พฤติกรรมการใชอนิ เทอรเน็ตเพื่อการศึกษา การติดตอสื่อสาร และบันเทิง
ที่มีผลตอชวงเวลาในการใชอนิ เทอรเน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตทั่วไป โดยจําแนกตามพฤติกรรม
การใชในแตละดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง 2) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตกับพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน 3) ทํานายชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษาโดยวิเคราะหจากพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตทั้ง 3 ดานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 690 คน จากสถาบัน การศึกษาของรัฐบาล
เอกชน ราชภัฎ และราชมงคล กลุมละ 2 สถาบัน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น และใชโปรแกรม
SPSS for Windows วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห
จําแนกประเภท ไดผลการวิเคราะหดังนี้ คือ นักศึกษาที่ใชงานอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนเพศหญิง กลุม
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลมีการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการศึกษา และดานการติดตอสื่อสารมาก
ที่สุด กลุมสถาบันการศึกษาของเอกชนมีการใชงานดานบันเทิงมากที่สุด เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
พบวา กลุมที่ศึกษาในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีการใชอินเทอรเน็ตทั้ง 3 ดานมากที่สุด เมื่อ
จําแนกตามชั้นปพบวา ชั้นปที่ 3 มีการใชงานดานการศึกษาและการติดตอสื่อสารมากที่สุด สวนชั้นปที่ 1
มีการใชงานดานบันเทิงมากที่สุด เมื่อจําแนกตามลักษณะที่พักอาศัยพบวา นักศึกษาที่ใชงานอินเทอรเน็ต
ในดานการศึกษาและการติดตอสื่อสาร นิยมเลนอินเทอรเน็ตที่บานหรือที่พักอาศัยของตนเอง เชน บาน
หอพัก อพารทเมนท คอนโดมีเนียม เปนตน ยกเวนกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตในดานบันเทิงมักใชอินเทอรเน็ต
ตามรานอินเทอรเน็ตคาเฟ โดยเมื่อศึกษาจํานวนชั่วโมงในการเลนอินเทอรเน็ตพบวา กลุมผูใชงานดานการ
ศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง ใชงานประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยใชในชวงเวลา 20.01-24.00 น.
จะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางมาก ไมวาจะเรียนสาขา หรือชั้นปใด หรือสถาบัน
การศึกษาใดก็ตาม ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก อาจารย เจาของเว็บไซต หรือธุรกิจตางๆ เปนตน ควร
คํานึงถึงการนําเสนอขอมูลในดานบวก โดยอาจสื่อสารผานทางเว็บไซต อีเมล เว็บบอรด ไฮไฟ หรือบล็อก
ตางๆ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของกลุมนักศึกษาอยางมาก
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the Internet usage behavior for education,
communication, or entertainment, 2) to investigate the relationships between each of the three
usage purposes and the period of Internet usage behavior, and 3) to predict the period in surfing
the Internet for each usage purpose of undergraduate students in Bangkok and its vicinity. The

sample size of 690 students were collected from one public, and one private university,
Rachabhat, and Rajamangala educational institutions using the multistage sampling method.
The data set were analyzed by using SPSS for Windows to reveal correlations, analysis of
variance (ANOVA), and discriminant analysis. Most of the respondents were female. While,
students of public universities used the Internet for education and communication, those of
private universities used the Internet for entertainment. The researcher found that students in
Art and Humanities majors had the highest Internet usage. Moreover, the freshman and junior
students used the Internet for education and entertainment. Students who used the Internet for
education and communication, connected to the Internet from home, dormitories, apartments,
and condominiums. Students who used the Internet for entertainment connected to the Internet
from a Internet café. The respondents used the Internet approximately two to three hours per
day between 8 o’ clock in the evening to midnight. The results of this empirical study showed
Internet usage behavior in terms of the students’ major, year, and institution. Therefore,
academics and practitioners such as teachers, website developers, and business owners should
carefully publish good contents through web sites, webboard, Hi5, or blogs which are widely
used by students.

ความสําคัญของปญหา
อินเทอรเน็ต เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่เขามาในประเทศ
ไทย ตั้งแตป 2529 โดยในยุคสมัยกอน อินเทอรเน็ตยังไม
คอยเปนที่รูจักมากนัก เพราะมีปญหาในเรื่องของอุปกรณ
ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร และการติดตอสื่อ
สารตางๆ โดยมีจุดเริ่มตนมาจาการเชื่อมตอของสถาบันการ
ศึ กษา และพั ฒนาไปสู ห น วยงานของภาครั ฐและเอกชน
ตามลํ าดั บ ได รั บความนิ ยมอย างแพร หลายเพิ่ มขึ้ นมาจน
ถึงปจจุบัน สามารถศึกษาไดจากอัตราการเติบโตของผูใช
อินเทอรเน็ตตั้งแตป พ.ศ. 2534 จนถึงป พ.ศ. 2550 มีจํานวน

