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บทคัดย่ อ
การค้น คว้า อิ ส ระนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึก ษาจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตของกลุ่ ม
นักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ที่กาลังศึกษาอยู่ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้า
พบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี LSD (Least Significant Difference)
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง (54.75) กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 (24.50) และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง มากกว่า 2,500 บาทขึ้นไป
(33.75) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ตต่อวัน 2 - 3 ชัว่ โมง
(51.50) เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย Google (29.6) ความสนใจในอินเทอร์ เน็ต ด้านความบันเทิง (72.75)
และช่ วงเวลาที่ใช้งาน 18.00 - 20.00 (75.50) การทดสอบสมมติฐานที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ต จาแนกตามเพศ ด้า นความเป็ นเจ้าของ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036
จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง ด้านความเป็ นส่ วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกทุกวัน นี้ มีผู ้ใ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ตมีเ ป็ นจานวนมากและเพิ่ มขึ้ น ทุ ก วัน การใช้ง านระบบ
เครื อข่ายที่ออนไลน์ และส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผทู ้ ี่มคี วามประพฤติ ไ มด่ ี ปะปนและสร้ า งปั ญ หาให้ ก บั
ผูใ้ ช้อื่นอยูเ่ สมอ และผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เ น็ ตกลุ ม่ หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ก็คือ กลุ ม่ นั ก เรี ย น เพราะคนกลุ ม่ นี้ มี
สังคมที่หลากหลาย ทัง้ ชว่ งอายุ วุฒิภาวะในการตัดสิ นใจ จากในหลาย ๆ ครั้ ง กรณี นั ก เรี ย น มีก ารใช้
งานอินเทอร์ เน็ ต (Internet) ในทางที่ผิดพระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ และนับวัน จะมี จานวนเพิ่ ม
มากขึ้น ด้วยระบบอินเทอร์ เน็ ตง่ายต่อการเข้าถึง ทาให้นักเรี ยนสามารถกระทาพฤติ ก รรมบางอย่า งโดย
ไม ่คานึ งถึงจริ ยธรรม ความเหมาะสมของชว่ งอายุวยั ปั ญหาที่ตามาก็คือ การใช้ง านอิ น เ ทอร์ เ น็ ตในทาง
ที่ผิดกฎหมาย อีกหนึ่ งปั ญหาอาจเกิดจากขาดความเอาใจใส่จากผู ้ปกครอง ที่ ไ มม่ ีเ วลาในการเอาใ จใส่
บุตรหลาน เพราะต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัว เด็กบางกลุ ม่ จึ ง หั น ไปพึ่ ง ระบบอิ น เ ทอร์ เ น็ ตจนสร้ า ง
โลกส่วนตัว ขึ้ น มาเพื่ อ ทดแทนสิ่ ง ที่ ข าดหายไป สั ง คมออนไลน์ (Social Network) ก็คือ กลุ ม่ คน
เสมือนจริ ง (Virtual group) ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากผูใ้ ช้งาน (User) โดยไมส่ ามรถรู ้ ไ ด้วา่ ผู ้ใ ช้ง านมีตัวตน
อยูบ่ นโลก ทาให้เกิดการกระทาผิดผ่านระบบสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้ น โดยการสื บหาผู ้ก ระทาผิ ดได้
ยาก เพราะข้อ มูล พื้ น ฐานอาจถู ก สร้ า งขึ้ น จากการใช้ข ้อ มูล ที่ แ อบอ้า งขึ้ น มาเพื่ อ การกระทาผิ ด
โดยเฉพาะ กลุ ม่ ที่ โ ดนหลอกลวงจะเ ป็ นกลุ ม่ ที่ มีวุฒิ ภ าวะในการตัดสิ น ใจ ไมถ่ ึ ง ทาให้ ทุก วัน นี้
จริ ยธรรมถูกพูดถึงแต่ไ มส่ ามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ ง
จริ ยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ถูกพูดถึงบ่อยครั้ ง ขึ้ น เพราะมีก ารกระทาผิ ดพระราชบัญ ญัติ
การใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่ องการลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา ทั้งที่ผถู ้ ือลิ ข สิ ทธิ์ ไมไ่ ด้อ นุ ญ าต จะพบบ่อ ยในโลก
อินเทอร์ เน็ ต มีการแพร่หลายอย่างเด่นชัดและไมม่ ีก ารควบคุมจนผู ้ผ ลิ ตผลงานหรื อ เจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์
หมดกาลังใจสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพราะทาออกมาก็โดนขโมยผลงาน ถ้า พูดถึ ง จริ ย ธรรม (Ethics)
ก็คือการจาแนกแยกแยะวา่ สิ่ ง ไหนถู ก และสิ่ ง ไหนผิ ด หากจะอธิ บายอย่า งง่า ย ๆ แล้ว จริ ย ธรรม
หมายถึง การแยกสิ่ งถูกจากผิด ดีจากเลว มาจากค า 2 คาคื อ จริ ย กับ ธรรม ซึ่ ง แปลตามศัพ ท์ คื อ จริ ย ะ
แปลว ่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คาว ่า ธรรม แปลว ่า คุณ ความดี ค าสั่ ง สอนในศาสนา หลัก
ปฏิบตั ิในทางศาสนา ความจริ ง ความยุติธรรม ความถูกต้อ ง กฎเกณฑ์ เมื่อ เอาคา จริ ย ะ มาต่อ กับคาวา่
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ธรรม เป็ นจริ ยธรรม แปลเอาความหมายวา่ กฎเกณฑ์ แ ห่ง ความประพฤติ หรื อ หลัก ความจริ ง ที่ เ ป็ น
แนวทางแห่ง ความประพฤติ ปฏิ บัติ ซึ่ ง ในระบบอิ น เทอร์ เ น็ ตก็มี จริ ย ธรรมการใช้คอมพิ วเตอร์
เหมือนกัน กฎเกณฑ์การใช้งานภายในเครื อข่าย เพื่อให้สมาชิกในเครื อ ข่า ยของ ตนยึ ดถื อ ปฏิ บัติตาม
กฎเกณฑ์และได้รับประโยชน์ สูงสุ ด และยึดถือปฏิบตั ิตาม แต่เราไม ่สามารถรู ้ ห รื อ ทราบได้วา่ ผู ้ใ ช้ง าน
จะปฏิบตั ิตามกฎข้อ บังคับที่ไ ด้ต้งั ไว้มากน้อยเพียงใด
ด้วยเหตุน้ ี ผู ้วิจัย จึ ง มีความสนใจที่ จะศึ ก ษา จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของกลุ ม่
นักเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ถึงการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ตในชี วิตประจาวัน
ว ่ามีพฤติกรรมเชน่ ใด อันจะส่งผลให้มกี ารพัฒนาด้านจริ ยธรรมการใช้อินเทอร์ เน็ ต
จากที่เคยศึกษาจบการศึ ก ษามาจาก โรงเรี ย น สวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต นั้ น ผู ้วิจัย ได้
สั ง เกตวา่ ภายในโรงเรี ย น สวนกุห ลาบวิท ยาลัย รั ง สิ ต มีพ ฤติ ก รรมการใช้ง านอิ น เท อร์ เ น็ ต ที่
หลากหลาย และแตกต่างกัน ในปั จจุบนั พฤติกรรมและจริ ยธรรมจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับจริ ยธรรมในการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
2. ทาให้ทราบแนวคิดเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยน เกีย่ วการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ ต
ขอบเขตของการวิจยั
ในการการศึกษาครั้งนี้ จากัดเขตการศึกษาในโรงเรี ยนสวนกุห ลาบวิทยาลัย รังสิ ต
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
1.1 นักเรี ยนโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 ระดับชั้นการศึกษา
1.1.4 ค่าใช้จา่ ย
1.2 พฤติกรรมการใช้งานของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 สภาพแวดล้อม
2. ตัวแปรตาม ได้แก ่
2.1 จริ ยธรรมของการใช้อินเทอร์ เน็ ต
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อจริ ยธรรมการใช้ก ารใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตมีความสั มพันธ์ ก บั จริ ยธรรมในการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
3. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีผลต่อจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตแตกต่า ง
กัน
1.4 คาจากัดในการวิจัย
จริ ยธรรม หมายถึง จริ ยธรรม หมายถึง การแยกสิ่ งถูกจากผิด ดีจากเลว มาจากคา 2 คาคือ
จริ ยะ กับ ธรรม ซึ่งแปลตามศัพท์ คือ จริ ยะ แปลวา่ ความประพฤติ กิริ ย าที่ ควรประพฤติ คาวา่ ธรรม
แปลว ่า คุณความดี คาสั่งสอนในศาสนา หลัก ปฏิ บัติใ นทางศาสนา ความจริ ง ความยุ ติธ รรม ความ
ถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมือ่ เอาคา จริ ยะ มาต่อกับคาว ่า ธรรม เป็ นจริ ยธรรม แปลเอาความหมายวา่ กฎเกณฑ์
แห่งความประพฤติ หรื อหลักความจริ งที่เป็ นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิ บัติ
อินเทอร์ เน็ ต หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่ มีก ารเชื่ อ มต่อ ระหวา่ งเครื อ ข่า ย
หลาย ๆ เครื อข่ายทัว่ โลก ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้ สามารถสื่ อสารถึงกันได้ใ นหลาย ๆ ทาง อาทิ เ ช น่ อี เ มล์ เว็บ
บอร์ ด และสามารถสื บค้นข้อ มูลและข่า วสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อ มูลและโปรแกรมมาใช้ได้
สังคมออนไลน์ หมายถึง คนในสังคมหรื อผูค้ นต่าง ๆ ใช้ใ นการโต้ตอบกัน กับส่วนอื่ น ๆ
โดยทัว่ ไปบนเวิลด์ไวด์ เ ว็บ ผู ้ค นมากมายมารวมตัวกัน มีความสนใจที่ มีร ่วมกัน แต่ก ็ย ัง มีห ลายวิธี ที่
ผูค้ นในสังคมใช้กนั ในทุกวันนี้ ประเภทแรกของสั ง คมเว็บไซต์ อ อนไลน์ ที่ทาขึ้ น คื อ “คนเป็ นส่วน
ส าคัญ ของเว็บไซต์ ” เช น่ Bebo, Facebook และ MySpace เว็บไซต์ ดัง กล่า วจะส่ง เสริ มผู ้คนเป็ น
จุดสาคัญของการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม การกระทาเช น่ นี้ identity ออนไลน์ (และโปรไฟล์ ) ถู ก สร้ า ง
โดยผูใ้ ช้แต่ละคนในหลายรู ปแบบคล้ายกับหนังสื อเดินทาง
กลุม่ คนเสมือนจริ ง หมายถึ ง กลุ ม่ คนอาจจะได้พ บกัน โดยตรงหรื อ ไมก่ ็ไ ด้ แต่มีโ อกาส
สื่ อสารกันด้วยถ้อยคาภาษา และความคิดผ่านเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ กลุ ม่ คนเช น่ นี้ ถื อ เป็ น "ชุมชนใน
รู ปแบบใหม ่"
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรศาสตร์
-

เพศ

-

ระดับชัน้ การศึกษา

-

ค่าใช้จ่ ายต่อเดือนทีไ่ ด้รบั จาก
ผู ้ปกครอง

-

จานวนชัวโมงการใช้งาน
่
อินเทอร์เ น็ ตต่อวัน

-

เว็บไซต์ทเี่ ข้าใช้งานบ่อย

-

ความสนใจในอินเทอร์เ น็ ต

-

ช่วงเวลาทีใ่ ช้งาน
ด้ านจริ ยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต

ด้ านพฤติกรรม
- ด้านความเป็ นส่วนตัว
- ด้านความถูกต้อง
- การเข้าถึงข้อมูล
- ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้ านสภาพแวดล้ อม
- ทีพ่ กั อาศัย
- บุคคลทีพ่ กั อาศัยด้วย
- สถานทางครอบครัว
- รายได้ครอบครัวต่อปี

