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บทคัดย่อ
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้าถึงสือ่ ออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากทุกภาคส่วน
มุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยนวัตกรรมมากขึ้น ท�าให้พ่อแม่วัยแรงงานมุ่งท�างานมากและมีเวลาดูแลลูกในช่วง
วัยเรียนน้อยลง วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และ
มุมมองของพ่อแม่วัยแรงงาน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 36 คน และประชุม
กลุ่มย่อยกับตัวแทนผ่านออนไลน์พร้อมบันทึกเพื่อจัดท�าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดความจากบทสัมภาษณ์
ท�าการสังเคราะห์ประเด็นส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ บริบทของพ่อแม่ในการดูแลมีความส�าคัญและท้าท้าย ลักษณะ
การเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กวัยเรียน และปัญหาสุขภาพที่มีความแตกต่างในแต่ละด้าน
ผลการศึกษาพบว่าบริบทของพ่อแม่วัยแรงงานมีส่วนส�าคัญท�าให้เด็กวัยเรียนเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้น
ความเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน และการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีข้อจ�ากัดจะเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการเข้าถึง
สื่อออนไลน์ได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมุมมองพ่อแม่ให้ความส�าคัญในการดูแลและป้องกัน เนื่องจากหากเกิด
ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านหนึ่งจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพด้านอื่นตามมา อย่างไรหากไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนลักษณะการเข้าถึงสื่อออนไลน์มีผลต่อการดูแล
ปัญหาสุขภาพได้
ประโยชน์ที่ได้ถ้าส่งเสริมให้เข้าถึงอย่างเหมาะสมจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการควบคุม ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแล
และป้องกันปัญหาสุขภาพควรค�าถึงบริบทของพ่อแม่ ประโยชน์การเข้าถึงสือ่ ออนไลน์ และผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
ทุกด้านเป็นส�าคัญ
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Abstract
Health problems of school-aged children (SAC) who access online media in the Thailand 4.0
era are likely to increase as all sectors focus on driving more innovative activities. As a result,
working-age parents (WAPs) focus more on work and less time to care for their children during
school age. The objective of this qualitative research was to study the health problems of SAC
with access to online media and the perspectives of WAPs. Collection data through in-depth
interviews with 36 target groups, and a focus group with representatives via an online program with
recordings for easy data curation. Analyze data by the transcribed interviews to synthesize three
issues as follows. The parental context of care is important and challenging, how to access online
media of SAC, and the health problems are different in each dimension.
The study found that the context of WAPs played an important role in making SAC more
accessible to online media. Next, smartphone ownership and unrestricted Internet use by SAC will
increase the convenience and flexibility of accessing online media for a long time. Lastly, parents'
point of view is to focus more on care and prevention because if it affects the health problems
of SAC on one dimension, it will affect other health problems. However, if access to online media
tends to rise cannot be avoided, changes in online media access behavior can affect health care.
The benefit, if proper access is encouraged, would be a better choice than control. Those
involved in the care and prevention of health problems should refer to the context of their parents,
the benefits of accessing online media, and its impact on all aspects of health problems, of which
these are important.
Keywords: Health problems of school-aged children, Working-aged parents, Online media access,
Thailand 4.0
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ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
การเข้ า ถึ ง สื่ อ ออนไลน์ คื อ การที่ มี โ อกาสใช้
บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้เมื่อต้องการเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ (Mersereau, 2021) ยุคไทยแลนด์ 4.0
ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้
ได้ร้อยละ 95 (National Statistics Office, 2016)
ส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ต่อเนือ่ งทุกปี การใช้งานปีพทุ ธศักราช 2563 มีอตั ราเพิม่
ขึ้ น ประมาณ 2 เท่ า ของปี พุ ท ธศั ก ราช 2556 โดย
ประชาชนใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 11 ชั่วโมง 25 นาที
ต่อวัน และกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ใช้มากที่สุด เฉลี่ย
ประมาณ 12 ชั่ ว โมง 8 นาที ต ่ อ วั น (Electronic
Transactions Development Agency, 2020)
ประชากรไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 83.6
ในปีพุทธศักราช 2564 (Internetworldstats, 2015)
ก่อนหน้ามีการส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือนพบว่าเด็กและเยาวชนอายุอยู่
ระหว่าง 6-24 ปี มีการใช้งานประมาณ 16.8 ล้านคน
และใช้เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 79.91
ซึ่ ง มี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แบบ
สมาร์ทโฟน (smartphone) มากถึงร้อยละ 19.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ใช้วัย 75 ปีขึ้นไป (Research and
Consultancy institute, 2019) นอกจากนีม้ กี ารส�ารวจ
พฤติกรรมของเด็กอายุระหว่าง 8-12 ปี ในปีพทุ ธศักราช
2561 พบว่าเด็กไทยใช้อนิ เทอร์เน็ต 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง และใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่านสมาร์ทโฟนสูงที่สุดร้อยละ 73 (Thai Health
Promotion Foundation, 2018) ซึ่งปัจจุบันสมาร์ท
โฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวกและคล่องตัวสูงที่คน
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเข้าถึงสื่อออนไลน์ประเภทความบันเทิง
มากทีส่ ดุ เช่น การดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม (Bonnaire,
Phan, 2017)
กลุม่ เด็กวัยเรียนทีม่ อี ายุอยูร่ ะหว่าง 6-12 ปี เป็น
ช่วงวัยที่ก�าลังเจริญลังเติบโต มีพัฒนาการเร็วทั้งด้าน
สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความรูส้ กึ อยากรูอ้ ยากเห็น ชอบท้าทายและชอบเรียนรู้

