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 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือด้าน
การศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ าแนกตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) ศึกษาระดับปัญหา
การใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 
4) เปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชัน้ปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จ านวน 400 คน  เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามระดับ
ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ แบบสอบถามทั้งสองชุดมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคริ์ท แบบสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น     
เท่ากับ 0.90 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบ
ความแตกต่างเป็น รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ่
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
 1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ทั้งโดยรวมและเป็น
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน จ าแนกตามเพศ 
ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ดังต่อไปนี ้
  2.1  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็น
รายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกนั 
 
 
 



  2.2  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกนั 
มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
  2.3  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านการติดต่อสื่อสาร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05  ส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
  2.4  นักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มพีฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ต่างกัน ในด้าน
การศึกษา และด้านความบันเทงิอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05  ส่วนด้านการติดต่อสื่อสาร 
พบว่าไม่แตกต่างกนั 
 3.  การศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า นักศึกษามีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
 4. การเปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สรุปได้ดังต่อไปนี ้
  4.1  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
  4.2  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกนัมีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน 
  4.3  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกัน มีปญัหาการใช้อินเทอร์เน็ต  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  4.4  นักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่างกนั มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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The purposes of this research were 1) to study internet using behavior of 
undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University in overall and three 
aspects as follows: education, communication and entertainment  2) to compare internet 
using behavior of students in overall and three aspects among students with different gender, 
classes, colleges, and academic achievement  3) to investigate problems of internet using 
of undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University and 4) to compare 
problems of internet using among students with different gender, classes, colleges, and 
academic achievement.  The sample used in this research included 400 undergraduate 
students who enrolled in second semester of the academic year 2011.  The instrument 
used for data collection was a five-rating scale questionnaire with items and the reliability of 
0.90 The statistics procedures used included frequency, percentage, arithmetic means, 
standard deviation, t-test,one way ANOVA and Scheffe’s test. 
 The results of the study were as follows:  
 1.  Internet using behavior of undergraduate students at Bansomdejchaopraya  
Rajabhat University in overall and three aspects was at the high level. 
 2.  When comparing internet using behavior of undergraduate students at 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University in overall and three aspects classified by gender, 
classes, colleges, and academic achievement, it was found that: 
  2.1  There was no significant difference between male and female students 
both in overall and three aspects of internet using behavior. 
  2.2  There was no significant difference in internet using behavior in overall 
aspect among students studying in different classes.  When considering each of the three 
aspects, it was found that internet using behavior in the area of communication was 
statistically significant different at .05 level. 
  2.3  Internet using behavior in overall aspect of students studying in the 
different colleges was statistically significant different at .05 level.  When considering each 
of the three aspects, it was found that internet using behavior in the area of communication 
was statistically significant different at .05 level. 



  2.4  Internet using behavior in overall aspect of students with different 
academic achievement was statistically significant different at .05 level.  When considering 
each of the three aspects, it was found that internet using behavior in the area of education 
and entertainment were statistically significant different at .05 level. 
 3.  Problems in using internet of undergraduate students at Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University was at the medium level. 
 4.  When comparing of problems in internet using of undergraduate students at 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University classified by gender, classes, colleges, and 
academic achievement, it was found that: 
  4.1  Male and female students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University  
had statistically significant different in problems dealing with internet using in overall aspect 
at .05 level. 
  4.2  There was no significant different in overall aspect of internet using problems 
among students studying in different classes. 
  4.3  There was no significant different in overall aspect of internet using 
problems among students studying in different colleges. 
  4.4  There was no significant different in overall aspects of internet using 
problems among students with different academic achievement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปริญญานิพนธ์  
      เรื่อง 

พฤติกรรมและปญัหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
         ของ 
          ชเนตต ีสยนานนท ์
 
ได้รับอนุมัตจิากบัณฑติวิทยาลัยให้นับเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสตูร 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

……………………………………………....คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล) 
วันที่……...เดือน…………..พ.ศ.2555 

 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์  คณะกรรมการสอบปากเปล่า 
 
……………………………………….ประธาน  ..…………………………………ประธาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์)       (อาจารย์ ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ์) 
 