- ด้านความเป็ นส่วนตัว
- ด้านความถูกต้อง
- การเข้าถึงข้อมูล
- ด้านความเป็ นเจ้าของ
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรี ยน โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
2.ทาให้ทราบแนวคิดเชิงจริ ยธรรมและจิตสานึ กของ นักเรี ยน โรงเรี ยนสวนกุห ลาบวิทยาลัย
รังสิ ต ที่มตี อ่ การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในชีวติ ประจาวัน
3.นาเสนอผลงานต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต น าการศึ ก ษาไปใช้จัด
หลักสู ตรอบรมด้านจริ ยธรรม เพื่อนักเรี ยนจะได้มจี ริ ยธรรมเพิ่ มขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา จริ ยธรรมการใช้งานอิ น เตอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ผู ้วิจัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารงานวิจัย ที่ เ กี่ย วข้อ ง และเรี ย บเรี ย งน าเสนอ
สาระสาคัญที่ใช้ประกอบ ดังนี้
2.1 ทฤษฏีประชากรศาสตร์
2.2 ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับ จริ ยธรรม
2.3 ความหมายพฤติกรรมมนุ ษย์
2.4 อินเทอร์ เน็ ต
2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฏีประชากรศาสตร์
ทฤษฎีประชากร คื อ ทฤษฎี ที่ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ อธิ บายปรากฏการณ์ และพฤติ ก รรมทาง
ประชากร ในลักษณะต่าง ๆ ทฤษฎีประชากรมีอยูห่ ลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะอธิ บายปรากฏการณ์ ทาง
ประชากร แตกต่างกันออกไปตามภาวะเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือ ง ในยุ ค นั้ น ๆ ทฤษฎี ประชากร
และแนวคิดด้านประชากร มีดงั นี้
2.1.1 แนวคิดสมัยโบราณ และสมัยกลางเกี่ยวกับประชากร
แนวคิดนี้ สนับสนุ นการเพิ่มจานวนประชากร ส่งเสริ มให้มอี ตั ราเกิดสู ง เพราะในช ว่ งเวลา
นั้น อันตรายจากความอดอยาก โรคระบาด และสงครามอยู ใ่ นระดับสู ง และหากเมื่อ มีประชากรมาก
เกินไป จะแก้ไขด้วยการย้ายถิ่น การฆ่าทารก หรื อการทาแท้ง
2.1.2 แนวคิดกลุ่ มพาณิชย์ นิยม
แนวคิ ดนี้ เกิดหลัง จากการปฏิ วตั ิ อุ ตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ที่ เ น้ น ประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร จากการที่มปี ระชากรจานวนมาก โดยเชื่ อ วา่ ถ้า จานวนประชากร
มากขึ้น คนที่อยูใ่ นวัยแรงงานจะทวีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย ทาให้คา่ จ้างแรงงานถู ก ต้น ทุ น การผลิ ต
ต่า ได้แก ่แนวคิดของบุคคลต่อไปนี้
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Batero มีความเห็ นว ่า ตราบใดที่อาหารยัง อุ ดมสมบู ร ณ์ ประชากรมีแ นวโน้ มที่ จะเพิ่ มขึ้ น
เรื่ อย ๆ ถือเป็ นความมัน่ คงของประเทศ โดยมีปัจจัยในเรื่ องความยากจน สงคราม และโรคระบาด เป็ น
ปั จจัยที่จากัดการเพิ่ มประชากร
Tamber มีความเชื่อว ่า ความหนาแน่นของประชากร จะเป็ นพื้นฐานของความอุ ดมสมบู ร ณ์
เพราะประชากรที่อยูก่ นั อย่างหนาแน่น จะต้องทางานหนัก เพื่อต่อสู ้กบั การมีชีวิตอยู ่
Spengler มีความเห็ นว ่า มีปัจจัยหลายอย่า งที่ มีผ ลกระทบต่อ การเพิ่ มประชากร เช น่ โรค
ระบาด สงคราม สภาพอากาศ และสาเหตุอื่น ๆ เชน่ การทาแท้ง การเลื่อนอายุการแต่งงาน
อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิดกลุม่ พาณิชย์นิยม จะมีความเห็ น ที่ แ ตกต่า งกัน แต่ส ่ วนใหญ่ ยัง มี
แนวคิดหลักในการส่งเสริ มให้มกี ารสมรส มีบุตรจานวนมาก และย้า ยถิ่ น เข้า ประเทศ โดยเฉพาะใน
ระดับคนงานมีฝีมอื และถ้า มีประชากรมากเกิน ก็ใ ห้ จัดส่ง ไปยัง ประเทศอาณานิ คม หรื อ มีก ารทา
สงครามเพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก แนวคิดนี้ จึงเป็ นแนวคิ ดที่ มงุ ่ เพิ่ มรายได้ประชาชาติ และอ านาจ
เป็ นหลัก
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเพิม่ ประชากร
ภาวะประชากรที่มากเกินไป อาจหมายถึงความหนาแน่น หรื อ อัตราส่วนของประชากรต่อ
พื้นที่อนั จากัด หรื ออาจหมายถึงอัตราส่วนของประชากรต่อสิ่ งยังชีพ ได้แ ก ่ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ปั จจัย
การผลิต (เชน่ ทุนที่ใช้ในการผลิต การศึกษา การบริ การด้านสุ ขภาพ และผลผลิต)
Thomas Robert Multhus เป็ นนั ก เ ศรษฐศาสตร์ ประ ชากรคน แรก ที่ ช้ ี ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของขนาด และการเพิ่มประชากรต่อสิ่ งยังชีพ โดยเชื่อว ่า ประชากร มีก ารเพิ่ มในอัตราแบบ
เรขาคณิต คือ เพิ่มทีละเท่าตัว (1, 2, 4, 8, 16,…) ในขณะที่สิ่ ง ยัง ชี พ เพิ่ มขึ้ น ในอัตราแบบเลขคณิ ต คื อ
เพิม่ ทีละตัว (1, 2, 3, 4, 5,…) ทาให้ประชากร มีแ นวโน้ มเพิ่ มขึ้ น อย่า งรวดเร็ วกวา่ การเพิ่ มของสิ่ ง ยัง
ชีพ ซึ่งสภาวะเชน่ นี้ สามารถควบคุมให้กลับสู ่สภาวะสมดุลได้ โดยใช้มาตรการควบคุม 2 ทางได้แก ่
1.การควบคุมโดยตรง (positive check) คือการเพิ่ มอัตราการตาย เช น่ การทาสงคราม การ
เกิดโรคระบาด การขาดแคลนอาหาร ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ดงั กล่า ว จะเกิดขึ้ น เมื่อ สิ่ ง ยัง ชี พ ไมเ่ พี ย ง
พอที่จะตอบสนองต่อการเพิ่มของประชากร และเหตุการณ์น้ ี จะดาเนิ น ต่อ ไป จนกระทั่ง ประชากรลด
จานวนลงมา อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับสิ่ งยังชีพ
2.การป้ องกัน (negative check) คือ การลดภาวะเจริ ญพันธุ์ ซึ่งทาได้ 2 ลักษณะคือ
- การควบคุมทางศีลธรรม (normal restraint) เชน่ การเลื่อนอายุ แ รกสมรส งดเว้น การ
มีเพศสัมพันธ์
- การควบคุมที่ไ ม ่ถู ก ต้องตามศีลธรรม (vice) เชน่ การคุมกาเนิ ด การทาแท้ง
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นอกจากนี้ ยงั มีทฤษฎีของ Karl Marx ได้กล่าวถึงปั ญหาประชากรไว้วา่ ถ้า พิ จารณาในแง่ของชี ววิทยา
แล้ว สภาวะที่มี จะส่งผลให้ประชากรมากเกินไปจะไม ่เกิดขึ้น เพราะวา่ สิ่ ง มีชี วิต จะมีปริ มาณที่ ไ ด้ดุล ย
ภาพเสมอ เมือ่ มีปริ มาณมากเกินไป สภาวการณ์ตา่ ง ๆ ตามธรรมชาติ จะทาให้ จานวนการตายเพิ่ มขึ้ น
และทาให้จานวนที่เหลือรอดอยู ่ เป็ นจานวนดุลยภาพ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2537)
2.1.4 ทฤษฎีขนาดของประชากรทีเ่ หมาะสม
เป็ นแนวคิดในเรื่ องขนาดของประชากรขนาดหนึ่ ง ในพื้นที่หนึ่ ง และในสภาวการณ์ ห นึ่ ง ที่
จะทาให้มรี ะดับการครองชีพที่ดีที่สุด เชน่ หากพิจารณาถึง จานวนประชากร ที่ เ หมาะสมที่ สุ ดในด้า น
การเกษตร ก็คืออัตราที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ระหวา่ งจานวนประชากรกับจานวนเนื้ อ ที่ ดิน ที่ ใ ช้ใ นการ
เพาะปลูก ซึ่งจะทาให้ได้รับผลผลิตสู งสุ ด อันเป็ นเรื่ องของกฎการลดน้ อ ยถอยลงของผลผลิ ต ต่อ มา
ทฤษฎีน้ ี ได้เปลี่ยนมาพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจ การมีขนาดของประชากรที่เหมาะสมที่ สุ ด หมายถึ ง จาก
สภาวะทางเทคนิ ค และเศรษฐกิจที่มอี ยูใ่ นขณะนั้น ๆ ประชากรที่ มี ควรอยู ใ่ นขนาดที่ จะทาให้ ไ ด้ผ ล
ผลิตต่อบุคคลสู งสุ ด รวมทั้งทาให้ ประชากร มีร ะดับการครองชี พ ดี ที่สุ ด ส่วนประเทศใด มีจานวน
ประชากรต่ากว ่าขนาดที่เหมาะสม ก็จะมีลกั ษณะที่ เรี ยกวา่ มีประชากรน้ อ ยเกิน ไป ( under-population)
ซึ่งจะต้องหาทางเพิม่ จานวนประชากร ให้ถึ ง ขนาดที่ เ หมาะสม ในขณะที่ ห ากประเทศใด มีจานวน
ประชากรมากกว ่าขนาดที่เหมาะที่สุด ก็จะกลายเป็ นมีประชากรมากเกิน ไป ( over-population) ซึ่ ง ควร
จะลดจานวนประชากรลงมาถึงระดับขนาดที่เ หมาะที่สุ ด
2.1.5 ทฤษฎีการเปลี่ ยนแปลงทางประชากร
ทฤษฎีน้ ี กล่าวถึง แบบแผนของประชากรที่ เ กิดขึ้ น ในโลกปั จจุ บัน ที่ มีพื้ น ฐานมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเปลี่ ย นจากสั ง คมเกษตรกรรม มาเป็ นสั ง คมอุ ตสาหกรรม
และเชื่อว ่า การพัฒนาในแง่ของความทันสมัย ความเป็ นอุ ตสาหกรรม และความเป็ นเมือ งในประเทศ
กาลังพัฒนา จะทาให้ภาวะเจริ ญพันธุ์ ลดลงเช น่ เดี ย วกับประเทศตะวัน ตก ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากร ประกอบด้วย 3 ขั้น ตอนคื อ 1) ช ว่ งก อ่ นการเปลี่ ย นแปลงทางประชากร ( Pre-transition
Phase) เป็ นชว่ งที่มอี ตั ราการตายอยูใ่ นระดับสู ง แต่มกี ารแปรผัน ในบางช ว่ งเวลา ตามการเกิดขึ้ น ของ
ภาวะการขาดแคลนอาหาร สงคราม และการแพร่ร ะบาดของโรคต่า ง ๆ เพื่ อ รั ก ษาดุ ล ยภาพทาง
ประชากร ที่มอี ตั ราเกิดสู ง ตามไปด้วย ช ว่ งนี้ มัก เกิดขึ้ น ก อ่ นการปฏิ วตั ิ อุ ตสาหกรรม 2) ช ว่ งการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร (Transition Phase) เป็ นชว่ งที่อตั ราการตาย เริ่ มลดลง เนื่ อ งจากการพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคม มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม และความเป็ นเมือ ง ประกอบกับความทัน สมัย ทาให้ คู ่
สมรสมองว ่า การมีบุตรมากไม ่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสั ง คม จึ ง ให้ ความส าคัญ กับคุณ ภาพ
ของบุตร มากกว ่าปริ มาณของบุตร ทาให้มกี ารควบคุมภาวะ เจริ ญ พัน ธุ์ โ ดยการคุมก าเนิ ด และในที่ สุ ด
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ภาวะเจริ ญ พัน ธุ์ ก ็ล ดลงตามไปด้วย 3) ช ว่ งหลัง การเปลี่ ย นแปลงทางประชากร ( Post-Transition
Phase) เป็ นชว่ งที่อตั ราการเกิด และการตาย ลดลงจนอยูใ่ นระดับต่า ในชว่ งนี้ การเกิดจะมีก ารแปรผัน
บ้าง ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการเพิม่ ประชากรต่ อการพัฒนา
แนวคิดนี้ มีท้งั กลุม่ ที่มองว ่า การเพิ่มประชากรเป็ นอุ ปสรรคต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
กลุม่ ที่มองว ่า การเพิ่มประชากรไม ่ใชป่ ั ญหาหลัก ของการพัฒ นา กลุ ม่ ที่ มองวา่ การเพิ่ มประชากร จะ
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนั้ น เนื่ อ งจากอัตราเพิ่ มประชากร ส่ง ผลให้ ก ารออม และการ
สะสมทุนลดลง เกิดปั ญหาการว ่างงาน และเกิดปั ญหาสังคม และสิ่ งแวดล้อ มตามมา ส่วนกลุ ม่ ที่ มองวา่
การเพิม่ ประชากรไม ่ใชป่ ั ญหาหลักของการพัฒนานั้น ให้เหตุ ผ ลวา่ อุ ปสรรคในการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ไม ่ได้มสี าเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของประชากร แต่มีส าเหตุ มาจาก การที่ ประชากรส่วน
ใหญ่ยากจน ขาดการศึ ก ษา และมีสุ ขภาพอนามัย ที่ ไ มส่ มบู ร ณ์ ในประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว มีก ารใช้
ทรัพยากรของโลกในสัดส่วนที่สูงเกินไป ดังนั้น จึงควรลดการบริ โภคลง แทนการใช้วิธี จากัดการเพิ่ ม
ประชากร และควรมีนโยบายลดการย้ายถิ่นจากชนบทสู เ่ มืองในประเทศกาลังพัฒนา เพื่ อ แก้ปัญ หาการ
กระจายตัวอย่างไม ่สมดุ ลของประชากร
2.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
จริ ยธรรม หมายถึ ง "หลัก ศี ล ธรรมจรรยาที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางปฏิ บัติ หรื อ
ควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ" ในทางปฏิ บั ติแ ล้ว การระบุ วา่ การกระทาสิ่ ง ใดผิ ด
จริ ยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม ่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมของสั ง คมในแต่ล ะประเทศ
ด้วย อย่างเชน่ กรณีที่เจ้าของบริ ษทั ใช้กล้องในการตรวจจับหรื อเฝ้ าดูการทางานของพนั ก งาน เป็ นต้น
ตัวอย่า ง ของการกระท าที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่วไปว า่ เป็ นการกระ ทาที่ ผิ ด จริ ย ธรรม เช ่น การใ ช้
คอมพิวเตอร์ ทาร้ายผูอ้ ื่นให้เกิดความเสี ยหายหรื อก ่อความร าราญ เช น่ การน าภาพหรื อ ข้อ มูล ส่วนตัว
ของบุคคลไปลงบนอินเตอร์ เน็ ตโดยไม ่ได้รับอนุ ญาตการใช้คอมพิวเตอร์ ใ นการขโมยข้อ มูล การเข้า ถึ ง
ข้อมูลหรื อคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยไม ่ได้รับอนุ ญาตการละเมิดลิ ข สิ ทธิ์ โดยทั่วไป เมื่อ พิ จารณา
ถึงจริ ยธรรมเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แ ละสารสนเทศแล้ว จะกล่า วถึ ง ใน 4 ประเด็ น ที่
รู ้จกั กันในลักษณะตัวย่อว ่า PAPA ประกอบด้วย
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1. ความเป็ นส่วนตัว (Information Privacy)
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)
3 ความเป็ นเจ้าของ (Information Property)
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ความเป็ นส่วนตัว (Information Privacy)
1. ความเป็ นส่ วนตัว (Information Privacy)
ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทัว่ ไปหมายถึ ง สิ ทธิ ที่จะอยู ต่ ามล าพัง และ
เป็ นสิ ทธิ ที่เ จ้า ของสามารถที่ จะควบคุมข้อ มูล ของตนเองในการเปิ ดเผยให้ ก บั ผู ้อื่ น สิ ทธิ น้ ี ใช้ไ ด้
ครอบคลุ มทั้ง ปั จเจกบุ ค คล กลุ ม่ บุ ค คล และองค์ ก ารต่า ง ๆ ปั จจุ บัน มีประเด็ น เกี่ย วกับความเป็ น
ส่วนตัวที่เป็ นข้อหน้าสังเกตดังนี้ การเข้าไปดูขอ้ ความในจดหมายอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ การบัน ทึ ก ข้อ มูล
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ บุคคลเข้า ไปใช้บริ ก ารเว็บไซต์ แ ละกลุ ม่
ข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่ อ นไหวหรื อ พฤติ ก รรมของบุ คคล เช น่ บริ ษ ัทใช้
คอมพิวเตอร์ ในการตรวจจับหรื อเฝ้ าดูการปฏิบตั ิงาน/การใช้บริ ก ารของพนั กงาน ถึ ง แม้วา่ จะเป็ นการ
ติดตามการทางานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใช้บริ การ แต่กจิ กรรมหลายอย่า งของพนั ก งานก็ถู ก เฝ้ าดู
ด้วย พนักงานสู ญเสี ยความเป็ นส่วนตัว ซึ่งการกระทาเชน่ นี้ ถือเป็ นการผิ ดจริ ย ธรรม การใช้ข้อ มูล ของ
ลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ ในการขยายตลาด การรวบรวมหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อ ยู อ่ ี เ มล์
หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อนาไปสร้ า งฐานข้อ มูล ประวัติลู ก ค้า ขึ้ น มาใหม ่ แล้ว
นาไปขายให้กบั บริ ษทั อื่น ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ค วามเป็ นส่วนตัวของข้อ มูล และ
สารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้ขอ้ มูล โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์ เ น็ ตที่ มีก ารใช้โ ปรโมชั่น หรื อ
ระบุให้มกี ารลงทะเบียนก ่อนเข้าใช้บริ การ เชน่ ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยูอ่ ีเมล์
2. ความถูกต้ อง (Information Accuracy)
ในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรี ย กใช้ข ้อ มูล นั้ น คุณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ
ประการหนึ่ ง คื อ ความน่า เชื่ อ ถื อ ได้ข องข้อ มูล ทั้ง นี้ ข้อ มูล จะมีค วามน่า เชื่ อ ถื อ มากน้ อ ยเพี ย งใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็ น ด้า นจริ ย ธรรมที่ เ กี่ย วข้อ งกับความถู ก ต้อ ง
ของข้อมูล โดยทัว่ ไปจะพิจารณาวา่ ใครจะเป็ นผู ้รั บผิ ดชอบต่อ ความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ที่ จั ดเก็บและ
เผยแพร่ เชน่ ในกรณีที่องค์การให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง หรื อกรณี ของข้อ มูล ที่ เ ผยแพร่ผ า่ นทาง
เว็บไซต์ อีกประเด็นหนึ่ ง คือ จะทราบได้อย่างไรว ่าข้อ ผิ ดพลาดที่ เ กิดขึ้ น นั้ น ไมไ่ ด้เ กิดจากความจงใจ
และผูใ้ ดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น ในการจัดทาข้อ มูล และสารสนเทศให้ มีความ
ถูกต้องและน่า เชื่ อ ถื อ นั้ น ข้อ มูล ควรได้รั บการตรวจสอบความถู ก ต้อ งก อ่ นที่ จะน าเข้า ฐานข้อ มูล
รวมถึงการปรับปรุ งข้อมูลให้มคี วามทันสมัยอยู เ่ สมอ นอกจากนี้ ควรให้ สิ ทธิ แ ก บ่ ุ คคลในการเข้า ไป
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ เช น่ ผู ้ ส อนสามารถดู คะแนนของนั ก ศึ ก ษาในความ
รับผิดชอบ หรื อที่สอนเพื่อตรวจสอบว ่าคะแนนที่ป้อนไม ่ถูกแก้ไขเปลี่ ย นแปลง ความเป็ นส่วนตัวของ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยทัว่ ไปหมายถึง สิ ทธิ ที่จะอยูต่ ามล าพัง และเป็ นสิ ทธิ ที่เ จ้า ของสามารถที่ จะ
ควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิ ดเผยให้กบั ผูอ้ ื่น สิ ทธิ น้ ี ใช้ได้ค รอบคลุ มทั้ง ปั จเจกบุ ค คล กลุ ม่ บุ ค คล
และองค์การต่าง ๆ ปั จจุบนั มีประเด็นเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวที่เป็ น ข้อหน้าสังเกตดังนี้
3. ความเป็ นเจ้ าของ (Information Property)
สิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิ ทธิ์ ในการถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง อาจเป็ นทรั พ ย์ สิ น
ทัว่ ไปที่จบั ต้องได้ เชน่ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรื อ อาจเป็ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (ความคิ ด) ที่ จับต้อ ง
ไม ่ได้ เชน่ บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ส ามารถถ่า ยทอดและบัน ทึ ก ลงในสื่ อ ต่า ง ๆ ได้ เช น่
สิ่ งพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็ นต้น ในสังคมของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มัก จะกล่า วถึ ง การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
ซอฟต์ แ วร์ เมื่อ ท่า นซื้ อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มีก ารจดลิ ข สิ ทธิ์ นั่ น ห มายความว า่ ท่า นได้จา่ ย
ค่าลิขสิ ทธิ์ ในการใช้ซ อฟต์ แ วร์ น้ ั น ส าหรั บท่า นเองหลัง จากที่ ทา่ นเปิ ดกล่อ งหรื อ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ล้ว
หมายถึง วา่ ท่า นได้ย อมรั บข้อ ตกลงเกี่ย วกับลิ ข สิ ทธิ์ ในการใช้สิ น ค้า นั้ น ซึ่ งลิ ขสิ ทธิ์ ในการใช้จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละสิ นค้าและบริ ษทั บางโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จะอนุ ญ าตให้ ติดตั้ง ได้เ พี ย งครั้ ง
เดียว หรื อไม ่อนุ ญาตให้ใช้กบั คอมพิวเตอร์ เ ครื่ อ งอื่ น ๆ ถึ ง แม้วา่ คอมพิ วเตอร์ เ ครื่ อ งนั้ น ๆ ท่า นเป็ น
เจ้าของ และไม ่มีผอู ้ ื่นใช้กต็ าม ในขณะที่ บางบริ ษ ัทอนุ ญ าตให้ ใ ช้โ ปรแกรมนั้ น ได้ห ลาย ๆ เครื่ อ ง
ตราบใดที่ ทา่ นยั ง เป็ นบุ คคลที่ มี สิ ทธิ ใ นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ ซื้ อ มา การคั ดลอกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้กบั เพื่อน เป็ นการกระทาที่จะต้องพิ จารณาให้ ร อบคอบก อ่ นวา่ โปรแกรมที่ จะทาการ
คัดลอกนั้น เป็ นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ทา่ นมีสิ ทธ์ ในระดับใด
4. การเข้ าถึงข้ อมูล (Data Accessibility)
ปั จจุบนั การเข้าใช้งานโปรแกรม หรื อระบบคอมพิวเตอร์ มกั จะมีก ารก าหนดสิ ทธิ ตามระดับ
ของผูใ้ ช้งาน ทั้งนี้ เพื่อ เป็ นการป้ องกัน การเข้า ไปดาเนิ น การต่า ง ๆ กับข้อ มูล ของผู ้ใ ช้ที่ไ มม่ ีส ่วน
เกีย่ วข้อง และเป็ นการรักษาความลับของข้อมูล ตัวอย่างสิ ทธิ ในการใช้ง านระบบ เช น่ การบัน ทึ ก การ
แก้ไข/ปรับปรุ ง และการลบ เป็ นต้น ดัง นั้ น ในการพัฒ นาระบบคอมพิ วเตอร์ จึง ได้มีก ารออกแบบ
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้า ถึ ง ของผู ้ใ ช้ และการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ของผู ้อื่ น โดยไมไ่ ด้รั บความ
ยินยอมนั้น ก็ถือเป็ นการผิดจริ ยธรรมเชน่ เดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว ในการใช้ง านคอมพิ วเตอร์
และเครื อข่ายร่วมกันให้เป็ นระเบียบ หากผูใ้ ช้ร ่วมใจกัน ปฏิ บัติตามระเบี ย บและข้อ บัง คับของแต่ล ะ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริ ยธรรมตามประเด็นดังที่ กล่า วมาข้างต้นก็คงจะไม ่เกิดขึ้น
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ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทัว่ ไปหมายถึ ง สิ ทธิ ที่จะอยู ต่ ามล าพัง และ
เป็ นสิ ทธิ ที่เ จ้า ของสามารถที่ จะควบคุมข้อ มูล ของตนเองในการเปิ ดเผยให้ ก บั ผู ้อื่ น สิ ทธิ น้ ี ใช้ไ ด้
ครอบคลุมทั้งปั จเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์การต่าง ๆ ปั จจุ บัน มีประเด็ น เกี่ย วกับความเป็ นส่วนตัว
ที่เป็ นข้อหน้าสังเกตดังนี้
1. การเข้าไปดูขอ้ ความในจดหมายอิเล็ก ทรอนิ กส์ แ ละการบันทึ กข้อมูลในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึก-แลกเปลี่ ยนข้อ มูลที่ บุคคลเข้าไปใช้บริ การเว็บไซต์และกลุม่ ข่า วสาร
2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรื อ พฤติ ก รรมของบุ คคล เช น่ บริ ษ ัท
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการตรวจจับหรื อเฝ้ าดูการปฏิบตั ิงาน/การใช้บริ ก ารของพนั ก งาน ถึ ง แม้วา่ จะเป็ น
การติดตามการทางานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใช้บริ การ แต่ก ิจกรรมหลายอย่า งของพนั ก งานก็ถู ก
เฝ้ าดูดว้ ย พนักงานสู ญเสี ยความเป็ นส่วนตัว ซึ่งการกระทาเชน่ นี้ ถือเป็ นการผิดจริ ยธรรม
3. การใช้ขอ้ มูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ ในการขยายตลาด
4. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิ ต และข้อ มูล ส่วนตัวอื่ น ๆ
เพื่อนาไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม แล้
่ วนาไปขายให้ ก บั บริ ษ ัทอื่ น ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ นการ
ป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึ ง ควรจะต้อ งระวัง การให้ ข้อ มูล
โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์ เน็ ตที่มกี ารใช้โปรโมชัน่ หรื อระบุให้มกี ารลงทะเบียนก ่อนเข้าใช้บริ ก าร เช น่
ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยูอ่ ีเมล์ความถู กต้อง (Information Accuracy)
ในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรี ย กใช้ข ้อ มูล นั้ น คุณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ
ประการหนึ่ ง คื อ ความน่า เชื่ อ ถื อ ได้ข องข้อ มูล ทั้ง นี้ ข้อ มูล จะมีค วามน่า เชื่ อ ถื อ มากน้ อ ยเพี ย งใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็ น ด้า นจริ ย ธรรมที่ เ กี่ย วข้อ งกับความถู ก ต้อ ง
ของข้อมูล โดยทัว่ ไปจะพิจารณาวา่ ใครจะเป็ นผู ้รั บผิ ดชอบต่อ ความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ที่ จัดเก็บและ
เผยแพร่ เชน่ ในกรณีที่องค์การให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง หรื อกรณี ของข้อ มูล ที่ เ ผยแพร่ผ า่ นทาง
เว็บไซต์ อีกประเด็นหนึ่ ง คือ จะทราบได้อย่างไรว ่าข้อ ผิ ดพลาดที่ เ กิดขึ้ น นั้ น ไมไ่ ด้เ กิดจากความจงใจ
และผูใ้ ดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด
ดังนั้น ในการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศให้ มีค วามถู ก ต้อ งและน่า เชื่ อ ถื อ นั้ น ข้อ มูล ควร
ได้รับการตรวจสอบความถู ก ต้อ งก อ่ นที่ จะน าเข้า ฐานข้อ มูล รวมถึ ง การปรั บปรุ ง ข้อ มูล ให้ มีความ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ควรให้สิทธิ แก ่บุคคลในการเข้า ไปตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ของ
ตนเองได้ เชน่ ผูส้ อนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิ ดชอบ หรื อ ที่ ส อนเพื่ อ ตรวจสอบวา่
คะแนนที่ ป้อนไมถ่ ู ก แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง ความเป็ นเจ้า ของ ( Information Property) สิ ทธิ ความเป็ น
เจ้าของ หมายถึง กรรมสิ ทธิ์ ในการถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง อาจเป็ นทรั พ ย์ สิ น ทั่วไปที่ จับต้อ งได้ เช น่
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คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรื อ อาจเป็ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (ความคิ ด) ที่ จับต้อ งไมไ่ ด้ เช น่ บทเพลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึก ลงในสื่ อ ต่า ง ๆ ได้ เช น่ สิ่ ง พิ มพ์ เทป ซี ดีร อม
เป็ นต้น
ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่า วถึ ง การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์ แ วร์ เมื่อ ท่า น
ซื้ อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่มีก ารจดลิ ข สิ ทธิ์ นั่ น หมายความวา่ ท่า นได้จา่ ยค่า ลิ ข สิ ทธิ์ ในการใ ช้
ซอฟต์แวร์ น้ ัน สาหรับท่านเองหลังจากที่ทา่ นเปิ ดกล่องหรื อบรรจุภณั ฑ์แล้ว หมายถึ ง วา่ ท่า นได้ย อมรั บ
ข้อตกลงเกีย่ วกับลิขสิ ทธิ์ ในการใช้สินค้านั้น ซึ่งลิขสิ ทธิ์ ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ล ะสิ น ค้า และ
บริ ษทั บางโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จะอนุ ญ าตให้ ติดตั้ง ได้เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว หรื อ ไมอ่ นุ ญ าตให้ ใ ช้ก บั
คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ๆ ถึงแม้ว ่าคอมพิวเตอร์ เ ครื่ อ งนั้ น ๆ ท่า นเป็ นเจ้า ของ และไมม่ ี ผู ้อื่ น ใช้ก ็ตาม
ในขณะที่บางบริ ษทั อนุ ญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นได้หลาย ๆ เครื่ อง ตราบใดที่ ทา่ นยัง เป็ นบุ คคลที่ มีสิ ทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ซื้อมา การคัดลอกโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ใ ห้ ก บั เพื่ อ น เป็ นการกระทาที่
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก ่อนว ่าโปรแกรมที่จะทาการคัดลอกนั้น เป็ น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ทา่ น
มีสิทธ์ ในระดับใด
การเ ข้า ถึ ง ข้อ มูล ( Data Accessibility) ปั จ จุ บั น การเ ข้า ใช้ ง านโปรแกรม ห รื อ ระ บบ
คอมพิวเตอร์ มกั จะมีการก าหนดสิ ทธิ ตามระดับของผู ้ใ ช้ง าน ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการป้ องกัน การเข้า ไป
ดาเนิ น การต่า ง ๆ กับข้อ มูล ของผู ้ใ ช้ที่ไ มม่ ีส ่วนเกี่ย วข้อ ง และเป็ นการรั ก ษาความลับของข้อ มู ล
ตัวอย่างสิ ทธิ ในการใช้งานระบบ เชน่ การบันทึก การแก้ไข/ปรั บปรุ ง และการลบ เป็ นต้น ดัง นั้ น ใน
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้มกี ารออกแบบระบบรั ก ษาความปลอดภัย ในการเข้า ถึ ง ของผู ้ใ ช้
และการเข้าถึงข้อมูลของผูอ้ ื่นโดยไม ่ได้รับความยินยอมนั้น ก็ถือเป็ นการผิ ดจริ ย ธรรมเช น่ เดี ย วกับการ
ละเมิดข้อมูลส่วนตัว ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายร่วมกัน ให้ เ ป็ นระเบี ย บ หากผู ้ใ ช้ร ่วมใจ
กันปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อ บัง คับของแต่ล ะหน่วยงานอย่า งเคร่ง ครั ดแล้ว การผิ ดจริ ย ธรรมตาม
ประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม ่เกิดขึ้น
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2.3 พฤติกรรมมนุษย์
พฤติกรรมมนุ ษย์ - ปั จจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา
ปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งซึ่งมีอิทธิ พลต่อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ได้แ ก ่ ปั จจัย ทางจิ ตวิทยา ซึ่ ง มี
ปั จจัยย่อยอยูห่ ลายปั จจัย ปั จจัยทางจิตวิทยา จะทาหน้ า ที่ เป็ นสื่ อ กลาง ในการรั บรู ้ แ ละตี ค วามสิ่ ง เร้ า
ก ่อนที่รา่ งกายจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ปั จจัยทางจิ ตวิทยาที่ ส าคัญ ประกอบด้วย แรงจู ง ใจและ การ
เรี ยนรู ้
1. แรงจูงใจ
1.1 ความหมาย ประเภทและปัจจัย
แรงผลัก ดัน จากภายในที่ ทาให้ ใ ห้ มนุ ษ ย์ เ กิดพฤติ ก รรมตอบสนองอย่า งมีทิศ ทางและ
เป้ าหมาย เรี ยกว ่า แรงจูงใจ คนที่มแี รงจูงใจ ที่จะทา พฤติกรรมหนึ่ งสู งกว ่า จะใช้ความพยายามน า การ
กระทาไปสู เ่ ป้ าหมายสู งกว ่า คนที่มแี รงจูงใจต่ากว ่า แรงจูงใจของมนุ ษย์ จาแนกได้เ ป็ น 2 ประเภทหลัก
ประเภทแรก ได้แก ่แรงจูงใจทางกาย ที่ทาให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมสนองความต้อ งการ ที่ จาเป็ นทาง
กาย เชน่ หาน้ า และอาหารมา ดื่มกิน เมือ่ กระหายและหิ ว ประเภทที่ ส อง ได้แ ก ่ แรงจู ง ใจทางจิ ตซึ่ ง
เกีย่ วข้องกับ ความต้องการทางสังคม เชน่ ความต้องการความส าเร็ จ เงิ น คาชมอ านาจ กลุ ม่ และพวก
เป็ นต้น ปั จจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในมนุ ษย์ ประกอบด้วย
1.1.1 ปั จจัยทางชีวภาพ ได้แก ่ ความต้องการจาเป็ นของชีวติ คือ อาหาร น้ า ความปลอดภัย
1.1.2 ปั จจัยทางอารมณ์ เชน่ ความตื่นเต้น วิตกกัง วล กลัว โกรธ รั ก เกลี ย ด และความรู ้ สึ ก
อื่นใด ที่ให้คนมีพฤติกรรม ตั้งแต่เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่จนถึง การฆ่าผูอ้ ื่น
1.1.3 ปั จจัยทางความคิด เป็ นปั จจัยที่กาหนดให้บุคคลกระทาในเรื่ อ งที่ คิดวา่ เหมาะสมและ
เป็ นไปได้ และตามความคาดหวังว ่า ผูอ้ ื่นจะสนองตอบ การกระทาของตนอย่างไร
1.1.4 ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมของมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับสั ง คม
และเป็ นที่ยอมรับ ของบุคคลในสังคมนั้นด้วย การกระทาของผู ้อื่ น และผลกรรมที่ ไ ด้รั บจึ ง ทาให้ เ กิด
การเรี ยนรู ้พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นไปกฏระเบียบ และตัวแบบทางสังคม
1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาได้พฒั นาทฤษฎี เ พื่ อ อธิ บายถึ ง แรงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ เพื่ อ ตอบคาถามเกี่ย วกับ
พฤติกรรมที่ปรากฏ แต่ละทฤษฎีมจี ุดที่เป็ น ความแนวคิ ด เกี่ย วกับพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ แ ตกต่า งกัน
ไป ที่สาคัญได้แก ่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีการตื่นตัว และทฤษฎีสิ่งล่อใจ
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1.2.1 ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory)
สัญชาตญาณ เป็ น พฤติกรรมที่มนุ ษย์ แสดงออกโดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติ ของชี วิต เป็ น
ความพร้อม ที่จะทา พฤติกรรม ได้ในทันที เมือ่ ปรากฏ สิ่ ง เร้ า เฉพาะต่อ พฤติ ก รรมนั้ น สั ญ ชาติ ญ าณ
จึงมีความสาคัญต่อ ความอยู ร่ อด ของชี วิต ในสั ตว์บางชนิ ด เช น่ ปลากัดตัวผู ้จะแสดงการก้า วร้ า ว
พร้อมต่อสู ้ ทันทีที่เห็ นตัวผูต้ วั อื่น สาหรับ ใน มนุ ษย์ สัญชาติญาณ อาจจะไมแ่ สดงออกมา อย่า งชัดเจน
ในสัตว์ช้นั ต่า แต่บุคคลสามารถรู ้สึกได้ เชน่ ความใกล้ชิด ระหว ่าง ชายหญิ ง ทาให้ เ กิด ความต้อ งการ
ทางเพศได้ พฤติกรรมนี้ ไม ่ต้องเรี ย นรู ้ เป็ นรู ปแบบพฤติ ก รรมที่ ตายตัว แน่น อน ซึ่ ง ก าหนดมา ตาม
ธรรมชาติจาก ปั จจัยทางชีวภาพ ในปั จจุบนั การศึกษา สัญชาตญาณ เป็ นเพี ย งต้อ งการ ศึ ก ษา ลัก ษณะ
การตอบสนอง ขัน้ พื้นฐาน เพื่อความเข้าใจ พฤติกรรม เบื้องต้นเท่านั้น
1.2.2 ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory)
แรงขับ (Drive) เป็ นกลไกภายในที่รักษาระบบทางสรี ระ ให้ คงสภาพสมดุ ล ในเรื่ อ งต่า ง ๆ
ไว้ เพื่อทาให้ ร่างกายเป็ น ปกติ หรื ออยูใ่ นสภาพ โฮมิโอสแตซิ ส ( Homeostasis) โดยการปรั บระบบให้
เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทฤษฎีแรงขับอธิ บายวา่ เมื่อ เสี ย สมดุ ล ในระบบ โฮมิโ อสแตซิ ส จะ
ทาให้เกิดความต้องการ (Need) ขึ้น เป็ นความต้องการทางชี วภาพเพื่ อ รั ก ษาความคงอยู ข่ องชี วิต และ
ความต้องการนี้ จะทาให้เกิด แรงขับ อีกต่อหนึ่ ง
แรงขับเป็ น สภาวะตื่นตัว ที่พร้อมจะทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้ ก ลับคื น สู ่ส ภาพสมดุ ล เพื่ อ ลด
แรงขับนั้น (Drive Reduction) ตัวอย่างเชน่ การขาดน้ าในร่างกาย จะทาให้ เ สี ย สมดุ ล ทางเคมี ในเลื อ ด
เกิดความต้องการเพิ่มน้ า ในร่างกาย แรงขับ ที่เกิดจากต้องการน้ าคื อ ความกระหาย จู ง ใจให้ เ ราดื่ มน้ า
หรื อหาน้ ามาดื่ม หลัง จากดื่ มสม ความต้อ งการแล้ว แรงขับก็ล ดลง กล่า วได้วา่ แรงขับผลัก ดัน ให้
คนเรามีพฤติกรรม ตอบสนอง ความต้องการ เพื่ อ ทาให้ แรงขับ ลดลงส าหรั บที่ ร ่า งกาย จะได้ก ลับสู ่
สภาพสมดุล อีกครั้งหนึ่ ง
แรงขับ แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คื อ แรงขับปฐมภู มิ (Primary Drive) และ แรงขับทุ ติย
ภูมิ (Secondary Drive) แรงขับที่เกิดจาก ความต้องการพื้นฐานทางชี วภาพ เช น่ ความต้อ งการอาหาร
น้ า ความต้องการและแรงขับประเภทนี้ เกิดขึ้ น เองโดยไมต่ ้อ งเรี ย นรู ้ เป็ นแรงขับ ประเภทปฐมภู มิ
ส่วนแรงขับทุติยภูมิ เป็ นแรงขับที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ แรงขับประเภทนี้ เมื่อ เกิดแล้วจะจู ง ใจคนให้
กระทาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไม ่มีวนั สิ้ นสุ ด เชน่ คนเรี ยนรู ้ วา่ เงิ น มีค วามสั มพัน ธ์
เชื่อมโยงกับการสนองความต้องการอาหาร ที่อยูอ่ าศัย และอื่ น ๆ อี ก มาก การไมม่ ีเ งิ น จึ ง เป็ นแรงขับ
ทุติยภูมสิ ามารถจูงใจให้คนกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงิ น มาตั้ง แต่ก ารทางานหนั ก จนถึ ง การ
ทา สิ่ งที่ผิดกฎหมาย เชน่ การปล้นธนาคาร
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1.2.3 ทฤษฎีการตื่นตัว (Arousal Theory)
มนุ ษ ย์ ถู ก จู ง ใ จให้ ก ระทาพฤติ ก รรมบางอย่า ง เ พื่ อ รั ก ษาระ ดับการตื่ น ตั วที่ พ อเหมาะ
(Optimal level of arousal) เมือ่ มีระดับการตื่นตัวต่าลง ก็จะถู ก กระตุ ้น ให้ เ พิ่ มขึ้ น และเมื่อ การตื่ น ตัวมี
ระดับสู งเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลง เชน่ เมือ่ รู ้สึกเบื่อคน จะแสวงหาการกระทาที่ตื่นเต้น เมื่อ ตื่ น เต้น เร้ า
ใจมานานระยะหนึ่ ง จะต้องการพักผ่อน เป็ นต้น คนแต่ละคนจะมีระดับการตื่ น ตัวที่ พ อเหมาะแตกต่า ง
กัน
การตื่นตัว คือ ระดับการทางานที่เกิดขึ้ น ในหลาย ๆ ระบบของร่า งกาย สามารถวัดระดับ
การทางานนี้ ได้จากคลื่นสมอง การเต้นของหัวใจ การเกร็ ง ของกล้า มเนื้ อ หรื อ จากสภาวะของอวัย วะ
ต่าง ๆ ขณะที่หลับสนิ ทระดับการตื่นตัวจะต่าที่สุด และสู ง สุ ดเมื่อ ตกใจหรื อ ตื่ น เต้น สุ ดขี ด การตื่ น ตัว
เพิ่มขึ้นได้จากความหิ ว กระหายน้ าหรื อ แรงขับทางชี วภาพอื่ น ๆ หรื อ จากสิ่ ง เร้ า ที่ เ ข้มข้น รุ น แรง
เหตุการณ์ไม ่คาดหวังไว้ก อ่ น หรื อจากสารกระตุน้ ในกาแฟ และยาบางชนิ ด
การทางานจะที่มปี ระสิ ทธิ ภาพสู ง เมื่อ มีร ะดับการตื่ น ตัวปานกลาง ระดับการตื่ น ตัวที่ สู ง
เกินไปจะรบกวนความใส่ใจ การรับรู ้ การคิด สมาธิ กล้ามเนื้ อทางานประสานกัน ได้ย าก เมื่อ ระดับการ
ตื่นตัวต่า คนเราทางานที่ยากและมีรายละเอียดได้ดี แต่ถา้ เป็ นงานที่ ง ่า ยจะทาได้ดีเ มื่อ ระดับ การตื่ น ตัว
สู ง คนที่มรี ะดับการตื่นตัวสู งเป็ นนิ สัย มักสู บบุหรี่ ดื่มสุ รา กินอาหารรสจัด ฟั ง ดนตรี เ สี ย งดัง มีควา มถี่
เรื่ องเพศสัมพันธ์ ชอบการเสี่ ย งและลองเรื่ อ งใหม ่ ๆ ส่วนคนที่ มีร ะดับการตื่ น ตัวต่ า เป็ นปกติ มัก มี
พฤติกรรมที่ไม ่เร้าใจมากนัก ไม ่ชอบการเสี่ ยง ความแตกต่างในระดับพอเหมาะของการตื่ น ตัว เกิดจาก
พื้นฐานทางชีวภาพเป็ นเรื่ องหลัก และทาให้มบี ุคลิกภาพแตกต่างกันไปด้วย
1.2.4 ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory)
ปั จจัยภายนอกหรื อสิ่ งแวดล้อมที่จูงใจจะดึงดูดให้คนมุงไปหาสิ
่
่ ง นั้ น มนุ ษ ย์ ก ระทากิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาสิ่ งที่พอใจ (Positive Incentives) เชน่ รางวัล คายกย่อง สิ ทธิ พิ เ ศษ และหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง
ที่ ไ มพ่ อใจ (Negative Incentives) เช น่ ถู ก ลงโทษ ถู ก ตาหนิ ทาให้ เ จ็ บกาย การที่ คนมี พฤติ ก รรม
แตกต่างกัน หรื อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างในคุณ ค่า (Values) ของสิ่ ง จู ง ใจ ถ้า
คิดว ่าการกระทาอย่างใด อย่างหนึ่ ง จะได้รับผลคุม้ ค่า ก็จะมีแรงจูงใจให้บุคคลกระทาอย่างนั้น
2. การเรียนรู้
การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม และ การปรั บพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่
เกิดขึ้ น จาก ประสบการณ์ หรื อ มี ปฏิ สั มพัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้อ ม พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ เ กิดขึ้ น เมื่ อ
พฤติกรรมมี ความสัมพันธ์ ระหว ่างสิ่ งเร้า กับการ ตอบสนองต่อ สิ่ ง เร้ า หลัก การเรี ย นรู ้ ที่ ส าคัญ ได้แ ก ่
การวางเงื่ อนไขแบบคลาสสิ ก การวางเงื่ อนไขปฏิบตั ิการ และ หลักการเรี ยนรู ้ทางสังคม
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2.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ กของ พาฟลอฟ (Pavlov)
แนวคิดนี้ เชื่อว ่า มนุ ษย์ถูกวางเงื่ อนไขเพื่อให้แสดง พฤติ ก รรมตอบสนองต่อ สิ่ ง เร้ า ได้ ตาม
รู ปอยูต่ ลอดเวลา เงื่ อนไข จะถูกวาง ในขณะที่มสี ิ่ งเร้าอื่น ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ การกระตุ ้น เร้ า อิ น ทรี ย์ อ ยู ่ ทา
ให้มี พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ทัง้ สอง อย่า งพร้ อ ม ๆ กัน เมื่อ อิ น ทรี ย์ เ กิดการเรี ย นรู ้ ก ็จะทาให้
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ถูก วางเงื่ อนไขไว้ได้ นอกจากนี้ การตอบสนองต่อสิ่ ง เร้ า ยัง สามารถ แผ่ข ยายไป
ยังสิ่ งเร้าอื่ น ๆ ที่ มีล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน ได้อี ก ด้วย หลัก การนี้ ทาให้ เ ข้า ใจ เรื่ อ งความรู ้ สึ ก หรื อ
อารมณ์ ข องบุ ค คล ที่ ไ มอ่ าจหั ก ห้ า มได้ เ มื่อ เจอสิ่ ง เร้ า บาง อย่า ง เช น่ กลัวสิ่ ง ที่ ไ ม ่ อัน ตราย รู ้ สึ ก
ขยะแขยงต่อสิ่ งที่ น่าเกลียด เป็ นเพราะ ถูกวางเงื่ อนไขต่อสิ่ งนั้น มาในอดีตตั้งแต่วยั เด็ก
2.2 การวางเงื่อนไขปฏิบัติการของ สกินเนอร์ (Skinner)
การวางเงื่ อนไขอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง เป็ นการวางเงื่ อ นไขที่ เ กิดจากแรงขับ ที่ ทาให้ อิ น ทรี ย์
ปฏิบตั ิการ เป็ นการเกิด พฤติกรรม โดยวางเงื่ อนไขระหว ่าง พฤติกรรมการตอบสนองต่อ สิ่ ง เร้ า กับ ผล
กรรม (Consequence) ของ พฤติกรรม นั้น พฤติกรรมใด ที่ ไ ด้รั บ ผลกรรม เป็ นที่ พึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
นั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ต่อสิ่ งเร้า อย่างเดียวกัน อี ก ในโอกาสต่อ ไป ส่วนพฤติ ก รรมใดที่ ไ ด้รั บผล
กรรม ไมเ่ ป็ นที่ พึ ง พอใจ พฤติ ก รรมนั้ น มี แนวโน้ ม ที่ จะยุ ติล งได้ ผลกรรมจะมีล ัก ษณะ เป็ นการ
เสริ มแรง พฤติกรรมมี ทั้งรางวัลและการลงโทษ การที่มนุ ษ ย์ ส ่วนมาก แสดงพฤติ ก รรม ที่ ใ ห้ ผ ลกรรม
เป็ นรางวัล และงดแสดงพฤติ ก รรมที่ อ าจถู ก ลงโทษ หรื อ งด พฤติ ก รรม ที่ ไ มไ่ ด้ รางวัล แล ะแสดง
พฤติกรรม เพื่อ หลีกเลี่ยงการถูก ลงโทษเป็ นไปตาม ทฤษฎีการวางเงื่ อนไขแบบปฏิบัติการ
2.3 การเรียนรู้ด้วยการหยั่งเห็น (Insight Learning)
การหยัง่ เห็ น เป็ น พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นในสัตว์ช้นั สู ง เนื่ องจากมี ความซับซ้อ นใน ด้า นการ
คิด และ การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ผลลัพธ์ ที่ตอ้ งการ นักจิตวิทยา ตามแนวคิ ดนี้ ท่า นหนึ่ งชื่ อ โคห์ เ ลอร์
(Kohler) ได้ทาการศึกษา กระบวนการแก้ปัญหา ของลิ ง ในการหยิ บอาหารที่ อ ยู น่ อกกรง พบวา่ ลิ ง มี
แบบแผนของการคิด ที่เชื่อมโยงกับ สภาพการณ์ ที่ปรากฏอยู ต่ อ่ หน้ า ในขณะนั้ น และเลื อ กที่ จะทา
พฤติกรรมที่นา่ จะเหมาะสมที่สุด และเมือ่ ศึกษา ต่อกับ มนุ ษย์ก ็พ บผลในทานองเดี ย วกัน ตามทฤษฎี น้ ี
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของบุคคล สามารถกระทาได้หลายรู ปแบบ ขึ้ น อยู ก่ บั กระบวนการคิ ดของคน
ผูน้ ้ ัน รู ปแบบที่ ตอบสนอง แล้วได้ผลดีที่สุดจะเป็ นแสดงความฉลาดของ สติปัญญาของมนุ ษย์
2.4 การเรียนรู้ทางสั งคม
การเรี ยนรู ้ทางสังคม เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ก ล่า ววา่ พฤติ ก รรมของคนเราส่วนใหญ่เ กิด
จาก การสังเกตตัวแบบ แล้ว ลอกเลียนพฤติกรรม ของตัวแบบ เฉพาะที่ ตัวแบบได้รั บการเสริ มแรงเป็ น
รางวัล โดยที่ไม ่จาเป็ น ที่จะต้องทา ตามแบบในทันที แต่อ าจจะเก็บจาไว้ไ ปคิ ด หรื อ ทดสอบ ดู ก อ่ นก็
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ได้ การที่ได้สังเกตตัวแบบเป็ นเวลานาน เชน่ ลูกจะมีพอ่ แม ่เป็ นตัวแบบ การเรี ย นรู ้ แ ละจะทาตามอย่า ง
พอ่ แม ่โดยไม ่รู ้ตวั เพราะ การเรี ยนรู ้ แบบนี้ จะแฝงอยู ใ่ น ความคิ ดก อ่ นที่ จะแสดงออกมาให้ เ ด่น ชัด
พฤติกรรมของบุคคลหลายอย่างเกิดจาก การกระทาตามตัวแบบ ที่ เ ขา นิ ย มชมชอบ เช น่ เพื่ อ น ดารา
ภาพยนตร์ นักร้อง นักกีฬา บุคคลที่มชี ื่อเสี ย ง พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ทางสั ง คม เกิดจาก กระบวนการ
เรี ย นรู ้ ขั้น พื้ น ฐาน และส่วนใหญ่เ กิดจาก ปั จจัย ภายนอก การเรี ย นรู ้ ทางสั ง คม จึ ง สามารถ ถู ก
ปรับเปลี่ยนไปได้ ตามลักษณะของ การเสริ มแรง การสั ง เกต ตัวแบบ พัฒ นาการที่ สู ง ขึ้ น ระดับความ
คาดหวัง ค่านิ ยม และรู ปแบบการคิด (วินัย เพชรชว่ ยและคณะ, 2543)
พฤติกรรมและสิ่ งทีม่ ีอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
พฤติกรรม
กันยา สุ วรรณแสง (2532) ได้ใ ห้ ความหมายของคาวา่ พฤติ ก รรมไว้วา่ คื อ กิริ ย า อาการ
บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติ ปฏิบตั ิ การกระทาที่แสดงออกให้ ปรากฏสั มผัส ได้ด้วยประสาทสั มผัส
ทางใดทางหนึ่ งของประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่ง สามารถวัดได้ด้วยเครื่ องมือ
สิ่ งที่มอี ิทธิ พลต่อพฤติก รรม กันยา สุ วรรณแสง (2532)
1. พันธุ กรรม คือ การถ่ายทอดบุคลิกลักษณะจากปู่ ย่า ตา ยาย พ อ่ แมส่ ู ่ลู ก หลาน มี ล ัก ษณะ
ทางกายและทางสติปัญญา
2. สิ่ ง แวดล้อ ม หมายถึ ง สิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ อ ยู ร่ อบตัวเป็ นสิ่ ง เร้ า กระตุ ้น ให้ บุค คลแสดงออก
โต้ตอบในลักษณะต่าง ๆ กันซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษ ย์ ได้แก ่
2.1 สิ่ งแวดล้อมทางบ้าน เชน่ การอบรมเลี้ ย งดู ฐานะทางเศรษฐกิจและสั ง คม
ของครอบครัว บรรยากาศภายในบ้าน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีอิทธิ พลต่อพฤติก รรมของเด็ก มาก
2.2 สิ่ ง แวดล้อ มทางโรงเรี ย น อัน ได้แ ก ่ ครู อ าจารย์ เพื่ อ นนั ก เรี ย น สภาพ
บรรยากาศภายในโรงเรี ยน
2.3 สิ่ งแวดล้อมทางชุมชน ได้แก ขนบธรรมเนี
่
ย ม สื่ อ สารมวลชนต่า ง ๆ ก็ล ้วน
แล้วแต่มอี ิทธิ พลต่อพฤติก รรม
2.4 วัฒนธรรม คนที่ อ ยู ใ่ นชั้น ของสั ง คมที่ แ ตกต่า งกัน มีพื้ น ฐานทางสั ง คมที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมต่างกัน เพศ อายุ ความเชื่อ ค่า นิ ยม ฯลฯ
2.5 ภูมปิ ระเทศ มีอิทธิ พลโน้มนาให้ลกั ษณะนิ สัยใจคอและพฤติ กรรมต่างกัน