ผูใชเพิ่มขึ้นเปน 13,426,000 คน (ที่มา: งานวิจัยขอมูลและ
สถิ ติ อิ น เทอร เ น็ ต ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ) และมีการคาดการณวาแนวโนมการ
ขยายตัวของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจะมีการเติบโต
อยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ แตอัตราการเติบโตอาจจะไมเติบโต
แบบก า วกระโดดมากนั ก เนื่ อ งจากบริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก าร
อิ น เทอร เ น็ ต อาจจะประสบป ญ หาในเรื่ อ งของภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ ป จ จั ย ลบจากวิ ก ฤตการเงิ น ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะสงผลใหเศรษฐกิจไทยชะลอ
ตัวลง รวมทั้งธุรกิจในดานอินเทอรเน็ตดวย

ภาพที่ 1: กราฟแสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2534–2550 (ค.ศ. 1991–2007)
ศูนยวิจั ย กสิ ก รไทย คาดการณแนวโน มของบริ การ
อินเทอรเน็ตในระยะปานกลางนับจากนี้ (ป 2549-2551)
ในเรื่องจํานวนผูใชบริการใน 3 ปขางหนา จะขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจะสูง
ถึงประมาณ 10.1 ลานคน ในป 2551 มีอัตราการเติบ โต
ประมาณรอยละ 10 ตอป และมีแนวโนมเคลื่อนตัวไปใน
ภูมิภาคมากขึ้น เพราะการขยายตัวของพื้นที่ใหบริการและ

ราคาคาบริการที่มีแนวโนมต่ําลง กลุมที่ใชอินเทอรเน็ตมาก
ยังคงเปนกลุมนักเรียนนักศึกษาและกลุมคนทํางาน คิดเปน
รอยละ 60-70 ของผูใชทั้งหมด โดยเปาหมายของการใชจะ
มุงไปที่อินเทอรเน็ตสําหรับการเรียน คนควา และการสื่อ
สาร จํานวนผูใหบริการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการใหใบ
อนุญาตประกอบการใหมของ กทช. ทดแทนสัญญาการให
บริการซึ่งไอเอสพี จํานวน 18 ราย ที่ทําไวกับบริษัท กสท

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งหมดอายุลงในป 25482553
จากแนวโน ม ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความ
สําคัญของการใชงานอินเทอรเน็ตในกลุมนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ที่มีแนวโนมวาจะมีการใชอินเทอรเน็ตมากกวา
กลุมอื่นๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา เฉพาะเรื่องที่มีความใกล
ตัวกับนักศึกษา 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการติด
ตอสื่อสาร และดานบันเทิง และศึกษาจากประชากรที่เปน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตทั่วไป โดย
จําแนกตามพฤติกรรมการใชในแตละดาน ไดแก ดานการ
ศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชวงเวลาในการใช
อินเทอรเน็ตกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในดานการ
ศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง
3. เพื่ อ ทํ า นายช ว งเวลาในการใช อิ น เทอร เ น็ ต ของ
นักศึกษา โดยวิเคราะหจากพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ในดานการศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การเขาถึงกลุมเปาหมายของสถาบันการศึกษาหรือ
องคกรตางๆ ที่ตองการเผยแพรขอมูลขาวสารในดานการ
ศึกษา การติดตอสื่อสาร หรือดานบันเทิง
2. ทํ า นายช ว งเวลาในการใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก ศึกษาที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในดาน
การศึกษา การติดตอสื่อสารหรือดานบันเทิง
3. ผู ใ ห บ ริ ก ารทางอิ น เทอร เ น็ ต และเว็ บ ไซต ต า งๆ
สามารถนําขอมูลที่ได ไปพัฒนาประสิท ธิภาพในการให
บริการลูกคาในกลุมนักศึกษาเพื่อรองรับกับความตองการ
ไดถูกตองขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุนิสา มาณพ (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พบวา นักศึกษาสวนใหญ

