
 
 

 

 บทท่ี  5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิัยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซ่ึงอยู ่

ภายใต้บริบทแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร  การบริโภคสื่อและข้อมูลข่าวสาร โดยขาดการคิด 

วิเคราะห์ และความรู้เท่าทันสื่อท าให้เยาวชนซึมซับแผนการใช้ชีวิต  พฤติกรรม ค่านิยม 

วัฒนธรรมต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เยาวชนมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซ่ึงบทบาท

และหน้าที่ของเยาวชนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะ

เหมือนกัน ถ้าเยาวชนในสังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม 

จริยธรรม ก็จะได้ช่ือว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" และยังส่งผลให้

ประเทศชาติพัฒนาอยา่งยั่งยืน มีความม่ันคงสถาพร ดังนั้น เยาวชนที่ถือวา่เป็นอนาคตของชาติ 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้  พัฒนาตนเอง และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่าง

ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความม่ันคงทางอารมณ์ ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสสื่อและ

ขอ้มูลขา่วสารใด ๆ โดยปราศจากการพจิารณาอยา่งแยบยล และชาญฉลาด ผู้วิจัยเช่ือวา่ สื่อมี

บทบาทอยา่งมากในสังคมปัจจุบัน หากเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความม่ันทางอารมณ์ใน

การบริโภคสื่อและขา่วสารแล้ว จะท าให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้

อย่างมีความสุข ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคง

ทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน ในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้วิจัยน าเสนอรายงาน (1) สรุปการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วธิีด าเนินการวจิัย เครื่องมือในการวจิัย การวเิคราะห์ขอ้มูล  (2) สรุปผลการวจิัย (3) อภิปราย

ผล และ(4) ขอ้เสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการ

บริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: P&R)  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวจิัยตาม

วัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้ดังนี้ 

 5.1.1 ลักษณะท่ัวไปของเยาวชน 

  ลักษณะทั่วไปของเยาวชนจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด พบว่า เยาวชน

ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหญิง จ านวน 224 คน เยาวชนชาย มีจ านวน 176 คน เยาวชนที่เป็น
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นักศึกษามีจ านวนมากที่สุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาเป็นนักเรียน 

จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 เยาวชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท และ

คา่ใช้จ่ายในการใช้สื่อโดยเฉลี่ยตอ่เดือน เยาวชนส่วนมากใช้จ่ายในการบริโภคสื่อน้อยกวา่  500 

บาท จ านวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาใช้จ่ายระหว่าง 500-1,000 บาท จ านวน 

138 คน คดิเป็นร้อยละ 34.50  ของเยาวชนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 

 

 5.1.2 พฤตกิรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน 

  1) พฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารแต่ละประเภท 

   จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนใน

แขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ประเภทของสื่อที่เยาวชนใช้อยู่ในระดับมาก คือ 

ระหว่าง 5-6  ช่ัวโมง ได้แก่ อินเทอร์เน็ต, โทรทัศน์  และ โทรศัพท์มือถือ  ส่วนสื่อประเภท   

อื่น ๆ นอกจากนีเ้ยาวชนใช้อยูใ่นระดับปานกลาง คอื ระหว่าง 3-4 ช่ัวโมง ได้แก่ ซีดี/วซีีดี/วดีิโอ  

ไอโฟน/ไอแพด/สมาร์ทโฟน  เคเบลิทีวี   หนังสือพมิพ/์สิ่งพมิพ ์และ วทิยุ  

   2) พฤติกรรมและเวลาในการบริโภคสื่อและข่าวสารในแต่ละวัน 

   เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมของเยาวชนที่ใช้สื่อแต่ละประเภทโดย

ระยะเวลาเป็นช่ัวโมงในแต่ละวัน พบว่า เยาวชนจะใช้เวลาระหวา่ง 3-4 ช่ัวโมงในแต่ละวันเพื่อ

รับข้อมูลขา่วสารจากสื่อประเภทโทรทัศน์  และอินเทอร์เน็ต  ส่วนสื่อทีเ่ยาวชนใช้เวลาน้อยกว่า 

1 ช่ัวโมง ได้แก่ หนังสือพมิพ/์สิ่งพมิพ ์  วทิยุ และ ซีดี/วซีีดี/วดีิโอ  และโทรศัพท์มือถือ และสื่อที่

เยาวชนไม่ใช้เลย ได้แก่ ไอโฟน/ไอแพด/สมาร์ทโฟน  และ เคเบลิทีวี  

    3) พฤติกรรมและเวลาในการบริโภคสื่อจ าแนกตามอาชีพ 

   เม่ือจ าแนกตามอาชีพของเยาวชนกับเวลาในการบริโภคสื่อประเภท

ต่าง ๆ ในแต่ละวัน พบว่า นักเรียนจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตมาก

ที่สุด ระหว่าง 3-4 ช่ัวโมง นักศึกษาใช้เวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันมากที่สุดระหวา่ง 3-4 ช่ัวโมง

ในการบริโภคสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต  ตามล าดับ พนักงานเอกชนจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย

ระหว่าง 3-4 ช่ัวโมง ในแต่ละวันในการบริโภคสื่อโทรทัศน์มากที่สุด พนักงานของรัฐจะใช้เวลา

โดยเฉลี่ยในแต่ละวันบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด และเคเบิลทีว ีเฉลี่ยระหวา่ง 3-4 ช่ัวโมง 

พนักงานรัฐวิสาหกิจจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันบริโภคสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

ระหว่าง 3-4 ช่ัวโมงเท่ากัน และโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยระหว่าง 1-2 ช่ัวโมง ข้าราชการใช้เวลา

โดยเฉลี่ยในแต่ละวันบริโภคสื่อวิทยุมากที่สุด เฉลี่ยระหว่าง 3-4 ช่ัวโมง เยาวชนผู้ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวใช้เวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ยระหว่าง 3-4 
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ช่ัวโมง อาชีพอื่นๆ เช่น พระสงฆ์หรือรับจ้างทั่วไป จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันบริโภคสื่อ

อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยระหว่าง 5-6 ช่ัวโมง และโทรทัศน์ เฉลี่ยระหว่าง 3-4 ช่ัวโมง  

  4) พฤติกรรมการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต 

   เม่ือพจิารณาพฤติกรรมการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตของเยาวชนในแขวง

นครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ พบวา่  เยาวชนมีพฤติกรรมในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดับมาก 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาข้อมูลทั่วไป/สินค้าบริการ  ดาวโหลดหนัง ภาพ ฟังเพลง ดูทีว ี