 
……………………………………….กรรมการ         ...…………………………………กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข)         (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ)์   
 
 

       ...…………………………………กรรมการ  
         (อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธสิุข)   

 
        
              ....…………………………………กรรมการ
              (อาจารย์ ดร.ปิยะนัตต์ อิสสระวิทย์) 
    
 



           ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์ 
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธสิุข กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ 
ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาในการวิจัยเพื่อให้ปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน จงึขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ กรรมการทีไ่ด้แตง่ตัง้เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล อุทานนท์ 
และ อาจารย์ อรพิมพ์ มงคลเคหา ผูท้ี่กรณุาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม และให้
ค าแนะน าจนท าให้งานวิจัยครัง้นี้ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เป็นแรงและก าลังใจในการศึกษาจนส าเร็จและ
ขอขอบพระคุณ คุณเพชร ปานทอง และพี่ๆ  เพื่อนๆ และนกัศึกษาทุกท่านทีไ่ด้สละเวลาให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครัง้นี ้
 
 
         ชเนตตี สยนานนท ์
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
บทที ่                หน้า               
      1 บทน า      1                
   ภูมิหลัง      1 
   ความมุ่งหมายของการวิจัย      6 
   ความส าคัญของการวิจัย      6 
   ขอบเขตของการวิจัย      7 
          ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัย      7 
          ตัวแปรที่ศึกษา      7  
   นิยามศัพท์เฉพาะ      8       
   สมมติฐานของการวิจัย      9 
 
 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     10 
   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต     10 
    ความหมายของอินเทอร์เน็ต     10 
               การใช้บริการอินเทอร์เน็ต     11 
    อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย     13 
   บทบาทอินเทอร์เน็ตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา     15 
    ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา     15 
   พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็     19  
    ด้านการศึกษา     20 
    ด้านการติดต่อสื่อสาร     22 
                  ด้านความบันเทิง     23 
   ปัญหาการใชง้านอินเทอร์เนต็     25 
    ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็     25 
    ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้อินเทอร์เนต็     26 
    ข้อจ ากัดของอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา     29 
   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     32 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที ่                หน้า               
 3 วิธีการด าเนินการวิจัย     36 
   การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง     36 
   การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     37 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล          39   
   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล     39    
 
 4 การวิเคราะห์ข้อมูล     41 
   สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล     41 
   การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล     41 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล     42 
 
 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     70 
   ความมุ่งหมายของการวิจัย     70 
   วิธีการด าเนินการวิจัย     70 
   การวิเคราะห์ข้อมูล     70 
   สรุปผลการวิจัย     71 
   อภิปรายผล     72 
   ข้อเสนอแนะ     79 
 
บรรณานุกรม     82     
 
ภาคผนวก      91
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีต่รวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม      92 
 ภาคผนวก ข เคื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล        94 
 ภาคผนวก ค หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย      101  
 ภาคผนวก ง ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนก      105    
 
ประวัติย่อผู้วิจัย      109 
 
 



บัญชีตาราง 
 

 ตาราง                        หน้า 
 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา     37  
 2 จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา     42 
 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   โดยรวมและเป็นรายด้าน     44 
 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   ด้านการศึกษา เป็นรายข้อ     45 

5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็    
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   ด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นรายข้อ     46 
 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   ด้านความบันเทิง เป็นรายข้อ     47 
 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ     48 

8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา      49 
 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา     50 
 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     51 
 11 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมและเป็นรายด้าน  
   จ าแนกตามเพศ     52 

 



บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

 ตาราง                        หน้า 
 12 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน  
    จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา     53 
 13 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นรายคู ่     54 
 14 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน   
    จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา     55 
 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ของพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยรวมจ าแนก 
   ตามคณะวิชาที่ศึกษา เป็นรายคู ่     56 
 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
            ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    ด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นรายคู ่     57 
 17 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน  
    จ าแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน     58 
 18 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม  
   จ าแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นรายคู่     59 
 19 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   ด้านการศึกษา จ าแนกผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นรายคู่     59 
 20 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   ด้านความบันเทิงจ าแนกผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นรายคู ่     60 
 21 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   โดยรวม และเป็นรายข้อ     61 



บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

 ตาราง                        หน้า 
 22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   โดยรวม จ าแนกตามเพศ     63 
 23 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   โดยรวม จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา     64 
 24 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   โดยรวม จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา     65 
 25 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 
   ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   โดยรวม จ าแนกตามผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน     66 
 26 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามเพศ     67 
 27 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา     68 
 28 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตาม 
   คณะวิชาที่ศึกษา     68 
 29 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ 
        ทางการเรียน     69 
 30 ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม         105  
  



บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 

ข้อมูลข่าวสารนับเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึง่ส าหรับการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนข้อมูลด้านธุรกิจ การปฏิบัตงิานในองคก์ร ภาครัฐ หรือแม้กระทัง่ด้านการศึกษา   
ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและได้หลายช่องทาง ข่าวสารข้อมูลจึงถือเป็นปัจจัยในการ
ด าเนินกิจการงานต่างๆ  ผูท้ี่มีโอกาสเข้าถงึข้อมูลได้เร็วกว่าก็จะได้เปรียบผู้อ่ืน อินเทอร์เนต็หรือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยังเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันถือได้ว่าเป็นยุค 
แห่งการสื่อสารอย่างแท้จรงิเสมือนขุมทรัพย์ข้อมูลข่าวสารที่คนส่วนใหญ่หนัมาสนใจในปัจจุบัน     
(ถนอมพร ตนัพิพัฒน์. 2540: 55-56) โดยเฉพาะบทบาทของการสื่อสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น อินเทอร์เนต็และโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารทีไ่ม่มีวันสิน้สุด มีข่าวสารต่างๆ 
ถูกสง่ไปถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ การพูดคุยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ 
การโฆษณาสินค้าในเว็บไซต์ ข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซตต์่างๆ เป็นต้น ตลอดจนประโยชนใ์น
การศึกษา เช่น การศึกษาผ่านดาวเทียมในชนบททีห่่างไกล หรือ ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-Learning) ซึ่งผูเ้รียนไม่จ าเป็นที่จะต้องถูกจ ากัดสถานที่ เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป แต่สามารถ
ศึกษาได้ในทุกที่ ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการส่งข้อความ ภาพและเสียงใน
โทรศัพท์มือถือก็เป็นการสื่อสารกันได้ทั้งนัน้  การสื่อสารทางอินเทอร์เนต็ในยุคโลกาภิวัตน ์         
จึงกลายเป็นปัจจัยที่มีความส าคญัต่อสภาพสงัคมในปัจจบัุนทุกระดับเป็นอย่างมาก 

อินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าไปทุกภาคส่วนของสังคม และเข้ามามีส่วนส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จากเดิมอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแหล่งข้อมูลส าหรับ
นักวิชาการและนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ ได้ขยายการใชป้ระโยชนไ์ปสู่คนในวงการอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 
อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันไม่มีข้อมูลใดทีไ่ม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต จากการที่อินเทอร์เนต็   
เป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์มหาศาล รัฐบาลจะได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตใน    
หมู่ประชาชนทั่วไปเพิ่มข้ึน โดยใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถงึสารสนเทศ
เนื่องจากอินเทอร์เนต็เป็นสื่อที่มรีาคาถูก มีข้อมูลอยู่มากมายและไม่จ ากัดเวลาในการเข้าถงึข่าวสาร 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2547: 1) 