19

การจูงใจให้ เกิดพฤติกรรม
พฤติกรรมเป็ นผลมาจากมนุ ษย์แสดงปฏิกริ ิ ยาตอบสนองต่อสิ่ งเร้า หรื อ แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรม
บางอย่างมีแรงจูงใจหลายอย่า งรวมกัน ซึ่ ง ปั จจัย ในการจู ง ใจให้ เ กิดพฤติ ก รรม กัน ยา สุ วรรณแสง
(2532) ได้แก ่
1. แรงจูงใจทางกาย เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการทางร่างกาย เชน่ ความหิ ว ความ
กระหาย
2. แรงจูงใจทางสังคม เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลังการเรี ยนรู ้ อาจแบ่งออกได้หลายอย่าง ดังนี้
2.1 แสดงความต้ อ ง การทาง สั ง คมที่ คล้ อ ยตามขนบธรรมเนี ยมประเ พ ณี
วัฒนธรรมของชุมชนของตน
2.2 ความต้องการอย่างเดียวกัน อาจทาให้คนเรามีพ ฤติ ก รรมไมเ่ หมือ นกัน เช น่
เมือ่ ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่ มเติ ม บางคนเข้าห้องสมุด ในขณะที่บางคนค้นคว้าจากอินเตอร์ เน็ ต
2.3 พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจเนื่ องมาจากความต้อ งการที่ แ ตกต่า งกัน ได้ เช น่
บางคนชอบใช้อินเตอร์ เน็ ตเพราะต้องการหาความรู ้ ในขณะที่บางคนต้องการความบันเทิง
2.4 พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง อาจสนองความต้อ งการได้มากกวา่ หนึ่ งอย่า ง
ในเวลาเดียวกัน เชน่ นักเรี ยนที่ใช้อินเตอร์ เน็ ตเพราะต้องการข่าวสารข้อ มูล และความเพลิดเพลิน
อย่างไรก็ตามสาหรับนั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง อยู ใ่ นช ว่ งวัย รุ ่น ยัง มีปัจจัย ที่ มีอิ ทธิ พ ล ต่อ
พฤติกรรมอีก ดังนี้
1. ปั จจัยทางบ้าน เนื่ องจากนักเรี ยนใช้เวลาอยูบ่ า้ นเป็ นส่วนมาก ปั จจัย ทางบ้า นจึ ง มีอิ ทธิ พ ล
ต่อพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นวัย รุ ่น เป็ นอย่า งมากสิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ มีอ ยู แ่ ละเกิดขึ้ น ในบ้า นล้วนส่ง ผลถึ ง
พฤติกรรม เชน่ ความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว จานวนสมาชิกภายในบ้า น ความพร้ อ มของครอบครั ว
ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นต้น
2. ปั จจัย ทางโรงเรี ย น เป็ น ปั จจัย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น เป็ นอย่า งมาก
ถึงแม้ว ่านักเรี ยนจะใช้เวลาอยูโ่ รงเรี ยนน้อยกว ่าอยูบ่ า้ น แต่โรงเรี ยนก็เป็ นสถานที่ ที่ นั ก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้
สิ่ งต่าง ๆ ปั จจัยทางโรงเรี ยน เชน่ ประเภทของโรงเรี ย น ขนาดของโรงเรี ย น ชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย น
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
3. ปั จจัยทางชุมชน ถือได้ว ่าเป็ นปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่อพฤติกรรมที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ งการ
ที่นักเรี ยนได้อยูใ่ นท่ามกลางชุมชนแบบใด ก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติ ก รรมตามแบบอย่า งที่ ไ ด้พ บ
เห็ น ปั จจัยทางชุมชน เชน่ ขนาดของชุมชน ที่ต้งั และสภาพแวดล้อม เป็ นต้น
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4. เพื่อน ถือได้ว ่าเป็ นอิทธิ พ ลที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของวัย รุ ่น เพราะวัย รุ ่น เป็ นวัย ที่ ต้อ งการ การ
ยอมรับจากกลุ ม่ เพื่อน สังคมของวัยรุ น่ ส่วนใหญ่จึงเป็ นสังคมของเพื่อน โดยอิทธิ พลของกลุม่ เพื่อน
พฤติกรรมการสื่ อสาร
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์ เ น็ ต ผู ้ใ ช้ส ามารถที่ จะควบคุมข้อ มูล ข่า วสารที่
ต้องการเปิ ดรับหรื อเลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่เห็ นว ่าไม ่น่า สนใจได้อย่า งสะดวก ปั จจัย ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้
ประกอบการตัดสิ นใจรับข่าวสารแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล
Schramm (1973) อ้างถึงใน (ปรมะ สตะเวทิน , 2539) มีดงั นี้
1. ความสะดวกในการใช้ บุคคลจะเลือกใช้สื่อที่อยูใ่ กล้ตวั และมีความสะดวกในการ
ใช้มากที่สุด
2. ความเด่น บุคคลเลือกให้ความสนใจกับสาร ที่มจี ุดเด่นต่างไปจากสารอื่น
3. ประสบการณ์ ทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารต่างกัน
4. การใช้ประโยชน์ ของข่าวสาร ผูร้ ับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่ อ สนองวัตถุ ประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ ง
5. การศึกษาและสถานะทางสังคม การศึกษาและชั้น ทางสั ง คมมีอิ ทธิ พ ลอย่า งยิ่ ง ต่อ
การเลือกของผูร้ ับสาร
2.4 อินเทอร์ เน็ต
อิ น เ ทอร์ เน็ ต เกิด ขึ้ น ใ นปี ค.ศ.1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิด เครื อข่า ย ARPANET
(Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็ นเครื อข่ายสานั ก งานโครงการวิจัย ชั้น สู ง ของ
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีวตั ถุ ประสงค์ ห ลัก ของการสร้ า งเครื อ ข่า ยคื อ เพื่ อ ให้
คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์ กนั ได้ เครื อ ข่า ย ARPANET ถื อ เป็ นเครื อ ข่า ยเริ่ มแรก
ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็ นเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ ตในปั จจุบนั การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
การประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ ตในปั จจุบนั ทาได้หลากหลาย อาทิ เ ช น่ ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรื อ อีเมล์ (e-Mail) สนทนา (Chat) อ่านหรื อแสดงความคิดเห็ นในเว็บบอร์ ด การติ ดตามข่า วสาร การ
สื บค้นข้อมูล /การค้นหาข้อมูล การชม หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ ข้อ มูล
ฯลฯ การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่าง ๆ ออนไลน์ การเล่น เกมคอมพิ วเตอร์ อ อนไลน์
การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (e-Learning) การประชุมทางไกลผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต (Video Conference) โทรศัพ ท์
ผ่านอินเทอร์ เน็ ต (VoIP) การอับโหลดข้อมูล หรื อ อื่ น ๆ แนวโน้ มล่า สุ ดของการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ตคื อ
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การใช้อินเทอร์ เน็ ตเป็ นแหล่งพบปะสั ง สรรค์ เ พื่ อ สร้ า งเครื อ ข่า ยสั ง คม ซึ่ ง พบวา่ ปั จจุ บัน เว็บไซต์ ที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกาลังได้รั บความนิ ย มอย่างแพร่หลาย เชน่
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และการใช้เ ริ่ มมีก ารแพร่ข ยายเข้า ไปสู ่ก ารใช้อิ น เทอร์ เ น็ ตผ่า นโทรศัพ ท์ มือ ถื อ
(Mobile Internet) มากขึ้ น เนื่ องจากเทคโนโลยี ปั จจุ บัน สนั บสนุ น ใ ห้ ก ารเข้า ถึ ง เครื อ ข่า ยผ่า น
โทรศัพท์มอื ถือทาได้งา่ ยขึ้น มาก จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตทัว่ โลก
สัดส่วนการผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตแยกตามทวีป ที่ มา http://www.internetworldstats.com/stats.htm
ปั จจุบนั จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตทัว่ โลกโดยประมาณ 2.095 พัน ล้า นคน หรื อ 30.2 % ของประชากร
ทั่วโลก (ข้อ มูล ณ เดื อ น มีน าคม 2554) โดยเมื่อ เปรี ย บเ ที ย บในทวีป ต่า ง ๆ พบว า่ ทวีปที่ มีผู ้ใ ช้
อินเทอร์ เน็ ตมากที่สุดคือ เอเชีย โดยคิ ดเป็ น 44.0 % ของผู ้ใ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ตทั้ง หมด และประเทศที่ มี
ประชากรผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตมากที่ สุ ดคื อ ประเทศจี น คิ ดเป็ นจานวน 384 ล้า นคน หากเปรี ย บเที ย บ
จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตกับจานวนประชากรรวม พบว ่าทวีปอเมริ ก าเหนื อ มีสั ดส่วนผู ้ใ ช้ตอ่ ประชากร
สู ง ที่ สุ ดคื อ 78.3 % รองลงมาได้แ ก ่ ทวีปออสเตรเลี ย 60.1 % และ ทวีปยุ โ รป คิ ดเป็ น 58.3 %
ตามลาดับ อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทยเริ่ มขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่ อ มต่อ มินิ ค อมพิ วเตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสถาบันเทคโนโลยี แ ห่ง เอเชี ย ( AIT) ไปยัง มหาวิทยาลัย เมลเบิ ร์ น
ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็ นการ เชื่อมต่อโดยผ่า นสายโทรศัพ ท์ ซึ่ ง สามารถส่ง ข้อ มูล ได้
ช้าและไม ่เป็ นการถาวร จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2535 ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ วเตอร์
แห่ง ชาติ (NECTEC) ได้ทาการเชื่ อ มต่อ คอมพิ วเตอร์ กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แ ก ่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบัน เทคโนโลยี แ ห่ง เอเชี ย (AIT) มหาวิทยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ แล ะ คอม พิ ว เ ต อร์ แห่ ง ช าติ ( NECTEC) ม ห าวิ ท ยาลั ย ธรรม ศาสต ร์ แล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรี ยกว ่า "เครื อข่ายไทยสาร"
การให้บริ การอินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทยได้เริ่ มต้นขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อ เดื อ น มีน าคม พ.ศ.
2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่ อสารแห่ง ประเทศไทย องค์ ก ารโทรศัพ ท์ แ ห่ง
ประเทศไทย และสานักงานส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ (สวทช.) โดยให้ บริ ก ารใน
นาม บริ ษทั อินเทอร์ เน็ ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็ นผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เ น็ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ร าย
แรกของประเทศไทย จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2534 (30คน) ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน) ...
ข้อมูลล่าสุ ดของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 จากจานวนประชากรอายุ 6 ปี ขึ้ น ไปประมาณ 59.97
ล้านคน พบว ่า มีผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ 16.99 ล้านคน คิดเป็ น ร้ อ ยละ 28.2 และมีผู ้ใ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ต 10.96
ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 [2]
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อินเทอร์ เน็ ตแบนด์วทิ
ปั จจุ บัน (มกราคม 2553) ประเทศไทยมีความกว้า งช อ่ งสั ญ ญาณ ( Internet Bandwidth)
ภายในประเทศ 110 Gbps และระหว ่างประเทศ 110 Gbps
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ถนอมศรี ลิ่มศิลา (2548) ได้ทาวิจยั เรื่ อง จริ ยธรรมของผูบ้ ริ ห ารตามความคิ ดเห็ น ของครู ใ น
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ชว่ งชัน้ ที่ 3 - 4สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษากาญจนบุ รี การวิจัย ครั้ ง นี้ มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับจริ ยธรรมตามสภาพจริ ง และที่ พึ ง ประสงค์ ของผู ้บริ ห าร
สถานศึกษา และเปรี ยบเทียบระดับจริ ยธรรมตามสภาพจริ งของผูบ้ ริ หาร สถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ น
ของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชว่ งชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุ รี จาแนก
ตามขนาดสถานศึกษา กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการ ครู ในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานช ว่ งชั้น
ที่ 3 - 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี จานวน 30 แห่ง 274 คน เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิจยั เป็ นแบบสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมี ค่า ความเชื่ อ มัน่ ทั้ง ฉบับเท่า กับ 0.96 สถิ ติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิเ คราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว และทดสอบความ แตกต่างรายคูด่ ว้ ยวิธีของเชฟเฟ
ผลการวิจยั พบว ่า
1. จริ ยธรรมตามสภาพจริ งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ น ของครู ท้ ัง ในภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามลา ดับรายด้า นคื อ ด้า นการครองงาน ด้า นการครองตน
และด้านการครองคน ส่วนจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาพรวมและรายด้า น
อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลา ดับรายด้านคือ ด้านการครองงาน ด้านการครองคน และด้านการครองตน
2. ผลการเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมตามสภาพจริ ง และที่ พึ ง ประสงค์ ของผู ้บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็ นของครู ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
3. ผลการเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมตามสภาพจริ ง ของผู ้บริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ น
ของครู ทง้ ั ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 เมื่อ ทดสอบ เป็ น
รายคูพ่ บว ่า จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานขนาดเล็กและขนาดกลางไม ่แตกต่า งกัน แต่ท้ ัง ขนาด เล็ ก และ
ขนาดกลางแตกต่างกับขนาดใหญ่อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01
ทิ พ อนงค์ รั ช นี ล ัดดาจิ ต (2550) การประ เมิน ผลนั ก เรี ย นด้า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนคาทอลิกในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตามแนวคิ ดการประเมิน แบบเสริ มพลัง
การวิจยั ครั้งนี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน ผลผู ้บริ ห ารและครู ใ นการประเมิน ผลคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
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ของนักเรี ยนโรงเรี ยนคาทอลิกในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามแนวคิ ดการประเมิน แบบเสริ มพลัง กลุ ม่
ตัวอย่างในระยะที่ 1 คือ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนคาทอลิ ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จานวน 370 คน
ระยะที่ 2 ผู ้บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นนั ก บวชคาทอลิ ก จา นวน 335 คน ระยะที่ 3 และ 4 คื อ ครู
ผูร้ ับผิดชอบโครงการคุณธรรมของโรงเรี ยนพระแม ่มารี สาธุ ประดิษฐ์ จานวน 12 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้การสอบถาม การบันทึกข้อมูลและการวิเ คราะห์ เ อกสาร การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เชิ ง ปริ มาณใช้
สถิติบรรยาย ได้แก ่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ อนุ มาน ได้แ ก ่
การทดสอบด้วยค่า ที ผลการวิจยั พบว ่า
1. ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนคาทอลิกดา เนิ นการประเมินผลด้านคุณ ธรรมจริ ย ธรรมต่อ เนื่ อ ง
ในเรื่ องการประเมินคุณลักษณะด้านความเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่สู ง ที่ สุ ด และไมไ่ ด้ดา เนิ น การในเรื่ อ งการ
กาหนดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ดา้ นคุณธรรมจริ ย ธรรมสู งที่สุ ด
2. ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนคาทอลิ ก มีความต้อ งการจาเป็ นด้า นการรายงานคุณ ภาพการ
ประเมิน/การจัดหาเอกสารที่รายงานความก้าวหน้า มากที่ สุด
3. การพัฒนากลยุทธ์ เพื่อปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมายให้ บุคลากรมีความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ
การเขียนรายงานคุณภาพการประเมินโครงการคุณธรรม หลังการพัฒนาสู ง กวา่ ก อ่ นการพัฒ นาอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ทักษะการเขียนรายงานคุณภาพการประเมินโครงการคุณธรรมของบุ คลากรอยู ใ่ นระดับดี
มาก
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลั ย รังสิ ต
ก ่อตั้งบนที่ดินจานวน 15 ไร่ ภายในหมูบ้่ าน ศุภาลัยบุ รี ซึ่ ง ได้รั บบริ จาคจากคุ ณ ประที ป ตั้ง
มติธรรม ศิษย์เก ่าโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเป็ นประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท ศุ ภ าลัย จากัด
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อจัดตัง้ โรงเรี ยนในเครื อสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้
ประกาศจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีแผนเต็ มรู ปแบบ 72 ห้ อ งเรี ย น คื อ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นละ 14 ห้องเรี ยนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ละ 10 ห้ อ งเรี ย น และ
ได้แต่งตั้งให้ นายวีระ กาญจนะรังสิ ตา มาปฏิบตั ิหน้าที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยในระยะแรก โรงเรี ยนได้ใช้อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ ภายในหมูบ่ ้า นศุ ภ าลัย บุ รี เ ป็ นสถานที่
เรี ยนชัว่ คราวและได้รับการบริ จาครถตูจ้ านวน 1 คัน จากคุณประทีป ตั้ง มติ ธ รรมเพื่ อ ใช้ใ นกิจการของ
โรงเรี ยน และได้ใช้ทุนทรัพย์จากชมรมผูป้ กครองและครู ใ นปี พ.ศ. 2538 สร้ า งโรงอาหารและอาคาร
ชัว่ คราวเป็ นห้องเรี ยน 4 ห้อง
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หลังจากที่ได้รับมอบที่ ดิน และออกส ารวจพื้ น ที่ เ มื่อ ปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ก็ไ ด้ทา
รายงานเสนอกรมสามัญศึกษาว ่า สมควรรั บมอบที่ ดิน ดัง กล่า ว ด้วยเหตุ ผ ลที่ บริ เ วณนี้ มีก ารขยายตัว
ของชุมชนอย่างรวดเร็ วและเพื่อโรงเรี ยนจุดสกัดเขตปริ มณฑลกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ลดความแออัด
จากการที่นักเรี ยนจะเข้ามาศึกษาในเมืองมากขึ้น จึงได้ทาการก อ่ สร้ า งอาคารเรี ย นถาวรขึ้ น และได้รั บ
การพัฒนาทั้งในด้านการเรี ยนการสอนและสาธารณูปโภคจนถึงปั จจุ บนั
ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรี ยน รู ปหนังสื อมีไ ม้บรรทัดดิ น สอปากกาคั่น หน้ า ปกหนั ง สื อ มี
ตราพระเกี้ยว และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีชอ่ ดอกกุหลาบ มุมซ้า ยล่า งมีริ บบิ้ น ผู ก ช อ่ ดอกกุห ลาบ ซึ่ ง
มีตวั หนังสื อกากับว ่าโรงเรี ยนหลวงสวนกุหลาบ ด้านบนปรากฏมีปรั ช ญา และ คติ พ จน์ สุ วิช าโน ภวํ
โหติ ด้านล่างมีคาแปลว ่า ผูร้ ู ้ดี เป็ นผูเ้ จริ ญ และเป็ นตรา
คติพจน์ "สุ วชิ าโน ภว โหติ" อ่านว ่า "สุ วชิ าโน ภวัง โหติ" แปลว ่า "ผูร้ ู ้ดี เป็ นผูเ้ จริ ญ"
สี ประจาโรงเรี ยน ชมพู-ฟ้ า
███ สี ชมพู เป็ นสี ประจาวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว
███ สี ฟ้า เป็ นสี ประจาวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรี พ ัช ริ น ทราบรมราชิ นี
นาถ
ต้นไม้ประจาโรงเรี ยน ต้นสุ พรรณิการ์
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและยิบยกข้อ มูล ต่า ง ๆ มาจากแหล่ง ข้อ มูล ที่ ห น้ า เชื่ อ ถื อ และเกี่ย วข้อ งกับ
งานวิจยั นามาปรับเข้ากับหัวข้อและสมมติฐานที่ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจศึกษา เกีย่ วกับ ลัก ษณะกลุ ม่ ตัวอย่า ง
และปรับเข้ากับงานวิจยั เกีย่ วกับ จริ ยธรรมของการใช้ง านอิ น เ ตอร์ เ น็ ต ของ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต เพื่อนาผลการวิจยั ไปศึกษา พฤติกรรมและจริ ยธรรมของ กลุม่ นักเรี ยน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มวี ตั ถุประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ระดับ จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของ
นักเรี ยน โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ในด้า นจริ ย ธรรม เพื่ อ วัดระดับจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตของกลุม่ นักเรี ยน โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต จาแนกตาม เพศ และอายุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่ มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แ ก ่ นั ก เรี ย น ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู ภ่ ายใน โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้ น 3,232 คน
กลุ่ มตัวอย่ าง กลุม่ ตัวอย่า งในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได้แ ก ่ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสวนกุห ลาบ
วิทยาลัย รังสิ ต ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้ น 3,232 คน
ในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขนาดกลุ ม่ ตัวอย่างและการเลือ กกลุ ม่ ตัวอย่าง มีขน้ ั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
1. คานวณหาขนาดตัวอย่าง ( sample size ) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane
n

เมือ่

N
1  Ne 2
n

N
e

แทนค่า

= ขนาดตัวอย่าง
= จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
= ความผิดพลาดที่ย อมรั บได้
( ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดให้มคี า่ เท่ากับ 0.05 )
3,232
=
1  3232(0.05)2
= 3232
16.68
= 377
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ดัง นั้ น ใช้จานวนกลุ ม่ ตัวอย่า งทั้ง สิ้ น จานวน 377 คน และเผื่ อ แบบสอบถามช ารุ ด 5%
จานวน 19 คน รวมจานวนกลุม่ ตัวอย่างทั้งหมด 377+19 = 396
ขั้น ที่ 2 เมื่อ ผู ้ศึ ก ษาได้ค านวณโดยใช้สู ตรของ Taro Yamane แล้วผลปรากฏวา่ ได้ก ลุ ่ม
ตัวอย่า งจาน วน 396 คน จากนั้ น ผู ้ศึ ก ษาจึ ง ได้เ ลื อ กกลุ ม่ ตั วอย่า งโดยวิธี สุ ่ม แบบแบ่ง สั ด ส่วน (
probability proportionate to size sampling )
ขั้นที่ 3 ดาเนิ นการสุ ม่ ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย (sample random sampling)
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ในการวิจัย ครั้ ง นี้ ได้แ ก ก่ ารสร้ า งแบบสอบถาม
(Questionnaire) ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมีข้นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. จัดทาแบบสอบถาม โดยศึ ก ษาจากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ย วข้อ ง
แบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ ม่ ตัวอย่า งที่ เ ป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ได้แก ่เพศ ระดับการศึกษา ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจาก
ผูป้ กครอง จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน เว็บไซต์ ที่เ ข้า ใช้ง านบ่อ ย ความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ชว่ งเวลาที่ใช้งาน และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อ มของกลุ ม่ ตัวอย่า งที่ เ ป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ก ่ ที่ พ ัก อาศัย บุ คคลที่ พ ัก อาศัย ด้วย สถานทาง
ครอบครัว รายได้ครอบครัวต่อ ปี จะมีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือ กตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ ความเห็ นต่อจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้แ ก ่ ด้า นความ
เป็ นส่ วนตั ว ด้ า นความถู ก ต้อ ง ด้ า นความเ ป็ นเ จ้า ของ ด้า นการเ ข้า ถึ ง ข้อ มูล เ ป็ นต้ น ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับระดับ ตามแบบของ Likert’s scale โดยแบ่ง ระดับ
ค่าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ คือ
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ระดับความคิดเห็ น
ข้อความ
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
5
เห็ นด้วย
4
เฉย
3
ไม ่เห็ นด้วย
2
ไม ่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
1
ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ พฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้แ ก ่ ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล เป็ นต้น ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับระดับ ตามแบบของ Likert’s scale โดยแบ่ง ระดับ
ค่าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ คือ
ระดับพฤติกรรม
ข้อความ
ทุกครั้ง
5
บ่อย
4
ปานกลาง
3
บางครั้ง
2
ไม ่เคย
1
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ
1. นาแบบสอบถามที่จดั ทาปรึ กษาอาจารย์ ที่ปรึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระ และผู ้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหา (Content Validity) ความครอบคลุ ม และภาษาที่ใช้
2. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาและข้อ เสนอแนะของอาจารย์ ที่ปรึ ก ษา และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้มคี วามถูกต้อ งสมบู ร ณ์ มากขึ้ น เพื่ อ น าแบบสอบถามไปใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล
ต่อไป
3. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความถู ก ต้อ งแล้ว มาทาการทดสอบ (Pretest) กับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต จานวน 30 คน มาวัดหาค่า ความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ของครอนบัค (Cronbach 1970 : 161) ซึ่ ง ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (  - Coefficient) การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดให้คา่ ความน่า เชื่ อ ถื อ ได้ข องสั มประสิ ทธิ์
แอลฟ่ าจานวนมากกว ่าหรื อเท่ากับ 0.7 ผลการวิเ คราะห์ ไ ด้คา่ ความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามได้ข อง
สั มประ สิ ทธิ์ แอลฟ่ ารวมความเห็ นต่อ จริ ยธรรมการใช้ง าน อิ น เทอร์ เ น็ ต Alpha = 0.8229 และ
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ ารวมพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต Alpha = 0.8229
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ดาเนิ น การเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยเก็บจากกลุ ม่ ตัวอย่า งเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ที่ตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งหมด 400 ชุด
2. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ ความสมบู ร ณ์ ข อง ข้อ มูล จัด หมวดห มูข่ องข้ อ มู ล ใ น
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลต่อไป
3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้ ง นี้ ได้น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บคื น ทั้ง หมดมาลงรหั ส (Coding) เพื่ อ การ
วิเคราะห์ ทางสถิติและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ซึ่ ง จะมีค วามคลาดเคลื่ อ นร้ อ ย
ละ 5 เป็ นเกณฑ์ ใ นการยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านในการวิจั ย การวิเ คราะ ห์ ข้อ มูล ทางสถิ ติ
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามปลายปิ ด เกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ ม่ ตัวอย่า งที่ เ ป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ได้แก ่เพศ ระดับการศึกษา ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจาก
ผูป้ กครอง จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน เว็บไซต์ ที่ เ ข้า ใช้ง านบ่อ ย ความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ชว่ งเวลาที่ใช้งาน และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อ มของกลุ ม่ ตัวอย่า งที่ เ ป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ก ่ ที่ พ ัก อาศัย บุ คคลที่ พ ัก อาศัย ด้วย สถานทาง
ครอบครัวิ รายได้ครอบครัวต่อปี และปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก ่ ที่ พ ัก อาศัย บุ คคลที่ พ ัก อาศัย
ด้วย สถานทางครอบครัว รายได้ครอบครัวต่อปี เป็ นต้น โดยวิเ คราะห์ ข้อ มูล ด้วยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามปลายปิ ด วิเ คราะห์ ความเห็ น ต่อ จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
ได้แก ่ ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล เป็ นต้น
โดยวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่า ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
โดยใช้เกณฑ์ตอ่ ไปนี้
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วิธีการแบ่งชว่ งเท่าของพิสัยคะแนนของข้อคาถามเป็ นระดับ 5 ระดับ โดยได้คา่ เฉลี่ ย เป็ น
ดัชนี ในการแบ่งระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ดังนี้
พิสัย