วดิีโอ ฟังวิทยุ พูดคุย สนทนา ออนไลน์ เล่นเกม / ดาวโหลดเกม ตามล าดับ ส่วนเยาวชนที่ใช้

อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับส่งอีเมล์ อัพโหลดรูปภาพหรือคลิปวดิีโอ ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์   คน้หาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการด้านสุขภาพ และคา้หาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ภาครัฐ อยูใ่นระดับปานกลาง 

  5) พฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊ค 

   เม่ือพจิารณาพฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊ค (Facebook) ของเยาวชน

ในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เยาวชนมีพฤติกรรมในการสื่อสารใช้เฟสบุ๊คอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนและคนรู้จัก เพื่อหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ชอบหรือ

สนใจ เช่น เรื่องของเพื่อน คนรู้จักกลุ่มสังคมที่ช่ืนชอบ (Fan page) เพื่อใช้เฟสบุ๊คช่วยให้เป็นคน

ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารต่างๆ (Share) เพื่อการสื่อสารกับ

กลุ่มสังคมที่ช่ืนชอบ เพื่อการสื่อสารกับคนทั่วไป   เพื่อส่ง (Tag) รูปให้เพ่ือนและคนรู้จัก เพื่อใช้

เฟสบุ๊คเป็นเพื่อนแก้เหงา  เพื่อเขียนข้อความในกระดานข่าว (Wall) เพื่อเล่นเกมกับเพื่อน คน

รู้จัก หรือคนทั่วไป  ส่วนเยาวชนกุ่มตัวอยา่งใช้เฟสบุ๊ค เพื่อเล่นเกมกับเพื่อน คนรู้จัก หรือคน

ทั่วไปและใช้เฟสบุ๊คเป็นพื้นที่แสดงตัวตน อยูใ่นระดับปานกลาง 

 

 5.1.3  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน  

  1) ความส าคัญในการเลอืกสื่อ 

   จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อและข่าวสารของ

เยาวชนกลุ่มตัวอย่างในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยในการเลือกสื่อต่าง ๆ 

ได้แก่ ความรวดเร็วของขา่วสาร ความสะดวกในการใช้สื่อ ความถูกต้องของข่าวสาร  ความ

น่าเช่ือถือของข่าวสาร  ข่าวสารมีเนื้อหารายละเอียดครบถ้วน  และค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ 

ตามล าดับ ทั้งหมดล้วนมีอิทธพิลต่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชนอยูใ่นระดับมาก  
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   2) วัตถุประสงค์ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  

    ความต้องการในการรับรู้ขา่วสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ของเยาวชน

กลุ่มตัวอย่าง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน จาก

การศึกษา พบว่า วัตถุประสงค์ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

บริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนอยูใ่นระดับมาก ตามล าดับ ดังนี้  คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  

เพื่อพักผ่อนหยอ่นใจ  เพื่อความบันเทิง  เพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  เพื่อติดตามขอ้มูล

ข่าวสารทั่วไป  และเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัย  แต่ใช้สื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ ติดตาม

ขอ้มูล มีอิทธพิลต่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชนอยูใ่นระดับปานกลาง 

  3) สถานท่ีในการใช้สื่อ 

   สถานที่ในการใช้สื่อของเยาวชนมีอิทธิพลและเอื้อต่อการบริโภคสื่อ

และขา่วสารของเยาวชน จากการศึกษา พบว่า เยาวชนกลุ่มตัวอยา่งใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

ใช้โดยล าพังในห้องส่วนตัว และใช้ในบ้านแต่ไม่ใช่ห้องส่วนตัว ตามล าดับ อยูใ่นระดับมาก และ

สถานที่ที่เยาวชนใช้สื่ออยู่ในระดับปานกลาง คือ  ใช้ที่โรงเรียนและเป็นบริการของโรงเรียน 

หรือใช้ในที่ท างาน ใช้ในช่ัวโมงเรียน หรือเวลาท างาน ใช้ในร้านที่ให้บริการ เช่น ร้านเช่า

อินเทอร์เน็ต  และ ใช้ที่ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตามล าดับ 

  

  5.1.4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความมัน่คงทางอารมณ์

ในการบริโภคสื่อและข่าวสาร 

   1) ข้อมูลต้นทุนชีวิตของเยาวชน 

    เยาวชนกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นชาวพุทธ  รองลงมาเป็นชาวคริสต์  

ถัดมาเป็นมุสลิม และอื่น ๆ ตามล าดับ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของมารดาบิดา พบว่า 

เยาวชนมีมารดาบิดาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว มีจ านวนสูงสุด อยู่ในครอบครัวที่มารดาบิดา

หยา่ร้างหรือแยกทางกันเป็นล าดับถัดไป  รองลงมาเยาวชนที่บิดาเสียชีวิตแล้ว และมารดา

บิดาแยกกันอยู่มีจ านวนเท่า ๆ กัน เยาวชนที่มารดาและบิดาทั้งสองเสียชีวติแล้ว และเยาวชน

ที่เฉพาะมารดาเสียชีวติแล้ว มีจ านวนน้อยที่สุด เม่ือจ าแนกตามสถานภาพการพักอาศัยของ

เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เยาวชนส่วนมากพักอาศัยอยู่กับมารดาบิดามีจ านวนสูงสุด 

รองลงมาพักอาศัยอาศัยอยูก่ับญาติผู้ใหญ/่ผู้ปกครองเพื่อนหรือคนรู้จัก ล าดับถัดไปอยูล่ าพัง
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กับมารดา อยูค่นเดียวเพียงล าพัง อยูก่ับเพื่อน/คนรู้จัก อยูก่ับพี่น้อง (ไม่ได้อยูก่ับบิดามารดา) 

และอยูล่ าพังกับบิดา ตามล าดับ เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษาของเยาวชน พบว่า  เยาวชน

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามีล าดับสูงสุด ล าดับรองลงมา คือ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือ 

อนุปริญญา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประถมศึกษา  และการศึกษานอก

โรงเรียน มีจ านวนน้อยที่สุด ตามล าดับ 

   2) ทัศนคติ/ความคิดเห็นของเยาวชน 

   จากการศึกษาการแสดงทัศนคติ/ความคิดเห็นของเยาวชนกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า เยาวชนส่วนมากมีทัศนคติ/ความเห็นตรงกับกิจกรรมที่ได้ท าอยู่ในระดับ  เป็น

ประจ า  อาทิเช่น ฉัน ท าการบ้านหรือทบทวนบทเรียนทกุวัน  ฉันได้เล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย

เป็นประจ า  ฉันรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีความสุขเม่ืออยู่ในครอบครัวตัวเอง ฉันมีผู้ปกครอง