มี ป ระสบการณ ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ตั้ ง แต 5 ป ขึ้ น ไป ใช
บริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ที่ บ า น/ที่ พั ก อาศั ย โดยใช 3-4 ครั้ ง /
สัปดาห แตละครั้งจะใชเวลา 1-2 ชั่วโมงในชวงเวลากลางคืน
กอนเที่ยงคืน และใชดานการศึกษาเพื่อการลงทะเบียนผาน
อินเทอรเน็ต ในดานบันเทิงจะใชเพื่อการดูหนังฟงเพลง
มากที่สุด สอดคลองกับงานของนองนุช ศักดินาเกียรติกุล
(2547) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการใชงานอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ พบว า
พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของนักศึกษา สวนใหญ
ใชเพื่อคนหาขอมูล สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ต คือ ที่บาน
ระยะเวลาการใช ง านอิ น เทอร เ น็ ต ในแต ล ะครั้ ง คื อ 1-2
ชั่วโมง ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ต คือ 20.00 น.ถึง 24.00
น. ประเภทเว็บไซตที่ใชงานมากที่สุด คือ ประเภทบันเทิง
เปาหมายหลักในการใชงานอินเทอรเน็ต คือ คนหาขอมูล
ข า วสารสอดคล อ งกั บ สิ ริ พ ร สุ ท ธิ พ รมณี วั ฒ น (2545)
ทํ า งานวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักศึกษา ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พบวา นักศึกษาสวนมากมีจํานวนเวลาในการใช
อิน เทอร เน็ ตระหว าง 1-2 ชั่ ว โมง ซึ่ งไดผ ลการวิจั ย สอด
คลองกับ เรืองยศ ใจวัง (2547) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการ
ใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นอร ท -เชี ย งใหม
อําเภอหางดง จังหวั ดเชียงใหม พบวา นักศึกษาวิทยาลัย
นอรท-เชียงใหมใชอินเทอรเน็ตที่บานมากที่สุด และระยะ
เวลาตอ ครั้ งในการใช คือ 1-2 ชั่ว โมง ชวงเวลาที่ใชงาน
อินเทอรเน็ต คือ 18.00 น. ถึง 24.00 น. วัตถุประสงคในการ
ใชเพื่อการศึกษาคนควาเอกสารการเรียนหรือรายงานมากที่
สุด คิดเปนรอยละ 98.1 ใชเพื่อการติดตอสื่อสารในการสง
อีเมลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.8 ใชเพื่อความบันเทิงใน
การค น หาขอ มูล ที่ต นเองสนใจมากที่สุด คิด เปนร อ ยละ
97.6 ใชเพื่อการคนควานวัตกรรมในการดาวนโหลดซอฟตแวรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.4 และใชเพื่อการทําธุรกิจ
ในการเลือกชมสินคาที่ตนเองสนใจมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 83.3 เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ ครองใจ ชัยสมบัติ
(2546) ทําวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในทางที่
ผิดของวัยรุน โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย พบวา นักศึกษามี
ระยะเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตไมเกิน 3 ชั่วโมงตอครั้ง
แต ส ถานที่ ที่ ใ ช เ ล น บ อ ยที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษา ต า งจาก

งานวิจัยของ วอนชนก ไชยสุนทร (2546) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีในสาขา
วิชาดานคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง พบวา นักศึกษามีประสบการณการ
ใชอินเทอรเน็ตมากกวา 5 ปขึ้นไป สวนใหญใชอินเทอรเน็ต
ที่บานหรือหอพัก รองลงมาใชที่สถาบันการศึกษา นักศึกษา
สวนใหญใชอินเทอรเน็ต 1 ถึง 2 ชั่วโมงเชนกัน และใชใน
ชวงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. นักศึกษามีวัตถุประสงคการ
ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาตามหลักสูตรอยูในระดับปาน
กลาง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษานอกหลัก
สูตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใช

ตัวแปรตน

อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
เพื่อการประกอบอาชีพและธุระสวนตัวในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง

สมมติฐานของการวิจัย
พฤติ ก รรมการใช อิ น เทอร เ น็ ต ในด า นต า งๆ ของ
นักศึกษา ไดแก ดานการศึกษา ดานบันเทิง และดานการติด
ตอ สื่อสาร มีความสัม พั นธ กับ ชวงเวลา และมีอ ยางนอ ย
หนึ่งดานที่สามารถจําแนกชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษาไดดังกรอบแนวคิดตอไปนี้

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมดานการศึกษา
พฤติกรรมดานการติดตอสื่อสาร

ชวงเวลาการใชอินเทอรเน็ต

พฤติกรรมดานบันเทิง
ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจําป
การศึกษา 2548 โดยจําแนกสถาบันการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา จะแบงเปน 3 กลุม (สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ)
ดังนี้ คือ
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 11 แหง
- สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จํานวน 15 แหง
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและราชภัฏ จํานวน
12 แหง
จากจํานวนประชากร ทั้งสิ้น 156,346 คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา: 2548) กําหนดกลุมตัวอยาง

จํานวน 690 คน ซึ่งเลือกเก็บจากสถาบันการศึกษา 6 แหง
แบงเปน
- กลุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ 2 แห ง คื อ จุ ฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
- กลุมสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยรังสิต
- กลุ ม สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลและราชภั ฏ 2
แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
จากขนาดของกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 690 คน ซึ่งเลือก
เก็ บจากสถาบั นการศึ ก ษา 6 แห งๆ ละ 115 คนแบ งเป น
จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลของแตละสถาบัน
ดังนี้

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่จะใชเก็บขอมูลในแตละสถาบัน
กลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวม

ชั้นป
ป 1
5
4
20
29

การสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมแบบหลายชั้น (Multi
Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้
ขั้ นที่ 1 ใช วิ ธี การสุ มตั วอย างแบบแบ งกลุ ม (Cluster
Random Sampling) เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ ถาใชวิธี
การสุมแบบงายกลุมตัวอยางที่สุมไดอาจกระจัดกระจายไป
มาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, 47) โดยการสุมในขั้นที่ 1 นี้
จะสุมจากกลุมตัวอยางที่มาจากสถาบันทั้ง 3 ประเภท ไดแก
สถาบันของรัฐ เอกชน และเทคโนโลยีราชมงคลและราชภัฏ
ประเภทละ 2 สถาบัน
ขั้นที่ 2 ใชวิธี การสุมตั วอย างแบบแบ งชั้ น (Stratified
Random Sampling) เนื่องจากประชากรประกอบดวยสมาชิก
ที่ไมแตกตางกันมากนัก (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, 46) จึงสุม
โดยจําแนกตามสาขาวิชา ไดเปน 3 กลุมสาขา คือ กลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และจําแนก
ตามชั้นปไดเปน 4 ชั้นป คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4
ขั้นที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) เนื่องจากไมทราบขนาดของประชากรที่แนชัด
แตพอจะทราบสัดสวนของประชากร (วีรยา ภัทรอาชาชัย,
2539, 298) โดยเลือกสุมตามกลุมสาขา และชั้นป แตเนื่อง
จากสัดสวนของนักศึกษาในแตละกลุมสาขามีความแตกตาง
กัน ดังนี้คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ : สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เปน 16:6:78 (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.) การเก็บขอมูลใน
ครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 690 คน โดยใชตารางกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ Robert V. Krejcie แหงมหาวิทยาลัย
Minnesota และ Eryle W. Morgan แหงมหาวิทยาลัย Texas
ไดสรางไว กลาวคือ จํานวนประชากรขนาด 100,000 คน จะ

ป 2
5
4
20
29

ป 3
5
4
20
29

ป 4
5
3
20
28

รวม
20
15
80
115

ใชกลุมตัวอยาง 384 คน (ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543, 75)
จากจํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ถูกเลือกเปนประชากร จํานวน
ทั้งสิ้น 156,346 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2548)
ตัวแปรในการวิจัย
สําหรับตัวแปรที่ศึกษาวิจัย ประกอบดวย
1. ตัวแปรตาม คือ ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต ซึ่ง
เปนตัวแปรเชิงกลุม โดยแบงเปน 6 ชวงเวลา ไดแก ชวงเวลา
08.01–12.00 น. 12.01-16.00 น. 16.01-20.00 น. 20.01-24.00
น. 24.01-04.00 น. และ 04.01-08.00 น.
2. ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต มี
ทั้งหมด 15 ตัวแปร โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
- พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานการศึกษา มี 5
ตัวแปร คือ คนควาขอมูลดานการเรียน E-learning คนเอกสาร E-book และดาวนโหลดขอมูล
- พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานติดตอสื่อสาร
มี 4 ตัวแปร คือ E-mail Chat room MSN และดาวนโหลด
ขอมูล
- พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานบันเทิง มี 6 ตัว
แปร คือ ฟงเพลง ชมภาพยนตร ดูโปรแกรมภาพยนตร เลน
เกม คนขอมูล และดาวนโหลดขอมูล
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สรางขึ้น มี
วิธีการดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิทางดานสถิติและ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน พิจารณาความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ตรวจสอบข อคําถามดานเนื้ อหาและ

ภาษาที่ ใชในแบบสอบถามวามีความถูกตองและสมบูรณ
มากเพี ยงใด เพื่ อนํ ามาปรั บปรุ งแบบสอบถามให มี ความ
สมบูรณมากขึ้น จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามนํารอง
(Pilot Test) ดังกลาวไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยางจํานวน
30 คน

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางทดลอง
ทั้งหมด 30 ชุด ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องตางๆ โดยใชวิธีการ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผลการ
วิเคราะหดังตาราง

ตารางที่ 2 แสดงคาความเชื่อมั่นของคําถามในหมวดตางๆ
หมวดคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ดานการศึกษา
ดานการติดตอสื่อสาร
ดานบันเทิง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows วิเคราะหคาสถิติตางๆ ดังนี้
1. วิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทั้งหมด
ไดแก ตัวแปรดานประชากร สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต
และกิจกรรมยามวาง โดยวิเคราะหคาสถิติ ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย เปนตน
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางชวงเวลาในการใช
อินเทอรเน็ตกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในดานการ
ศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
3. วิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis)
ของตัวแปรตาม คือ ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต โดย
อางอิงตามกรอบแนวคิด ซึ่งจะไดลักษณะของสมการใน
แตละชวงเวลา ดังนี้
TIME = β0 +β1EXP + β2EDU + β3COM + β4ENT
โดยที่ βi คือ คาสัมประสิทธิ์
TIME คือ ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
EXP คือ ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต (ป)
EDU คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานการ
ศึกษา
COM คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานการ
ติดตอสื่อสาร