อินเทอร์เน็ตได้พัฒนาไปมากกว่าเป็นเพียงแค่การรับส่งอีเมล์ และยังสามารถท าให้การ
สืบค้นสารสนเทศได้ในลักษณะสื่อหลายมติิที่เป็นทัง้ตัวอักษร ภาพ และเสียง ด้วยลักษณะเครือข่าย
ใยแมงมุม หรือที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะว่าเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูล 
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไปเรื่อย ๆ ท าให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถใช้งานในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ศิริพร ชิตพันธ์. 2542: 19) ดังนั้นจึงท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งวิทยาการ        
ที่ครอบคลุมเนื้อหาและสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันได้ใน
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ทุกๆ ด้าน และเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึง่ทีท่ าใหทุ้กคนสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เนต็ได้อย่าง 
ไร้ขีดจ ากัด (ยืน ภู่วรวรรณ. 2543: 73) ซึ่ง บุญเรือง เนียนหอม. (2540: 10)ได้วิจัยพบว่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย และผูใ้ชง้านอินเทอร์เนต็ยังสามารถใช้เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วเช่นกัน ในด้านการศึกษาได้มีการน าเทคนิควิธีการ แนวคิดและอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ ไพศาล สุวรรณน้อย. (2540: 18-19) ได้วิจัยพบว่า 
บริการต่างๆ ที่มีบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น อิเล็กทรอนิกส์เมล ์(Electronic mail)        
เวิล์ด ไวด์ เว็บ  ไฟล์ทรานเฟอร์ โปรโตคอล (File transfer protocol) อินเทอร์เน็ต รีเลย์ แชท 
(Internet relay chat) และ ยูสเน็ท นิวส์กรุ๊ป (Usenet Newsgroup) รวมทั้งระบบที่ติดตั้งนั้น
สามารถที่จะรองรับบริการเสริมต่างๆ ที่อาจจะตามมา ได้แก่ บริการข่าวสารต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา การตั้งกลุ่มที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน ส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
(ชม ภูมิภาค. 2542: 62-67) 

จากสภาพทั่วไปของการใช้อินเทอร์เน็ตตามที่กล่าวมา เห็นได้ว่าอินเทอร์เนต็ได้เข้ามา    
มีบทบาทต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศจากวัตถุประสงค์เริ่มตน้ของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ือประโยชนท์าง
การศึกษานั้นท าใหส้ถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทีส่ามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ใชใ้นการเรียนการสอนและให้บริการ โดยรปูแบบการใช้งานอินเทอร์เนต็มีการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ อินเทอร์เนต็ได้สร้างสังคมใหม่ในการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
ที่นอกเหนือจากการเรียนรูใ้นห้องเรียน ดังที่ บัลลงัค์ โรหิตเสถียร. (2543: 6-8) ได้วิจัยพบว่า 
นอกจากนั้นอินเทอร์เนต็ไมไ่ด้จ ากัดอยู่ในสถานศึกษาเทา่นั้น มีการบริการอินเทอร์เนต็ในเชงิ
พาณิชย์ เช่นร้านอินเทอร์เนต็ คาเฟ่ ซึ่งร้านดังกล่าวส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้สถานศึกษา 
หรือในชุมชนเพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาใช้บริการรวมถึงปัจจุบันราคา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาไมสู่งมากท าใหส้ามารถจัดซือ้ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ดังนั้น นักศึกษาจงึใช้
อินเทอร์เน็ตได้จากแหลง่ต่างๆ   ทั้งภายในและนอกสถาบันการศึกษา อินเทอร์เนต็เปรียบเสมือน
คลังข้อมูลที่มีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ท านองเดียวกับ คมกริช ทัพกฬีา. (2540:บทคัดย่อ) ที่พบว่าการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและอินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทัง้ยังมีบทบาททีส่ าคัญอย่างย่ิงในด้านการศึกษา สอดคล้องตามพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 ในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนได้ทางหนึ่ง 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษานับเป็น
เครื่องมือส าคัญในการศึกษาหาความรู้ ทัง้นี้เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นคลงัแหง่ความรู้ที่ไร้พรมแดน 
นักศึกษาสามารถเข้าไปสืบคน้ข้อมูล รายงานที่เกี่ยวกับการวิจัยค้นคว้าทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาที่มีความสนใจศึกษางานวิจัยเพื่อศึกษางานวิจัยนั้นเป็นองค์ความรู้ในการประกอบ     
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การเรียน รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอน และแผนการสอนที่ผูส้อนได้มีการจัดไว้              
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผูท้ี่สนใจ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้  
กับผู้อ่ืน หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ แทบทุกสาขา ในเรื่องที่ตนมีความสนใจ       
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถาบัน องค์กร ประเทศเดียวกัน หรอืรู้จักกันมาก่อน ซึ่ง จิรศักดิ์ จนักัน.    
(2547: 13) ได้วิจัยพบว่า แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยใช้อินเทอร์เนต็เป็นเครื่องมือในการคน้คว้า
หาความรู้เพิ่มเติมนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผูส้นใจในความรู้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนในชั้นเรียน ฝึกให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และทีส่ าคัญ คือ รู้จักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย
หลาย ๆ ด้านมาประกอบโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต  