ที่ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ และ ฉันรู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของ

ตัวเอง ตามล าดับ มีเพียงทัศนคติ/ความคดิเห็นที่ว่า ฉันร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

เป็นประจ าและ ฉันให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม เช่น คนพกิาร 

ผู้สูงอายุ เพศชาย/หญิง เพศทางเลือก เป็นต้น  เท่านั้น อยูใ่นระดับ บ่อยครั้ง  

  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า เยาวชนในแขวงนครพิงค ์จังหวัด

เชียงใหม่มีพลังตัวตน คือ ความตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น พลังครอบครัว พลัง

การศึกษา พลังชุมชน เพื่อน และกิจกรรมที่เข้มแข็ง มีบริบททางครอบครัวที่สมบูรณ์ 

ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว และพ่อแม่ ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแล 

ช่วยเหลือในทุกด้านการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได้ประพฤติปฏิบัติตาม อีกทั้งยัง

ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทางที่ถูกต้อง ให้เยาวชนสามารถปรับตัวอยูใ่นสังคมได้และวางตน

ได้ถูกต้องเหมาะสม มีความม่ันคงทางอารมณ์ และส าคัญยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครอง ครู และ

บุคคลในชุมชนท าหน้าที่เป็นกัลยาณมติรให้กับเยาวชน 

 จากทัศนคติหรือความเห็นของเยาวชนดังกล่าวข้างต้น องค์ประกอบที่ส าคัญในการ

พัฒนาและส่งเสริมให้เยาวาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภค

สื่อและขา่วสารได้ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  คอื 1) การมีความตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 2) การมีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  3) ความมีครอบครัวที่อบอุ่น 

(สถาบันครอบครัว) 4) การมีสถาบันการศึกษาช่วยอบรมสั่งสอน (สถาบันการศึกษา) 5) การมี
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ความม่ันคงทางอารมณ์ 6) การมีกัลยาณมิตร 7) การมีศาสนา ชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี

ช่วยอบรม ขัดเกลา 8) การมีหลักการพจิารณาแบบโยนิโสนิการ 

  องค์ประกอบทั้ง 8 ประการนี้ เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของ

เยาวชนในแขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) ทัศนคติในการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรม  

   ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนผู้

เขา้การอบรม พบว่า 1) เยาวชนมีทัศนคติในการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดที่เปน็ไป

ในทางบวก อยู่ในระดับมากที่สุด (4.01) ที่เป็นไปในทางลบอยู่ในระดับปานกลาง (2.55)  2) 

การรู้ทันสื่อและข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง  3) ความตระหนักในผลกระทบของสื่อและ

ข่าวสารที่เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับมาก (3.88) และที่เป็นไปในทางลบ อยู่ในระดับปาน

กลาง (2.96)  4) ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสาร ที่เป็นไปในทางบวก อยู่

ในระดับมาก (3.90) และที่เป็นไปในทางลบ อยูใ่นระดับปานกลาง (2.83) 

  4) ความพึงพอใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรม 

   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า

เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาง

อารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 62.97 และมีความพอใจต่อโครงการ

อบรมอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยมีคา่เท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 

  5) ความมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลของเยาวชน 

   จากการประเมินความม่ันคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลของ

เยาวชนกลุ่มตัวอย่างจากคะแนนเต็ม 5 เยาวชนมีความรู้สึกม่ันคงในมิติต่าง ๆ แบ่งเป็นระดับ 

ดังนี ้ 1) ระดับต่ า ได้แก่ มิติด้านการมีงานท าและรายได้ 2) ระดับคอ่นขา้งต่ า ได้แก่ มิติด้านการ

สนับสนุนทางสังคม  3) ระดับปานกลาง ได้แก่ มิติด้านครอบครัว มิติด้านความม่ันคงส่วน

บุคคลอยู่ มิติด้านการศึกษา (โอกาสที่จะได้รับการศึกษาหรืออบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

ความสามารถของตน) และมีความพงึพอใจกับระบบการบริการการรักษาของโรงพยาบาลที่ไป

ใช้บริการ  4) ระดับปานกลางคอ่นขา้งสูง ได้แก่ มิติสุขภาพอนามัย  5) ระดับคอ่นขา้งสูง ได้แก่  

มิติทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 6) ระดับสูง ได้แก่ มิติที่อยู่อาศัยและ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยูใ่นระดับสูง  
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 5.2 อภปิรายผล 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพิจารณากับแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจาการทบทวนวรรณกรรมน ามาอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

 

 5.2.1 พฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสาร 

  เม่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนจากข้อมูล

งานวจิัย พบว่า เยาวชนส่วนมากมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อน้อยกวา่ 500 บาทต่อเดือน รองลงมา

คือ 500 บาท ถึง 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสื่อของเยาวชนมีความสอดคล้องกับ

รายรับของเยาวชนดังแสดงในตารางที่ 4.3 เยาวชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า คา่ใช้ในการบริโภคสื่อ

ก็ต่ าไปด้วย คือ น้อยกว่า 500 บาท  ส่วนค่าใช้ในการบริโภคสื่อที่มากกว่าเป็นผลมาจาก

เยาวชนผู้มีรายได้ที่สูงกวา่ หรือ เนื่องจากเยาวชนประกอบธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อจึง

มีค่าใช่จ่ายในการใช้สื่อที่มากกว่าหรือสูงกว่า อีกประการหนึ่ง เยาวชนส่วนมากเป็นนักเรียน

นักศึกษา ยังไม่ได้ประกอบอาชีพทีม่ั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน ส่วนมากมีแหล่งรายได้มาจาก

ผู้ปกครอง ซ่ึงสอดคล้องกับ ชาติรส  การะเวก (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรม 

และจุด มุ่ งหมายในการใช้อิน เทอร์เน็ ตของนิสิต  นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ  ใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษามหาวทิยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่ บิดา มารดาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบกิจการส่วนตัว มี

คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เนตต่อเดือนต่ ากว่า 300 บาท โดย

คา่ใช้จ่าย มีบิดา มารดาเป็นผู้ออกให้ 

  ส าหรับประเภทของสื่อที่เยาวชนส่วนมากใช้ คือ สื่ออินเทอร์เน็ต โทรทัศน์  และ 

โทรศัพท์มือถือ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ระหว่าง 5-6  ช่ัวโมง เม่ือเปรียบเทียบกับสื่อ

ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ซีดี/วีซีดี/วีดิโอ  ไอโฟน/ไอแพด/สมาร์ทโฟน  เคเบิลทีวี   หนังสือพิมพ์/