กับสิ่งแปลกใหม่ สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ติดต่อกันได้
เป็นเวลานาน (Danylenko et al. 2021) ซึ่งพฤติกรรม
เกิดจากการเรียนรูข้ องเด็กวัยเรียนจากการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวเด็กวัยเรียนกับสิง่ แวดล้อม โดยทีส่ อื่ ออนไลน์
เป็นสิ่งแวดล้อมหรือตัวแบบที่ไม่มีชีวิตที่สามารถดึงดูด
ความสนใจได้ สอดคล้องกับกระบวนการดึงดูดความ
สนใจ (attentional process) ของทฤษฎีการเรียนรูท้ าง
สังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูราที่บอก
ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กสังเกตตัวแบบ แล้วตัวแบบ
นัน้ จะดึงดูดให้เด็กสนใจเลียนแบบได้ (Almeida, 2014)
แต่การเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มากเกินไปก็มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพได้ ข้อมูลปีพุทธศักราช 2561พบว่าเด็ก
ไทยมีโอกาสเสีย่ งภัยจากออนไลน์มากถึงร้อยละ 60 เมือ่
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 56 (Thai
Health Promotion Foundation, 2018) ซึง่ พฤติกรรม
ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าติดออนไลน์ ได้แก่ มีความต้องการ
อยากใช้ออนไลน์อยูต่ ลอดเวลา อยูน่ งิ่ เฉยได้ไม่นานทัง้ ที่
ไม่ว่างแต่ก็พยายามเข้าใช้งาน บางครั้งไม่มีความจ�าเป็น
ต้องเข้าถึงสือ่ ออนไลน์แต่เมือ่ รับรูว้ า่ ไม่มสี ญ
ั ญาณการให้
บริการอินเทอร์เน็ตจะเกิดอาการหงุดหงิด ซึมเศร้าหรือ
โมโหร้ายทันที (Tapruk et al., 2014)
ปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี จาก
การศึกษาในยุคสวีเดน 4.0 เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดย
ทั่วไป การเจ็บป่วยระยะยาวและคุณลักษณะทางสังคม
ไม่ได้มีความแตกต่างในกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง
7-15 ปี (Lindvall et al., 2021) แต่การศึกษาประเมิน
ปัญหาสุขภาพภายในโรงเรียนในประเทศอังกฤษของเด็ก
วัยเรียนกลุม่ นีจ้ ะเน้นให้ความส�าคัญด้านการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม อารมณ์และสุขภาพจิต (McDonald et al.,
2019) และในประเทศไทยมีการศึกษาการประเมิน
สุขภาพเด็กวัยเรียนภาวะน�้าหนักเกินพบว่าจะส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
(Yodpanan et al., 2020) ดังนัน้ จึงเป็นไปได้วา่ การเข้า
ถึงสื่อออนไลน์ของเด็กวัยเรียนเมื่อเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านหนึ่ง มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหา
สุขภาพในด้านอื่นได้
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การเข้าถึงสื่อออนไลน์สามารถส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนได้หลายด้าน ได้แก่ ด้านสังคม
เด็กวัยเรียนจะชอบอยู่คนเดียวท�าให้ขาดทักษะการ
ติดต่อสื่อสารหรือขาดความมั่นใจในการพบผู้คน ไม่
อยากพูดคุยกับใครแต่ให้ความสนใจหน้าจอออนไลน์
มากกว่า ส่งผลให้มีโอกาสถูกแยกออกจากสังคมได้ง่าย
และผลกระทบต่อสติปัญญาเริ่มจากไม่อดทนต่อการรอ
คอย มีพฤติกรรมรีบร้อน เบื่อง่าย ขาดความรับผิดชอบ
และสุดท้ายขาดสมาธิในเรียนรู้ (Ying et al., 2021) ผล
กระทบต่ออารมณ์มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ หงุดหงิด
ง่าย โมโหเร็วหรือเป็นโรควิตกกังวลได้ บางคนเกิดความ
กลัวจากภาพจินตนาการตามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยที่ได้รับรู้มา (Wonginchan et al., 2021) ซึ่ง
ความกลัวและความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ทางด้านลบ
ท�าให้เกิดความเครียด ซึ่งประสบการณ์เช่นนี้ถือว่าเป็น
ภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้ (Reynolds
et al., 2015) และผลกระทบต่อร่างกาย เช่น มีปัญหา
เรื่องดวงตาเนื่องจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์ผ่านหน้าจอ
จะท�าให้รู้สึกเพลิดเพลินจนเวลาผ่านไปเร็วมาก มีหลาย
คนลืมสังเกตว่าตนเองกระพริบตาน้อยครัง้ กว่าปกติมาก
ทั้งที่ดวงตามีความต้องการการกระพริบตาที่บ่อยเพื่อ
รักษาความชุม่ ชืน้ ของดวงตาตลอดเวลา ผลทีต่ ามมาคือ
อาการตาแห้ง ตาอักเสบและตาเสื่อมลงเร็วกว่าปกติ
ท�าให้เกิดรอยคล�้ารอบดวงตา มีรอยบวมเห็นเป็นถุงใต้
ตา มีอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อดวงตาส่งผลให้ปวด
กระบอกตาและปวดศีรษะ (Kim et al., 2008) ส่วนอื่น
ส่งผลต่ออาการปวดกล้ามเนือ้ ใบหน้า หลัง ไหล่ แขนข้อ
มือ เกิดภาวะอ้วนได้งา่ ย และการพักผ่อนและนอนหลับ
ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี (Ercan et al., 2021) หากเด็กวัย
เรียนไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม อาจท�าให้ผลกระทบ
มีระดับความรุนแรงมากขึ้น การดูแลรักษาในภายหลัง
อาจมีความยุ่งยากซับซ้อนที่มากขึ้นได้ (Eriksen et al.,
2021)
พ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยแรงงานที่มีความ
จ�าเป็นออกท�างานนอกบ้านเพือ่ การหารายได้ให้เพียงพอ
ต่อรายจ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทุกภาคส่วนมุ่งเน้นขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมมากขึ้น แข่งขันมากขึ้นส่งผลให้พ่อแม่วัย
แรงงานทุ่มเทท�างานมากขึ้น (National Science and
Technology Development Agency, 2016) ท�าให้
มีเวลาดูแลเด็กวัยเรียนน้อยลงหรือไม่ได้ดแู ลเลย ซึง่ หาก
เป็นเช่นนีจ้ ะส่งผลกระทบทางลบต่อเด็กวัยเรียนมากขึน้
(Phillips et al., 2021) ขณะเดียวกันพ่อแม่สามารถใช้
ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการติดตาม
และสนั บ สนุ น การดู แ ลเด็ ก วั ย เรี ย นได้ เช่ น สั ง คม
ออนไลน์เองสามารถให้บริการดูแลได้หลายด้าน ได้แก่
การให้ค�าปรึกษาการเรียนรู้ การมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
เด็กวัยเรียน โปรแกรมติดตามกิจกรรมที่เด็กวัยเรียน
สนใจ เป็นต้น (Alshakhs & Alanzi, 2018) อย่างไร
ก็ตามพ่อแม่ถือเป็นบุคคลส�าคัญที่เด็กวัยเรียนให้ความ
เครารพและเชือ่ ฟังมากทีส่ ดุ จึงควรให้คา� แนะน�าป้องกัน
และดูแลปัญหาสุขภาพจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ดี
ที่สุด
แนวทางที่พ่อแม่ค วรดูแ ลและป้องกันปัญหา
สุขภาพเด็กวัยเรียน ได้แก่ 1) ตกลงระยะเวลาใช้งานที่
เหมาะสมร่วมกัน ควรมีการหยุดพัก 5-10 นาที ในทุก
1-2 ชัว่ โมง โดยการลุกขึน้ ยืน หลับตาหรือมองไปทีร่ ะยะ
ไกลมีต้นไม้สีเขียว บริหารดวงตาด้วยการกลอกตาเป็น
วงกลม 5-6 รอบ ใช้นวิ้ นางแตะหัวตาแต่ละข้าง คลึง กด
จุด 1-2 วินาที เพื่อการผ่อนคลายดวงตา 2) ควรออก
ก�าลังกายสม�า่ เสมอ ด้วยการก�ามือและคลายมือ นวดไหล่
และต้นคอ ยืดแขนและลุกขึน้ ยืนขยับตัวเป็นระยะ ๆ และ
3) ควรท�าความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อลด
การสะสมของเชื้ อ โรคที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรคภู มิ แ พ้
(Somdee et al., 2017) และ 4) การสร้างการมีส่วน
ร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว หรือการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลและรับค�า
ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Lo et al., 2021) นอกจากนี้
ควรท�าข้อตกลงและก�าหนดระยะเวลาร่วมกันในการใช้
งาน มีการก�าหนดเนือ้ หาในการเลือกรับชมให้เหมาะสม
ตามวัย หลีกเลี่ยงสื่อที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงและ
น่ากลัว และควรแสดงความชืน่ ชมเมือ่ เด็กควบคุมตนเอง
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ได้ตามทีต่ กลง หรือควรหาโอกาสร่วมรับชมไปพร้อมกัน
จะได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีและใช้โอกาสในการแนะน�า
เนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมได้ทนั ที (Wonginchan, 2018) ใน
บางครัง้ หากอธิบายด้วยเหตุผลแล้วไม่เชือ่ ฟังพ่อแม่ควร
ก�าหนดมาตรการอย่างอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ตั้งเวลาปิดเปิด
บริการอินเทอร์เน็ต หรือก�าหนดเวลาจัดเก็บเครื่องมือ
สื่อสารบางครั้งติดตั้งเครื่องมือในการติดตามและตรวจ
สอบพฤติกรรม เนือ่ งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผลกระทบทางด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้า
ถึงสื่อออนไลน์ในกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1
ชัว่ โมงต่อวัน เฉลีย่ 3 วันต่อสัปดาห์ สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่ไม่
ใช้ได้ (Cohen & Olsen, 2013) และการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมเพียงเล็ก น้อยถือเป็นการส่ง
สัญญาณเริ่มต้นทีมีผลกระทบรุนแรงต่อปัญหาสุขภาพ
ได้ (Kim et al., 2008) โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่พ่อแม่วัยแรงงานมีอายุอยู่ระหว่าง 20-59 ปี เป็นกลุ่ม
ใหญ่ทมี โี อกาสใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั ิ
งาน ซึ่งท�าให้ลูกที่อยู่ในช่วงวัยเรียนมีความง่ายและ
สะดวกส�าหรับการเข้าถึงสื่อออนไลน์ ผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนกลุม่ นีจ้ ะมากและมีความ
ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น จึ ง เป็ น ความท้ า ทายของพ่ อ แม่ วั ย
แรงงานที่ต้องท�างานในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันเพิ่ม
สูงขึ้น ขณะเดียวกันมีหน้าที่ดูแลและป้องกันภัยคุกคาม
จากสื่อออนไลน์ที่มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นมุมมองแนวทาง
การดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนของพ่อ
แม่วัยแรงงานควรจะเป็นอย่างไรในขณะที่เด็กวัยเรียน
กลุ่มนี้ควรจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้า
ถึงสื่อออนไลน์
2. เพือ่ ศึกษามุมมองของพ่อแม่วยั แรงงานยุคไทย
แลนด์ 4.0 ในการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพของเด็ก