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=

5 1
5

=
0.8
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดต่อ จริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
อยูใ่ นระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดต่อ จริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
อยูใ่ นระดับเห็ นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดต่อ จริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
อยูใ่ นระดับเฉย
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดต่อ จริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
อยูใ่ นระดับไม ่เห็ นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดต่อ จริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
อยูใ่ นระดับไม ่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายปิ ด วิเคราะห์ พฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
ได้แก ่ ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อมูล เป็ นต้น
โดยวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้เกณฑ์ตอ่ ไปนี้
วิธีการแบ่งชว่ งเท่าของพิสัยคะแนนของข้อคาถามเป็ นระดับ 5 ระดับ โดยได้คา่ เฉลี่ย เป็ น
ดัชนี ในการแบ่งระดับพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ดังนี้
พิสัย
=
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชัน้
=

5 1
5

=

0.8

30

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตทุกครั้ง
มีพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตบ่อย
มีพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตปานกลาง
มีพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตบางครั้ง
มีพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตไม ่เคย

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. การวิเคราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิ ติที่ใ ช้ใ นการอธิ บาย
ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล เช น่ ความถี่ (Frequency) ค่า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Mean)
และค่า ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใช้คา่ โปรแกรมส าเร็ จรู ปเพื่ อ การ
วิเคราะห์ ทางสถิติ
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล มีดงั นี้
1.1 การคานวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนมีดงั นี้
(ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2549 : 152 - 157)
1.หาค่าอัตราร้อยละ ใช้สูตร
ร้อยละของรายการใด = ความถี่ของรายการนั้น  100
ความถี่ท้งั หมด
2.ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตร ดัง นี้
x

เมือ่

x


N

=



แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของข้อมูลทัง้ หมด
จานวนข้อมูลทั้งหมด
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3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้สูตร

S.D.
เมือ่

=

 (   )

2

n 1

S.D.
X

แทน
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน
ข้อมูลแต่ละจานวน
แทน
ค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อมูลในชุดนั้น

n
แทน
จานวนข้อมูลจากกลุ ม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล มีดงั นี้
2.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว ่างค่าเฉลี่ย ของกลุ ม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ โดยใช้วธิ ี ทดสอบค่า
Independent Samples t-test (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา , 2540 : 109)
ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่ ไม ่เท่ากัน
ใช้สูตร t

เมือ่

t
1
2

S12
S 22
n1

n2

=

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

( 1   2)
2

2

1   2
S12 S 22

n1 n2

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน (t-distribution)
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ค่าความแปรปรวนของกลุ ม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าความแปรปรวนของกลุ ม่ ตัวอย่างที่ 2
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
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ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม่ เท่ากัน
ใช้สูตร t

=

เมือ่

แทน
แทน
แทน
แทน

t
1
2

s

p

( 1   2)
2

2

1   2
Sp 1  1
n1 n2

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน (t-distribution)
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่าง

ทัง้ 2 กลุม่
แทน
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n1
แทน
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n2
2.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว ่างค่าเฉลี่ย ของกลุ ม่ ตัวอย่างที่ มากกว ่า 2 กลุม่ ใช้ F-test
โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
ใช้สูตร F

=

S B
S w

เมือ่

แทน
แทน
แทน

อัตราส่วนของความแปรปรวน (variance ratio)
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนระหว ่างกลุม่
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุ ม่

F
S B
S w

2.3 หลังจากพบความแตกต่างระหว ่างค่าเฉลี่ ยทดสอบค่าเฉลี่ย รายคูด่ ้วยวิธีการดังนี้
ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม่ แตกต่างกัน ทาการทดสอบค่าเฉลี่ ยรายคู ่
ด้วยวิธีการของ Least Significant Difference (LSD) ( กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2545 : 333)
ใช้สูตร

LSD = t

โดยที่

ni  n j
r = n-k



1 , n k
2

2MSE
n1
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เมือ่

LSD

แทน

ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับกลุ ม่ ตัวอย่างที่ i
และ j
MSL
แทน
ค่า Mean square error จากตารางวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน
k
แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
n
แทน
จานวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด

แทน
ค่าความเชื่อมัน่
3. ความน่ าเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1970:161)
ใช้สูตร



=

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
N
จานวนข้อในแบบสอบถาม
ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็ นราย
 Si2
ข้อ
S t2
แทน
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการศึ กษาในครั้งนี้
1.วิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้คา่ ความถี่ และร้อยละ
2.วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นของจริ ยธรรมของนักเรี ยนที่ มตี อ่ การใช้งานอิน เทอร์ เน็ ตโดย
ใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )
3.วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิ ดเห็ นจาแนกตามเพศโดยใช้คา่ สถิ ติ
t-test และวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็ นจาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู ่ ด้วยสถิติ LSD โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมือ่



แทน
แทน
แทน

2
n   Si 
1 

n  1 
S t2 
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สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson product-moment correlation coefficient)
สัมประสิ ทธิ์ ส หสั มพัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ใช้สั ญ ญลัก ษณ์ rxy เป็ นวิธี ที่ใ ช้วดั ความสั มพัน ธ์
ระหว ่างตัวแปร หรื อ ข้อ มูล 2 ชุด โดยที่ ตัวแปร หรื อ ข้อ มูล 2 ชุดนั้ น จะต้อ งอยู ใ่ นรู ปของข้อ มูล ใน
มาตราอัน ตรภาคหรื อ อัตราส่วน (Interval or Ratio scale) เช น่ การหาความสั มพัน ธ์ ร ะหวา่ งภาวะ
สุ ขภาพกับการดูแลตนเอง การหาความสัมพันธ์ ระหว ่างน้ าหนั ก แรกเกิดของทารกกับอายุ ของมารดา
เป็ นต้น
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน จะใช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมกับข้อ มูล ที่ มีความสั มพัน ธ์
เชิงเส้นเท่านั้น ดังนั้น ในการคานวณหากพบว ่าค่า r=0 การตีความหมายว ่าข้อ มูล ไมม่ ีความสั มพัน ธ์ ก นั
อาจไม ่ถูกต้อง เนื่ องจากอาจเป็ นไปได้ว ่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ ก นั ในลัก ษณะอื่ น ที่ ไ มใ่ ช เ่ ชิ ง เส้ น (เช น่
เส้นโค้ง ฯลฯ) ดังนั้น ในการสรุ ปจึงควรสรุ ปวา่ ข้อ มูล 2 ชุดไมม่ ีความสั มพัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น จึ ง จะถู ก ต้อ ง
ชัดเจนกว ่า
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ แบบเพียร์ สัน คานวณจากสู ตร
rxy 

เมือ่

N  XY  ( X )(Y )

N  X

rxy

X
Y
 XY
X
Y
2

2

N

2



 (  X ) 2 N  Y 2  ( Y ) 2



เป็ น ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน
เป็ น ผลรวมของข้อมูล ที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X)
เป็ น ผลรวมของข้อมูล ที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y)
เป็ น ผลรวมของผลคูณระหว ่างข้อ มูล ตัวแปรที่ 1 และ 2
เป็ น ผลรวมของกาลังสองของข้อ มูลที่ วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1
เป็ น ผลรวมของกาลังสองของข้อ มูลที่ วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2
เป็ น ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

การทดสอบนัยสาคัญ
สมมติฐานของการทดสอบ
H0 :   0
(ตัวแปร X และ Y ไม ่มีความสั มพันธ์ กนั )
H1 :   0
(ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ กนั )
สถิติทดสอบ เป็ นการทดสอบแบบสองทาง
t

r n2
1 r2

, df = n-2
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อาณาเขตวิกฤตและการสรุปผล
จะปฏิเสธ H0 เมือ่ ค่า t ที่คานวณได้มคี า่ มากกว ่าหรื อเท่ากับค่า t ,n-2 ที่เปิ ดจากตาราง
หรื อ t ที่คานวณได้มคี า่ น้อยกว ่าหรื อเท่า กับค่า -t ,n-2
หรื อ
นาค่า rxy ที่ได้ไปเทียบกับค่าวิกฤต rxy จากตารางสาเร็ จรู ปโดยใช้ df = n-2
ถ้าค่า rxy มีคา่ มากกว ่าหรื อเท่า กับ ค่าวิกฤต rxy จะปฏิเสธ H0
การบอกระดับหรื อขนาดของความสั มพันธ์ จะใช้ตวั เลขของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์
หากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ มคี า่ เข้าใกล้ -1 หรื อ 1 แสดงถึงการมีความสั มพันธ์ กนั ในระดับสู ง แต่
หากมีคา่ เข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสั มพันธ์ กนั ในระดับน้ อย หรื อไม ่มีเลย สาหรับการพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ โดยทัว่ ไปอาจใช้เกณฑ์ดงั นี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
0.81 - 1.00
มีความสัมพันธ์ กนั สู ง มาก
0.61 – 0.80
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับสู ง
0.41 - 0.60
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับปานกลาง
0.21 – 0.40
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่ า
0.01 - 0.20
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่ า มาก
เครื่ องหมาย +,หน้าตัวเลขสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ จะบอกถึงทิศทาง
ของความสัมพันธ์ โดยที่หาก
r มีเครื่ องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์ กนั ไปในทิ ศทางเดีย วกัน (ตัว
แปรหนึ่ งมีคา่ สู ง อีกตัวหนึ่ งจะมีคา่ สู งไปด้วย)
r มีเครื่ องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์ กนั ไปในทิ ศทางตรงกันข้า ม
(ตัวแปรหนึ่ งมีคา่ สู ง ตัวแปรอีกตัวหนึ่ งจะมีคา่ ต่า )
ยกเว้นค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ บางชนิ ดที่ มลี ักษณะ 0  r  1 ซึ่งจะบอกได้เพียงขนาด
หรื อระดับของความสั มพันธ์ เท่านั้น ไม ่สามารถบอกทิศ ทางของความสั มพันธ์ ได้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่ อง “จริ ยธรรมการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตของกลุม่ นักเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต กรณีศึกษา : นักเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ” ซึ่ ง
มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับจริ ยธรรมในการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
2. เพื่อทราบแนวคิดเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยน เกีย่ วการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ ต
4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาดาเนิ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็ นขั้นตอนต่างๆดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อ มในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็ นด้านจริ ยธรรมทางด้านอินเตอร์ เน็ ต
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติ กรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน

37

สั ญลั กษณ์ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษา “จริ ยธรรมการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตของกลุม่ นักเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต กรณีศึกษา : นักเรี ยนมัธยมศึก ษา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ” ผู ้วิจัย
กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ดังนี้
N
แทน
จานวนในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน
ค่าเฉลี่ย (mean)
X
SD
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
t
แทน
ค่าสถิติที่ใช้ใน t-distribution
F
แทน
ค่าสถิติที่ใช้ใน F-distribution
df
แทน
ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of freedom)
SS
แทน
ผลบวกกาลังสองของคะแนน
M.S.
แทน
ค่าเฉลี่ยบวกกาลังสองของคะแนน
Sig.
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์ ทางสถิติที่คานวณได้ใช้ในการ
สรุ ปผลการทดสอบ สมมติฐาน
*
แทน
ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**
แทน
ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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4.2 ผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้ อมูล ทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
1) ชาย
181
45.25
2) หญิง
219
54.75
รวม
400
100
2. ระดับชั้นการศึกษา
1) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1
61
15.25
2) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 2
62
15.50
3) มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 3
63
15.75
4) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4
98
24.50
5) มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 5
68
17.00
6) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6
48
12.00
รวม
400
100
3. ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผู ้ปกครอง
1) น้อยกว ่า 1,500 บาท
108
27.00
2) 1,501 – 2,000 บาท
100
25.00
3) 2,001 – 2,500 บาท
57
14.25
4) มากกว ่า 2,500 บาท ขึ้นไป
135
33.75
400
100
รวม
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่ วนใหญ่เ ป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.8 ศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 คิดเป็ นร้ อ ยละ 24.5 และมีคา่ ใช้จา่ ย
ที่ได้รับจากผูป้ กครองคื อ มากกว ่า 2,500 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 33.8
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.2 แสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ ต
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ต
จานวน
ร้ อยละ
1. จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน
1) น้อยกว ่า 1 ชัว่ โมง
56
14.00
2) 2 - 3 ชัว่ โมง
206
51.50
3) 4 - 5 ชัว่ โมง
99
24.75
4) มากกว ่า 5 ชัว่ โมง ขึ้นไป
39
9.75
รวม
400
100
2. เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย
1) Google
ไม ่บ่อย
57
14.25
บ่อย
343
85.75
รวม
400
100
2) Facebook
ไม ่บ่อย
87
21.75
บ่อย
313
78.25
รวม
400
100
3) Sanook
ไม ่บ่อย
381
95.25
บ่อย
19
4.75
รวม
400
100
4) Youtube
ไม ่บ่อย
112
28
บ่อย
288
72
รวม
400
100
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ต
5) Pantip
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
6) 4 shaered
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
3. ความสนใจในอินเตอร์ เน็ ต
1) ด้านข่าวสาร
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
2) ด้านความบันเทิง
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
3) ด้านกีฬา
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
4) ด้านการศึกษา
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม

จานวน

ร้ อยละ

277
23
400

94.25
5.75
100

229
171
400

57.25
42.75
100

266
134
400

66.5
33.5
100

109
291
400

27.25
72.75
100

279
121
400

69.75
30.25
100

199
201
400

49.75
50.25
100
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ต
5) ด้านเกมส์
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
6) ด้านความรู ้ทวั่ ไป
ไม ่บ่อย
บ่อย
รวม
4. ชว่ งเวลาที่ใช้งาน
1) 18.00 – 20.00
2) 20.00 – 22.00
3) 22.00 – 24.00
4) 24.00 เป็ นต้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

203
197
400

50.75
49.25
100

153
247
400

38.25
61.75
100

302
79
8
11

75.50
19.75
2.00
2.75

400

100

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต คื อ ส่วนมาก
ใช้งานอินเตอร์ เน็ ต 2 - 3 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 51.50 โดยเว็บไซต์ ที่เ ข้า ใช้ง านบ่อ ยคื อ Google
คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ซึ่งความสนใจในอินเตอร์ เน็ ตคือด้านความบันเทิง คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 24.4 และจะใช้
งานชว่ งเวลา 18.00 – 20.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 75.5
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.3 แสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสภาพแวดล้อมในการใช้อินเตอร์ เน็ ต
สภาพแวดล้ อมในการใช้ อินเตอร์ เน็ต
จานวน
ร้ อยละ
1. ที่พกั อาศัย
1) บ้าน
377
94.25
2) หอพัก
23
5.75
รวม
400
100
2. บุคคลที่พกั อาศัยด้วย
1) บิดา – มารดา
374
93.50
2) ญาติ
13
3.25
3) เพื่อน
6
1.50
4) อยูค่ นเดียว
7
1.75
รวม
400
100
3. สถานทางครอบครัว
1) บิดา – มารดาอยูด่ ว้ ยกัน
356
89.00
2) บิดา – มารดาหย่าร้าง
31
7.75
3) บิดา – มารดาเสี ยชีวติ
7
1.75
4) อื่นๆ
6
1.50
รวม
400
100
4. รายได้ครอบครัวต่อปี
1) ไม ่เกิน 100,000 บาท
76
19.00
2) 100,001 – 250,000 บาท
110
27.50
3) 250,001 – 500,000 บาท
82
20.50
5) 500,000 บาท ขึ้นไป
132
33.00
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ย วกับสภาพแวดล้อ มในการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต คื อ
ลักษณะที่พกั อาศัย คือบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 94.3 พัก อาศัย ยู ก่ บั บิ ดา-มารดา คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 93.5 ซึ่ ง
สถานภาพของครอบครับคือบิดา-มารดาอยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 89.0 และและครอบครั วมีร ายได้ตอ่
ปี คือ 500,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 33.0
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ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับความเห็นต่ อจริยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกีย่ วกับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใชอินเทอร์ เน็ ต
ระดับความ
จริยธรรมในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D
X
สาคัญ
1. ด้านความเป็ นส่วนตัว
4.16
0.748
เห็ นด้วย
2. ด้านความถูกต้อง
4.30
0.729
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
3. ด้านความเป็ นเจ้าของ
3.84
0.892
เห็ นด้วย
4. ด้านการเข้าถึงข้อมูล
4.15
0.751
เห็ นด้วย
รวม
4.11
0.543
เห็ นด้วย
ด้านความเป็ นส่วนตัว
1. ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตตามลาพัง
4.29
0.853
เห็ นด้วยอย่างยิง่
2. ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ใช้ในการปกป้ องข้อมูล ตนเอง
4.28
0.853
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
3. ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง
4.34
0.858
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
รวม
4.16
0.748
เห็ นด้วย
ด้านความถูกต้อง
1. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบข้อ มูล
3.86
1.041
เห็ นด้วย
2. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.87
0.996
เห็ นด้วย
3. อนุ ญาตให้เจ้าของข้อมูล เป็ นผู ้แ ก้ไ ขข้อ มูล ตนเอง 3.81
1.054
เห็ นด้วย
เท่านั้น
รวม
4.30
0.729
เห็ นด้วยอย่างยิง่
ด้านความเป็ นเจ้าของ
1. ใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะที่มลี ิขสิ ทธิ์ เท่านั้น
3.96
0.975
เห็ นด้วย
2. ใช้ซอฟต์แวร์ ภายใต้ขอบเขตของลิขสิ ทธิ์
4.25
0.804
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
3. ไม ่ทาสาเนาซอฟต์แวร์ ให้ผอู ้ ื่น
4.28
0.826
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
รวม
3.84
0.892
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
1. แบ่งระดับของการเข้าถึงข้อมูล
2.35
1.157
ไม ่เห็ นด้วย
2. กาหนดระดับความปลอดภัย ของเครื อข่า ย
2.78
1.290
เฉย
3. การรักษาความลับของข้อ มูล
4.36
0.904
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
รวม
4.15
0.751
เห็ นด้วย
จากตารางที่ 4.4 พบว ่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ ร ะดับ ความเห็ น ต่อ จริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตโดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.11)
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เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ให้ระดับความสาคัญ มากที่ สุ ดคื อ ด้า นความถู ก ต้อ ง อยู ใ่ น
ระดับความสาคัญมาก ( X = 4.30) รองลงมาเป็ น ด้านความเป็ นส่วนตัว อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก
( X = 4.16) ด้านการเข้าถึงข้อมูล ในระดับความสาคัญมาก ( X = 4.30) และ ด้า นความเป็ นเจ้า ของ อยู ่
ในระดับความสาคัญมาก ( X = 3.84) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ด้านความเป็ น ส่วนตัว โดยจะให้ ร ะดับ
ความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.16)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง อยูใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.34) รองลงมาเป็ น
ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตตามลาพัง อยูใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.29) และ ผู ้ใ ช้มี
สิ ทธิ ใช้ในการปกป้ องข้อมูลตนเอง อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.28) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความถู ก ต้อ ง โดยจะให้ ร ะดับ
ความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.30)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านความถูก ต้อ ง ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ มีก าร
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้ มูล อยูใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 3.87) รองลงมาเป็ น มี
การกาหนดผูร้ ับผิดชอบข้อมูล อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.86) และ อนุ ญ าตให้ เ จ้า ของข้อ มูล
เป็ นผูแ้ ก้ไขข้อมูลตนเองเท่านั้น อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.81) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ด้านความเป็ น เจ้า ของ โดยจะให้ ร ะดับ
ความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.84)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านความเป็ นเจ้าของ ให้ระดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ ไม ่
ทาสาเนาซอฟต์แวร์ ให้ผอู ้ ื่น อยูใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.28) รองลงมาเป็ น ใช้ซ อฟต์ แ วร์
ภายใต้ขอบเขตของลิขสิ ทธิ์ อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.25) และ ใช้ซ อฟต์ แ วร์ เ ฉพาะที่ มี
ลิขสิ ทธิ์ เท่านั้น อยูใ่ นระดับความสาคัญ มาก ( X = 3.96) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ด้านการเข้า ถึ ง ข้อ มูล โดยจะให้ ร ะดับ
ความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.15)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านการเข้าถึงข้อมูล ให้ระดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ การ
รักษาความลับของข้อมูล อยูใ่ นระดับความสาคัญ มาก ( X = 4.36) รองลงมาเป็ นก าหนดระดับความ
ปลอดภัยของเครื อข่าย อยูใ่ นระดับความสาคัญปานกลาง ( X = 2.78) และ แบ่ง ระดับของการเข้า ถึ ง
ข้อมูล อยูใ่ นระดับความสาคัญน้อย ( X = 2.35) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้ านจริยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกีย่ วกับพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งา
อินเทอร์ เน็ ต
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
1.
2.
3.
4.