สิ่งพมิพ ์และ วทิยุ ซ่ึงเยาวชนใช้อยูใ่นระดับปานกลาง คอื ระหว่าง 3-4 ช่ัวโมง ทั้งนีอ้าจจะเป็น

เพราะวา่  อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เยาวชนมีก าลังพอที่จะจัดหา

ได้และอุปกรณ์ทั้งสองสามารถอ านวยความสะดวกในการสื่อสารได้ทั้งสอง ช่องทาง คือ 

สามารถใช้ได้ทัง้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในอุปกรณ์เดียวกัน ซ่ึงเยาวชนสามารถใช้เวลาใดก็ได้ 

ซ่ึง ชาติรส  การะเวก (2544:บทคัดย่อ) ได้พบในงานวิจัยเรื่องเดียวกันว่า นิสิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาการใช้อินเทอร์เนตมากกว่า 1 ปี ใช้อิน

เทอร์เนตครั้งละ 4 ช่ัวโมง การใช้อินเทอร์เนตใช้ในวันธรรมดา และวันหยุดมีสัดส่วนใกล้เคียง

กัน  และกิติยา ขุมทอง (2546:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรืองพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พบว่านิสิต

ร้อยละ 64.58 ใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ยิ่งไปกวา่นั้น เม่ือโทรศัพท์สามารถน ามา

เช่ือมกับอินเทอร์เน็ตได้ เยาวชนสามารถชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีก

ด้วย ในเรื่องนี้ พัชรา ถาวร (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อของ

เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ผลของการวิจัยพบว่าเยาวชนมี

พฤติกรรมการใช้สื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยรายการที่นิยมดูมากที่สุดคือรายการดนตรี  ยุพา  

แสงทอง (2550:66–67) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวจิัย เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เนตมากกวา่ 3 ปีร้อยละ 50.90 มี

ประสบกรณีในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3 ปีร้อยละ 44.90 เครื่องมือ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลร้อยละ 61.90 โทรศัพท์มือถือร้อยละ 45.3 ส่วน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริโภค ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารทางเวิลด์ไวด์ร้อยละ 80.40 หนังสือพิมพ์

ออนไลน์ร้อยละ 32.80 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 24.20 

 คุณสมบัติของสื่อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คอื อินเทอร์เน็ต โทรศัพทมื์อถือ และโทรทัศน์ 

มีความสัมพันธ์และมีลักษณะที่ส าคัญ คือ สามารถพกพาสะดวก ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะมี

เครือขา่ยกวา้งทั่วประเทศ ดังนั้น เยาวชนในแขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหมจ่ึงมีการใช้สื่อทั้ง 3 

ประเภทอยูใ่นระดับมาก ส่วนหนังสือพมิพห์รือสิ่งพมิพ ์และวทิยุ แม้ว่า การใช้สื่อประเภทนีข้อง

เยาวชนจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม แต่ก็มีคา่เฉลี่ยน้อย ผลนี้สะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนไทย

ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้รักการอ่านมากยิ่งขึ้น ส่วนวิทยุ ใจปัจจุบันแม้ว่าจะมีสถานี

วทิยุจ านวนให้เลือกฟังจ านวนมากและมีสถานีวิทยุชุมชน แต่เยาวชนก็เลือกที่จะใช้สื่อที่มีความ

รวด เร็ วก ว่า มี เนื้ อห าครบถ้ วนกว่า และสะดวกกว่า ดั งที่  กาญจนา กาญจนทว ี

(2542:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวจิัย เรืองแรงจูงใจ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้อ่าน

หนังสือพมิพอ์อนไลน์ไทย พบวา่  กลุ่มตัวอยา่งที่อาศัยอยูใ่นเมืองและต่างประเทศมแีรงจูงใจที่

ผลักดันให้เปิดรับสื่อ คือ ความสะดวก และความสะดวกที่สามารถเปิดรับเฉพาะข่าวสารที่

สนใจ  ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนจ าแนกตามอาชีพพบว่า 

สื่ออินเทอร์เน็ตยังเป็นที่นิยมระหว่างเยาวชนที่นักเรียน นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี

ระยะเวลาในการใช้ระหว่าง 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน และ 5-6 ช่ัวโมง ส าหรับเยาวชนผู้เป็นพนักงาน

ของรัฐ ข้อมูลนี้สนับสนุนโดยงานวิจัยของ ยุพา  แสงทอง (2550:66–67) ซ่ึงได้ท าการศึกษา

วจิัย เรื่อง “พฤติกรรมการบรโิภคสื่อสิง่พมิพ ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฎหมู่บา้นจอมบึง” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  นักศึกษาในมหาวทิยาลัย มีประสบการณ์ในการ
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ใช้อินเทอร์เน็ตมากกวา่ 3 ปีร้อยละ 50.90 มีประสบกรณีในการใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์มากกวา่ 3 

ปีร้อยละ 44.90 เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลร้อยละ 61.9 

โทรศัพท์มือถือร้อยละ 45.30 ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริโภค ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารทางเวิลด์

ไวด์ร้อยละ 80.4 หนังสือพมิพอ์อนไลน์ร้อยละ 32.80 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 24.20 

 ส าหรับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊ค (Facebook) ของเยาวชนในแขวงนครพิงค ์

จังหวัดเชียงใหม่นั้น เยาวชนมีพฤติกรรมในการสื่อสารใช้เฟสบุ๊ค เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนและ

คนรู้จัก เพื่อหาข้อมูลขา่วสารในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ เช่น เรื่องของเพื่อน คนรู้จักกลุ่มสังคมที่ช่ืน

ชอบ (fan page) เพื่อใช้เฟสบุ๊คช่วยให้เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ (share) เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มสังคมที่ช่ืนชอบ เพื่อการสื่อสารกับคน

ทั่วไป   เพื่อส่ง (Tag) รูปให้เพื่อนและคนรู้จัก เพื่อใช้เฟสบุ๊คเป็นเพื่อนแก้เหงา  เพื่อเขียน

ข้อความในกระดานข่าว (Wall) เพื่อเล่นเกมกับเพื่อน คนรู้จัก หรือคนทั่วไป  ส่วนเยาวชนกุ่ม

ตัวอย่างใช้เฟสบุ๊ค เพื่อเล่นเกมกับเพื่อน คนรู้จัก หรือคนทั่วไปและใช้เฟสบุ๊คเป็นพื้นที่แสดง

ตัวตน สอดคล้องกับผลการศึกษาวจิัยของ ธีราพร  ตันทีปธรรม. (2554:2) ซ่ึงได้ท าการศึกษา