คา Cronbach’s Alpha
0.820
0.670
0.774

EDU คื อ พฤติ ก รรมการใช อิ น เทอร เ น็ ต ด า น
บันเทิง

นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. ประเภทของสถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบั น ศึ ก ษาของเอกชน และสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล
และราชภัฏ
2. กลุมสาขา หมายถึง สาขาวิชาตางๆ ในสถาบันการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จัดแบงเปน 3 กลุม คือ กลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต หมายถึง ลักษณะ
การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา โดยศึกษาถึงปริมาณการ
ใช และวัตถุประสงคในการใชในดานตางๆ ไดแก ดานการ
ศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง โดยแบงพฤติกรรมการใชเปน 6 ระดับ คือ ใชมากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด และไมเคยใช
4. ชวงเวลาการใชอินเทอรเน็ต หมายถึง ชวงเวลาใน
การใชอินเทอรเน็ตที่บอ ยที่สุดของแตละวัน โดยแบงเปน 6
ชวงเวลา คือ ชวงเวลา 08.01–12.00 น. 12.01-16.00 น. 16.0120.00 น. 20.01-24.00 น. 24.01-04.00 น. และ 04.01-08.00 น.

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลดวยจํานวนขอมูลและรอยละของสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางและคําประกอบ
การอธิบาย ดังนี้
ตารางที่ 3 คาจํานวนและรอยละขอมูลทางประชากรศาสตรและลักษณะการใชงานอินเทอรเน็ต โดยจําแนกตามกลุมผูใชงาน
อินเทอรเน็ตในดานการศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง
ตัวแปร
เพศ
- ชาย
- หญิง
สถาบันการศึกษา
- รัฐบาล
- เอกชน
- ราชมงคลและราชภัฎ
กลุมสาขาวิชา
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรสุขภาพ
- สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ชั้นป
- ป 1
- ป 2
- ป 3
- ป 4
ลักษณะที่พักอาศัย
- บานตนเอง
- บานญาติ
- หอพัก/หองเชา
สถานที่ใชอินเทอรเน็ต
- บาน/หอพัก
- มหาวิทยาลัย
- รานอินเทอรเน็ต
ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ต
- 08.01-12.00 น.
- 12.01-16.00 น.
- 16.01-20.00 น.
- 20.01-24.00 น.
- 24.01-04.00 น.
- 04.01-08.00 น.

ดานการศึกษา
จํานวน
รอยละ
(คน)

ดานการติดตอสื่อสาร
จํานวน
รอยละ
(คน)

ดานบันเทิง
จํานวน
รอยละ
(คน)

41
159

20.5
79.5

33
67

33.0
67.0

156
215

42.0
58.0

93
39
68

46.5
19.5
34.0

60
28
12

60.0
28.0
12.0

106
165
100

28.6
44.5
27.0

67
63
70

33.5
31.5
35.0

36
21
43

36.0
21.0
43.0

128
112
130

24.6
30.3
35.1

36
52
59
53

18.0
26.0
29.5
26.5

94
86
98
93

25.3
23.2
26.4
25.1

29
25
23
23

29.0
25.0
23.0
23.0

95
16
89

47.5
8.0
44.5

51
8
41

51.0
8.0
41.0

139
23
209

37.5
6.2
56.3

95
16
89

47.5
39.5
13.0

61
29
10

61.0
29.0
10.0

135
95
140

36.5
25.7
37.8

11
33
65
85
5
0

5.5
16.6
32.7
42.7
2.5
0.0

18
33
128
175
16
0

4.9
8.9
34.6
47.3
4.3
0.0

1
9
20
68
2
0

1.0
9.0
20.0
68.0
2.0
0.0

คิดเปนรอยละ 26.4 โดยสถานที่พักอาศัยจะเปนบานของ
ตนเอง คิดเปนรอยละ 51.1 และนักศึกษามักใชอินเทอรเน็ต
ในที่พักอาศัยของตนเอง เชน ที่บาน หอพัก คอนโดมีเนียม
คิดเปนรอยละ 61.0 และชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตมาก
ที่สุด คือ 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 47.3
ดานบันเทิง ผูใชงานสวนใหญจะเป น เพศหญิง มาก
กวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.0 ศึกษาอยูในสถาบันการ
ศึกษาของเอกชน คิดเปนรอยละ 44.5 กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คิดเปนรอยละ 35.1 ชั้นปที่ 1 คิด
เปนรอยละ 29.0 โดยสถานที่พักอาศัยจะเปนบานของตน
เอง คิดเปนรอยละ 56.3 และนักศึกษามักใชอินเทอรเน็ต
ตามรานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 37.8 และชวงเวลาที่ใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ
68.0

จากตารางที่ 3 เมื่อจําแนกตามกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตในดานการศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง
พบวา ดานการศึกษาผูใชงานสวนใหญจะเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 79.5 ศึกษาอยูในสถาบัน
การศึกษาของรั ฐบาล คิ ดเป นร อยละ 46.5 กลุมสาขาวิ ชา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คิดเปนรอยละ 35.0 ชั้นป
ที่ 3 คิดเปนรอยละ 26.5 โดยสถานที่พักอาศัยจะเปนบานของ
ตนเอง คิดเปนรอยละ 47.5 และนักศึกษามักใชอินเทอรเน็ต
ในที่พักอาศัยของตนเอง เชน ที่บาน หอพัก คอนโดมีเนียม
คิดเปนรอยละ 47.5 และชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด
คือ 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 42.7
ดานการติ ดตอสื่อสาร ผูใชงานส วนใหญจะเป นเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 67.0 ศึกษาอยูในสถาบัน
การศึกษาของรั ฐบาล คิ ดเป นร อยละ 60.0 กลุมสาขาวิ ชา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คิดเปนรอยละ 43.0 ชั้นปที่ 3

