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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพ่ือทดสอบความตรงเชิงสอดคลอง (Convergent validity) 

ของแบบวัดการใชอินเทอรแเน็ตฉบับภาษาไทย (T-IDS) กับแบบวัดอินเทอรแเน็ตมาตรฐานที่ใช        
อยางแพรหลายในปใจจุบันสองฉบับ คือ แบบวัด Young‖s Diagnostic Questionnaire (YDQ) และ
แบบวัด Internet Addiction Test (IAT) เก็บขอมูลกับผูเขารวมวิจัยจํานวน 90 คน ที่มีอายุระหวาง 
18-25 ปี และกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป แบบวัด T-IDS แบบวัด YDQ และแบบวัด IAT ผลการวิจัยพบวา แบบวัด T-IDS มีความตรง 
เชิงสอดคลองกับแบบวัด YDQ เป็น .648 (ระดับคอนขางสูง) และมีความตรงเชิงสอดคลองกับแบบวัด 
IAT เป็น .798 (ระดับสูง) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงถึงหลักฐานที่สนับสนุนคุณภาพ         
ดานความตรงของแบบวัด T-IDS ที่สามารถใชเป็นทางเลือกในการประเมินการติดอินเทอรแเน็ตได
เชนเดียวกับแบบวัดมาตรฐานที่ใชกันอยูในปใจจุบัน 
 

ค าส าคัญ ความตรงเชิงสอดคลอง การติดอินเทอรแเน็ต แบบวัดการติดอินเทอรแเน็ต 
 

Abstract 
 This study aimed to test the convergent validity of the Thai-Internet 
Dependency Scale (T-IDS) with the standard Internet Addiction tools, i.e. the Young‖s 
Diagnostic Questionnaire (YDQ) and the Internet Addiction Test (IAT).  Participants 
were 90 undergraduate students whose age ranged from 18 to 25 years old. Research 
instruments were demographic questionnaire, T-IDS, YDQ and IAT. The finding 
revealed that the T-IDS showed convergent validity with the YDQ at .648 (relatively 
high) and convergent validity with the IAT at .798 (high), respectively. These findings 
provide preliminary evidence for the quality of the T-IDS that can be used as an 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง email address:-manika_w@yahoo.com 
2 อาจารยแ มหาวิทยาลัยรามคําแหง email address:-pakawan.nan@gmail.com 
3 อาจารยแ มหาวิทยาลัยรามคําแหง email address:-nuchchamon.io@gmail.com 



452 
     การประชุมวชิาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวทิยาประจําปี พ.ศ. 2561: “หลากหลายอยํางกลมกลนืในมมุ (มอง) จิตวทิยา” 

        Thailand National Conference on Psychology 2018  (TNCP 2018):  Harmony Diversity in Psychology Perspective 

 

alternative tool to assess Internet addiction as well as previous standard 
measurement.  
 

Keywords Convergent validity, Internet dependency/Internet addiction, Internet 
dependency scale /Internet addiction scale 

 

บทน า 
 อินเทอรแเน็ตเป็นเครื่องมือสําคัญในชีวิตประจําวันที่ชวยใหการดําเนินชีวิตงายขึ้นในทุกดาน 
จากรายงานสถิติของ Internet World Stats (2018) พบวา ปใจจุบันมีผูใชอินเทอรแเน็ตทั่วโลกมากถึง 
4,000 ลานคนและหากแบงตามทวีปพบวาทวีปเอเชียมีจํานวนผูใชงานสูงสุดคิดเป็น 48.7% สําหรับ
สถานการณแในไทย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ (2560) รายงานวามีคนไทยใช
อินเทอรแเน็ตเป็นเวลาเฉลี่ยสูงสุดถึง 9 ชั่วโมง 38 นาทีตอวัน เป็นอันดับหนึ่งของโลก และกลุมอายุที่ใช
อินเทอรแเน็ตตอวันสูงสุด คือ Gen Y (อายุ 20-34 ปี) และ Gen Z (อายุ 16-19 ปี) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จํานวนผูใชงานอินเทอรแเน็ตที่อยูในกลุมวัยรุนหรือวัยเรียน ซึ่งเป็นชวงอายุที่เติบโตมาพรอมกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีทักษะการใชงานเทคโนโลยีสูงและเรียนรูไดเร็ว อยางไรก็ตาม ผลจาก
การศึกษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ พบวา วัยรุนหรือวัยเรียนมีพฤติกรรมการใชอินเทอรแเน็ต
ทํากิจกรรมออนไลนแที่หลากหลาย แตสวนใหญไมใชกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน นําไปสู         
การใชงานอยางไมเหมาะสมและใชงานมากเกินไป (ภัทริกา วงศแอนันตแนนทแ, 2557) จนเกิดเป็นปใญหา
ดานพฤติกรรมการติดอินเทอรแเน็ต (Liu & Potenza, 2007, Young, 2013) 