เด็กวัยเรียนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้พิจารณาจาก 2 แนวคิด ประกอบ
ด้วยแนวคิดการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่เน้นการเข้าถึงคือ
การที่ เ ด็ ก วั ย เรี ย นมี โ อกาสใช้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเมือ่ มีความต้องการใช้เพือ่ เข้าถึงสือ่ ออนไลน์
(Mersereau, 2021) และแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม (holistic health) ที่ให้ความส�าคัญกับผู้ป่วย
ในทุกมิติที่มีผลกระทบต่อการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Michaelson et
al., 2019) เป็นแนวทางในการศึกษาเพราะเชื่อว่าผล
กระทบต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากการเข้ า ถึ ง สื่ อ
ออนไลน์ในด้านหนึ่ง จะส่งสามารถส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพด้านอื่นหรือหลายด้านพร้อมกันได้ แต่ถ้า
หากได้รับการดูแลและป้องกันอย่างเหมาะสมตามช่วง
เวลาที่พอเหมาะจะช่วยให้เด็กวัยเรียนมีความเข้มแข็ง
ของสุขภาพองค์รวมได้ (George et al., 2020)
วิธีด�าเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนทีเ่ ข้าถึงสือ่ ออนไลน์ของพ่อแม่วยั แรงงานใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ช่วงระยะเวลาท�าการศึกษา 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�าคัญ (Key informant) ได้แก่ พ่อแม่
วัยแรงงานหรือบุคคลอื่นที่ท�าหน้าที่พ่อแม่วัยแรงงาน
ของเด็กวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด�าเนินการคัด
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 1) เป็น
พ่อแม่วยั แรงงานของเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง 6 - 12 ปี
และก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 - 6 ที่เข้า
ถึงสื่อออนไลน์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้งาน
มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน และเฉลี่ย 3 วันต่อสัปดาห์
2) พ่อแม่วัยแรงงานมีอายุอยู่ระหว่าง 20 -59 ปี และ
3) สามารถสือ่ สารโดยใช้ภาษาไทยหรือท้องถิน่ ได้ ซึง่ การ
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สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กกั บกลุ่มเป้าหมายครั้ง นี้ ด�าเนินจน
กระทั่งได้ข้อมูลอิ่มตัวเป็นจ�านวน 36 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่ ให้ได้
ข้ อ มู ล ครอบคลุ ม มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก� า หนด
โครงสร้างข้อมูลไว้แบบแน่นอนตายตัว จึงใช้ตัวผู้วิจัยที่
มีความรูค้ วามเข้าใจในรายละเอียดของงานเป็นเครือ่ งมือ
ในการสัมภาษณ์ และได้ก�าหนดประเด็นเป็นแนวทาง
การสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลบริบทของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
คือ พ่อแม่วัยแรงงานของเด็กวัยเรียน 2) แบบบันทึก
ลักษณะการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กวัยเรียน 2) แบบ
บันทึกปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้าถึงสือ่ ออนไลน์
ตามมุมมองของพ่อแม่วัยแรงงาน
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็น 1 วัตถุประสงค์ในโครงการ
วิ จั ย เรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย นที่ เ ข้ า ถึ ง สื่ อ
ออนไลน์ของพ่อแม่วัยแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
ได้ ผ ่ า นการรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่ จ ริ ย ธรรมหมายเลข
HE632159 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ภายหลังได้รับ
การอนุมัติ ผู้วิจัยได้ท�าการนัดหมายและเข้าพบกลุ่มเป้า
หมายทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์ ท�าการชีแ้ จงวัตถุประสงค์การ
วิจัย ประโยชน์โดยตรงที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับในการ
เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ เบื้องต้นด�าเนินการขอให้
ลงชือ่ เข้าร่วมโครงการตามแบบยินยอมอาสาสมัคร หลัง
จากนัน้ แจ้งขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ วั และขออนุญาตในการ
จดบันทึกพร้อมทัง้ บันทึกภาพและเสียงด้วยโทรศัพท์มอื
ถือขณะสัมภาษณ์ ระยะเวลาโดยประมาณทีใ่ ช้ แจ้งการ
เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ รวมถึงการท�าลายไฟล์ภาพ
และเสียงหลังสิ้นสุดการวิจัย ในการรายงานผลจะไม่มี
การระบุ ชื่ อ หรื อ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เป็ น รายบุ ค คลต่ อ
สาธารณชน ผลการวิจัยจะน�าเสนอในลักษณะภาพรวม
ที่เป็นการสรุปผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
เท่านัน้ และกลุม่ เป้าหมายสามารถถอนตัวจากการศึกษา
ครัง้ นีเ้ มือ่ ใดก็ได้ ถ้าหากไม่สบายใจหรือมีเหตุการณ์ทไี่ ม่
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พึงประสงค์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. หลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ผู้วิจัยท�าการเลือกติดต่อประสานงานกลุ่มเป้า
หมายตามที่สะดวกผ่านทางโทรศัพท์หรือแอพพลิเคชั่น
ไลน์ (line) เพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดย
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เมื่อได้รับอนุญาตจากกลุ่ม
เป้าหมายแล้ว ผู้วิจยั ท�าการนัดหมายผู้เข้าร่วมวิจัยให้ได้
ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ก�าหนดเพื่อท�าการ
สัมภาษณ์
2. ทีมผูว้ จิ ยั ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างกันเอง
ในการเก็บข้อมูล วิธีการจดบันทึกข้อมูล แบ่งบทบาท
หน้าทีข่ องแต่ละคนเพือ่ ไม่เกิดความซ�า้ ซ้อนในการด�าเนิน
การ เตรียมแนวข้อค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์ เตรียม
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ตรวจสอบวั ส ดุ
อุปกรณ์และสถานที่ส�าหรับการสัมภาษณ์ให้มีความ
พร้อม
3. ก่อนเริม่ การสัมภาษณ์ มีการแนะน�าตัวทีม
ผู้วิจัยจ�านวน 2-3 คน เพื่อแบ่งหน้าที่ในการช่วยกัน
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลหรือบันทึกเสียง แจ้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ พ ร้ อ มรายละเอี ย ดการวิ จั ย อธิ บ าย
ประโยชน์ส�าหรับผู้เข้าร่วมพร้อมการพิทักษ์สิทธิ์
4. บั น ทึ ก เสี ย งระหว่ า งการด� า เนิ น การ
สัมภาษณ์ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 40-60 นาทีต่อคน ขณะ
สัมภาษณ์ได้ท�าการสังเกตและจดบันทึกสภาพแวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้าและ
น�้ า เสี ย ง รวมถึ ง พฤติ ก รรมของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ขณะตอบ
ค�าถามจากการสัมภาษณ์
5. เลือกและเชิญตัวแทนบางคนจ�านวน 6 คน
เข้าร่วมประชุมกลุม่ ย่อยผ่านออนไลน์ เพือ่ เสนอแนะและ
หาข้อสรุปในแต่ละประเด็นเพิ่มเติม และขออนุญาต
บันทึกภาพและเสียงส�าหรับน�าไปวิเคราะห์ผลต่อไป
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เพื่อความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
ข้อมูลท�าการตรวจสอบข้อมูลจากหลายวิธกี ารเก็บข้อมูล
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(methodological triangulation) เปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างการถอดความจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้อมูล
จากการประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนพ่อแม่ผ่านออนไลน์
และจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของ
เด็ ก วั ย เรี ย น ได้ แ ก่ จากสมุ ด หรื อ เอกสารจดบั น ทึ ก
รายงานผลการเรียน สมุดการบ้าน หรือผลงานอืน่ ๆ เพือ่
ประกอบพิจารณาตรวจสอบความตรงของข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์และสังเกตระหว่างทีมวิจัยกันเอง
(researcher triangulation) เพื่อหาข้อสรุปความน่า
เชื่อถือของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการ
ประชุมกลุ่มย่อยถูกน�ามาถอดความเพื่อน�าไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จัดกลุ่มข้อมูลตาม
ประเด็นเนือ้ หาเน้นสรุปตามความหมาย ตีความตามมุม
มองของพ่อแม่วยั แรงงาน เพิม่ การอธิบายขยายความให้
ชัดเจนตามบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Creswell
et al., 2007) เช่น เปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคลกับข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย
ของตัวแทนพ่อแม่เด็กวัยเรียน หรือเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์ระหว่างทีมนักวิจัยด้วยกันเพื่อหาข้อสรุปที่ดี
ที่สุด ท�าการวิเคราะห์แต่ละประเด็นตามกรอบแนวคิด