ตารางที่ 4 คาจํานวนและรอยละขอมูลการใชเวลาในการทํากิจกรรมยามวางของกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตดานการศึกษา
จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

ตั้งแต 4 ชั่วโมง

รอยละ

2-3 ชั่วโมง

จํานวน
(คน)

ทําการบาน/รายงาน
อานหนังสือ
ไปเที่ยวกับเพื่อน
คุยโทรศัพท
ดูโทรทัศน
เลนอินเทอรเน็ต

1 ชั่วโมง

รอยละ

กิจกรรม

30 นาที

จํานวน
(คน)

ไมมี

8
12
28
20
4
15

4.0
6.0
14.3
10.0
2.0
7.5

38
65
20
80
22
25

19.2
32.5
10.2
40.0
11.1
12.6

73
71
28
68
53
63

36.9
35.5
14.3
34.0
26.6
31.7

63
37
80
23
76
76

31.8
18.5
40.8
11.5
38.2
38.2

16
15
40
9
44
20

8.1
7.5
20.4
4.5
22.1
10.1

จากตารางที่ 4 เมื่อศึกษาขอมูลในการทํากิจกรรมยาม
ว างในแต ละวั นของกลุ มที่ ใช อิ นเทอร เน็ ตด านการศึ กษา
พบวา นักศึกษาใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนใหญ ดังนี้ ทํา
การบานหรือรายงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 1 ชั่วโมง คิด
เปนรอยละ 36.9 อานหนังสือ 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 35.5

ไปเที่ยวกับเพื่อน 2-3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 40.8 คุยโทรศัพท 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 34.0 ดูโทรทัศน 2-3 ชั่วโมง
คิดเปนรอยละ 38.2 และเลนอินเทอรเน็ต 2-3 ชั่วโมง คิด
เปนรอยละ 38.2

ตารางที่ 5 คาจํานวนและรอยละขอมูลการใชเวลาในการทํากิจกรรมยามวางของกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตดานการติดตอสื่อสาร
จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

ตั้งแต 4 ชั่วโมง

รอยละ

2-3 ชั่วโมง

จํานวน
(คน)

ทําการบาน/รายงาน
อานหนังสือ
ไปเที่ยวกับเพื่อน
คุยโทรศัพท
ดูโทรทัศน
เลนอินเทอรเน็ต

1 ชั่วโมง

รอยละ

กิจกรรม

30 นาที

จํานวน
(คน)

ไมมี

8
8
11
4
6
2

8.1
8.1
11.0
4.0
6.1
2.0

23
27
5
38
15
7

23.2
27.3
5.0
38.0
15.2
7.0

31
36
18
35
28
19

31.3
36.4
18.0
35.0
28.3
19.0

37
24
38
20
37
58

37.4
24.2
38.0
20.0
37.4
58.0

4
28
3
13
14

4.0
28.0
3.0
13.1
14.0

รอยละ 36.4 ไปเที่ยวกับเพื่อน 2-3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ
38.0 คุยโทรศัพท 30 นาที คิดเปนรอยละ 38.0 ดูโทรทัศน
2-3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 37.4 และเลนอินเทอรเน็ต 2-3
ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 58.0

จากตารางที่ 5 เมื่อศึกษาขอมูลในการทํากิจกรรมยาม
วางในแต ละวันของกลุ มที่ ใช อิ นเทอร เน็ ตด านการติดต อ
สื่ อสาร พบวา นักศึกษาใชเวลาในการกิจกรรมสวนใหญ
ดังนี้ ทําการบานหรือรายงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 2-3
ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 37.4 อานหนังสือ 1 ชั่วโมง คิดเปน

ตารางที่ 6 คาจํานวนและรอยละขอมูลการใชเวลาในการทํากิจกรรมยามวางของกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตดานการบันเทิง
จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

ตั้งแต 4 ชั่วโมง

รอยละ

2-3 ชั่วโมง

จํานวน
(คน)

ทําการบาน/รายงาน
อานหนังสือ
ไปเที่ยวกับเพื่อน
คุยโทรศัพท
ดูโทรทัศน
เลนอินเทอรเน็ต

1 ชั่วโมง

รอยละ

กิจกรรม

30 นาที

จํานวน
(คน)