วิจัย เรื่อง “การใช้เฟสบุ๊คที่มีผลกระทบต่อลีลาชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

ผลการวิจัยพบวา่ ในปัจจุบันสังคมออนไลน์ที่มีเครือข่ายมากที่สุดคือ www.facebook.com ซ่ึง

วัตถุประสงค์ของ เฟสบุ๊ค คือใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆที่รู้จักและสนใจเรื่องเดียวกันใน

มหาวิทยาลัย เดียวกันและได้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ โดย เฟสบุ๊ค เป็นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ส าหรับเช่ือมโยงเพื่อนและบุคคลรอบข้าง ซ่ึงสมาชิกสามารถอัพโหลดรูปภาพ, วดีีโอ, 

และลิงค์ต่างๆ รวมทั้งมีแอพพลิเคชันต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกบความต้องการ ใน

ประเทศไทย ยอดผู้ใช้งาน เฟสบุ๊ค มีถึง 6,579,700 คน (พ.ย. 53) จากจ านวนประชากรคนไทย

ประมาณ 66 ล้านคน คดิเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ 

คดิเป็นอัตราร้อยละของผู้ชมทั่วโลก 1.17% โดยแบ่งออกเป็น เพศหญิง 54.90 % จ านวน ผู้เล่น 

3,574,580 คน เพศชาย 45.10% จ านวนผู้เล่น 2,939,780 คน แบ่งตามช่วงอายุ โดยช่วงอายุ

ที่ใช้มากที่สุดคือ 18 – 24 ปี (ร้อยละ 36.30% ) 25-34 ปี (ร้อยละ 31.90) 14-17 ปี (ร้อยละ 

14.50) 35-44 ปี (ร้อยละ 10.20) 45-54 ปี (ร้อยละ 3.5) น้อยกวา่ 13 ปี (ร้อยละ 1.70%) 55-

64 ปี (ร้อยละ 1) และ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.90) ตามล าดับ (checkfacebook.com) ซ่ึงก็ไป

สอดคล้องกับ ผลส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552 ที่พบว่าผู้ที่ใช้มี

อายุโดยเฉลี่ยของอยูในช่วง 20-29ปี (ร้อยละ 42.20) รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 

22.80) ช่วงอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 16.50) ช่วงอายุ 40-49 ป ี(ร้อยละ 8.90) และช่วงอายุ 50 

– 59 ปี (ร้อยละ 3.30) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยท างาน  การ
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วพิากษ์ถึงความเหมาะสมของการใช้งานสังคมออนไลน์ในแง่มุมดีๆ ก็มีอยูม่าก เช่น เอาไว้ใช้

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เล่นเกมแก้เครียด หรือเป็นแหล่งค้นหาเพื่อนเก่า แหล่งเช่ือมสัมพันธ์กบ

มิตรสหาย 

 

 5.2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน 

  ความต้องการในการใช้สื่อของเยาวชนในแขวงนครพงิค ์จังหวัดเชียงใหม่นั้น มี

วัตถุประสงค์ในการใช้หลากหลาย คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อความ

บันเทิง  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป  และเพื่อศึกษา

คน้คว้าวจิัย และใช้สื่อเพื่อหารายได้ ติดตามขอ้มูล จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามล าดับ จาก

วัตถุประสงคด์ังกล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคล้องของขอ้มูลเยาวชนผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง

ส่วนมากเป็นนักเรียนและนักศึกษา มีความจ าเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติมส าหรับเนื้อหาวิชาที่

ก าลังศึกษา เม่ือเกิดความเม่ือยล้า หรือเครียด จึงต้องการการพักผ่อนหย่อนใจ ความบันเทิง

เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าหรือความเครียดดังกล่าว และในการเลือกใช้สื่อเยาวาชนนั้น 

เยาวชนให้ความส าคัญกับความรวดเร็วของข่าวสาร ความสะดวกในการใช้สื่อ ความถูกต้อง

ของข่าวสาร  ความน่าเช่ือถือของข่าวสาร  ข่าวสารมีเนื้อหารายละเอียดครบถ้วน  และ

คา่ใช้จ่ายในการใช้สื่อ ตามล าดับ เนื่องจากวา่ในยุคปัจจุบัน การสื่อสารมีความรวดเร็วฉับไว 

ทันเหตุการณ์และสามารถสื่อสารได้หลายช่องทาง เยาวชนส่วนใหญ่จึงค านึงถึงความรวดเร็ว

ของข่าวสาร และในปัจจุบัน สื่อมวลชน มีข้อมูลข่าวสารหลากหลาย มีความรวดเร็ว และมี

ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น สื่อที่เยาวชนใช้จึงต้องมีความรวดเร็ว ความสะดวก 

ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความครบถ้วนรอบด้านของขา่วสารในขณะเดียวกันเยาวชน

ก็ค านึงค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อนั้น ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งที่เยาวชนค านึงล าดับสุดท้ายด้วย ดังที่ ปรมะ สตะ

เวทิน (2540:134-135) กล่าวว่า สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปสู่

ผู้รับสารที่ประกอบด้วยคนจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือในเวลา

เดียวกัน  อีกอยา่งหนึ่ง การเข้าถึงสื่อก็สามารถท าได้ง่าย ไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใดก็สามารถใช้สื่อได้ 

เยาวชนสามารถใช้โดยล าพังในห้องส่วนตัว ใช้ในบริเวณบ้าน   ใช้ที่โรงเรียน หรือใช้ในที่ท างาน 

ใช้ในช่ัวโมงเรียน หรือเวลาท างาน ใช้ในร้านที่ ให้บริการ เช่น ร้านเช่าอินเทอร์เน็ต  ใช้ที่

ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เป็นต้น ฉะนั้น สถานที่ใช้สื่อก็ปัจจัยหนึ่งที่เอือ้ต่อ

การบริ โภคสื่ อและข่าวสารของเยาวชน  ซ่ึงสอดคล้องกับ  กาญจนา กาญจนทว ี

(2542:บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัย เรืองแรงจูงใจ พฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างซ่ึงอาศัยอยู่ในเมืองใช้หนังสือพิมพ์
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ออนไลน์ในการเปิดรบัข่าวสารเป็นอันดบั 4 รองจากสื่อโทรทัศน์ วทิยุ และหนังสือพมิพ ์ในขณะ

ที่กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจะใช้สื่อหนังสือพิมพอ์อนไลน์เป็นอันดับสองรองจาก

โทรทัศน์ โดยแรงจูงใจที่ผลักดันให้ เปิดรับสื่อ คือ ความสะดวก เนื่องจากมีการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตอยูเ่ป็นประจ า และความสะดวกที่สามารถเปิดรับเฉพาะขา่วสารที่สนใจ สุจรรยา 