การติดอินเทอรแเน็ต (Internet Addiction หรือ IA) ยังไมมีนิยามหรือเกณฑแวินิจฉัยที่เป็น
สากล สวนใหญแลวผูวิจัยจะใหนิยามตามขอบเขตการวิจัยนั้นๆ และเรียกดวยคําที่แตกตางกันไป เชน 
Internet Addiction (Goldberg, 1995 อางใน Salicetia, 2015; Young, 1996; Chen, et al., 
2003), Internet Dependency (Wang, 2001), Problematic Internet Use (Liu & Potenza, 
2007) เป็นตน โดยนิยามและเกณฑแวินิจฉัยของการติดอินเทอรแเน็ตอางอิงจาก 4 แนวคิดใหญ ไดแก 
เกณฑแวินิจฉัยโรคติดสารเสพติดจาก DSM-IV (Young, 1998) เกณฑแวินิจฉัยโรคติดการพนัน       
จาก DSM-IV และ DSM-IV-TR (Young, 1996; Chen et al., 2003) เกณฑแการติดเทคโนโลยี 
(Griffiths, 1995) และเกณฑแวินิจฉัยโรคการติดเกมอินเทอรแเน็ตจาก DSM-5 โดยในงานวิจัยครั้งนี้       
ใชคําเรียกการติดอินเทอรแเน็ตวา “Internet Dependency” และนิยาม “การติดอินเทอรแเน็ตวา       
เป็นปใญหาเชิงพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของการความตองการใชอินเทอรแเน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ 
หมกมุน ใชงานอยางหนัก มีความลําบากในการหยุดหรือควบคุมการใช เมื่อหยุดหรือเลิกใชจะเกิด
อาการถอน การใชงานอินเทอรแเน็ตชวยหลีกเลี่ยงอารมณแทางลบ และสงผลเสียสุขภาพ ตลอดจน        
การทําหนาที่ดานการเรียน การงาน การสรางสัมพันธภาพ หรือการใชชีวิตประจําวัน” (Griffiths, 
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1995; Young, 1996; Chen, et al., 2003; American Psychiatric Association, 2013; 
Wisesathorn, 2017)  
 การวัดการติดอินเทอรแเน็ตเป็นประเด็นที่สําคัญและกําลังไดรับการศึกษาวิจัยจากทั่วโลก      
การประเมินไดวาบุคคลติดอินเทอรแเน็ตหรือไม ระดับใด สงผลตอการทําหนาที่ของบุคคลนั้น          
อยางไรบาง นับเป็นขอมูลสําคัญที่นําไปสูการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมชวยเหลือไดตรงตาม       
ความตองการ (Griffiths, 1995; Liu & Potenza, 2007) เชน การชวยเหลือแบบ Cognitive-
Behavior Therapy สําหรับการติดอินเทอรแเน็ต หรือ CBT-IA เป็นตน (Young, 2013) ในปใจจุบัน    
ไดมีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินการติดอินเทอรแเน็ตจากผูวิจัยทั้งในและตางประเทศ เครื่องมือ
ฉบับที่เป็นมาตรฐานและถูกนําไปใชอยางแพรหลาย ไดแก แบบวัด Young‖s Diagnostic 
Questionnaire หรือ YDQ (Young, 1996), แบบวัด Internet Addiction Test หรือ IAT (Young, 
1998), แบบวัด Chen Internet Addiction Scale หรือ CIAS (Chen et al., 2003)                 
สวนในประเทศไทยมีการพัฒนาแบบวัด Game Addiction Screening Test หรือ GAST (กรม
สุขภาพจิต, 2558) ตลอดจนการพัฒนาแบบวัดการติดอินเทอรแเน็ตและติดเกมอินเทอรแเน็ตฉบับอ่ืน
ตามขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนั้นๆ  