ด้านความเป็ นส่วนตัว
ด้านความถูกต้อง
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ด้านการเข้าถึงข้อมูล

รวม
ด้านความเป็ นส่วนตัว
1. ท่านเคยเข้าใช้งาน User ของผูอ้ ื่น
2. ท่านเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง
3. ท่านปกป้ องข้อมูลของตนเอง
รวม
ด้านความถูกต้อง
1. ท่านได้ขอ้ มูลมาจากแหล่ง ที่เป็ นเจ้าของข้อ มูล
2. ท่านใช้ขอ้ มูลจากแหล่งที่ได้รั บอนุ ญาตเผยแพร่
รวม
ด้านความเป็ นเจ้าของ
1. ท่านใช้ซอฟต์แวร์ ตามลิขสิ ทธิ์
2. ท่านไม ่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ให้แก ่ผูอ้ ื่น
รวม
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
1. ท่านเข้าถึงข้อมูลตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ
2. ท่านเข้าถึงเครื อข่ายตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รับ
รวม

X

S.D

ระดับความ
สาคัญ

3.15
3.97
3.77
4.08
3.75

0.731
0.778
0.940
0.818
0.571

ปานกลาง
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย

3.86
4.10
4.08
3.15

0.878
0.860
0.845
0.731

บ่อย
บ่อย
บ่อย
ปานกลาง

3.99
3.57
3.97

1.019
1.232
0.778

บ่อย
บ่อย
บ่อย

4.11
4.07
3.77

0.885
0.864
0.940

บ่อย
บ่อย
บ่อย

3.96
4.25
4.08

0.896
0.943
0.818

บ่อย
ทุกครั้ง
บ่อย
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จากตารางที่ 4.5 พบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ ร ะดับ ความเห็ น ต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก
( X = 3.75)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ให้ระดับความสาคัญ มากที่ สุ ดคื อ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล อยู ่
ในระดับความสาคัญมาก ( X = 4.08) รองลงมาเป็ น ด้า นความถู ก ต้อ ง อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก
( X = 3.97) ด้านความเป็ นเจ้าของ อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.77) และ ด้า นความเป็ นส่วนตัว
อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.15) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อพฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความเป็ น
ส่วนตัว โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญปานกลาง ( X = 3.15)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ท่านเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.10) รองลงมาเป็ น ท่า น
ปกป้ องข้อมูลของตนเอง อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.08) และ ท่า นเคยเข้า ใช้ง าน User ของ
ผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.86) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความถู ก ต้อ ง
โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.97)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านความถูกต้อง ให้ระดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ ท่า นได้
ข้อมูลมาจากแหล่งที่เป็ นเจ้าของข้อมูล อยูใ่ นระดับความส าคัญ มาก ( X = 3.99) รองลงมาเป็ น ท่า น
ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งที่ได้รับอนุ ญาตเผยแพร่ อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.57) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อพฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความเป็ น
เจ้าของ โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.77)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ท่านใช้ซ อฟต์ แ วร์ ตามลิ ขสิ ทธิ์ อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.11) รองลงมาเป็ น ท่า นไม ่
เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ให้แก ่ผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.07) ตามลาดับ
ระดับความเห็ นต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญ มาก ( X = 4.08)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้า น พบวา่ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ท่านเข้าถึงเครื อข่ายตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.25) รองลงมาเป็ น
ท่านเข้าถึงข้อมูลตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ อยูใ่ นระดับความสาคัญ มาก ( X = 3.96) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จจัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่แ ตกต่า งกัน มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.1 เพศที่ แ ตกต่า งกัน มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : เพศที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม ่
แตกต่างกัน
H1 : เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต แตกต่า ง
กัน
ตารางที่ 4.6 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมทางด้ านจริ ยธรรมการใช้
งานอินเทอร์ เน็ต
ความเป็ นส่วนตัว
ด้านความถูกต้อง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

t-test for Equality of Means
S.D.
t.
X
3.2007
0.78621 1.034
3.1248
0.68227
3.9890
0.76731 0.296
3.9658
0.78837
3.7928
0.92340 0.296
3.7648
0.95576
3.9945
0.83996 -2.102
4.1667
0.79467

df
398

Sig.
0.302

398

0.767

398

0.767

398

0.036*

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01

จากตารางที่ 4.6 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.302, 0.767, 0.767 ซึ่งมากกว ่าค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ
H1 แสดงว ่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตใน ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
ส่วนด้านความเป็ นเจ้าของ พบว ่า มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.036 ซึ่ ง น้ อ ยกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงวา่ เพศที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นเจ้าของแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.2 ระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : ระดับชั้น การศึ ก ษาที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ไม ่แตกต่างกัน
H1 : ระดับชั้น การศึ ก ษาที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา
พฤติกรรมด้ านจริยธรรม แหล่ งความ
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

df

MS

F

Sig.

ระหว ่างกลุม่ 3.335

5

0.667

1.252

0.284

ภายในกลุม่ 209.976

394

0.533
1.536

0.177

1.057

0.384

0.969

0.436

รวม
ด้านความถูกต้อง

399
5

0.924

ภายในกลุม่ 236.906

394

0.601

241.524

399

ระหว ่างกลุม่ 4.668

5

0.934

ภายในกลุม่ 348.030

394

0.883

รวม
ด้านการเข้าถึงข้อมูล

213.311

ระหว ่างกลุม่ 4.619
รวม

ด้านความเป็ นเจ้าของ

SS

352.698

399

ระหว ่างกลุม่ 3.252

5

0.650

ภายในกลุม่ 264.348

394

0.671

รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

267.599

399
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จากตารางที่ 4.7 พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ
ด้านการเข้าถึงข้อมูล มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.284, 0.177, 0.384, 0.436 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิ เ สธ H1 แสดงวา่ ระดับชั้น การศึ ก ษาที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : ค่าใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : ค่าใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.8 แสดงพฤติกรรมด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ น
ที่ได้รับจากผูป้ กครอง
พฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมการ แหล่ งความ
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

5.412

3

1.804

3.436

0.017*

ภายในกลุ่ม

207.899

396

0.525

รวม

213.311

399

ระหว่างกลุ่ม

3.441

3

1.147

1.908

0.128

ภายในกลุ่ม

238.083

396

0.601

รวม

241.524

399

ระหว่างกลุ่ม

0.637

3

0.212

0.239

0.869

ภายในกลุ่ม

352.061

396

0.889

รวม

352.697

399

ระหว่างกลุ่ม

3.607

3

1.202

1.804

0.146

ภายในกลุ่ม

263.992

396

0.667

267.599

399

รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.8 พบว ่า ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล มีคา่
Sig. เท่า กับ 0.128, 0.128, 0.869, 0.146 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0
ปฏิ เ สธ H1 แสดงวา่ ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้ รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความถูก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
ส่วนด้านความเป็ นส่วนตัว พบวา่ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.017 ซึ่ ง น้ อ ยกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในด้า นความเป็ นส่วนตัวแตกต่า งกัน
สามารถทดสอบค่า LSD ต่อไปได้
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบระหว ่างค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน
มีผลต่อด้านความเป็ น ส่วนตัว เป็ นรายคู ่
ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่
ได้รับจากผูป้ กครอง

น้อยกว ่า 1,500 บาท 1,501-2,000
บาท
ค่าเฉลี่ย

น้อยกว ่า 1,500 บาท 2.9722
1,501-2,000 บาท
2,001-2,500 บาท

3.2167
3.2865

2.9722

2,001-2,500 มากกว ่า 2,500
บาท
บาทขึ้นไป

3.2167

3.2865

3.2123

-0.2444

-0.3143

-0.2401

(0.016*)

(0.008**)

(0.011*)

-0.0699

0.0043

(0.561)

(0.964)
0.0742
(0.517)

มากกว ่า 2,500 บาท 3.2123
ขึ้นไป
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.9 เมือ่ ทดสอบค่าใช้จา่ ยต่อเดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
ด้านความเป็ นส่วนตัว เป็ นรายคู ่ พบว ่า
ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง น้อ ยกวา่ 1,500 บาท มีความแตกต่า งกับ ค่า ใช้จา่ ย
ต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง 1,501-2,000 บาท โดย ค่าใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง 1,501 2,000 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผู ้ปกครอง น้อยกว ่า 1,500 บาท
ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง น้อ ยกวา่ 1,500 บาท มีความแตกต่า งกับ ค่า ใช้จา่ ย
ต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง 2,001-2,500 บาท โดย ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง 2,0012,500 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผู ้ปกครอง น้อยกว ่า 1,500 บาท
ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง น้อยกวา่ 1,500 บาท มีความแตกต่า งกับ ค่า ใช้จา่ ย
ต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง มากกว ่า 2,500 บาทขึ้นไป โดยค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง
มากกว ่า 2,500 บาทขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง น้ อ ยกวา่ 1,500
บาท
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สมมติ ฐ านที่ 1.4 จานวนชั่วโมงการใช้ง าน อิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
พฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.10 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ต จาแนกตามจานวนชั่วโมงการ
ใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน
พฤติกรรมด้ า นจริ ย ธรรม แหล่ งความ
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว ่างกลุม่ 4.241

3

1.414

2.678

0.047*

ภายในกลุม่ 209.070

396

0.528

รวม

399
2.685

0.046*

0.306

0.821

0.440

0.725

213.311

ระหว ่างกลุม่ 4.815

3

1.605

ภายในกลุม่ 236.709

396

0.598

รวม

399

241.524

ระหว ่างกลุม่ 0.816

3

0.272

ภายในกลุม่ 351.881

396

0.889

รวม

399

352.698

ระหว ่างกลุม่ 0.889

3

0.296

ภายในกลุม่ 266.710

396

0.674

รวม

399

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

267.599
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จากตารางที่ 4.10 พบวา่ ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล มีคา่ Sig. เท่า กับ
0.821, 0.725 ซึ่งมากกว ่าค่านัยสาคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ H1 แสดงวา่ จานวน
ชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นเจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
ส่วนด้านความเป็ นส่วนตัว และด้า นความถู ก ต้อ ง พบวา่ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.047, 0.046
ซึ่งน้อยกว ่าค่านัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรั บสมมติ ฐ าน H1 ปฏิ เ สธ H0 แสดงวา่ จานวนชั่วโมงการใช้
งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
ด้านความเป็ นส่วนตัว และด้านความถูกต้อง แตกต่างกันสามารถทดสอบค่า LSD ต่อไปได้
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบรายคูเ่ ทียบระหว ่างจานวนชั่วโมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ด้านความเป็ นส่วนตัว เป็ นรายคู ่
จานวนชัว่ โมงการใช้
งานอินเตอร์ เน็ ตต่อ
วัน

ค่าเฉลี่ย

น้อยกว ่า 1 ชม.

3.2321

2-3 ชม.
4-5 ชม.

3.1133
3.1010

น้อยกว ่า 1 ชม.

2-3 ชม.

4-5 ชม.

มากกว ่า 5 ชม.
ขึ้นไป

3.2321

3.1133

3.1010

3.4444

0.1189

0.1311

-0.2123

(0.278)

(0.281)

(0.162)

0.0123

-0.3312

(0.890)

(0.009**)
-0.3434
(0.013*)

มากกว ่า 5 ชม.ขึ้นไป

3.4444

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.11 เมือ่ ทดสอบจานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน ที่ แ ตกต่า งกัน มี
ผลต่อด้านความเป็ นส่วนตัว เป็ นรายคู ่ พบว ่า
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อ วัน 2 – 3 ชม. มีค วามแตกต่า งกับ จานวนชั่วโมง
การใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน
มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน 2 – 3 ชม.
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อ วัน 4 - 5 ชม. มีค วามแตกต่า งกับ จานวนชั่วโมง
การใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน
มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน 4 - 5 ชม.
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบรายคูเ่ ทียบระหว ่างจานวนชั่วโมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ด้านความถูก ต้อง เป็ นรายคู ่
จานวนชัว่ โมงการใช้
งานอินเตอร์ เน็ ต
ต่อวัน

ค่าเฉลี่ย

น้อยกว ่า 1 ชม.

3.9464

2-3 ชม.
4-5 ชม.

3.9150
3.9949

น้อยกว ่า 1 ชม.

2-3 ชม.

4-5 ชม.

มากกว ่า 5 ชม.
ขึ้นไป

3.9464

3.9150

3.9949

4.2949

0.0314

-0.0485

-0.3484

(0.788)

(0.708)

(0.031*)

-0.0799

-0.3798

(0.399)

(0.005**)
-0.2999
(0.041*)

มากกว ่า 5 ชม.ขึ้นไป

4.2949

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.12 เมือ่ ทดสอบจานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน ที่ แ ตกต่า งกัน มี
ผลต่อด้านความถูกต้อง เป็ นรายคู ่ พบว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เ น็ ตต่อ วัน น้ อ ยกวา่ 1 ชม. มี
ความแตกต่างกับ จานวนชั่วโมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน มากกวา่ 5 ชม. ขึ้ น ไป โดย จานวน
ชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน มากกวา่ 5 ชม. ขึ้ น ไป มีคา่ เฉลี่ ย มากกวา่ จานวนชั่วโมงการใช้
งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน น้อยกว ่า 1 ชม.
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อ วัน 2 - 3 ชม. มีค วามแตกต่า งกับ จานวนชั่วโมง
การใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน
มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน 2 - 3 ชม.
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อ วัน 4 - 5 ชม. มีค วามแตกต่า งกับ จานวนชั่วโมง
การใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตต่อ วัน
มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน 4 - 5 ชม.
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สมมติ ฐ านที่ 1.5 เว็บไซต์ ที่เ ข้า ใช้ง านบ่อ ย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ต จาแนกตามผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์
Google
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม เว็บไซต์
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ที่ เ ข้ า ใ ช้
S.D.
t.
df
Sig.
X
งานบ่อย
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่บ่อย
3.1520 0.81179 -0.079 398
0.937
บ่อย
3.1603 0.71819
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย
3.9561 0.78650 -0.210 398
0.833
บ่อย
3.9796 0.77772
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่บ่อย
3.7456 0.96881 -0.276 398
0.783
บ่อย
3.7828 0.93669
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่บ่อย
4.0877 0.81899 -0.010 398
0.992
บ่อย
4.0889 0.82014
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.13 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.937, 0.833, 0.783, 0.992 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ H1 แสดง ผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์ Google บ่อ ย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
พฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า น
การเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.14 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ต จาแนกตามผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์
Facebook
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม เว็บไซต์
ที่ เ ข้ า ใ ช้
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
งานบ่อย
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่บ่อย
3.2375 0.86402 1.131
398
0.259
บ่อย
3.1374 0.68973
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย
3.8908 0.87080 -1.159
398
0.247
บ่อย
4.0000 0.75000
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่บ่อย
3.7816 0.99036 0.046
398
0.963
บ่อย
3.7764 0.92741
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่บ่อย
3.8563 0.86235 -3.023
398 0.003**
บ่อย
4.1534 0.79590
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.14 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล มี
ค่า Sig. เท่ากับ 9.259, 0.247, 0.963 ซึ่งมากกว ่าค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ
H1 แสดงว ่า เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูล ไม ่แตกต่างกัน
ส่วนด้านความเป็ นเจ้าของ พบวา่ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.003 ซึ่ ง น้ อ ยกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05
จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H1 ปฏิ เ สธ H0 แสดงวา่ เว็บไซต์ ที่เ ข้า ใช้ง านบ่อ ย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
พฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นเจ้า ของแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.15 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์
Sanook
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม เว็บไซต์
ที่ เ ข้ า ใ ช้
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
งานบ่อย
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่บ่อย
3.1566 0.73487 -0.313
398
0.754
บ่อย
3.2105 0.66861
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย
3.9698 0.77613 -0.740
398
0.460
บ่อย
4.1053 0.82629
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่บ่อย
3.7717 0.93771 -0.556
398
0.578
บ่อย
3.8947 1.00801
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่บ่อย
4.0892 0.82552 0.053
398
0.957
บ่อย
4.0789 0.69248
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.15 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.754, 0.460, 0.578, 0.957 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า เว็บไซต์ที่เข้าใช้ง านบ่อ ย แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.16 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์
YouTube
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม เว็บไซต์
ที่เข้าใช้
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
งานบ่อย
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่บ่อย 3.1369 0.86014 -0.379 398 0.705
บ่อย
3.1678 0.67589
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย 3.9286 0.83250 -0.764 398 0.445
บ่อย
3.9948 0.75649
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่บ่อย 3.7545 0.99999 -0.305 398 0.760
บ่อย
3.7865 0.91754
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่บ่อย 3.9911 0.90290 -1.490 398 0.137
บ่อย
4.1267 0.78226
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.16 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.705, 0.445, 0.760, 0.137 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า เว็บไซต์ที่เข้าใช้ง านบ่อ ย แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้ า ถึ ง
ข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.17 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์
Pantip
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม เว็บไซต์
ที่ เ ข้ า ใ ช้
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
งานบ่อย
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่บ่อย
3.1600 0.74100 0.096 398 0.924
บ่อย
3.1449 0.55801
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย
3.9655 0.78390 -1.117 398 0.265
บ่อย
4.1522 0.66460
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่บ่อย
3.7692 0.94380 -0.712 398 0.477
บ่อย
3.9130 0.88744
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่บ่อย
4.0796 0.81885 -0.907 398 0.365
บ่อย
4.2391 0.82393
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.17 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า น
ความเป็ นเจ้า ของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.924, 0.265, 0.477, 0.365 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า เว็บไซต์ที่เข้าใช้ง านบ่อ ย แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.18 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามผูท้ ี่เข้าใช้เว็บไซต์
4 Shared
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม เว็บไซต์
ที่เข้าใช้
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
งานบ่อย
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่บ่อย
3.1659 0.76193 0.214
398
0.831
บ่อย
3.1501 0.68995
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย
3.9651 0.76726 -0.332 398
0.740
บ่อย
3.9912 0.79423
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่บ่อย
3.7795 0.96567 0.049
398
0.961
บ่อย
3.7749 0.90775
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่บ่อย
4.0371 0.82301 -1.461 398
0.145
บ่อย
4.1579 0.81073
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.18 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า น
ความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.831, 0.740, 0.961, 0.145 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.6 ความสนใจในอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : ความสนใจในอินเตอร์ เน็ ต ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้
งานอินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : ความสนใจในอินเตอร์ เน็ ต ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้
งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 แสดงพฤติ ก รรมด้า นจริ ย ธรรมการใ ช้ง านอิ น เ ทอร์ เ น็ ต จาแนกตามความสนใ จ
ในอินเตอร์ เน็ ต ด้านข่าวสาร
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม ความสนใจ
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ใน
S.D.
t.
df
Sig.
X
อินเตอร์ เน็ ต
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่สนใจ 3.1855 0.79349 1.013 398 0.311
สนใจ
3.1070 0.58754
ด้านความถูกต้อง
ไม ่สนใจ 3.9624 0.77733 -0.501 398 0.617
สนใจ
4.0037 0.78159
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่สนใจ 3.8233 0.92796 1.374 398 0.170
สนใจ
3.6866 0.96103
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่สนใจ 4.0733 0.80639 -.531 398 0.596
สนใจ
4.1194 0.84555
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.19 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.311, 0.617, 0.170, 0.596 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ H1 แสดงวา่ ความสนใจในอิ น เตอร์ เ น็ ตในด้า นข้อ มูล ข่า วสาร
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตใน ด้า นความเป็ นส่วนตัว
ด้านความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.20 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ด้านความบันเทิง
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม ความสนใจ
ใน
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
อินเตอร์ เน็ ต
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่สนใจ 3.2080 0.84350 0.816 398 0.415
สนใจ
3.1409 0.68509
ด้านความถูกต้อง
ไม ่บ่อย
3.9954 0.75919 0.301 398 0.763
บ่อย
3.9691 0.78613
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่สนใจ 3.8165 0.95902 0.507 398 0.612
สนใจ
3.7629 0.93429
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่สนใจ 4.0000 0.79640 -1.328 398 0.185
สนใจ
4.1220 0.82612
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.20 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.415, 0.763, 0.612, 0.185 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า ความสนใจในอินเตอร์ เ น็ ตในด้า นความบัน เทิ ง แตกต่า ง
กัน มีผลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตใน ด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า น
ความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.21 แสดงพฤติกรรมด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ด้านกีฬา
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม ความสนใจ
ใน
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
อินเตอร์ เน็ ต
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่สนใจ 3.1708 0.73284 0.485 398 0.628
สนใจ
3.1322 0.72964
ด้านความถูกต้อง
ไม ่สนใจ 4.0161 0.77547 1.559 398 0.120
สนใจ
3.8843 0.77932
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่สนใจ 3.8154 0.94211 1.225 398 0.221
สนใจ
3.6901 0.93376
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่สนใจ 4.1398 0.77865 1.899 398 0.058
สนใจ
3.9711 0.89744
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.21 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.628, 0.120, 0.221, 0.058 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า ความสนใจในอินเตอร์ เ น็ ตในด้า นกีฬ า แตกต่า งกัน มีผ ล
ต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ตใน ด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.22 แสดงพฤติกรรมด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ด้านการศึกษา
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม ความสนใจ
ใน
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
อินเตอร์ เน็ ต
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่สนใจ 3.2010 0.78411 1.139 398 0.255
สนใจ
3.1177 0.67409
ด้านความถูกต้อง
ไม ่สนใจ 3.9397 0.80490 -0.935 398 0.350
สนใจ
4.0124 0.75073
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่สนใจ 3.7688 1.00470 -0.183 398 0.855
สนใจ
3.7861 0.87407
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่สนใจ 4.0276 0.84117 -1.487 398 0.138
สนใจ
4.1493 0.79380
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.22 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้า ของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.255, 0.350, 0.855, 0.138 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า ความสนใจในอินเตอร์ เ น็ ตในด้า นการศึ ก ษา แตกต่า งกัน
มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ตในด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก
ต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.23 แสดงพฤติกรรมด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ด้านเกมส์
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม ความสนใจ
ใน
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
อินเตอร์ เน็ ต
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่สนใจ 3.1314 0.73737 -0.772 398 0.441
สนใจ
3.1878 0.72549
ด้านความถูกต้อง
ไม ่สนใจ 4.0049 0.78977 0.748 398 0.455
สนใจ
3.9467 0.76662
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่สนใจ 3.7438 0.97792 -0.726 398 0.468
สนใจ
3.8122 0.90082
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่สนใจ 4.0961 0.82767 0.181 398 0.856
สนใจ
4.0812 0.81190
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.23 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้า ของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.441, 0.455, 0.468, 0.856 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า ความสนใจในอิ น เตอร์ เ น็ ตในด้า นเกมส์ แตกต่า งกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.24 แสดงพฤติกรรมด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต จาแนกตามความสนใจใน
อินเตอร์ เน็ ต ด้านความรู ้ทวั่ ไป
t-test for Equality of Means
พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรม ความสนใจ
ใน
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
S.D.
t.
df
Sig.
X
อินเตอร์ เน็ ต
ความเป็ นส่วนตัว
ไม ่สนใจ 3.1852 0.79093 0.560 398 0.576
สนใจ
3.1430 0.69275
ด้านความถูกต้อง
ไม ่สนใจ 3.9739 0.79429 -0.048 398 0.961
สนใจ
3.9777 0.76940
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม ่สนใจ 3.7974 0.94144 0.333 398 0.740
สนใจ
3.7652 0.94111
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม ่สนใจ 4.0327 0.85393 -1.078 398 0.282
สนใจ
4.1235 0.79629
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.24 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า น
ความเป็ นเจ้า ของ มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.576, 0.961, 0.740, 0.282 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว ่า ความสนใจในอินเตอร์ เ น็ ตในด้า นความรู ้ ทั่วไป แตกต่า ง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก
ต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.5 ชว่ งเวลาที่ใช้งาน ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : ชว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : ชว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามชว่ งเวลาที่ใช้งาน
พฤติกรรมด้ านจริยธรรม แหล่ งความ
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว ่างกลุม่ 1.106

3

0.369

0.688

0.560

ภายในกลุม่ 212.205

396

0.536

รวม

399
0.553

0.646

3.241

0.022*

0.453

0.716

213.311

ระหว ่างกลุม่ 1.007

3

0.336

ภายในกลุม่ 240.517

396

0.607

รวม

399

241.524

ระหว ่างกลุม่ 8.453

3

2.818

ภายในกลุม่ 344.245

396

0.869

รวม

399

352.698

ระหว ่างกลุม่ 0.914

3

0.305

ภายในกลุม่ 266.685

396

0.673

รวม

399

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

267.599
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จากตารางที่ 4.25 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.560, 0.646, 0.716 ซึ่งมากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ
H1 แสดงวา่ ช ่วงเวลาที่ ใ ช้ ง าน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
ส่วนด้านความเป็ นเจ้าของ พบว ่า มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.022 ซึ่ ง น้ อ ยกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิ เ สธ H0 แสดงวา่ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้า นความเป็ นเจ้า ของ แตกต่า งกัน สามารถทดสอบค่า
LSD ต่อไปได้
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบระหว ่างชว่ งเวลาที่ใช้งานที่แตกต่างกันมีผ ลต่อ ด้า นความเป็ น
เจ้าของ เป็ นรายคู ่
ค่าเฉลี่ย