วงศ์สวัสดิ์ (2544:200-201) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการศึกษาวจิัยพบวา่ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสื่อสิ่งพมิพ ์คอื เพื่อน/คนรู้จัก สถานที่ใช้

บริการ สื่อสิ่งพมิพ ์คอืบ้าน/ ที่พัก สาเหตุที่เลือกใช้สื่อสิ่งพมิพ ์คอื สามารถอ่าน/ เลือกใช้ได้ทุก

ที่ ทุกเวลา และพฤติกรรมการบริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ใช้ในการสืบคน้ขอ้มูล และผู้ที่มี

อิทธิพลต่อการใช้บริการสื่อ อิเล็กทรอนิกส์  คือ เพื่อน/คนรู้จัก  สถานที่ ใช้บริการสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ คอื บ้าน/ ที่พัก สาเหตุที่เลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

สอดคล้องกับ ข่ายค า  สุวรรณพินท์ (2546:54-58) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มี

ผลต่อความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลังศึกษาอยู่

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ช้ันปีที่ 1 มีภูมิล าเนาอยูใ่นจังหวัดเชียงใหม่ มรีายได้

ต่ ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน และมีเครื่องคอมพวิเตอร์ในบ้าน หรือที่พักอาศัย ซ่ึงเป็นสถานที่ที่

นักศึกษาใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นประจ ามากที่สุด มีระยะเวลาในการการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย

กวา่ 1 ปี มช่ีวงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง 9.00-1.600 น. ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 

ต่อสัปดาห์ คือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือนเท่ากับ 100-

200 บาทต่อเดือน บริการจากอินเตอร์เน็ตที่ใช้เป็นล าดับแรกคอืจดหมายอิเลคทรอนิคส์ และ

ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาล าดับแรกคือ

ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและสะดวกในการติดต่อ ส่วนของเอกชน คือ ราคาต่อช่ัวโมงถูกเป็น

ล าดับแรก และ ยุพา  แสงทอง (2550:66–67) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวจิัย เรื่อง “พฤติกรรมการ

บริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง” ผล

การศึกษาวจิัยพบวา่  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายในการบริโภคเพ่ือติดตามขา่วสาร

เหตุการณ์ร้อยละ 69.40 การศึกษาค้นคว้าร้อยละ 69.1 ความสนุกเพลิดเพลินร้อยละ 57.40 

เหตุผลที่บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางร้อยละ 

79.60 สามารถค้นหา และบริโภคได้ตลอด 24 ช่ัวโมงร้อยละ 60.40 มีจ านวนมากและ

หลากหลายร้อยละ 35.5 นักศึกษาส่วนใหญ่บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคูก่ับสื่อสิ่งพมิพร์้อย

ละ 75.50 โดยด าเนินการด้วยตนเองทุกครั้งร้อยละ 34.70 ซ่ึงแต่ละครั้งใช้เวลาบริโภคสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์คือ เวลาเย็น หลังเลิกเรียน / เลิกงานร้อยละ 43.80 เวลาพักกลางวันร้อยละ 

33.20 โดยบริโภค 1–2 ครั้ง / สัปดาห์ร้อยละ 35.10 นักศึกษาศูนย์นอกมหาวิทยาลัย มี

ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ปีร้อยละ 41.50 มีประสบการณ์ในการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3 ปีร้อยละ 39.30 เครื่องมืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้เป็น

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลร้อยละ 61.50 โทรศัพท์มือถือร้อยละ 48.10 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คร้อย

ละ 34.80 ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริโภค ได้แก่  ข้อมูลข้าวสารทางเวิลด์ไวด์เว็บร้อยละ 

83.50 ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ร้อยละ 23.7 หนังสือพมิพ์ออนไลน์ 20.70 โดยมีจุดมุ่งหมายใน

การบริโภคเพื่อการศึกษาค้นคว้าร้อยละ 85.90 ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ร้อยละ 62.20 

ความสนุกเพลิดเพลิน 55.60 เหตุผลที่บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะ สะดวก รวดเร็ว ไมต่้อง 

เสียเวลาเดินทางร้อยละ 80.70 สามารถค้นหาและบริโภคได้ตลอด 24 ช่ัวโมงร้อยละ 68.1 มี

จ านวนมากหลากหลายร้อยละ 48.90 นักศึกษาส่วนใหญ่บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับสื่อ

สิ่งพิมพ์ร้อยละ 48.50 โดยด าเนินการด้วยตนเองทุกครั้งร้อยละ 70.7 สถานที่ที่นักศึกษาใช้

บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ ที่ท างานร้อยละ 57 ที่บ้านร้อยละ 48.90 ซ่ึงแต่ละครั้งใช้เวลา

บริโภคน้อยกวา่ 1 ช่ัวโมงร้อยละ 43 ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมงร้อยละ 37.80 ช่วงเวลาที่นักศึกษา

ใช้บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอื เวลาพักกลางวันร้อยละ 34.80 เวลาเย็น หลังเลิกเรียน / เลิก

งานร้อยละ 32.60 โดยบริโภค 1–2 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 48.10  

 ฉะนั้น สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีความสะดวกและสามารถใช้ได้ทุกสถานที่รวมทั้งที่

บ้าน เยาวชนสามารถนิยมใช้ในห้องส่วนตัว และในบ้านของตัวเอง เพราะความเป็นส่วนตัว ส่วน

การใช้ที่โรงเรียนและบรกิารของโรงเรียน หรือใช้ในที่ท างาน เพราะสถาบันการศึกษาส่วนมากมี

การติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเยาวชนเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย หาก

เยาวชนไม่มีการติดตั้งรับ เช่ือมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่สถาบันการศึกษา เยาวชนก็

จะไปรับบริการจากร้านอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นของเอกชน 

 

  5.2.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์

เพ่ือ การบริโภคสื่อและข่าวสาร 

   เยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่มีพลังตัวตน คือ ความตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีพลังครอบครัว มีครอบครัวที่

อบอุ่น มีสถาบันการศึกษาช่วยอบรมสั่งสอน มีความม่ันคงทางอารมณ์  มีกัลยาณมิตร มี

ศาสนา (พระสงฆ์) ชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีช่วยอบรม ขัดเกลา มีหลักการพิจารณา
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แบบโยนิโสนิการ องคป์ระกอบที่กล่าวมาทั้งหมด ล้วนเป็นปัจจัยเกือ้หนุนซ่ึงกันและกัน และ