การวิจัย เช่น การเข้าถึงสื่อออนไลน์คือโอกาสที่ช่วยให้
สามารถใช้บริการสือ่ ออนไลน์ได้เมือ่ ต้องการและเปรียบ
เทียบโอกาสของเด็กวัยเรียนแต่ละคนในการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์มีมากน้อยต่างกันอย่างไร หรือเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจากการเข้าถึงสือ่
ออนไลน์ของเด็กวัยเรียนแต่ละคนเหมือนหรือแตกต่าง
อย่างไรเพื่อหาข้อสรุป เป็นต้น
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพ่อแม่วัยแรงงาน
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของพ่ อ แม่ วั ย แรงงานที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
เป้าหมายจ�านวน 36 คน พบว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับเด็กวัยเรียนส่วนมากเป็นแม่ถึงร้อยละ 55.56 มีอายุ
ส่วนมากอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00
สถานภาพของครอบครัวในการเลีย้ งดูเป็นพ่อแม่อยูด่ ว้ ย
กันกันมากถึงร้อยละ 66.67 และพ่อแม่แยกกันอยู่หรือ
ไม่มีพ่อแม่ดูแลมีร้อยละ 33.33 ระดับการศึกษาของพ่อ
แม่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีร้อยละ 52.78 ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจ�า ได้แก่ รับราชการ
และรับจ้างโดยแต่ละอาชีพพบร้อยละ 33.33 และ
ครอบครัวส่วนมากมีลูกวัยเรียนจ�านวน 1 คนคิดเป็น
ร้อยละ 91.67 ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของพ่อแม่วัยแรงงาน (n = 36)
ข้อมูลทั่วไป
จ�านวน
ความสัมพันธ์กับเด็กวัยเรียน
แม่
20
พ่อ
8
บุคคลอื่นท�าหน้าที่พ่อแม่
8
อายุผู้ดูแล
20-40 ปี
14
41-50 ปี
18
4
51-60 ปี