18.00-20.00

20.00-22.00

3.9636

3.9810

4.3125

4.0455

0.2618

-0.3498

0.5650

(0.027*)

(0.296)

(0.049*)

-0.6116

0.3032

(0.078)

(0.313)

ชว่ งเวลาที่ใช้งาน
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

3.9636
3.9810
4.3125

22.00-24.00 24.00 เป็ นต้น
ไป

0.9148
(0.035*)

24.00 เป็ นต้นไป

4.0455

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.26 เมือ่ ทดสอบชว่ งเวลาที่ใช้งานที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ ด้า นความเป็ นเจ้า ของ
เป็ นรายคู ่ พบว ่า
ชว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 18.00-20.00 มีความแตกต่า งกับ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 20.00-22.00 โดย
ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 20.00-22.00 มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 18.00-20.00
ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 18.00-20.00 มีความแตกต่างกับ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 24.00 เป็ นต้น ไป ขึ้ น
ไป โดย ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 24.00 เป็ นต้นไป ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 18.00-20.00
ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 22.00-24.00 มีความแตกต่างกับ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 24.00 เป็ นต้น ไป ขึ้ น
ไป โดย ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 24.00 เป็ นต้นไป ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 22.00-24.00
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตมีความสั มพัน ธ์ ก บั จริ ย ธรรมในการใช้ง า
อินเทอร์ เน็ ต
H0 : ความเห็ นต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ไมม่ ีความสั มพัน ธ์ ก บั จริ ย ธรรมการใช้
งานอินเทอร์ เน็ ต
H1 : ความเห็ นต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต มีความสัมพันธ์ ก บั จริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเ คราะห์ ความสั มพัน ธ์ ร ะหวา่ ง พฤติ ก รรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตมี
ความสัมพันธ์ กบั จริ ยธรรมในการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
ด้านความเป็ น
ส่วนตัว
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ น
เจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

0.313
(0.000**)

ด้านความถูกต้อง
ด้านความเป็ นเจ้าของ

0.270
(0.000**)
0.482
(0.000**)

ด้านการเข้าถึงข้อมูล
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01

0.372
(0.000**)
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จากตารางที่ 4.27 พบว ่า ด้านความเป็ น ส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ
และด้านการเข้าถึงข้อมูล มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.01
จึงยอมรั บสมมติ ฐ าน H1 ปฏิ เ สธ H0 แสดงวา่ ความเห็ น ต่อ จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งาน สามารถแสดงระดับความสั มพันธ์ ไ ด้ดงั นี้
ด้านความเป็ นส่วนตัว มีคา่ r เท่ากับ 0.313 แสดงว ่า จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมพฤติกรรมด้านความเป็ นส่วนตัว ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
ในระดับต่า
ด้านความถูกต้อง มีคา่ r เท่ากับ 0.270 แสดงว ่า จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความ
เป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้านความถูก ต้อง ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่า
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ r เท่ากับ 0.482 แสดงว ่า จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้านความเป็ นเจ้า ของ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระ ดับ
ปานกลาง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล มีคา่ r เท่ากับ 0.372 แสดงวา่ จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ
ต่า
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ การพฤติ ก รรมทางทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3.1 ที่พกั อาศัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
แตกต่างกัน
H0 : ที่พกั อาศัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
ไม ่แตกต่างกัน
H1 : ที่พกั อาศัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามที่พกั อาศัย
พฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมการ แหล่ งความ
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

0.021

1

0.021

0.039

0.844

ภายในกลุ่ม

213.290

398

0.536

รวม

213.311

399

ระหว่างกลุ่ม

0.110

1

0.110

0.182

0.670

ภายในกลุ่ม

241.414

398

0.607

รวม

241.524

399

ระหว่างกลุ่ม

0.018

1

0.018

0.020

0.888

ภายในกลุ่ม

352.680

398

0.886

รวม

352.698

399

ระหว่างกลุ่ม

0.427

1

0.427

0.636

0.426

ภายในกลุ่ม

267.173

398

0.671

รวม

267.599

399

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.28 พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ
ด้านการเข้าถึงข้อมูล มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.844, 0.670, 0.888, 0.426 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิ เ สธ H1 แสดงวา่ ที่ พ ัก อาศัย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ
ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3.2 บุ คคลที่ พ ั ก อาศัย ด้ วย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ จริ ย ธรรมการใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : บุ คคลที่ พ ัก อาศัย ด้วย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม ่
แตกต่างกัน
H1 : บุคคลที่พกั อาศัยด้วย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 แสดงจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามบุคคลที่พกั อาศัย ด้วย
พฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมการ แหล่ งความ
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

0.333

3

0.111

0.206

0.892

ภายในกลุ่ม

212.978

396

0.538

รวม

213.311

399

ระหว่างกลุ่ม

3.796

3

1.265

2.108

0.099

ภายในกลุ่ม

237.728

396

0.600

รวม

241.524

399

ระหว่างกลุ่ม

5.698

3

1.899

2.168

0.091

ภายในกลุ่ม

346.999

396

0.876

รวม

352.697

399

ระหว่างกลุ่ม

2.167

3

0.722

1.078

0.358

ภายในกลุ่ม

265.432

396

0.670

รวม

267.599

399

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
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จากตารางที่ 29 พบว ่า ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ด้า น
การเข้า ถึ ง ข้อ มูล มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.892, 0.099, 0.091, 0.358 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ บุ คคลที่ พ ัก อาศัย ด้วย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ น
เจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3.3 สถานทางครอบครั ว ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : สถานทางครอบครั วที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : สถานทางครอบครั วที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 แสดง พฤติ ก รรมด้า นจริ ย ธรรมการใช้ ง าน อิ น เทอร์ เ น็ ต จาแน กตามสถานทาง
ครอบครัว
พฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมการ แหล่ งความ
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

4.323

3

1.441

2.730

0.044*

ภายในกลุ่ม

208.988

396

0.528

รวม

213.311

399

ระหว่างกลุ่ม

1.519

3

0.506

0.836

0.475

ภายในกลุ่ม

240.005

396

0.606

รวม

241.524

399

ระหว่างกลุ่ม

6.036

3

2.012

2.298

0.077

ภายในกลุ่ม

346.661

396

0.875

รวม
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

352.697
2.919
264.681
267.599

399
3
396
399

0.973
0.668

ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

1.456

0.226
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จากตารางที่ 4.30 พบว ่า ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้าของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.475, 0.077, 0.226 ซึ่งมากกว ่าค่านัยส าคัญ 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ าน H0 ปฏิ เ สธ H1
แสดงวา่ สถาน ทางครอบครั ว ที่ แ ตกต่า ง กัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทาง ด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ในด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
ส่วนด้านความเป็ นส่วนตัว พบว ่า มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.044 ซึ่ ง น้ อ ยกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว ่า สถานทางครอบครั ว ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้า นความเป็ นเจ้า ของ แตกต่า งกัน สามารถทดสอบค่า
LSD ต่อไปได้
ตารางที่ 4.31 แสดงค่า เฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บระ หวา่ งสถานทางครอบครั ว ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
ด้านความเป็ นส่วนตัว เป็ นรายคู ่
ค่าเฉลี่ย

สมรส

หย่าร้าง

บิดาถึงแก่กรรม

มารดาถึงแก่
กรรม

3.1414

3.1505

3.4286

3.9444

-0.0092

-0.2872

-0.8031

(0.946)

(0.301)

(0.008**)

-0.2780

-0.7939

(0.361)

(0.015*)

สถานทางครอบครัว
สมรส

หย่าร้าง
บิดาถึงแก่กรรม

3.1414
3.1505
3.4286

-0.5159
(0.203)

มารดาถึงแก่กรรม

3.9444

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.31 เมือ่ ทดสอบชว่ งเวลาที่ใช้งานที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ ด้า นความเป็ นส่วนตัว
เป็ นรายคู ่ พบว ่า สถานทางครอบครั ว สมรส มีความแตกต่า งกับ สถานทางครอบครั ว มารดาถึ ง แก ่
กรรมโดย สถานทางครอบครัว มารดาถึงแก ่กรรมมีคา่ เฉลี่ย มากกว ่า สถานทางครอบครัว สมรส
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สถานทางครอบครัว หย่าร้าง มีความแตกต่า งกับ สถานทางครอบครั ว มารดาถึ ง แก ก่ รรม
โดย สถานทางครอบครัว มารดาถึงแก ่กรรมมีคา่ เฉลี่ย มากกว ่า สถานทางครอบครัว หย่าร้าง
สมมติฐานที่ 3.4 รายได้ครอบครัวต่อปี ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
H0 : รายได้ครอบครัวต่อปี ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
H1 : รายได้ครอบครัวต่อปี ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 แสดงพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต จาแนกตามรายได้ครอบครั วต่อ ปี
พฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมการ แ ห ล่ งค ว าม
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
แปรปรวน
ด้านความเป็ นส่วนตัว

ด้านความถูกต้อง

ด้านความเป็ นเจ้าของ

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

3.275

3

1.092

2.058

0.105

ภายในกลุ่ม

210.036

396

0.530

รวม

213.311

399

ระหว่างกลุ่ม

1.051

3

0.350

0.577

0.630

ภายในกลุ่ม

240.473

396

0.607

รวม

241.524

399

ระหว่างกลุ่ม

2.758

3

0.919

1.040

0.375

ภายในกลุ่ม

349.939

396

0.884

รวม

352.698

399

ระหว่างกลุ่ม

1.025

3

0.342

0.508

0.677

ภายในกลุ่ม

266.574

396

0.673

รวม

267.599

399

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.32 พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ
ด้านการเข้าถึงข้อมูล มีคา่ Sig. เท่า กับ 0.105 0.630 0.375 0.677 ซึ่ ง มากกวา่ ค่า นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ สถานทางครอบครั ว ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ต ในด้า นความเป็ นส่ว น ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ น
เจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 สรุ ปผลการวิเคราะห์ จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
พฤติกรรมทางด้ านจริ ยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ด้านความเป็ นส่วนตัว
ด้านความถูกต้อง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ
ปัจจัยทีม่ ี ผลต่อ
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
พฤติกรรม
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ด้านประชากรศาสตร์




1.เพศ
2.ระดับชัน้




การศึกษา




3.ค่าใช้จ่ ายต่อ
เดือนทีไ่ ด้รบั
จากผู ้ปกครอง




4.จานวนชัวโมง
่
การใช้งาน
อินเตอร์เ น็ ตต่อ
วัน
5.เว็บไซต์ทเี่ ข้าใช้งานบ่อย




Google




Facebook




Sanook




YouTube




Pantip




4 Shared
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ)
พฤติกรรมทางด้ านจริ ยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ปัจจัยทีม่ ี ผลต่อ
พฤติกรรม

ด้านความเป็ นส่วนตัว
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

ด้านความถูกต้อง
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

ด้านความเป็ นเจ้าของ
ไม่
แตกต่าง

6.ความสนใจในอินเตอร์เ น็ ต
ด้านข่าวสาร









ด้านความ









ด้านกีฬา









ด้านการศึกษา









ด้านเกมส์









ด้านความรู ้













8.ทีพ่ กั อาศัย









9.บุคคลทีพ่ กั





















บันเทิง

ทัวไป
่
7.ช่วงเวลาทีใ่ ช้





งาน
ด้านสภาพแวดล้อม

อาศัยด้วย
10.สถานทาง



ครอบครัว
11.รายได้
ครอบครัวต่อปี



แตกต่าง
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ)
พฤติกรรมทางด้ านจริ ยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อ
พฤติกรรม

ด้านความเป็ นส่วนตัว
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

ด้านความถูกต้อง
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

ด้านความเป็ น
เจ้าของ
ไม่
แตกต่าง

แตกต่าง

จริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เ น็ ต
ด้านความเป็ นส่วน



ด้านความถูกต้อง



ด้านการเข้าถึง



ข้อมูล
ด้านความเป็ น



เจ้าของ
ด้านสภาพแวดล้อม
8.ทีพ่ กั อาศัย









9.บุคคลทีพ่ กั อาศัย





















ด้วย
10.สถานทาง



ครอบครัว
11.รายได้
ครอบครัวต่อปี
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ)
พฤติกรรมทางด้ านจริ ยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ด้านความเป็ นส่วน
ปัจจัยทีม่ ีผล