เป็นปัจจัยส่งเสริมในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยนืตามแนวพุทธใน

ทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2539:75, 171-172,180-182)  กระบวนการพัฒนา

คนตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตของคนทั้งด้าน

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เป็นปัจจัยหลักในการประสานและการบูรณาการระบบ

ความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขร่วมกัน ระหว่าง บุคคล สังคม 

และสภาพแวดล้อมอันหมายถึงธรรมชาติให้ด ารงอยู่ได้ด้วยดีอย่างเกื้อกูลต่อเนื่องเสมอ 

เรื่อยไป  การพัฒนาที่ยังยืนต้องให้ความส าคัญที่สุดกับเรื่องการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง ซ่ึง

ระบบการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย 3 ด้านของการด ารงชีวิตมนุษย ์คอื พฤติกรรม จิตใจ 

และปัญญา ซ่ึงมคีวามสัมพันธ์อาศัยกันและกันและส่งผลตอ่กัน บุคคลต่าง ๆ  เช่น ผู้ปกครอง 

ครู อาจารย์ เพื่อน (กัลยาณมิตร) และโดยเฉพาะ พระสงฆ์ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

เยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางพฤติกรรม ร่างกาย และจิต ดังที่ ประเวศ วะสี (2530:13-

30) ได้ให้กล่าวไว้วา่ มนุษยแ์ม้จะมีความต้องการในด้านวัตถุเพื่อมาบริโภคใช้สอย จนลืมนึก

ถึง หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา และไม่น ามาปฏิบัติ จึงก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวกัน

มากยิ่งขึ้น ถ้าคนเราขาดที่พึ่งทางใจแล้วก็ยากจะพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ในเรื่องอื่นๆ 

เพราะไม่มีมนุษยธรรมนั้นเอง อีกอยา่งหนึ่งพระสงฆ์ก็ควรที่จะช่วยดูแล เอาใจใส่ต่อศาสนิก

ชนของตน เพราะเป็นศูนย์กลางในการน าพาชาวบ้านให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เป็น

อยา่งดี …….เพราะ พระสงฆน์อกจากจะเป็นผู้เรียนรู้พุทธธรรมแล้ว ยังเป็นที่เคารพนับถือของ

ประชาชนอีกด้วย ดังนั้น พระสงฆ์จึงควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา”  ภัทรพร สิริกาญจน 

(2531:1) ได้กล่าวย้ าให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาอีกว่า สังคมไทย เป็นสังคมที่

อาศัยหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา มาเป็นเวลานานแล้ว กระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรม

และอารยะธรรม แต่หลังจากประเทศไทยไดพ้ัฒนาประเทศไปตามประเทศที่เจริญในด้านวัตถุ 

โดยหันหลังให้แก่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังคมไทยจึงมีมลภาวะและสัญญาณแห่ง

ความเสื่อมก่อตัวข้ึนทุกขณะ ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึน้และเพิ่มทวขีึ้นอยา่งรวดเร็ว ในปัจจุบัน

นี้เป็นเครื่องแสดงว่า สังคมไทยจ าเป็นต้องน าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาสังคมอย่างเร่งด่วน 

เพื่อให้รอดพน้จากความพนิาศทางศีลธรรม เพื่อให้สมาชิกของสังคมได้พัฒนาในทุกด้าน และ
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มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข  สอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (2537:75-81)ได้กล่าวถึงการพัฒนาไว้

ว่า มีอยู่ 4 ด้าน คือ (1) พัฒนาด้านกาย ได้แก่ ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพลานามัย

สุขภาพดี  (2) พัฒนาด้านศีล ได้แก่ ท าให้คนในสังคมมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มี

ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ดี รวมทั้งมีความสุจริตทั้งทางกาย วาจา และอาชีวะ  (3) พัฒนาด้าน

จิตใจ ได้แก่ ฝึกจิตให้มีคุณภาพดี ให้มีสมรรถภาพดี และให้มีสุขภาพจิตดี  (4) พัฒนาด้าน

ปัญญา ได้แก่ ฝึกอบรมปัญญาให้รู้ให้เข้าใจ มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือตรง

ตามที่มันเป็น ต้องฝึกปัญญาทั้งในแง่ที่ท าให้กระบวนการคิดการรับรู้ไม่ให้กิเลส เช่น โลภะ 

โทสะ โมหะ เข้าครอบง า ท าให้เป็นการคิดที่ไม่มีอคติด้วยการใช้โยนิโสมนสิการพจิารณาให้

เห็นจริงด้วยปัญญา ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแต่ละองค์ประกอบเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซ่ึงกัน

และกันในการพัฒนา ปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ช าเรือง วุฒิจันทร์. (2524: 76-77) ที่ว่า การปลูกฝัง และหล่อหลอมให้เด็ก

นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมครบถ้วน สมควรตามความมุ่งหมายของการศึกษาใน

แผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องมีการด าเนินการให้ครบถ้วนทั้งระบบ ทั้งนอกโรงเรียน และใน

โรงเรียน จะยกภาระให้แก่โรงเรียน หรือสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แนวทางวิธีการ

ตลอดจนหัวขอ้ธรรมหรอืสังกัปของคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ์ก็จะต้องตรงกันทั้งสังคม

นอกโรงเรียนและในโรงเรียนด้วย แหล่งหล่อหลอมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนนักศึกษา โดย

ส่วนรวมมีดังนี้ 

   1) บิดามารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแระที่ท าการปลูกฝังหล่อ

หลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรม และจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัว และ

ต้องท าหน้าที่นี้ต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับต่างๆ อยูแ่ล้วก็ตาม 

นักการศึกษาได้ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงดูเด็กแบบต่างๆ ต่อความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเด็กปรากฏวา่เด็กที่ได้รบัความรักจากการลีน้งดูมาก มีลักษณะความรับผิดชอบ

วินัยทางสังคมและความเอื้อเฟื้อสูงกว่าเด็กที่ได้รับความรักจากบิดมารดา หรือผู้ปกครอง

น้อย เด็กที่ถูกเลีย้งดูแบบควบคุมมากจะมีลักษณะ เช่ือฟัง สุภาพ เอื้อเฟื้อ แต่มีลักษณะขี้อาย 

เก็บตัว ใจน้อย และชอบพึ่งพาผูใหญสวนเด็กที่เลี้ยงดูแบบควบคุมนอยไมเช่ือฟงไมมีความ
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รับผิดชอบและ ขาดสมาธิ เด็กที่ถูกเลีย้งดูแบบให้เหตุผลเป็นเดกที่ไมก้าวร้าวรูจักรับผิดชอบ