หนึ่งในการพัฒนาแบบวัดอินเทอรแเน็ตสําหรับวัยรุนไทย คือ แบบวัด Thai-Internet 
Dependency Scale หรือ T-IDS โดยขอคําถามของแบบวัดฉบับนี้ พัฒนาขึ้นตามเกณฑแวินิจฉัยโรค
การติดเกมอินเทอรแเน็ตของ DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) ซึ่งเป็นเกณฑแ
วินิจฉัยที่มีความเป็นปใจจุบันและมีเนื้อหาใกลเคียงกับรูปแบบการการติดอินเทอรแเน็ตมากที่สุด 
เพียงแตไมจํากัดเฉพาะกิจกรรมแบบเกมอินเทอรแเน็ตเทานั้น แตครอบคลุมกิจกรรมบนอินเทอรแเน็ต       
ที่หลากหลาย สอดคลองกับพฤติกรรมที่พบในวัยรุนไทยโดยทั่วไป (ภัทริกา วงศแอนันตแนนทแ, 2557) 
โดยการพัฒนาแบบวัด T-IDS มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางแบบวัดการติดอินเทอรแเน็ตที่มีขอคําถาม
สอดคลองกับพฤติกรรมของคนไทย ขอคําถามและองคแประกอบของแบบวัดฉบับนี้ ไดจาก           
การเก็บขอมูลกับผูเขารวมวิจัยที่เป็นนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี จํานวน 422 คน นํามาวิเคราะหแ
องคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ทําใหไดขอคําถามจํานวน 32 ขอ วัด
องคแประกอบของการติดอินเทอรแเน็ต 6 ดาน ไดแก (1) การหมกมุนใชงานอยางหนักและไมสามารถ
ควบคุมการใชได (Excessive and Uncontrollable use) (2) เมื่อตองหยุดหรือลดการใชจะเกิด
อาการถอนและมีความตองการใชงานมากขึ้นเรื่อยๆ (Withdrawal and Tolerance) (3) สงผลเสีย
ตอการทําหนาที่และสัมพันธภาพ (Loss of Function and Relationship) (4) ใชอินเทอรแเน็ตเพ่ือ
หลีกเลี่ยงอารมณแทางลบ (Reliving Negative Mood) (5) กอใหเกิดอาการทางกาย (Physical 
Symptoms) และ (6) ปใญหาพฤติกรรมอ่ืน ๆ (Other Relevant Behaviors) ทั้งนี้ แบบวัด         
T-IDS อยูระหวางการพัฒนาเครื่องมือใหมีความเป็นมาตรฐานและการกําหนดคา Cut-Off Score      



454 
     การประชุมวชิาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวทิยาประจําปี พ.ศ. 2561: “หลากหลายอยํางกลมกลนืในมมุ (มอง) จิตวทิยา” 

        Thailand National Conference on Psychology 2018  (TNCP 2018):  Harmony Diversity in Psychology Perspective 

 

ซึ่งในเบื้องตน ไดเผยแพรขอคําถามและรายงานคุณสมบัติทางจิตวิทยา (Psychometric Properties) 
ครั้งแรกในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปรแ (Wisessathorn, 2017) 

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคแเพ่ือทดสอบความตรงเชิงสอดคลอง (Convergent 
Validity) ของแบบวัดT-IDS กับแบบวัดการติดอินเทอรแเน็ตที่ใชอยางแพรหลายสองฉบับ คือ แบบวัด 
YDQ (Young, 1996) และแบบวัด IAT (Young, 1998) หากคะแนนที่ไดมีความสัมพันธแกันสูง จะเป็น
หลักฐานที่สนับสนุนคุณภาพดานความตรงของแบบวัด T-IDS ที่สามารถใชเป็นทางเลือกใน              
การประเมินการติดอินเทอรแเน็ตไดเชนเดียวกับแบบวัดมาตรฐานที่ใชกันอยูในปใจจุบัน 
 

วิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ในงานวิจัยนี้  ผู เขารวมวิจัยเป็นวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี พิจารณา       
ขนาดกลุมตัวอยางจาก 2 กรณี ไดแก กรณีที่หนึ่ง พิจารณาจํานวนกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดที่เหมาะสม

สําหรับการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางสองตัวแปร เมื่อกําหนดคา Power เป็น 0.90 (หรือ β เป็น 
0.10) และคาความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I error) เป็น .05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่นอยที่สุด 
คือ 37 คน (Bujang & Baharum, 2016) และกรณีที่สอง พิจารณาจํานวนกลุมตัวอยาง                
โดยเทียบเคียงกับการศึกษาเพ่ือหาความตรงของแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาฉบับ อ่ืน               
การทดสอบความตรงระหวางแบบทดสอบ Bender Gestalt-II กับแบบทดสอบ VMI 4-R เก็บขอมูล
กับผูเขารวมวิจัย 75 คน (Brannigan& Decker, 2003) สวนการศึกษากับผูเขารวมวิจัยที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง เชน ความตรงของแบบทดสอบ Tower of London กับแบบทดสอบ Trail Making 
Test และแบบทดสอบ Stroop Color and Word Test ในผูปุวยพารแกินสัน เก็บขอมูลกับ           
ผูเขารวมวิจัย 37 คน (Culbertson & Zillmer, 2005) ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงกําหนดขนาด  
กลุมตัวอยางเป็น 90 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะหแความสัมพันธแ และใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยระบุเกณฑแคัดเขา ไดแก (1) มีอายุระหวาง 18-25 ปี              
(2) กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (3) เป็นผูที่การรับรูระดับการใชอินเทอรแเน็ตของตนเองวา        
อยูในระดับคอนขางมาก หรือมีจํานวนชั่วโมงการใชอินเทอรแเน็ตมากกวา 8 ชั่วโมง/วัน และ (4) ยินดี
เขารวมการวิจัย 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับนี้ มีทั้งหมด 4 ฉบับ ไดแก  

1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เป็นขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรแของ
ผูเขารวมวิจัย ไดแก เพศ อายุ อายุที่ใชอินเทอรแเน็ตครั้งแรก จํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรแเน็ต         
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เฉลี่ยตอวัน การรับรูระดับการใชอินเทอรแเน็ตของตนเอง ประเภทของกิจกรรมที่ใชในอินเทอรแเน็ต 
และอุปกรณแท่ีใชในการเชื่อมตออินเทอรแเน็ต 

2. แบบวัด Thai-Internet Dependency Scale (T-IDS) พัฒนาขึ้นโดย Wisessathorn 
(2017) มีวัตถุประสงคแเพ่ือวัดระดับการติดอินเทอรแเน็ตของวัยรุนไทย ขอคําถามพัฒนาตามเกณฑแ
วินิจฉัยโรคการติดเกมอินเทอรแเน็ตจาก DSM-5 และวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจไดขอคําถาม
ทั้งหมด 32 ขอ เป็นระดับมาตรวัดลิเคิรแท 4 ระดับ (1 คือ ไมบอย จนถึง 4 คือ เป็นประจําสม่ําเสมอ) 
วัดองคแประกอบของการติดอินเทอรแเน็ต 6 ดาน ไดแก (1) การหมกมุนใชงานอยางหนักและ            
ไมสามารถควบคุมการใชได (2) เมื่อตองหยุดหรือลดการใชจะเกิดอาการถอนและมีความตองการ       
ใชงานมากข้ึนเรื่อย ๆ (3) สงผลเสียตอการทําหนาที่และสัมพันธภาพ (4) ใชอินเทอรแเน็ตเพ่ือหลีกเลี่ยง
อารมณแทางลบ (5) กอใหเกิดอาการทางกาย และ (6) ปใญหาพฤติกรรมอ่ืน ๆ (Wisessathorn, 2017) 
เมื่อนํามาทดสอบกับผูเขารวมวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีคา          

ความสอดคลองภายใน (α) เทากับ .917 (ระดับสูง) และเมื่อนํามาทดสอบกับผูเขารวมวิจัยครั้งนี้ 

จํานวน 90 คน มีคาความสอดคลองภายใน (α) เทากับ .906 (ระดับสูง) 
3. แบบวัด Young‖s Diagnostic Questionnaire (YDQ) พัฒนาขึ้นโดย Young (1996)       