ร้อยละ
55.56
22.22
22.22
38.89
50.00
11.11
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ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพสมรส
พ่อแม่อยู่ด้วยกัน
พ่อแม่แยกกันอยู่
อื่น ๆ
ระดับการศึกษาของบิดามารดา
ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปลายถึงอนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรและอื่น ๆ
จ�านวนเด็กวัยเรียนในครอบครัว
1 คน
2 คน ขึ้นไป
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้าถึงสือ่
ออนไลน์ พบว่า เด็กวัยเรียนมีความเป็นเจ้าของโทรศัพท์
มือเองมากถึงร้อยละ 61.11 ประเภทอินเทอร์เน็ตที่เด็ก
นิยมใช้มากที่สุดเป็นแบบประจ�าที่บ้าน มีร้อยละ 44.44

จ�านวน

ร้อยละ

24
8
4

66.67
22.22
11.11

10
7
19

27.78
19.44
52.78

12
12
7
5

33.33
33.33
19.45
13.89

33
3

91.67
8.33

ระยะเวลาใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1 ชั่วโมง
มีมากถึงร้อยละ 88.89 และใช้ส�าหรับกิจกรรมความ
บันเทิงมากที่สุด เช่น ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม ร้อยละ
66.67 รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละลักษณะการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กวัยเรียน (n = 36)
พฤติกรรม
จ�านวน
ความเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ
22
เป็นเจ้าของ
14
ไม่ใช่เจ้าของ
ประเภทอินเทอร์เน็ตที่ใช้
7
โทรศัพท์เติมเงิน
13
โทรศัพท์รายเดือน
16
อินเทอร์เน็ตประจ�าที่บ้าน (broadband)
ระยะเวลาใช้สื่อออนไลน์ (ต่อวัน)
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
4
1-3 ชั่วโมง
19
มากกว่า 3 ชั่วโมง
13
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ร้อยละ
61.11
38.89
19.45
36.11
44.44
11.11
52.78
36.11