อินเทอร์เน็ตช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาของไทย ในเรื่องการขาดแคลนแหล่งข้อมูล    
การเข้าถึงข้อมูล และขาดแคลนผู้สอนทีช่ านาญเฉพาะเรือ่ง การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ผู้สอนสามารถผสมผสานเทคนิคการ
เรียนการสอน และประยุกตใ์ชง้านผ่านเครือข่ายได้เช่นเดียวกับการเปิดต ารา  เป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความคิดหรือค าถามใหม่ตามมา การสอนที่ท าให้เกิดผลเช่นนี้สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ผ่านการเรียน
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้ประโยชน์กับผู้เรียนหลายกลุ่ม  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับผูเ้รียนอ่ืนๆ ที่ให้ความสนใจ (ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2542: 27-30) นอกจากนี้การน าสารสนเทศ
ต่างๆ ให้สามารถสง่ผ่านถึงกนัได้โดยการเข้าถงึข้อมูลผา่นทางอินเทอร์เนต็ท าให้ความรู้ต่างๆ        
ที่มีอยู่มากมายนั้นถูกน ามารวมกันเพื่อให้ผูท้ี่สนใจมคีวามสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล  
มากย่ิงข้ึน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2553: 1) อาจกล่าวได้ว่า
อินเทอร์เน็ตมทีั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งการได้รับประโยชน์หรือโทษเนื่องจากพฤติกรรมจริยธรรม
ของผู้ใชน้ั้น ซึง่มีทัง้ด้านบวก เช่น คัดลอกข้อความบนอินเทอร์เนต็โดยระบุแหล่งอ้างอิง เป็นตัวกลาง
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชนต์่อผู้อ่ืน ซึง่การพัฒนาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ด้านบวกจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างย่ิงทั้งในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การท างาน และชีวิตส่วนตัว 
และจรรโลงสังคมสูส่ังคมภูมิปัญญา และการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตแล้ว ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็เป็นอีกด้านทีม่ีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยควบคู่กับ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้และ
อาจเกิดข้ึนจากการใช้งาน นั่นคือปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งปัญหาในการใช้งานนั้นนอกจาก
ทักษะในการใช้งานของ แต่ละคนแล้วนั้น ปัญหาอ่ืนๆ ทีเ่กิดข้ึนมีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัย
แตกต่างกันไปตามแต่ละคน ซึ่งมีความสมัพันธ์และเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ 100 ปี         
ใน พ.ศ.2539 สถานศึกษาอันมีชื่อว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เกิดจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 โดยโปรดให้จัดตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
เรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้ง 
เป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า " โรงเรียนราชวิทยาลัย" เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 เรียกว่า   
"โรงเรียนฟากขะโน้น" หรือ "โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ตราของโรงเรียนเป็นรูป จฬุามงกุฏ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อ
สถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธกิาร แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" วิทยาลัยครูบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  จึงได้รับพระราชทาน นามใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"   
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีท่ าหน้าที ่ผลติบัณฑติ งานวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ปรับปรงุและถ่ายทอดเทคโนโลยี สง่เสรมิ และพัฒนาคณุภาพครู เป็นหนึง่ใน
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนหลายระดับชั้น โดยในระดับปริญญาตรีมีการจัดการเรียน
การสอนแยกเป็น 4 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ   