ช่ัวดีรูสึกละอายเม่ือทาผิด  

   2) ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว เปนผู้ที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝัง

และหลอหลอมจริยธรรมใหแกเด็กในครอบครัวเชนเดียวกันโดยปกติเด็กจะเรียนรูเจตนาเชิง

จริยธรรมจากผู้ใหญด้วยการสังเกตละเลียนแบบมากกวาที่จะไดมาจากการฟังค าสั่งของผู้

ใหญโดยตรง ถาหากผูใหญเปนผูที่มีลักษณะเดนเปนที่ยกยองบูชาแก่เด็กมา เด็กมีแนวโน้ม

เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญขึ้นมาเทานั้น  

   3) เพื่อน ๆ ของเด็กเปนผูมีบทบาทส าคัญในการก าหนดคานิยมทางคุณธรรม 

และ จริยธรรมบางอยางใหเด็กไดรับรู รับไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดพฤติกรรมคลายตามเพื่อนๆ ได

โดยเฉพาะในวัยรุนการท าอะไรตามเพื่อนจะเห็นไดชัดที่สุด การเรียนรูเชิงจริยธรรมของเด็ก 

มิใชมาจากเพื่อนเพียงฝายเดียวแตยังไดมาจากการไดกระท ากิจกรรมรวมกัน การเขาใจกัน

และกันในระหวางเด็กวัยเด็กเดียวกันเองดวย ซ่ึงเพื่อนๆ ดังกลาวนี้รวมทั้งเพื่อนในโรงเรียน

และ นอกโรงเรียนดวย  

   4) พระสงฆหรือผูน าทางคุณธรรมและจริยธรรมในหมูบาน ต าบลหรืออ าเภอ 

หรือ ทองถิ่นที่เด็กนักเรียนอยูน่ั้น เปนที่เคารพนับถือของผู้ใหญใ่นสังคมนัน้ และได้มอบใหเป็น

ผูอบรม สั่งสอนดานจริยธรรมแกประชาชนทั้งเด็กและผูใหญ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระ

สงฆหรือ ผูน าทางศาสนาในทองถิ่นนั้น มีอิทธิพลตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก

นักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นนั้นด้วย 

   5) สื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนทุกรูปแบบในปจจุบันนีมี้บทบาทส าคัญยิ่ง ตอการ

ปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงเจตนา คานิยมตลอกจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาชน 

นักเรียน นักศึกษา หนังสือพมิพ วิทยุ โทรทัศนตลอดไปถึงภาพยนตร บทเพลง หนังสืออาน

เป็นทั้ งเครื่องปลูก ฝง คานิยมทางคุณธรรม ใหแกเ ด็กและเยาวชนทุก วัย และ ใน

ขณะเดียวกัน ถาสิ่งเหลานี้ไมไดรับความสนใจดานที่ชวยปลูกฝงความมีจริยธรรมที่ดี แก

เยาวชนแลว ยังอาจเปนเครื่องมือท าลนหรือขวางกั้นการปลูกฝงหลอหลอมให เด็กนักเรียน

นักศึกษาใหเป็นผู้คุณธรรมและจริยธรรมที่งดงามไวด้้วย 
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   6) โรงเรียนหรือสถานศึ กษาซ่ึงรวมอยู ถึ งการจัดสิ่ งแวดล อมและ

สภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา การบริหารและการใหบริการตางๆ ในสถานศึกษาการ        

เปนตัวอยางที่ดีงามของครู อาจารย การเรียนการสอนวชิาตาง ๆ ตามหลักสูตรการเรียนการ

สอนวชิาการที่เกี่ยวกับจริยศกึษา โดยเฉพาะการจัดการกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษาในการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนั้น ใชวิธีการ หลอหลอมดังที่กลาวมาในขางตนดวยวิธีการใช

นิทานวรรณคดี หรือ ขาวสารจากชีวิตจริง การใช้วีดีทัศน ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง 

ภาพนิ่ง แผนโปรงใสการอธิบาย การเทศนา การตักเตือน การสนทนา การยกยองสรรเสริญ 

การชมเชย การแกไขและวจิารณ์ข้อบกพรอง 

  โดยสรุปสามารถกล่าวได้ว่า เยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มีพลัง

ครอบครัว พลังการศึกษา พลังชุมชน เพื่อน (กัลยาณมิตร) และกิจกรรมที่เข้มแข็ง มีบริบท

ทางครอบครัวที่สมบูรณ์ ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความสุขท่ีได้อยูก่ับครอบครัว และพอ่แม่ 

ผู้ปกครอง ตลอดจนครู อาจารย ์และผู้น าชุมชน ตลอดถึง พระสงฆ์ เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ

ในด้านการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได้ประพฤติปฏิบัติตาม อีกทั้งยังส่งเสริม

สนับสนุนเยาวชนในทางที่ถูกต้อง ให้เยาวชนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้และวางตนได้

ถูกต้องเหมาะสม มีความม่ันคงทางอารมณ์ และส าคัญยิ่งไปกวา่นั้น ผู้ปกครอง ครู อาจารย ์

และบุคคลในชุมชนท าหน้าที่เป็นกัลยาณมติรให้กับเยาวชน 

  

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

   1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้องการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้น าชุมชน ตลอดถึงพระสงฆ์ เพื่อการ

ด าเนินการจัดการได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

   2) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และพระสงฆ์ก าหนด

แผนการพัฒนา รวมทั้งกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคง

ทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสาร 
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   3) การอบรมหรือปลูกฝังเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาง

อารมณ์ ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการย้ าเตือนเยาวชนให้

ตระหนักและมีสติตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปริบททางสังคม พร้อมทั้งความก้าวหน้า

ของสื่อต่าง ๆ ที่เยาวชนรับในชีวิตประจ าวัน 

   4) เยาวชนในท้องถิ่นมคีวามพร้อมในการเรียนรู้และการพัฒนา การเปิดโอกาส

ให้เยาวชนเหล่านั้นได้เรียนรูเ้พิ่มเติม และได้รับการส่งเสรมิพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

มีความม่ันคงทางอารมณ์  โดยการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

จะท าให้เยาวชนในท้องถิ่นมี มีภูมิคุ้มกัน และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง เยาวชนในชุมชน 

จะมีความเขม้แข็ง สามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

   1) ควรท าวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อ

และขา่วสารของเยาวชน 

   2) ควรท าวิจัยเรื่องการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการรู้ทันสื่อและ

บริโภคสื่อ และขา่วสาร เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น 

   3) ควรท าวิจัยเรื่อง กระบวนการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง

ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสารส าหรับเยาวชน 