Health Problems of School-aged Children that Access to Online Media:
The Perspective of Working-age Parents in Thailand 4.0 Era

พฤติกรรม
กิจกรรมมากที่สุดส�าหรับใช้สื่อออนไลน์
ดูหนังฟังเพลง ความบันเทิง
เล่นเกม
เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน
เพื่อการสื่อสาร (Social network)
ส่วนที่ 3 มุมมองของพ่อแม่วัยแรงงานต่อปัญหา
สุขภาพเด็กวัยเรียนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
การสะท้ อ นมุ ม มองของพ่ อ แม่ วั ย แรงงานยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0 กับปัญหาของสุขภาพเด็กวัยเรียนที่เข้า
ถึงสื่อออนไลน์ ยกตัวอย่างคุณแม่อายุ 56 ปี มีลูกชาย
อายุ 12 ปี เรียนชัน้ ประถมศึกษา 6 ให้สมั ภาษณ์การดูแล
ลูกขณะที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ระบาดโควิด-19 ในวันหยุดราชการว่า
“...ไมไดหยุดตองไปทํางานฉีดวัคซีนโควิด-19…
เลยใหพอดูแลลูก พอปวดหัวเขาสูวัยทองลูกเขาสูวัยรุน
เอาแตลูกไปฝากเลนบานเพื่อน ถูกใจมันมากเลนเกม
ทั้งวันจนปวดตา...”
ตามที่ ก ล่ า วมามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหลากหลาย
เงื่อนไข ได้แก่
1. การเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กวัยเรียนคือ
โอกาสทีส่ ามารถท�าให้สามารถเข้าถึงบริการสือ่ ออนไลน์

จ�านวน

ร้อยละ

15
9
9
3

41.67
25.00
25.00
8.33

ได้ในเกณฑ์ปกติ เช่น พ่อแม่ทมี่ อี ปุ กรณ์การสือ่ สารทีท่ นั
สมัยและฟังก์ชั่นการท�างานที่หลากหลาย พ่อแม่ทีไม่มี
เวลาดูแลลูก มีที่พักอาศัยในเขตเทศบาล และมีความ
จ�าเป็นต้องท�างานผ่านออนไลน์ จะสร้างโอกาสให้เด็กวัย
เรียนกลุ่มนี้เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น
2. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีปญ
ั หาต่อสุขภาพในด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือในทุกด้าน ถือเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระ
ทบจากการเริม่ ต้นของการเข้าถึงสือ่ ออนไลน์ทคี่ วรได้รบั
การแก้ปัญหา
3. มุมมองการดูแลสุขภาพคือการให้ความสนใจ
กับปัญหาสุขภาพในทุกด้านหรือด้านใดด้านหนึง่ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบหากไม่มีการ
ดูแลและป้องกันอย่างเหมาะสม
รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถสรุปได้ตามตารางที่
3 ดังนี้

ตารางที่ 3 สรุปมุมมองของพ่อแม่วัยแรงงานต่อปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
ประเด็น
สรุปมุมมอง
1. การเข้าถึงสื่อออนไลน์ 1. พ่อแม่ที่มีการศึกษาดี รายได้สูง จะมีอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยและฟังก์ชั่นการ
ท�างานที่หลากหลายส่งผลให้ ลูกมีความคล่องตัวในการเข้าถึงออนไลน์ได้
2. พ่อแม่ท�างาน ไม่ค่อยมีเวลาร่วมกิจกรรมกับลูก มีโอกาสที่ลูกเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้
มากกว่า
3. เด็กทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีกว่า
จะมีความคล่องตัวในการเข้าถึงออนไลน์ได้มากกว่า
4. สมาชิกในบ้านท�างานผ่านออนไลน์มาก เด็กวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้
มากกว่า
2. ความจ�าเป็นของการใช้ 1. ยุคไทยแลนด์ 4.0 หลายคนท�างานผ่านออนไลน์แข่งกับเวลามากขึ้น
ออนไลน์
2. สังคมการสื่อสารเปลี่ยนเป็นสังคมออนไลน์มากขึ้น
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ประเด็น