มีวัตถุประสงคแเพ่ือวัดระดับการติดอินเทอรแเน็ตในวัยรุนถึงผูใหญ ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ 
เลือกตอบแบบใช/ไมใช แบบทดสอบ YDQ ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในหลายวัฒนธรรม ในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแปลเป็นฉบับภาษาไทยและตรวจสอบความถูกตองของภาษาโดยผูเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา 
เมื่อนํามาทดสอบกับผู เขารวมวิจัยที่มีลั กษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน                    
มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (rKR-20) เป็น .583 (ระดับปานกลาง) และเมื่อนํามาทดสอบกับ          
ผูเขารวมวิจัยครั้งนี้ จํานวน 90 คน มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (rKR-20) เป็น .529 (ระดับปานกลาง) 

4. แบบวัด Internet Addiction Test (IAT) พัฒนาขึ้นโดย Young (1998) มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือวัดระดับการติดอินเทอรแเน็ตในวัยรุนถึงผูใหญ ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอ เป็นระดับมาตรวัด  
ลิเคิรแท 6 ระดับ (0 คือ ไมเคยเลย จนถึง 5 คือ ทุกครั้ง) แบบทดสอบ IAT ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย
ในหลายวัฒนธรรมเชนเดียวกัน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ไดแปลเป็นฉบับภาษาไทยและตรวจสอบ         
ความถูกตองของภาษาโดยผูเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา เมื่อนํามาทดสอบกับผูเขารวมวิจัยที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีคาความสอดคลองภายใน (α) เป็น .860 (ระดับสูง) และ

เมื่อนํามาทดสอบกับผูเขารวมวิจัยครั้งนี้ จํานวน 90 คน คาความสอดคลองภายใน (α) เทากับ .873 
(ระดับสูง) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ดําเนินการเก็บขอมูลกับผูเขารวมวิจัยที่มีคุณลักษณะตามเกณฑแการคัดเขา (ดังที่อธิบายไวใน

หัวขอ “กลุมตัวอยาง”) โดยอธิบายวัตถุประสงคแและวิธีวิจัยใหทราบกอนเก็บขอมูล ตลอดจน        
การรักษาความลับ ผูเขารวมวิจัยที่ตัดสินใจเขารวมหรือไมเขารวมเป็นไปโดยสมัครใจ  และไมสงผล  
ใด ๆ ตอสิทธิประโยชนแของผูเขารวมวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะหแขอมูลทางประชากรศาสตรแและระดับคะแนนจากแบบวัด T-IDS แบบวัด YDQ และ 
แบบวัด IAT ดวยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความตรงเชิงสอดคลองของแบบวัด T-IDS             
แบบวัด YDQ และแบบวัด IAT ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน  
 

ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ เสนอผลการวิจัยเป็น 3 สวน ดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้เข้าร่วมวิจัย  พบวา สวนใหญ             
เป็นเพศหญิง (รอยละ 76.4) อายุเฉลี่ยของผูเขารวมวิจัยทั้งหมดเป็น 21.75 ปี อายุเฉลี่ยที่ใช
อินเทอรแเน็ตครั้งแรกเป็น 11.62 ปี มีชั่วโมงการใชอินเทอรแเน็ตเฉลี่ย 8.03 ชั่วโมงตอวัน สวนใหญรับรู
วาตนเองวาคอนขางติดอินเทอรแเน็ต (รอยละ 49.4) หรือติดอินเทอรแเน็ตมาก (รอยละ 36)         
ประเภทของกิจกรรมที่ใชในอินเทอรแเน็ตมากที่สุดสามอันดับแรก ไดแก โซเชียลมีเดีย (รอยละ 89.9) 
กิจกรรมบันเทิง (รอยละ 71.9) และเกมออนไลนแ (รอยละ 36) โดยใชงานอินเทอรแเน็ตผานอุปกรณแ          
สมารแทโฟนมากที่สุด (รอยละ 89.9) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลทางประชากรศาสตรแของผูเขารวมวิจัย 