ไม่มี

ต่อพฤติกรรม

ความ
สัมพันธ์

ด้านความถูกต้อง

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

ด้านความเป็ นเจ้าของ

มีความ

ไม่มีความ

มีความ

ไม่มีความ

มีความ

ไม่มีความ

มีความ

สัมพันธ์

สัมพันธ์

สัมพันธ์

สัมพันธ์

สัมพันธ์

สัมพันธ์

สัมพันธ์

จริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เ น็ ต
ด้านความเป็ น



ส่วน
ด้านความถูก



ต้อง
ด้านการเข้าถึง



ข้อมูล
ด้านความเป็ น
เจ้าของ



บทที่ 5
สรุป ผลการวิจัย การอภิป รายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต กรณีศึกษา : นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ”
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดับจริ ย ธรรมในการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตของกลุม่ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต และ ทาให้ ทราบแนวคิ ดเชิ ง
จริ ยธรรมของนักเรี ยน เกีย่ วการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ ต ขอบเขตของการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรที่ใช้ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้แ ก ่ นั ก เรี ย น ที่ ก าลัง
ศึกษาอยูภ่ ายใน โรงเรี ยนสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ซึ่ ง มีจานวนทั้ง สิ้ น 3,232 คน โดยในการสุ ่ม
ตัวอย่างขึ้นมาศึก ษาใช้วิธี ก ารสุ ่มตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดัง นั้ น ผู ้วิจัย จึ ง
กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างไว้ที่ จานวน 400 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ ม่ ตัวอย่า ง โดยใช้สู ตร
ของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ในการเลือกกลุ ม่ ตัวอย่าง 95 % ที่ระดับความคลาดเคลื่อน +/-5 %
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ ง จะมีล ัก ษณะของแบบสอบถามที่
ใช้เ ป็ นลั ก ษณะแบบสอบถามปลายปิ ด (Close Ended Question) ที่ ก าห นดค าตอบไว้ใ ห้ ผู ้ ตอบ
เลือกตอบ และคาถามปลายปิ ด (Open Ended Question) และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมิน
คาตอบ (Rating scale question) ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปในการวิเ คราะห์ ทาง
สถิติ ทั้งสถิติวเิ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive analytical statistics) ได้แ ก ่ ค่า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติวิเ คราะห์
เชิ ง อนุ มาน (Inferential analysis statistics) การวิเ คราะห์ เ พื่ อ การทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ ที่ใ ช้คือ
สถิ ติ One way Anova โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปประมวลผลข้อ มูล แบบสอบถาม สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ กาหนดกรอบในการนาเสนอผลการศึ ก ษาไว้ 6 ส่วน ได้แ ก ่ การวิเ คราะห์
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกับความ
คิดเห็ นด้านจริ ยธรรมทางด้านอินเทอร์ เน็ ต การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกับพฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตและการวิเคราะห์ สมมติฐาน
ตอนที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง ศึ ก ษาอยู ร่ ะดับชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
และมีคา่ ใช้จา่ ยที่ได้รับจากผูป้ กครองคื อ มากกว ่า 2,500 บาทขึ้นไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี่ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์ เน็ ต 2 - 3 ชัว่ โมงต่อ วัน โดยเว็ปไซต์ ที่เ ข้า ใช้ง านบ่อ ยคื อ Google ซึ่ ง ความ
สนใจในอินเทอร์ เน็ ตคือด้านความบันเทิง และและจะใช้งานชว่ งเวลา 18.00 - 20.00 น.
ตอนที่ 3 การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกับ สภาพแวดล้อ มในการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ลักษณะที่พกั อาศัย คือบ้าน พักอาศัยอยูก่ บั บิ ดา-มารดา ซึ่ ง สถานภาพของ
ครอบครับคือบิดา-มารดาอยูด่ ้วยกัน และครอบครัวมีรายได้ตอ่ ปี คือ 500,000 บาท ขึ้นไป
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยจะ
มีความระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.11)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ให้ระดับความสาคัญ มากที่ สุ ดคื อ ด้า นความถู ก ต้อ ง อยู ใ่ น
ระดับความสาคัญมาก ( X = 4.30) รองลงมาเป็ น ด้านความเป็ นส่วนตัว อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก
( X = 4.16) ด้านการเข้าถึงข้อมูล ในระดับความสาคัญมาก ( X = 4.15) และ ด้า นความเป็ นเจ้า ของ อยู ่
ในระดับความสาคัญมาก ( X = 3.84) ตามลาดับ
ด้ านความเป็ นส่ วนตัว
ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความเป็ น
ส่วนตัว โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.16)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง รองลงมาเป็ น ผูใ้ ช้มีสิ ทธิ ใ นการใช้ง านอิ น เ ทอร์ เ น็ ตตาม
ลาพัง และ ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ใช้ในการปกป้ องข้อมูลตนเอง ตามลาดับ
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ด้ านความถูกต้ อง
ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความถู ก
ต้อง โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 4.30)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านความถูก ต้อ ง ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ มีก าร
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อ มูล รองลงมาเป็ น มีก ารก าหนดผู ้รั บผิ ดชอบข้อ มูล อยู ่ และ
อนุ ญาตให้เจ้าของข้อมูลเป็ นผูแ้ ก้ไขข้อ มูลตนเองเท่านั้น ตามลาดับ
ด้ านความเป็ นเจ้ าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความเป็ น
เจ้าของ โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.84)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านความเป็ นเจ้าของ ให้ระดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ ไม ่
ทาส าเนาซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ ผู ้อื่ น รองลงมาเป็ น ใช้ซ อฟต์ แ วร์ ภ ายใต้ขอบเขตของลิ ขสิ ทธิ์ และ ใ ช้
ซอฟต์แวร์ เฉพาะที่มลี ิขสิ ทธิ์ เท่านั้น ตามลาดับ
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล
ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ต ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล โดยจะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญ มาก ( X = 4.15)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านการเข้าถึงข้อมูล ให้ระดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ การ
รักษาความลับของข้อมูล รองลงมาเป็ น กาหนดระดับความปลอดภัยของเครื อ ข่า ย และ แบ่ง ระดับของ
การเข้าถึงข้อมูล ตามลาดับ
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้ านจริย ธรรมการใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ระดับความเห็ นต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต โดย
จะให้ระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.75)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ให้ระดับความสาคัญ มากที่ สุ ดคื อ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล อยู ่
ในระดับความสาคัญมาก ( X = 4.08) รองลงมาเป็ น ด้า นความถู ก ต้อ ง อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก
( X = 3.97) ด้านความเป็ นเจ้าของ อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.77) และ ด้า นความเป็ นส่วนตัว
อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( X = 3.15) ตามลาดับ
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ด้ านความเป็ นส่ วนตัว
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ ร ะดับ ความเห็ น ต่อ พฤติ ก รรมทางด้ า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ด้านความเป็ นส่วนตัว โดยจะให้ระดับความส าคัญ ในภาพรวม อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ
ปานกลาง ( X = 3.15)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้า นความเป็ นส่วนตัว ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ท่านเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง รองลงมาเป็ น ท่านปกป้ องข้อ มูล ของตนเอง และ ท่า นเคยเข้า ใช้
งาน User ของผูอ้ ื่น ตามลาดับ
ด้ านความถูกต้ อง
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ ร ะดับ ความเห็ น ต่อ พฤติ ก รรมทางด้ า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ด้านความถูกต้อง โดยจะให้ระดับความส าคัญ ในภาพรวม อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก
( X = 3.97)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านความถูกต้อง ให้ระดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ ท่า นได้
ข้อมูลมาจากแหล่งที่เป็ นเจ้าของข้อมูล รองลงมาเป็ น ท่านใช้ข้อ มูล จากแหล่ง ที่ ไ ด้รั บอนุ ญ าตเผยแพร่
ตามลาดับ
ด้ านความเป็ นเจ้ าของ
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ ร ะดับ ความเห็ น ต่อ พฤติ ก รรมทางด้ า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ด้านความเป็ นเจ้าของ โดยจะให้ระดับความส าคัญ ในภาพรวม อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ
มาก ( X = 3.77)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ท่านใช้ซอฟต์แวร์ ตามลิขสิ ทธิ์ รองลงมาเป็ น ท่านไม ่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ให้แก ่ผูอ้ ื่น ตามลาดับ
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ ร ะดับ ความเห็ น ต่อ พฤติ ก รรมทางด้ า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ด้านการเข้าถึงข้อมูล โดยจะให้ ร ะดับความส าคัญ ในภาพรวม อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ
มาก ( X = 4.08)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้า น พบวา่ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ
ท่านเข้าถึงเครื อข่ายตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ อยู ใ่ นระดับ ความส าคัญ มาก ( X = 4.25) รองลงมาเป็ น
ท่านเข้าถึงข้อมูลตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ อยูใ่ นระดับความสาคัญ มาก ( X = 3.96) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน จากผลการทดสอบสมมติฐ านในงานวิจยั ครั้งนี้ พบว ่า
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จจัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่า งกัน มีความคิ ดเห็ นในด้า น
จริ ยธรรมในการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ตที่ แ ตกต่า งกัน ส าหรั บสถิ ตที่ ใ ช้วิเ คราะห์ F-test T-test พบวา่
พบว ่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตใน
ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไมแ่ ตกต่า งกัน ส่วนด้า นความเป็ น
เจ้าของ พบว ่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตใน ด้า น
ความเป็ นเจ้าของแตกต่างกัน
พบว ่า ระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไม ่
แตกต่างกัน ส่วนด้านความเป็ นส่วนตัว พบว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครองที่ แ ตกต่า งกัน
มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัวแตกต่า งกัน เมื่อ
ทดสอบเป็ นรายคู ่ พบวา่ ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง น้ อ ยกวา่ 1,500 บาท มีความ
แตกต่างกับ ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง 1,501- 2,000 บาท โดย ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บ
จากผูป้ กครอง 1,501 - 2,000 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง น้ อ ยกวา่
1,500 บาท ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง น้อยกว ่า 1,500 บาท มีความแตกต่า งกับ ค่า ใช้จา่ ย
ต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง 2,001 - 2,500 บาท โดย ค่าใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง 2,001
- 2,500 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง น้ อ ยกวา่ 1,500 บาท ค่า ใช้จา่ ย
ต่อเดือนที่ได้รับจากผูป้ กครอง น้อยกว ่า 1,500 บาท มีความแตกต่า งกับ ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจาก
ผูป้ กครอง มากกวา่ 2,500 บาทขึ้ น ไป โดย ค่า ใช้จา่ ยต่อ เดื อ นที่ ไ ด้รั บจากผู ้ปกครอง มากกวา่ 2,500
บาทขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผู ้ปกครอง น้อยกว ่า 1,500 บาท
พบว ่า จานวนชั่วโมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นเจ้าของ ด้านการเข้าถึง ข้อ มูล ไมแ่ ตกต่า งกัน
ส่วนด้านความเป็ นส่วนตัว และด้านความถูกต้อง พบว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในด้า นความเป็ นส่วนตัว
และด้านความถูกต้อง เมือ่ ทดสอบเป็ นรายคูพ่ บว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน 2 - 3
ชม. มีความแตกต่า งกับ จานวนชั่วโมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน มากกวา่ 5 ชม. ขึ้ น ไป โดย
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อวัน มากกวา่ 5 ชม. ขึ้ น ไป มีคา่ เฉลี่ ย มากกวา่ จานวนชั่วโมง
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การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อวัน 2 - 3 ชม. จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ตต่อ วัน 4 - 5 ชม. มีความ
แตกต่างกับ จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชั่วโมงการ
ใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน มากกวา่ 5 ชม. ขึ้ น ไป มีคา่ เฉลี่ ย มากกวา่ จานวนชั่วโมงการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตต่อวัน 4 - 5 ชม.
พบว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน น้ อ ยกวา่ 1 ชม. มีความแตกต่า งกับ
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เ น็ ตต่อ วัน มากกวา่ 5 ชม. ขึ้ น ไป โดย จานวนชั่วโมงการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชั่วโมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ
วัน น้อยกว ่า 1 ชม. จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อ วัน 2 - 3 ชม. มีความแตกต่า งกับ จานวน
ชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
ต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน 2 - 3 ชม.
จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อวัน 4 - 5 ชม. มีค วามแตกต่า งกับ จานวนชั่วโมงการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตต่อวัน มากกว ่า 5 ชม. ขึ้นไป โดย จานวนชัว่ โมงการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตต่อ วัน มากกวา่ 5
ชม. ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตต่อวัน 4 - 5 ชม.
เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย ที่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน พบวา่ ผู ้ที่เ ข้า ใช้เ ว็บไซต์ Google บ่อ ย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
พบว า่ ผู ้ที่เ ข้า ใ ช้เ ว็ บไซต์ Facebook บ่อ ย ที่ แ ตกต่า ง กัน มีผ ลต่อ พ ฤติ ก รรมทาง ด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไม ่
แตกต่างกัน ส่วนด้านความเป็ นเจ้า ของ เว็บไซต์ ที่เ ข้า ใช้ง านบ่อ ย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นเจ้าของแตกต่างกัน
พบว ่า ผูท้ ี่เ ข้าใช้เว็บไซต์ Sanook บ่อย ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า นความ
เป็ นเจ้า ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ผูท้ ี่เข้าใช้เว็บไซต์ Youtube บ่อย ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า นความ
เป็ นเจ้า ไม ่แตกต่างกัน
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พบว ่า ผูท้ ี่เข้าใช้เว็บไซต์ Pantip บ่อ ย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า นความ
เป็ นเจ้า ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ผูท้ ี่เข้าใช้เว็บไซต์ 4 Shared บ่อย ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ด้า นความ
เป็ นเจ้า ไม ่แตกต่างกัน
ความสนใจในอินเทอร์ เน็ ต ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน พบว ่า ความสนใจในอินเทอร์ เน็ ตในด้านข้อมูลข่า วสาร แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
พฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า น
การเข้าถึงข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ความสนใจในอิ น เทอร์ เ น็ ตในด้า นความบัน เทิ ง แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ความสนใจในอิ น เทอร์ เ น็ ตในด้า นกีฬ า แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ความสนใจในอินเทอร์ เน็ ตในด้านการศึกษา แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ความสนใจในอินเทอร์ เ น็ ตในด้า นเกมส์ แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า ความสนใจในอิ น เทอร์ เ น็ ตในด้า นความรู ้ ท่วั ไป แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง
ข้อมูล ด้านความเป็ นเจ้าของ ไม ่แตกต่างกัน
ช ว่ ง เวลาที่ ใ ช้ ง าน ที่ แ ตกต่า ง กัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้ า น จริ ย ธรรมการใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ ตแตกต่างกัน พบว ่า ชว่ งเวลาที่ใช้งาน ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไมแ่ ตกต่า ง
กัน ส่วนด้านความเป็ นเจ้าของ พบว ่า ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า น
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จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในด้า นความเป็ นเจ้า ของ แตกต่า งกัน สามารถทดสอบค่า เมื่อ
ทดสอบเป็ นรายคู ่ พบว ่า ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 18.00 - 20.00 มีความแตกต่างกับ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 20.00
- 22.00 โดย ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 20.00 - 22.00 มีคา่ เฉลี่ ย มากกวา่ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 18.00 - 20.00
ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 18.00 - 20.00 มีความแตกต่า งกับ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 24.00 เป็ นต้น ไป ขึ้ น ไป โดย
ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 24.00 เป็ นต้น ไป ขึ้ น ไป มีคา่ เฉลี่ ย มากกวา่ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 18.00 - 20.00
ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 22.00 - 24.00 มีความแตกต่า งกับ ช ว่ งเวลาที่ ใ ช้ง าน 24.00 เป็ นต้น ไป ขึ้ น ไป โดย
ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 24.00 เป็ นต้นไป ขึ้นไป มีคา่ เฉลี่ยมากกว ่า ชว่ งเวลาที่ใช้งาน 22.00-24.00
สมมติฐานที่ 2 ความเห็ นต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต มีความสั มพัน ธ์ ก บั จริ ย ธรรม
การใช้งานอินเทอร์ เน็ ต พบว ่า ความเห็ น ต่อ พฤติ ก รรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต มีความสั มพัน ธ์ ก บั
จริ ยธรรมการใช้งาน สามารถแสดงระดับความสั มพันธ์ ไ ด้ดงั นี้
ด้านความเป็ นส่วนตัว มีคา่ r เท่ากับ 0.313 แสดงว ่า จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว มีความสั มพัน ธ์ ก บั พฤติ ก รรม พฤติ ก รรมด้า นความเป็ นส่วนตัว ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ในระดับต่า
ด้านความถูกต้อง มีคา่ r เท่ากับ 0.270 แสดงว ่า จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นความ
เป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้านความถูก ต้อง ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่า
ด้านความเป็ นเจ้าของ มีคา่ r เท่ากับ 0.482 แสดงว ่า จริ ยธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้านความเป็ นเจ้า ของ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ
ปานกลาง
ด้านการเข้าถึงข้อมูล มีคา่ r เท่ากับ 0.372 แสดงวา่ จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า น
ความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้านการเข้าถึงข้อ มูล ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่า
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ การพฤติ ก รรมทางด้า น
จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตไม ่แตกต่างกัน พบวา่ ที่ พ ัก อาศัย ที่ แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ทางด้านจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ น
เจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม ่แตกต่างกัน
พบว ่า บุคคลที่พกั อาศัยด้วย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้าของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไม ่
แตกต่างกัน
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พบว ่า สถานทางครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ในด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นเจ้าของ ด้านการเข้าถึงข้อ มูล ไมแ่ ตกต่า งกัน ส่วนด้า น
ความเป็ นส่วนตัว พบว ่า สถานทางครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการ
ใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นเจ้าของ
พบว ่า สถานทางครอบครัว สมรส มีค วามแตกต่า งกับ สถานทางครอบครั ว มารดาถึ ง แก ่
กรรมโดย สถานทางครอบครัว มารดาถึงแก ่กรรมมีคา่ เฉลี่ยมากกวา่ สถานทางครอบครั ว สมรสสถาน
ทางครอบครัว อย่าร้าง มีความแตกต่า งกับ สถานทางครอบครั ว มารดาถึ ง แก ก่ รรมโดย สถานทาง
ครอบครัว มารดาถึงแก ่กรรมมีคา่ เฉลี่ย มากกว ่า สถานทางครอบครัว อย่าร้าง
พบว ่า สถานทางครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมทางด้า นจริ ย ธรรมการใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ต ในด้านความเป็ นส่วน ด้านความถูกต้อง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล ไม ่
แตกต่างกัน
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “จริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตของกลุม่ นักเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต กรณี ศึ ก ษา : นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย รั ง สิ ต ”
สามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง ศึ ก ษาอยู ร่ ะดับชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 และมี
ค่าใช้จา่ ยที่ได้รับจากผูป้ กครองคือ มากกวา่ 2,500 บาทขึ้ น ไป พฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้ตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ ต ส่วนใหญ่ใ ช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต 2 - 3 ชั่วโมงต่อ วัน โดย
เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อยคือ Google ซึ่งความสนใจในอินเทอร์ เน็ ตคือด้านความบัน เทิ ง และจะใช้ง าน
ชว่ งเวลา 18.00 - 20.00 น. ผูต้ อบแบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่วนใหญ่คือ
ลักษณะที่พกั อาศัย คือ บ้าน พักอาศัยยูก่ บั บิดา-มารดา ซึ่ ง สถานภาพของครอบครั วคื อ บิ ดา-มารดาอยู ่
ด้วยกัน และครอบครัวมีรายได้ตอ่ ปี คือ 500,000 บาท ขึ้นไป
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชายนิ ย มเล่น เกมส์ ทาให้ ส่วนใหญ่นิ ย มใช้ ซอฟต์ แ วร์ ฟ รี
มากกว ่าผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศหญิงที่ไม ่นิ ยมเล่นเกมส์ แต่ก ็ไ มไ่ ด้ห มายความวา่ เพศหญิ ง จะไม ่
ใช้ซอฟต์แวร์ ฟรี
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกีย่ วกับความเห็ นต่อจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต โดย
จะมีความระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก เมื่อ พิ จารณาให้ ร ะดับความส าคัญ
มากที่สุดคือ ด้านความถูกต้อง รองลงมาเป็ น ด้า นความเป็ นส่วนตัว ด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มูล และ ด้า น
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ความเป็ นเจ้าของ โดย ด้านความเป็ นส่วนตัว คื อ ผู ้ใ ช้มีสิ ทธิ ใ นการเผยแพร่ข้อ มูล ของตนเ อง ด้า น
ความถูกต้อง คือ มีการกาหนดผู ้รั บผิ ดชอบในการเผยแพร่ข้อ มูล ด้า นความเป็ นเจ้า ของ คื อ ไมท่ า
สาเนาซอฟต์แวร์ ให้ผอู ้ ื่น และ ด้านการเข้า ถึ ง ข้อ มูล คื อ การรั ก ษาความลับของข้อ มูล ตามล าดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถนอมศรี ลิ่มศิลา (2548) ได้ทาวิจัย เรื่ อ ง จริ ย ธรรมของผู ้บริ ห ารตามความ
คิดเห็ นของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชว่ งชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษากาญจนบุ รี
ผลการศึกษา พบว ่า จริ ยธรรมตามสภาพจริ งของผู ้บริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ น ของครู ท้ ัง ใน
ภาพรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ย งตามล าดับรายด้า นคื อ ด้า นการครองงาน ด้า นการ
ครองตน และด้านการครองคน ส่วนจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับรายด้านคือ ด้านการครองงาน ด้า นการครองคน และด้า นการ
ครองตน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกีย่ วกับพฤติกรรมทางด้านจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้า น พบวา่ ให้ ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ ด้า น
การเข้าถึงข้อมูล รองลงมาเป็ น ด้านความถู ก ต้อ ง ด้า นความเป็ นเจ้า ของ และ ด้า นความเป็ นส่วนตัว
โดย ด้านความเป็ นส่วนตัว คือ ท่านเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง ด้า นความถู ก คื อ ท่า นได้ข้อ มูล มา
จากแหล่งที่เป็ นเจ้าของข้อ มูล ด้า นความเป็ นเจ้า ของ คื อ ท่า นใช้ซ อฟต์ แ วร์ ตามลิ ขสิ ทธิ์ ด้า นการ
เข้าถึงข้อมูล คือ ท่านเข้าถึงเครื อข่ายตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของทิ พ อนงค์ รั ช นี
ลัดดาจิต(2550) การประเมินผลนักเรี ยนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นคาทอลิ ก
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว ่า ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนคาทอลิ ก ดา เนิ น การประเมิน ผล
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมต่อเนื่ องในเรื่ องการประเมินคุณลักษณะด้านความเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่สู ง ที่ สุ ด และ
ไม ่ได้ดาเนิ นการในเรื่ องการ กาหนดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมสู งที่ สุด
จากการวิจยั พบว ่า จริ ยธรรมการใช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ตมีความสั มพัน ธ์ ก บั พฤติ ก รรมการใช้
งานอินเทอร์ เน็ ตไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่าแสดงว ่า พฤติกรรมที่นักเรี ยนแสดงออกนั้ น แสดงถึ ง
จริ ยธรรมของนั ก เรี ย นในรายบุ คคล วา่ มีร ะดับจริ ย ธรรมมากน้ อ ยเพี ย งใด จากพฤติ ก รรมที่ แ สดง
ออกมาในการศึกษาวิจยั
5.3 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่ อง “จริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต กรณีศึกษา : นักเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย
รังสิ ต” มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
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1. ด้านความเป็ นส่วนตัว เพื่อเป็ นการป้ องกัน การละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่วนตัวของข้อ มูล
และสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้ขอ้ มูล โดยเฉพาะการใช้อิ น เ ทอร์ เ น็ ตที่ มีก ารใช้โ ปรโมชั่น
หรื อระบุให้มกี ารลงทะเบียนก ่อนเข้า ใช้บริ การ เชน่ ข้อมูลบัตรเครดิต และที่ อ ยู อ่ ี เ มล์ และการเผยแพร่
ข้อมูลของตนเอง ควรที่ จะปกป้ องข้อ มูล ของตนโดยการจากัดการเข้า ถึ ง สิ ทธิ ของการดู ข้อ มูล จาก
บุคคลอื่น
2. ด้านความถูกต้อง การนาข้อมูลมาเผยแพร่ควรเป็ นข้อ มูล ที่ เ จ้า ของมีอ นุ ญ าตอย่า งถู ก ต้อ ง
และสามารถให้เจ้าของข้อ มูล ได้เ ข้า ไปแก้ไ ขข้อ มูล ได้ด้วยตนเอง ควรและมีก ารจากัดผู ้รั บผิ ดชอบ
ข้อมูล
3. ด้านความเป็ นเจ้าของ การใช้ซ อฟต์ แ วร์ ควรใช้ที่มีลิ ขสิ ทธิ์ อย่า งถู ก ต้อ งไมค่ วรทาการ
คัดลอกข้อมูลหรื อซอฟต์แวร์ ให้กบั บุคคลอื่น ควรใช้ง านภายใต้ข อบเขตของลิ ข สิ ทธิ์ นั้ น ๆ เพื่ อ ป้ อง
การกระทาผิดในทางละเมิด
4. ด้านการเข้าถึงข้อมูล ควรมีการกาหนดสิ ทธิ ตามระดับของผู ้ใ ช้ง านเพื่ อ เป็ นการป้ องกัน
การเข้าไปดาเนิ นการต่าง ๆ กับข้อมูล ของผู ้ใ ช้ที่ไ มม่ ีส ่วนเกี่ย วข้อ ง และเป็ นการรั ก ษาความลับของ
ข้อมูล ตัวอย่างสิ ทธิ ในการใช้งานระบบ เชน่ การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุ ง และการลบ เป็ นต้น
5.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวเนื่องในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษากลุม่ ตัวอย่างเฉพาะนั ก เรี ย น โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย
รั ง สิ ต เท่า นั้ น และเพื่ อ ให้ ผ ลการวิจัย สามารถน าไปใ ช้ประ โยชน์ ของ ผู ้ประ กอบการ จึ ง ควร
ทาการศึกษาให้ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ห รื อ บุ ค คลทั่วไป เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาไปใช้เ ป็ นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ ของนักเรี ยน และทาให้ทราบถึงความคิดในทางจริ ย ธรรม และเพื่ อ
อาจนาผลการศึกษาไปใช้ในการควบคุมในแง่ของศีลธรรม หรื อการใช้งานที่ ผิ ดวัตถุ ประสงค์ อ ัน อาจมี
ผลกระทบต่อสังคม หรื อในแง่ของทางการทาธุ รกิจสามารถศึ ก ษาถึ ง ความต้อ งการของกลุ ม่ ผู ้บริ โ ภค
ได้
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วิกพิ ีเดีย สารานุ กรมเสรี อินเตอร์ เน็ ต [ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก :
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แบบสอบถาม
จริยธรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิ ต
กรณีศึกษา : นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นการรวบรวมข้อ มูล ความคิ ดเห็ น ของ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต ถึงปั จจัยและจริ ยธรรมการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตซึ่งจะเป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาพฤติกรรมของกลุ ม่ เด็กนั กเรี ยน
แบบสอบถามนี้แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็ นต่อจริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
จริ ยธรรมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ต

แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นส่วนหนึ่ งในการประกอบการศึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระ ตาม
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธั ญ บุ รี มีวตั ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาจริ ย ธรรมการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตของกลุ ม่ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต กรณีศึกษา : นักเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย
รังสิ ต โดยข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดครั้ ง นี้ จะถื อ เป็ นความลับ ซึ่ ง จะน ามาใช้เ พื่ อ การศึ ก ษา
เท่านั้น
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คาแนะนา แบบสอบถามนี้ประกอบด้ วยชุดคาถาม 2 ส่ วน ดังต่ อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูล โดยทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง หน้ าทีข่ ้ อมูล ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุ ด
________________________________________________________________________________

ด้านส่วนตัว
1 เพศ
(1) ชาย

(2) หญิง

2 ระดับชั้นการศึกษา
(1) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1

(2) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 2

(3) มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 3

(4) มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 4

(5) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 5

(6) มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6

3 ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนที่ได้รับจากผู ้ปกครอง
(1)น้อยกว ่า 1,500 บาท

(2) 1,501 – 2,000 บาท

(3) 2,001 – 2,500 บาท

(4) มากกว ่า 2,500 บาท ขึ้นไป

4 จานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตต่อวัน

(1) น้อยกว ่า 1 ชัว่ โมง

(2) 2 - 3 ชัว่ โมง
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(3) 4 - 5 ชัว่ โมง

(4) มากกว ่า 5 ชัว่ โมง ขึ้นไป

5 เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย(ตอบได้มากกว ่า 1 ข้อ)
(1) Google
(3) Sanook
(5) Pantip

(2) Facebook
(4) YouTube
(6) 4 Shared

6 ความสนใจในอินเตอร์ เน็ ต
(1) ด้านข่าวสาร

(2) ด้านความบันเทิง

(3) ด้านกีฬา
(5) ด้านเกมส์
7 ชว่ งเวลาที่ใช้งาน
(1) 18.00 – 20.00
(3) 22.00 – 24.00

(4) ด้านการศึกษา
(6) ด้านความรู ้ทวั่ ไป
(2) 20.00 – 22.00
(4) 24.00 เป็ นต้นไป

ด้านสภาพแวดล้อม
8 ที่พกั อาศัย
(1) บ้าน

(2) หอพัก

9 บุคคลที่พกั อาศัยด้วย
(1) บิดา – มารดา
(3) เพื่อน

(2) ญาติ
(4) อยูค่ นเดียว

10 สถานทางครอบครัว
(1) สมรส

(2) หย่าร้าง
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(3) บิดาถึงแก ่กรรม
11 รายได้ครอบครัวต่อ ปี
(1) ไม ่เกิน 100,000 บาท
(3) 250,001 – 500,000 บาท

(4) มารดาถึงแก ่กรรม

(2) 100,001 – 250,000 บาท
(4) 500,000 บาท ขึ้นไป

ส่ วนที่ 3 ความเห็นต่ อจริยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ในส่วนนี้ ให้ทา่ นแสดงความคิดเห็ นที่มตี อ่ การต่อ จริ ยธรรมทางอินเตอร์ เน็ ต โดยกาหนดค่าระดับคะแนน
ดังนี้
5 หมายความว ่า ท่านเห็ นด้วยอย่างยิ่งในการปฏิบตั ิ
4 หมายความว ่า ท่านเห็ นด้วยในการปฏิบตั ิ
3 หมายความว ่า ท่านเฉยในการปฏิบตั ิ
2 หมายความว ่า ท่านเห็ นไม ่เห็ นด้วยกับการ
ปฏิบตั ิ
1 หมายความว ่า ท่านเห็ นว ่าไม ่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง กับการปฏิบัติ
ความคิดเห็ น
เห็ น
เห็ น เฉย
ไม ่ ไม ่เห็ น
ด้วย
ด้วย
เห็ น ด้วย
ที่ ความเห็ นต่อจริ ยธรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต
อย่าง
ด้วย อย่าง
ยิง่
ยิง่
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
16
ด้านความเป็ นส่วนตัว
16.1
ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการใช้งานอินเตอร์ เน็ ตตามลาพัง
16.2
ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ใช้ในการปกป้ องข้อมูล ตนเอง
16.3
ผูใ้ ช้มสี ิ ทธิ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง
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17
17.1
17.2
17.3
18
18.1
18. 2
18.3
19
19.1
19.2
19.3

ด้านความถูกต้อง
มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบข้อ มูล
มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้ มูล
อนุ ญาตให้เจ้าของข้อมูลเป็ นผูแ้ ก้ไขข้อ มูลตนเอง
เท่านั้น
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะที่มลี ิขสิ ทธิ์ เท่านั้น
ใช้ซอฟต์แวร์ ภายใต้ขอบเขตของลิขสิ ทธิ์
ไม ่ทาสาเนาซอฟต์แวร์ ให้ผอู ้ ื่น
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
แบ่งระดับของการเข้าถึงข้อมูล
กาหนดระดับความปลอดภัย ของเครื อข่าย
การรักษาความลับของข้อ มูล

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมทางด้ านจริยธรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต

ทุกครั้ง
ที่
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1

พฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรมการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ ต
ด้านความเป็ นส่วนตัว
ท่านเคยเข้าใช้งาน User ของผูอ้ ื่น
ท่านเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลของตนเอง
ท่านปกป้ องข้อมูลของตนเอง
ด้านความถูกต้อง
ท่านได้ขอ้ มูลมาจากแหล่ง ที่เป็ นเจ้าของข้อ มูล

(5)

ความคิดเห็ นต่อใช้งาน
บ่อย ปาน บาง
กลาง ครั้ง
(4)
(3) (2)

ไม ่เคย
(1)
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13.2
14
14.1
14. 2
15
15.1
15.2

ท่านใช้ขอ้ มูลจากแหล่งที่ได้รั บอนุ ญาตเผยแพร่
ด้านความเป็ นเจ้าของ
ท่านใช้ซอฟต์แวร์ ตามลิขสิ ทธิ์
ท่านไม ่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ให้แก ่ผูอ้ ื่น
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ท่านเข้าถึงข้อมูลตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ
ท่านเข้าถึงเครื อข่ายตามสิ ทธิ ที่ทา่ นได้รั บ

ภาคผนวก ข
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม

101

ด้ านจริยธรรม
****** 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 =
Alpha =

30.0

N of Items = 12

.8229

ด้ านพฤติกรรม
****** 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

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.8229

30.0

N of Items = 12

(A L P H A)
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ประวัติผ้ เู ขี ยน
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
สถานทีท่ างาน
ตาแหน่ งปัจจุบัน
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