ลดัดาจิต(2550) การประเมนิผลนักเรียนดา้นคณุธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารและครูโรงเ รียนคาทอลิก
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกดา เ นินการประเมินผล
ดา้นคณุธรรมจริยธรรมตอ่เน่ืองในเร่ืองการประเมนิคณุลกัษณะดา้นความเ อ้ือเ ฟ้ื อเ ผ่ือแผสู่งท่ีสุด และ
ไมไ่ดด้ าเนินการในเร่ืองการ ก  าหนดมาตรฐาน/ตวับง่ชี้ /เกณฑ์ดา้นคณุธรรมจริยธรรมสูงท่ีสุด 

จากการวจิยั พบวา่ จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เ น็ตมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการใช ้
งานอินเทอร์เน็ตไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าแสดงวา่ พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกนั้ นแสดงถึง
จริยธรรมของนักเ รียนในรายบุคคล วา่มีระดับจริยธรรมมากน้อยเพียงใด จากพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาในการศึกษาวจิยั  
 

5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง  “จริยธรรมการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียนมธัยมศึกษา 

โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต กรณีศึกษา : นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต” มขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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1. ดา้นความเป็นสว่นตวั เพื่อเป็นการป้องกนัการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
และสารสนเทศ จึงควรจะตอ้งระวงัการให้ขอ้มลู โดยเฉพาะการใช ้อินเ ทอร์เ น็ตท่ีมีการใช ้โปรโมช ั่น 
หรือระบุให้มกีารลงทะเบียนกอ่นเขา้ใชบ้ริการ เชน่ ขอ้มลูบตัรเครดิต และท่ีอยูอี่เมล์  และการเผยแพร่
ขอ้มลูของตนเอง ควรท่ีจะปกป้องข้อมูลของตนโดยการจ ากดัการเข้าถึงสิทธิของการดูข้อมูลจาก
บุคคลอ่ืน 

2. ดา้นความถูกตอ้ง การน าขอ้มลูมาเผยแพรค่วรเป็นข้อมูลท่ีเจ้าของมีอนุญาตอยา่งถูกต้อง
และสามารถให้เจา้ของขอ้มูลได้เข้าไปแกไ้ขข้อมูลได้ด้วยตนเอง ควรและมีการจ ากดัผู ้รับผิดชอบ
ขอ้มลู 

3. ดา้นความเป็นเจา้ของ การใช ้ซอฟต์แวร์ ควรใช ้ท่ีมีลิขสิทธ์ิอยา่งถูกต้องไมค่วรท าการ
คดัลอกขอ้มลูหรือซอฟต์แวร์ ให้กบับุคคลอ่ืน ควรใช ้งานภายใต้ขอบเขตของลิขสิทธ์ินั้ นๆ เพื่อป้อง
การกระท าผิดในทางละเมดิ 

4. ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู ควรมกีารก  าหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช ้งานเพื่อเ ป็นการป้องกนั
การเขา้ไปด าเนินการตา่ง ๆ กบัขอ้มลูของผู้ใช ้ท่ีไมม่ีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของ
ขอ้มลู ตวัอยา่งสิทธิในการใชง้านระบบ เชน่ การบนัทึก การแกไ้ข/ปรับปรุง และการลบ เป็นตน้ 

 
5.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวเนื่องในอนาคต 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษากลุม่ตวัอยา่งเฉพาะนักเ รียน โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต  เทา่นั้ น และเพื่ อให้ ผลการวิจัยสามารถน าไปใ ช ้ประ โยชน์ ของ ผู้ประ กอบการ จึงควร
ท าการศึกษาให้ครอบคลุม ทุกพื้นท่ีหรือบุคคลทั่วไป  เพื่อน าผลการศึกษาไปใช ้เ ป็นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์ของนักเรียน และท าให้ทราบถึงความคิดในทางจริยธรรม และเพื่อ
อาจน าผลการศึกษาไปใชใ้นการควบคมุในแงข่องศีลธรรม หรือการใชง้านท่ีผิดวตัถุประสงค์อันอาจมี
ผลกระทบตอ่สังคม หรือในแงข่องทางการท าธุรกจิสามารถศึกษาถึงความต้องการของกลุม่ผู ้บริโภค
ได ้
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แบบสอบถาม 

 

จริยธรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย 
รังสิต 

กรณีศึกษา : นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต        
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชดุน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักเ รียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั รังสิต ถึงปัจจยัและจริยธรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการศึกษาพฤติกรรมของกลุม่เด็กนักเรียน  
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

สว่นท่ี 1   ขอ้มลูโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2   ความคิดเห็นตอ่จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 
สว่นท่ี 3   จริยธรรมในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 
 

แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพื่อใช ้เ ป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการศึกษาการค้นควา้อิสระ   ตาม
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่ อศึกษาจริยธรรมการใช ้งานอินเตอร์เ น็ตของกลุม่นักเ รียนมธัยมศึกษา 
โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต กรณีศึกษา : นักเรียนมธัยมศึกษา โรงเ รียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต โดยขอ้มลูท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดคร้ังน้ี  จะถือเป็นความลับ ซ่ึงจะน ามาใช ้เพื่อการศึกษา
เทา่นั้น     
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ค าแนะน า  แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยชุดค าถาม 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง         หน้าทีข้่อมูลทีต่รงกับความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด  

________________________________________________________________________________ 

ด้านสว่นตัว 
1 เพศ 
   (1) ชาย       (2) หญิง 
 
2 ระดบัช ั้นการศึกษา 

(1) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 1    (2)  มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 2 

(3) มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 3    (4)  มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 4 

(5)  มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 5    (6)  มธัยมศึกษาช ั้นปีท่ี 6 

3 คา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนท่ีไดรั้บจากผู้ปกครอง 

              (1)น้อยกวา่ 1,500 บาท    (2) 1,501 – 2,000  บาท 

 (3) 2,001 – 2,500 บาท    (4) มากกวา่ 2,500 บาท ข้ึนไป 
   
4 จ านวนช ัว่โมงการใชง้านอินเตอร์เน็ตตอ่วนั  

 (1) น้อยกวา่ 1 ช ัว่โมง    (2) 2 - 3 ช ัว่โมง 
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 (3) 4 - 5  ช ัว่โมง     (4) มากกวา่ 5 ช ัว่โมง ข้ึนไป 
 

5 เวบ็ไซต์ท่ีเขา้ใชง้านบอ่ย(ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 
 (1) Google      (2) Facebook 
 (3) Sanook      (4) YouTube 

  (5) Pantip     (6) 4 Shared     
 
6 ความสนใจในอินเตอร์เน็ต 

(1) ดา้นขา่วสาร     (2) ดา้นความบนัเทิง 

(3)  ดา้นกฬีา     (4) ดา้นการศึกษา 
 

(5)  ดา้นเกมส์     (6)  ดา้นความรู้ทัว่ไป 
7 ชว่งเวลาท่ีใชง้าน 
 (1) 18.00 – 20.00    (2) 20.00 – 22.00 
 (3) 22.00 – 24.00    (4) 24.00 เป็นตน้ไป 

 
ด้านสภาพแวดล้อม 
8 ท่ีพกัอาศยั 

(1) บา้น      (2) หอพกั 
 
9 บุคคลท่ีพกัอาศยัดว้ย 
 (1) บิดา – มารดา     (2) ญาติ 
 (3) เพื่อน     (4) อยูค่นเดียว 
 
10 สถานทางครอบครัว 
 (1) สมรส     (2) หยา่ร้าง 
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 (3) บิดาถึงแกก่รรม    (4) มารดาถึงแกก่รรม 
 
11 รายไดค้รอบครัวตอ่ปี 
 (1) ไมเ่กนิ 100,000 บาท    (2) 100,001 – 250,000 บาท 
 (3) 250,001 – 500,000 บาท   (4) 500,000 บาท ข้ึนไป 
 
 

 
 

ส่วนที ่ 3  ความเห็นต่อจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ในสว่นน้ีให้ทา่นแสดงความคิดเห็นท่ีมตีอ่การตอ่จริยธรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยก  าหนดคา่ระดบัคะแนน
ดงัน้ี 
5 หมายความวา่ ทา่นเห็นดว้ยอยา่งย่ิงในการปฏิบติั  4 หมายความวา่ ทา่นเห็นดว้ยในการปฏิบติั 
3 หมายความวา่ ทา่นเฉยในการปฏิบติั    2 หมายความวา่ ทา่นเห็นไมเ่ห็นดว้ยกบัการ
ปฏิบติั 
1 หมายความวา่ ทา่นเห็นวา่ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งย่ิงกบัการปฏิบัติ 