ไมมี

51
52
25
20
16
7

13.8
14.1
6.8
5.4
4.3
1.9

98
103
11
99
22
33

26.6
27.8
3.0
26.8
6.0
9.0

85
87
49
163
65
76

23.0
23.5
13.3
44.1
17.7
20.7

126
118
177
77
129
154

34.1
31.9
48.1
20.8
35.1
41.8

9
10
106
11
136
98

2.4
2.7
28.8
3.0
37.0
26.6

จากตารางที่ 6 เมื่อศึกษาขอมูลในการทําทํากิจกรรมยาม
วางในแตละวันของกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตดานบันเทิง พบวา
นักศึกษาใชเวลาในการกิจกรรมสวนใหญ ดังนี้ ทําการบาน
หรือรายงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 2-3 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 34.1 อานหนังสือ 2-3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 31.9 ไป

เที่ยวกับเพื่อน 2-3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 48.1 คุยโทรศัพท
1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 44.1 ดูโทรทัศน 2-3 ชั่วโมง คิด
เปนรอยละ 35.1 และเลนอินเทอรเน็ต 2-3 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 41.8

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในดานการศึกษา
ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง โดยใชตารางและคําประกอบการอธิบาย ดังนี้
ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ระหวางพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการศึกษา ดานการ
ติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง กับชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
ตัวแปร
TIME
TIME
0.182*
EDU
0.301*
COM
0.464*
ENT
* p<0.05
**p<0.01
จากตารางพบวา ตัวแปรพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ ตทั้ ง 3 ดาน มี ความสัมพั นธ กันช วงเวลาในการใช อิ นเทอร เ น็ ต โดยที่ ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ม ากที่ สุ ด คื อ

EDU

COM

ENT

0.305** 0.311** 0.518** -

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานบันเทิง ซึ่งมีขนาดความ
สัมพันธ 0.464 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

3. วิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ของตัวแปรตามคือชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
ตารางที่ 8 สถิติพรรณนาความแตกตางระหวางชวงเวลาการใชอินเทอรเน็ต
ตัวแปรอิสระ
EDU
COM
ENT
EXP

08.01 – 12.00 น.
คาเฉลี่ย SD
2.97
.69
2.72
.85
2.91
.76
4.23
2.53

ชวงเวลาการใชอินเทอรเน็ต
12.01-16.00 น.
16.01-20.00 น. 20.01-24.00 น.
คาเฉลี่ย
SD
คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD
3.08
.78
3.32
.98
3.16
.93
2.66
1.21
3.21
.96
3.38
.84
2.99
.99
3.20
.84
3.21
.91
4.23
2.68
5.30
2.22
5.83 2.39

24.01-04.00 น.
คาเฉลี่ย SD
2.86
1.06
3.53
.99
3.65
.79
5.46
1.98

ตารางที่ 9 คาสัมประสิทธิ์แคนอนิคอลมาตรฐาน
ตัวแปรอิสระที่ใชจําแนก
EXP
EDU
COM
ENT
Cannonical Correlation (R)

คาสัมประสิทธิ์แคนอนิคอลมาตรฐานแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแตละตัวกับสมการแตละสมการ
สมการ 1
สมการ 2
0.554
-0.279
0.776
-0.034
0.388

0.216
0.906
0.069
-0.726
0.248

จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรจําแนกประเภทที่
สามารถทํานายชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
สามารถจําแนกไดเปน 2 ฟงกชัน คือ ฟงกชันที่ 1 ตัวแปรที่
ทํานายไดดีที่สุด คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานการ
ติดตอสื่อสาร (EDU) โดยมีคาสัมประสิทธิ์แคนอนิคอล-

มาตรฐานเทากับ 0.776 และ ฟงกชันที่ 2 ตัวแปรที่ทํานาย
ไดดีที่สุด คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตดานการศึกษา
(EDU) โดยมีคาสัมประสิทธิ์แคนอนิคอลมาตรฐานเทากับ
0.906

สมการที่ใชพยากรณชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตมีทั้งหมด 5 ชวงเวลา ดังนี้คือ
TIME1 = -10.627+0.438EXP+2.286EDU+1.034COM+2.261ENT
TIME2=-11.023+0.443EXP+2.425EDU+0.848COM+2.416ENT
TIME3=-13.278+0.578EXP+25.09EDU+1.415COM+2.311ENT
TIME4=-13.531+0.665EXP+2.231EDU+1.665COM+2.262ENT
TIME5=-14.104+0.594EXP+1.667EDU+1.700COM+3.006ENT
โดยที่ TIME1 คือ ชวงเวลา 08.01–12.00 น., TIME2 คือ 12.01-16.00 น., TIME3 คือ 16.01-20.00 น., TIME4 คือ
20.01-24.00 น. และ TIME5 คือ 24.01-04.00 น.