สรุปมุมมอง
3. ในช่วงที่มีโรคระบาด เช่น โควิด-19 คนส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องท�างานผ่านออนไลน์
(work from home)
4. ค่านิยมของสังคมมีผลต่อความจ�าเป็นของการเข้าถึงออนไลน์มากขึ้น
3. ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น 1. ด้านร่างกาย ได้แก่ เจ็บแสบสายตา ตาเริม่ พล่ามัวอยากใส่แว่น คล้ายมีปญ
ั หาเรือ่ ง
สายตา ปวดท้องเพราะกินข้าวน้อยและไม่ตรงเวลา ในบางครั้งอดข้าวเพราะไม่
อยากหยุดเล่น บางคนมีอาการภูมแิ พ้อากาศในระดับรุนแรงมากขึน้ เพราะให้ความ
ใส่ใจดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องน้อยกว่าสนใจดูออนไลน์
2. ด้านจิตใจ เป็นเด็กอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย โมโหง่าย เอาแต่ใจตนเอง มีบุคลิก
ลุกลีล้ กุ ลน ท�าอะไรก็รบี ร้อน บางคนหวาดกลัวสิง่ รอบข้างทีค่ นส่วนใหญ่ไม่กลัวได้งา่ ย
3. ด้านสังคม ไม่คอ่ ยอยากออกนอกบ้าน หลีกเลีย่ งการพูดคุยกับบุคคลอืน่ พูดคุยเร็ว
สื่อสารเข้าใจได้ยากขึ้น ยุ่งอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ต
4. ด้านการเรียนรู้ ใส่ใจการเรียนน้อยลง ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนรู้ ไปรับรู้เนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมกับวัย เกิดการลอกเลียนแบบและแสดงออกไม่เหมาะสม
4. การแก้ปัญหาในการเข้า 1. ตกลงกติกาการใช้ออนไลน์กนั พูดคุยและตกลงระยะเวลาในการใช้งาน ให้ขออนุญาต
ในการเข้าถึงสื่อที่ห้ามหรือไม่เหมาะสม เพื่อร่วมติดตามอย่างใกล้ชิด
ถึงออนไลน์
2. ตรวจสอบเนือ้ หาให้เหมาะสมส�าหรับเด็ก ให้เวลาใกล้ชดิ มากขึน้ มีวธิ สี อนโดยไม่เกิด
การต่อต้านจากเด็ก
3. พูดคุย ขอความร่วมมือ พาไปท�ากิจกรรมนอกบ้าน หรือกระตุน้ ให้ลกู ได้เล่า ได้บอก
กล่าวถึงผลกระทบที่คุกคามต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงที
4. ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ (Application) ในการติดตามและตรวจสอบ
5. บางครัง้ พ่อแม่กเ็ ก็บเครือ่ งมือสือ่ สารไว้ทที่ า� งาน เพือ่ ตัดปัญหาไม่มใี ช้งานทีบ่ า้ นหรือ
ตั้งเวลาปิดเปิดบริการอินเทอร์เน็ตหากอธิบายด้วยเหตุผลแล้วไม่เชื่อฟัง
5. การดูแลปัญหาสุขภาพ 1. ด้านร่างกาย ควรป้องกันด้วยการแนะน�า หรือท�าข้อตกลงในการใช้ และใส่ใจความ
เรียบร้อยของอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ หากเกิดผลกระทบต่อร่างกายควรรีบดูแล
และฟนฟูทันที และประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านจิตใจ ให้การเอาใจใส่ ตรวจสอบทัง้ เนือ้ หาและระยะเวลาการใช้งาน หากได้รบั
ผลกระทบควรรีบเยียวยามากกว่ากล่าวโทษ และประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
3. ด้านสังคม ส่งเสริมให้รักตัวเอง ให้เห็นความส�าคัญของตนเอง บอกกล่าวสมาชิก
ในครอบครัวให้ชว่ ยกันดูแลและให้กา� ลังใจ ให้การสนับสนุนมากกว่าต�าหนิ ส่งเสริม
ให้ได้รับการสนับสนุนจากสังคมเพื่อน สังคมที่โรงเรียนและชุมชน
4. ด้านสติปญ
ั ญา ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมมากขึน้ ลดเวลาการใช้สอื่ ออนไลน์ หากิจกรรม
ทีส่ นุกท�าเน้นเรือ่ งสมาธิและน่าสนใจมากขึน้ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลพัฒนา
การเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอเพื่อแก้ไขและป้องกันได้ทันท่วงที
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การอภิปรายผล
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่วัยแรงงานที่
มีลูกในวัยเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี
(Generation X) ซึง่ เป็นช่วงอายุทอี่ ยูร่ ะหว่างกลุม่ กลาง
ของวัยแรงงานทั้งประเทศมากถึงร้อยละ 67 ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-59 ปี เมือ่ พิจารณาจากช่วงอายุจะเป็นกลุม่
ทีม่ คี วามรับผิดชอบสูงทัง้ ต่อหน้าทีก่ ารงานและความรับ
ผิดชอบต่อการเลีย้ งดูลกู เป้นกลุม่ ทีก่ า� ลังสร้างเนือ้ สร้าง
ตัวแต่ตอ้ งปรับตัวเรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบและดูแลลูกในช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
โอกาสได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์มาก
ที่สุด (Dick, 2019) แต่จากการศึกษาพบว่าพ่อแม่วัย
แรงงานกลุ่มนี้มีเวลาน้อยหรือแทบไม่มีเวลาในการร่วม
กิจกรรมกับลูกในช่วงวัยเรียน หากพ่อแม่ตอ้ งปฏิบตั งิ าน
วันหยุดราชการเด็กวัยเรียนกลุ่มนี้จะไปเรียนพิเศษหรือ
บางส่ ว นอยู ่ บ ้ า นตามล� า พั ง ทั้ ง ที่ เ ด็ ก วั ย นี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและความต้องการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคมเป็นอย่างมาก หากเป็นเช่นนี้
โอกาสที่เด็กวัยเรียนจะหันไปพึ่งพาสิ่งที่สามารถชดเชย
ความเหงาได้คอื การเข้าถึงสือ่ ออนไลน์จงึ มากตามไปด้วย
เมื่อขาดการดูแลที่เหมาะสมความซับซ้อนในการดูแล
ของพ่อแม่วัยแรงงานกลุ่มนี้จะซับซ้อนและยุ่งยากมาก
ขึ้น (Lopez-Fernandez, 2021)
ผลการวิจัยพิจารณาตามตารางที่ 2 จึงมีความ
จ� า เป็ น ที่ พ ่ อ แม่ วั ย แรงงานควรให้ ค วามใส่ ใ จในการ
ควบคุมปริมาณการใช้สอื่ ออนไลน์ให้เหมาะสมแต่ละราย
บุคคล การที่เด็กมีความเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือและ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตประเภทประจ�าที่ (broadband internet)
ซึ่งจะมีความคล่องตัวสูง ใช้งานได้ไม่จ�ากัดปริมาณ จะ