ลักษณะของผู้เข้าร่วมวิจัย n = 89 

เพศ (n, %)  
 ชาย  22 (24.4%) 
 หญิง 68 (75.6%) 
อายุ(ปี); mean (SD) 21.74 (SD=2.82) 
อายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรก (ปี); mean (SD) 11.63 (SD=2.93) 
จ านวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน (ชม./วัน); mean (SD) 8.02 (SD=3.94) 
การรับรู้ระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง (n, %)  
 ไมติดอินเทอรแเน็ตเลย 1 (1.1%) 
 นาจะติดอินเทอรแเน็ต 12 (13.3%) 
 คอนขางติดอินเทอรแเน็ต 44 (48.9%) 
 ติดอินเทอรแเน็ตมาก 33 (36.7%) 
ประเภทของกิจกรรมทีใ่ช้ในอนิเทอร์เน็ต ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (n, %) 
 โซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Instagram, Line 81 (90.0%) 
 กิจกรรมบันเทิง เชน ฟใงเพลง ดภูาพยนตรแ ดูซีรี่ ฯลฯ 65 (72.2%) 
 เกมออนไลนแ 33 (36.7%) 
 คนหาขอมูลไปเร่ือยๆ ไมเฉพาเจาะจง 26 (28.9%) 
 คนหาขอมูลที่สนใจ เชน การทาํอาหาร กีฬา รถยนตแ ฯลฯ 25 (27.8%) 
 ติดตามขาวสาร 19 (21.1%) 
 คนควาหาความรู/ขอมูลทางวชิาการ 17 (18.9%) 
 ธุรกิจออนไลนแ 9 (10.0%) 
 Email 8 (8.9%) 
 ติดตามความเคลื่อนไหวของดาราและคนดงั 8 (8.9%) 
 อื่นๆ เชน อานนิยาย การแตูนออนไลนแ 5 (5.6%) 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (n,%) 
 โทรศัพทแมือถือ/ สมารแทโฟน 81 (90.0%) 
 Notebook 9 (10.0%) 
 เครื่องคอมพิวเตอรแแบบ PC 10 (11.1%) 
 Ipad 2 (2.2%) 

 
 



458 
     การประชุมวชิาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวทิยาประจําปี พ.ศ. 2561: “หลากหลายอยํางกลมกลนืในมมุ (มอง) จิตวทิยา” 

        Thailand National Conference on Psychology 2018  (TNCP 2018):  Harmony Diversity in Psychology Perspective 

 

2. ระดับคะแนนจากแบบวัด T-IDS แบบวัด YDQ และแบบวัด IAT พบวา คะแนน    
จากแบบวัด T-IDS มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 60.23 (SD=13.95) จากคะแนนเต็ม 128 คะแนน โดย      
แตละองคแประกอบมีคะแนนเฉลี่ยดังแสดงใน ตารางที่ 2 ในขณะที่คะแนนจากแบบวัด YDQ           
มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 2.56 (SD=1.31) จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน จัดอยูในกลุมเสี่ยงตอการติด
อินเทอรแเน็ต และคะแนนจากแบบวัด IAT มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 31.09 (SD=13.40) จากคะแนนเต็ม 
120 คะแนน จัดอยูในกลุมใชงานเป็นเวลานานเกินไปแตยังพอจะควบคุมตนเองได ดังในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับคะแนนจากแบบวัด T-IDS, YDQ และ IAT(n=89) 

แบบวัด 
จ านวน

ข้อ 
ช่วง

คะแนน 
Min Max Mean (SD) 

แปลผล 

แบบวัด T-IDS 32 32-128 34 103 60.23 
(SD=13.95) 

แบบวัด T-IDS   
ยังไมแปลผล

คะแนนเนื่องจาก
อยูระหวางพัฒนา

ความเปน็
มาตรฐานของ
เครื่องมือและ

กําหนด cut-off 
score 

T-IDS: Factor 1 8 8-32 8 32 18.06 
(SD=5.42) 

T-IDS: Factor 2 7 7-28 7 25 12.42 
(SD=3.93) 

T-IDS: Factor 3 7 7-28 7 17 9.53 
(SD=2.59) 

T-IDS: Factor 4 3 3-12 3 12 6.70 
(SD=2.13) 

T-IDS: Factor 5 4 4-16 4 16 8.25 
(SD=2.83) 

T-IDS: Factor 6 3 3-12 3 11 4.98 
(SD=1.49) 

แบบวัด YDQ 8 0-8 0 7 2.56 (SD=1.31) เสี่ยงตอการติด
อินเทอรแเน็ต 

แบบวัด IAT 
 

20 0-120 3 66 31.09 
(SD=13.40) 