 
 

ที ่
 

 
 
ความเห็นตอ่จริยธรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

ความคิดเห็น 
เห็น
ดว้ย 
อยา่ง
ย่ิง 
(5) 

เห็น
ดว้ย 

 
 

(4) 

เฉย 
 
 
 

(3) 

ไม ่
เห็น
ดว้ย 

 
(2) 

ไมเ่ห็น
ดว้ย
อยา่ง
ย่ิง 
(1) 

16 ดา้นความเป็นสว่นตวั      
16.1 ผูใ้ชม้สิีทธิในการใชง้านอินเตอร์เน็ตตามล าพงั      
16.2 ผูใ้ชม้สิีทธิใชใ้นการปกป้องขอ้มลูตนเอง      
16.3 ผูใ้ชม้สิีทธิในการเผยแพรข่อ้มลูของตนเอง      



99 
 

17 ดา้นความถูกตอ้ง      
17.1 มกีารก  าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มูล      
17.2 มกีารก  าหนดผูรั้บผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้มลู      
17.3 อนุญาตให้เจา้ของขอ้มลูเป็นผูแ้กไ้ขขอ้มูลตนเอง

เทา่นั้น 
     

18 ดา้นความเป็นเจา้ของ      
18.1 ใชซ้อฟต์แวร์เฉพาะท่ีมลิีขสิทธ์ิเทา่นั้น       
18. 2 ใชซ้อฟต์แวร์ภายใตข้อบเขตของลิขสิทธ์ิ      
18.3 ไมท่ าส าเนาซอฟต์แวร์ให้ผูอ่ื้น      
19 ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู      
19.1 แบง่ระดบัของการเขา้ถึงขอ้มูล       
19.2 ก  าหนดระดบัความปลอดภยัของเครือขา่ย      
19.3 การรักษาความลบัของข้อมลู      
       
ส่วนที ่2 พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 

 
 

ที ่
 

 
 
พฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมการใชง้าน
อินเทอร์เน็ต 

ความคิดเห็นตอ่ใชง้าน 
ทุกคร้ัง 

 
(5) 

บอ่ย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง 
คร้ัง 
(2) 

ไมเ่คย 
 

(1) 

12 ดา้นความเป็นสว่นตวั      
12.1 ทา่นเคยเขา้ใชง้าน User ของผูอ่ื้น      
12.2 ทา่นเป็นผูเ้ผยแพรข่อ้มลูของตนเอง      
12.3 ทา่นปกป้องขอ้มลูของตนเอง      
13 ดา้นความถูกตอ้ง      
13.1 ทา่นไดข้อ้มลูมาจากแหลง่ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล      
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13.2 ทา่นใชข้อ้มลูจากแหลง่ท่ีไดรั้บอนุญาตเผยแพร ่      
14 ดา้นความเป็นเจา้ของ      
14.1 ทา่นใชซ้อฟต์แวร์ตามลิขสิทธ์ิ       
14. 2 ทา่นไมเ่ผยแพรซ่อฟต์แวร์ให้แกผู่อ่ื้น       
15 ดา้นการเขา้ถึงขอ้มลู      
15.1 ทา่นเขา้ถึงขอ้มลูตามสิทธิท่ีทา่นไดรั้บ       
15.2 ทา่นเขา้ถึงเครือขา่ยตามสิทธิท่ีทา่นไดรั้บ      
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

คา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
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ด้านจริยธรรม 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******  

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 12 

 

Alpha =    .8229 
 
ด้านพฤติกรรม 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******  

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 12 

 

Alpha =    .8229 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นายจกัรพงศ์  เปรมจิตต์ 
วัน เดือน ปีเกิด 3 ธันวาคม 2528 
สถานทีเ่กิด  กรุงเทพมหานคร  ประเทศ ไทย 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
 หลกัสูตร เทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวชิา เทคโนโลยีการพิมพ์, ปีพ.ศ. 2551 
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน  33/107 หมูท่ี่ 16 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

12120 
สถานทีท่ างาน Pago Salee Printing Co., Ltd. 
ต าแหน่งปัจจุบัน  Planner 
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