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ใชงานอินเทอรเน็ต
สวนใหญเป นเพศหญิง เมื่อจํ าแนกตามสถานศึกษาพบวา
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลมีการใชงานอินเทอรเน็ตใน
ดานการศึกษา และดานการติดตอสื่อสารมากที่สุด ซึ่งมีประโยชน ตอสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จะเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหนักศึกษารับรู ไดอย างรวดเร็ว เพราะนัก
ศึ กษามี การติ ดตามข าวสารทางด านนี้ อยู ตลอดเวลา และ
กลุมสถาบันการศึกษาของเอกชนมีการใชงานดานบันเทิง
มากที่สุด ซึ่งจะมีประโยชนตอผูที่ทําธุรกิจทางดานบันเทิง
ที่จะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดงายขึ้น โดยเมื่อจําแนก
ตามกลุมสาขาวิชาพบวา กลุมที่ศึกษาในสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรมีการใชอินเทอรเน็ต ทั้ง 3 ดานมากที่สุด
ซึ่งมีความสอดคลองกับสัดสวนของนักศึกษาที่เขาเรียนใน
สาขานี้มากที่สุด ซึ่งสัดสวนเปนดังนี้ คือ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ : สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เปน 16:6:78 (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,
ม.ป.ป.) เมื่อจําแนกตามชั้นปพบวาชั้นปที่ 3 มีการใชงานดาน
การศึกษาและการติดตอสื่อสารมากที่สุด เพราะเปนชวงที่
เนื้อหาวิชาเรียนตางๆ เริ่มมีความยากมากขึ้น ซึ่งจําเปนที่จะ
ตองคนควาขอมูลตางๆ นํามาประกอบการเรียน สวนชั้นปที่
1 มีการใชงานดานบันเทิงมากที่สุด ซึ่งอาจเปนเพราะเนื้อหา
วิชาเรียนตางๆ เปนวิชาพื้นฐาน ทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
เวลาวางที่สามารถทํากิจกรรมอยางอื่นนอกเหนือจากการ

เรียนมากกวาชั้นปอื่นๆ เมื่อจําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย
พบวา นักศึกษาที่ใชงานอินเทอรเน็ตในดานการศึกษาและ
การติดตอสื่ อสาร นิยมเลนอิน เทอรเน็ตที่บานหรือ ที่พัก
อาศัยของตนเอง เชน หอพัก อพารทเมนท คอนโดมีเนียม
เปนตน ยกเวนกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตในดานบันเทิงมักใช
อิ น เทอร เ น็ ต ตามร า นอิ น เทอร เ น็ ต คาเฟ โดยเมื่ อ ศึ ก ษา
จํานวนชั่วโมงในการเลนอินเทอรเน็ตพบวา กลุมผูใชงาน
ดานการศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร และดานบันเทิง ใชงาน
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยใชในชวงเวลา 21.01-24.00 น.
ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
จะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอนักศึกษาเปน
อยางมาก ไมวาจะเรียนสาขา หรือชั้นปใดก็ตาม แตลักษณะ
การใชงานอาจจะมีความแตกตางกันไป ซึ่งจะมีประโยชน
สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ ดังนี้
- กลุมอาจารย ควรใชอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชน
สูงสุดในดานการเรียนการสอน เชน การคนควาขอมูล การ
ติดตอสื่อสารกับนักศึกษาอาจจะผานทางอีเมล เว็บบอรด
หรือบล็อก ซึ่งเปนชองทางที่ทําใหนักศึกษาสามารถติดตอ
กับอาจารยไดงายและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการ
ศึกษาของรัฐบาลที่มีนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตดานการ
ศึกษาเปนจํานวนมาก
- กลุมนักศึกษา ควรใชอินเทอรเน็ตเพื่อประโยชนใน
ดานการศึกษาเปนหลัก เพราะเปนชองทางที่สามารถแลก
เปลี่ ย นความรูกั น ได โดยไมจํ า เป น ตอ งเรี ย นในสถาบั น

เดียวกัน เชน คนหาขอมูลสําหรับการทํารายงาน หรืองาน
ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และปรั บ ทั ศ นคติ ใ นการใช ง านของ
นั กศึ กษาในสถาบั นการศึ กษาของเอกชนให ใช งานอิ น เทอรเน็ตทางดานการศึกษามากกวาการใชเพื่อความบันเทิง
- กลุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาของเว็บไซตหรือเจาของ
ธุรกิจตางๆ ที่มุงหวังประโยชนกับกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษา โดยอาจเนนเพื่อความบันเทิง หรือประกอบธุรกิจ ควร
มีการปรับปรุงพฤติกรรมการใหบริการเพื่อกอเกิดประโยชน
ตอกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาในดานบวกใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
- หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีสวนชวยใน
การกําหนดมาตรการและนโยบายตางๆ ในการควบคุมดูแล
การใชอินเทอรเน็ตของผูใชงานในหนวยงานนั้นๆ กระทรวง
ICT ซึ่งเปนหนวยงานกลางควรมีมาตรการรองรับการใชงาน
อินเทอรเน็ตของนักศึกษา และมีการปองกันบางเว็บไซตที่
มีเนื้อหาไมเหมาะสม รวมถึงการกําหนดบทลงโทษอยาง
ชัดเจนสําหรับผูที่กระทําผิด
- สถาบันการศึกษาตางๆ ควรพัฒนาความเร็ว ของ
อินเทอรเน็ตเพื่อชวยลดเวลาในการใชงาน ทําใหประหยัด
เวลาในการสืบคนขอมูล และควรสงเสริมใหนักศึกษารูจัก
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
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