ใชงานนานเกินไป
แตพอจะควบคุม

ตนเองได 
หมายเหต:ุ    T-IDS: Factor 1= Excessive and uncontrollable use, T-IDS: Factor 2= Withdrawal and 

Tolerance,  T-IDS: Factor 3= Loss of function and relationship, T-IDS: Factor 4 = 
Reliving negative mood, T-IDS: Factor 5= Physical symptoms, T-IDS: Factor 6= other 
relevant behaviors. 
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3. ทดสอบความตรงเชิงสอดคล้องของแบบวัด T-IDS กับแบบวัด YDQ และแบบวัด IAT 
พบวา คะแนนรวมของแบบวัด T-IDS มีความสัมพันธแกับแบบวัด YDQ และแบบวัด IAT            
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางคะแนน T-IDS กับ YDQ 
เป็น .648 (ระดับคอนขางสูง) และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางคะแนน T-IDS กับ IAT          
เป็น .798 (ระดบัสูง) นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธแระหวางองคแประกอบรายดานของแบบวัด T-IDS 
กับคะแนน YDQ และ IAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความตรงเชิงสอดคลองของแบบวัด T-IDS กับแบบวัด YDQ และแบบวัดIAT 

ตัวแปร F1 F2 F3 F4 F5 F6 T-IDS YDQ IAT 

T-IDS: Factor 1 1         

T-IDS: Factor 2 .652** 1        

T-IDS: Factor 3 .511** .625** 1       

T-IDS: Factor 4 .236* .278* .329** 1      

T-IDS: Factor 5 .525** .416** .469** .291** 1     

T-IDS: Factor 6 .492** .445** .542** .190 .382** 1    

T-IDS: Total .866** .835** .775** .500** .693** .644** 1   

YDQ .489** .518** .558** .330** .500** .319** .648** 1  

IAT .637** .618** .729** .285** .497** .597** .798** .597** 1 

หมายเหต:ุ  *p-vale < .05,   **p-value < .01 
T-IDS: Factor 1= Excessive and uncontrollable use, T-IDS: Factor 2= Withdrawal and 
Tolerance, T-IDS: Factor 3= Loss of function and relationship, T-IDS: Factor 4= Reliving 
negative mood, T-IDS: Factor 5= Physical symptoms, T-IDS: Factor 6= other relevant 
behaviors. 
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อภิปรายผล  
ในงานวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลการวิจัยใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นแรก ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงความตรงเชิงสอดคลองของแบบวัด T-IDS  
กับแบบวัด YDQ (r=.648 ระดับคอนขางสูง) และความตรงเชิงสอดคลองของแบบวัด T-IDS กับ         
แบบวัด IAT (r=.798 ระดับสูง) ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 3) แมวาเครื่องมือทั้งสามฉบับจะ     
ใหนิยามของการติดอินเทอรแเน็ตแตกตางกัน ไดแก แบบวัด T-IDS นิยามจากเกณฑแวินิจฉัย          
โรคการติดเกมอินเทอรแเน็ตใน DSM-5 (Wisessathorn, 2017) ในขณะที่แบบวัด YDQ และ IAT       
มาจากเกณฑแวินิจฉัยโรคติดการพนันและโรคติดสารเสพติดใน DSM-IV และ DSM-IV-TR (Young, 
1996; 1998) แตอาจเป็นเพราะเกณฑแวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเหลานี้มีองคแประกอบที่ใกลเคียงกัน      
อยูมาก เชน การหมกมุนใชงานอยางหนัก ลําบากในการควบคุม เมื่อหยุดหรือเลิกจะเกิดอาการถอน 
ตองการใชมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลตอการสูญเสียสัมพันธภาพและการทําหนาที่ ความคลายคลึงกัน         
ขององคแประกอบการติดอินเทอรแเน็ตเหลานี้ ทําใหคะแนนรวมและคะแนนรายดานของแบบทดสอบ
ทั้งสามฉบับสัมพันธแกันในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บงชี้คุณภาพดานความตรงของ