เพิม่ โอกาสให้สามารถเข้าถึงสือ่ ออนไลน์ได้งา่ ยและตลอด
เวลา ยากที่จะควบคุมเนื้อหาและปริมาณการใช้งานได้
ด้วยคุณลักษณะของเด็กวัยนี้ที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
ชอบท้าทายจะสามารถนัง่ อยูห่ น้าจอได้นาน สือ่ ออนไลน์
ท�าให้รู้สึกเพลิดเพลิน ท�าให้อยากใช้ได้ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง โอกาสส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพได้ เช่น ท�าให้ปวดตา ปวดกล้ามเนื้อ พักผ่อน
น้อยหรือกินอาหารไม่ตรงเวลาท�าให้สุขภาพร่างกาย
ถดถอยได้ (Ercan et al., 2021) นอกจากนี้จะมีปัญหา
ในการควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมรีบร้อน หงุดหงิดง่าย
โมโหง่าย เอาแต่ใจตนเองเมื่อมีอะไรมารบกวน มีบุคลิก
ลุกลีล้ กุ ลน หวาดกลัวง่าย ท�าให้เกิดความบกพร่องในการ
ท�างานได้ ขาดความรับผิดชอบ เสียสมาธิและใส่ใจการ
เรียนน้อยลง สุดท้ายจะถูกกีดกันและแยกออกจากสังคม
ได้ง่าย (Aydemir et al., 2021)
มุมมองพ่อแม่ในการดูแลปัญหาสุขภาพเด็กวัย
เรียนผลการวิจัยพบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันว่าควรต้องมีข้อตกลง ก�าหนดกติกาในการ
ใช้ร่วมกัน ให้ค�าแนะน�าอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากพ่อแม่
ถือเป็นบุคคลทีเ่ ด็กให้ความไว้วางใจและเชือ่ ฟังมากทีส่ ดุ
(Wakimizu et al., 2017) การดูแลสุขภาพควรต้องดูแล
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพราะผลกระทบที่เกิดจากด้าน
หนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านอื่นตามมา เช่น มีปัญหา
ด้านร่างกายแล้วอาจส่งกระทบต่อจิตใจ ขาดสมาธิใน
การเรียนรู้ ขาดความรับผิดชอบในการช่วยเหลืองาน
กลุม่ สุดท้ายเกิดอาการเครียดได้ ซึง่ หากไม่ได้รบั การดูแล
อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาอาจมีระดับความรุนแรง
ของปั ญ หามากขึ้ น จนเจ็ บ ป่ ว ยเป็ น โรควิ ต กกั ง วลได้
เป็นต้น (Cordier et al., 2021)
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กเป็นบทบาทที่ส�าคัญ
ส�าหรับพยาบาลเด็ก หากทราบถึงสาเหตุและปัญหาของ
สุขภาพเด็กวัยเรียนจะช่วยส่งเสริมให้พยาบาลสามารถ
ป้องกันภาวะความเบีย่ งเบนทางสุขภาพ และสามารถน�า
สู่แนวทางในการแก้ปัญหาภาวะสุขภาพเด็กโดยการ
จัดการกับสาเหตุของปัญหาได้ ซึ่งความรู้นี้เป็นศาสตร์
ทางการพยาบาลทีส่ ามารถอธิบายความเชือ่ มโยงบุคคล
ที่เป็นเด็กวัยเรียนกับสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสในยุคปัจจุบัน
คือ สื่อออนไลน์ที่แพร่หลายน�าไปสู่ปัญหาสุขภาพที่เกิด
ขึ้นได้ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญา ดังนัน้ พยาบาลเด็กซึง่ เป็นผูท้ เี่ ข้าใจถึงความเชือ่ ม
โยงนี้จะสามารถน�าความรู้ใหม่นี้ส�าหรับการวิเคราะห์
เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสมให้มีความ
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สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน (Yoo et al., 2020) ซึ่งผู้ที่ได้
รับผลกระทบโดยตรงคือพ่อแม่วยั แรงงานเพราะเป็นกลุม่
ทีม่ หี น้าทีใ่ นการท�างานมาก เกิดระยะห่างความสัมพันธ์
ระหว่ า งพ่ อ แม่ แ ละเด็ ก วั ย เรี ย น มี ผ ลท� า ให้ เ ข้ า ถึ ง
สื่ อ ออนไลน์ ที่ มี ไ ม่ เหมาะสมได้ ส่ง ผลเสียต่อปัญ หา
สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย นและอาจมี ผ ลต่ อ ความผาสุ ก ใน
ครอบครัวได้
ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการส่งเสริมให้พ่อแม่วัยแรงงานโดย
ทัว่ ไปได้รบั รูแ้ ละเข้าใจถึงปัญหาและการดูแลสุขภาพเด็ก
วัยเรียนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์ ใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและส่งเสริมให้มีความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ ภายในครอบครัวและสังคมได้
2. บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่น
พยาบาลผู้ดูแลสุขภาพเด็กที่เจ็บป่วยจากการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ได้ ควรพิจารณาถึงสาเหตุการเข้าถึงสือ่ ออนไลน์
และมุมมองในการดูแลของพ่อแม่ประกอบด้วย
3. ควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับรู้และเข้าใจ
ถึ ง ผลกระทบและความรุ น แรงที่ เ กิ ด จากการเข้ า ถึ ง

สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อปัญหาสุขภาพใน
ทุกมิติ และส่งเสริมแนวทางการดูแลและป้องกันปัญหา
สุขภาพให้กับตนเองให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�าผลการศึกษาที่ได้ไปศึกษาเชิงปริมาณ
เพิ่มเติม เพื่ออธิบายขยายความให้ชัดเจนมากขึ้นจาก
เงือ่ นไขทีไ่ ด้จากมุมมองการดูแลของพ่อแม่วยั แรงงานต่อ
ปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์
2. ควรศึกษาแนวทางการดูแลและป้องกันปัญหา
สุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้าถึงสือ่ ออนไลน์ของ
พ่อแม่วัยแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากขึ้นทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณทีมงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ให้
ข้อมูลทุกคน และขอคุณคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน
อุดหนุนจากศูนย์วิจัยและฝกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต คนวั ย แรงงาน และฝ่ า ยวิ จั ย และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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