แบบวัด T-IDS ที่สามารถใชเป็นทางเลือกในการประเมินการติดอินเทอรแเน็ตไดเชนเดียวกับ        
แบบวัดมาตรฐานที่ใชกันอยูกอน ทั้งนี้ การเลือกใชเครื่องมือฉบับใดควรพิจารณาควบคูไปกับ
คุณลักษณะของเครื่องมือฉบับนั้นๆ ดวย เชน อายุของผูรับการทดสอบที่เหมาะสม ระดับมาตรวัด 
วิธีการใหคะแนน (Scoring) และการแปลผลคะแนน (Score Interpretation) เป็นตน  
 ประเด็นที่สอง ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาผูเขารวมวิจัยมีชั่วโมงการใชอินเทอรแเน็ตโดยเฉลี่ย 
8.03 ชั่วโมงตอวัน และมีชั่วโมงการใชงานสูงสุดถึง 20 ชั่วโมงตอวัน (จํานวน 2 คน) อาจเป็นเพราะ
ปใจจุบันสามารถใชงานอินเทอรแเน็ตผานสมารแทโฟน ทําใหการใชงานอินเทอรแเน็ตเป็นเรื่องที่งาย 
สะดวกสบาย ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ, 2560) 
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวา กิจกรรมที่ผูเขารวมวิจัยใชงานผานอินเทอรแเน็ตสูงสุด 3 ลําดับ คือ โซเชียล
มีเดีย กิจกรรมบันเทิง และเกมออนไลนแ สอดคลองกับการวิจัยที่ผานมา ซึ่งพบวาวัยรุนสวนใหญ        
ใชอินเทอรแเน็ตทํากิจกรรมโซเซียลมีเดียหรือเพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก ในขณะที่การใชเพ่ือสืบคน
ขอมูลทางวิชาการมีนอย (ภัทริกา วงศแอนันตแนนทแ , 2557) นอกจากนี้ พบวาการรับรู                 
การติดอินเทอรแเน็ตของผูเขารวมวิจัยมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชั่วโมงการใชงานจริงและการรับรู
ของผูใชงานแตละคน ในผูใชบางรายมีชั่วโมงการใชงานอินเทอรแเน็ตสูงมากแตอาจรับรูและรายงานวา
ตนเองไมติดอินเทอรแเน็ต (Ling, et al., 2012; Öztürk & Özmen, 2016) ดังนั้น การศึกษา
พฤติกรรมการติดอินเทอรแเน็ตจึงจําเป็นตองพิจารณาท้ังสองประเด็นนี้ควบคูกันไปเสมอ 
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีขอจํากัดอยูบางประการ เชน (1) มีจํานวนกลุมตัวอยางไมมากนัก 
และสุมแบบเฉพาะเจาะจง เนนกลุมที่ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจสะทอนพฤติกรรมการใช
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อินเทอรแเน็ตของวัยรุนไทยไดไมครอบคลุมเทาที่ควร ดังนั้นการศึกษาในอนาคต ควรเพ่ิมขนาด          
กลุมตัวอยางและใชวิธีการสุมโดยอาศัยความนาจะเป็น เ พ่ือใหไดขอสรุปที่ เป็นตัวแทนที่ดี           
ของประชากร เชน กลุมตัวอยางท่ีมีความหลากหลายของอายุ สถานภาพทางสังคม กลุมที่อยูในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา เป็นตน (2) ในงานวิจัยนี้เนนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ    
ฉบับที่พัฒนาใหมดวยการทดสอบความตรงเชิงสอดคลองและรายงานความสอดคลองภายใน          
ดังนั้น การศึกษาในอนาคต ควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน          
การทดสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ความตรงเชิงสภาพ (Concurrent 
Validity) ความตรงเชิงพยากรณแ (Predictive Validity) ตลอดจนการทดสอบความเชื่อมั่น            
ของเครื่องมือดวยวิธีการอ่ืนๆ   
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําแบบวัด T-IDS ไปใชประโยชนแ จะพบวาผลจากการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นหลักฐานที่สนับสนุนคุณภาพดานความตรงของแบบวัด T-IDS ที่สามารถนํามาใชเป็นทางเลือก
หรือใชควบคูกับแบบวัดมาตรฐานตางประเทศที่ใชกันอยูในปใจจุบันได อยางไรก็ตาม การใช              
แบบวัด T-IDS ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูรับการทดสอบ เชน อายุ ภาษา บริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม เป็นตน  
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