อินเทอร์เน็ตนับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการเรียนของนักศึกษาทุกคณะ ซึ่งนักศึกษา
จ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มอียู่เป็นจ านวนมากในอินเทอร์เนต็เพื่อน า  
มาอ้างอิงหรือประกอบการเรียนของนักศึกษา และนักศึกษาได้ให้ความส าคัญในการใช้อินเทอร์เน็ต
ค่อนข้างมากในหลายๆ ด้าน เชน่ การใช้งานส่วนตัว เพือ่ความบันเทิงและการติดต่อสื่อสาร 
อินเทอร์เน็ตจงึเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างเร็วและสะดวกมากย่ิงข้ึน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 2554: ออนไลน์) 

อนึ่งปัจจุบนัการใช้อินเทอร์เนต็สามารถใช้งานได้ง่ายข้ึนไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงการใชง้าน
จากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น อุปกรณ์พกพาเช่น โทรศพัท์มือ ยังสามารถท าให้อินเทอร์เนต็เป็น
เรื่องที่ง่ายต่อการใช้งาน ท าให้นักศึกษามักใช้อินเทอร์เนต็ในด้านบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ในเรื่อง
การสนทนาออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือติดต่อระหว่างเพื่อน แต่การใช้งาน          
เพื่อการศึกษานั้น ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น      
เช่น ใช้บริการทีห่้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน หรือท ารายงาน 
นักศึกษาบางส่วนสามารถใชง้านอินเทอร์เนต็ได้อย่างไมม่ีปัญหาเนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว      
ที่บ้าน แต่นักศึกษาบางส่วนที่จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เนต็ของทางมหาวิทยาลัยมักมีปัญหาในการใช้
งานเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย     
หรือบางครั้งขาดทักษะในการใช้งานเนื่องจากไมไ่ด้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า ซึง่จากการสัมภาษณ์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สรุปพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต   
และปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้อินเทอร์เนต็ที่ส าคญัในแตล่ะประเด็นได้ดังนี้ 
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 ในด้านการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ            
แต่นักศึกษาบางส่วนเคยชินกับการเรียนในห้องเรียนและการค้นหาข้อมูลในห้องสมุด           
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการใช้อินเทอร์เนต็ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะในการใชง้าน การขาดแหลง่ข้อมูล
ในการค้นหา ไมท่ราบวิธีการค้นหา และวิธีการคน้หาอาจท าให้ข้อมูลที่ได้นั้นไมต่รงกับความต้องการ      
แต่นักศึกษาหลายคนยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญที่อ านวยความสะดวกในการใช้
เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในการหาข้อมูลเพื่อท ารายงาน หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียน 
เนื่องจากได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีความทันสมัย (ปยุดา หิรัญพฤกษ์. 2553: สัมภาษณ์)  
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ (ดารินทร์ เพ็ชรศรี. 2553: สัมภาษณ)์ นักศึกษายังตระหนักและ       
ให้ความส าคญัของการใช้อินเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมูลเนื่องจาก เป็นวิธีการที่ง่าย สามารถหา
ข้อมูลเพื่อประกอบในการท ารายงานได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีแหลง่
อ้างอิงจ านวนมาก  

 ในด้านการติดต่อสื่อสาร นักศึกษานิยมใช้วิธีการ ติดต่อสือ่สารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาก
ข้ึนและมีแนวโนม้ได้รับความนิยมสูงข้ึน เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายเช่น จากโทรศัพท์มือถือ       
ท าให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อรับสง่อีเมล์ การติตต่อ        
ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา         
(นิรมล อัศวเวสสุวรรณ. 2553: สัมภาษณ)์ นอกจากนั้น นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการติดต่อสื่อสาร
มากข้ึนเมื่อเทียบกับการใชโ้ทรศพัท์มือถือ เนื่องจากมีความสะดวกในการใชง้าน สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้ตลอดเวลา และใช้อินเทอร์เน็ตในการสนทนา (Chat) แทนการพูดคุย รวมไปการใช้อีเมลใ์นการสง่
รายงานหรือการบ้านให้อาจารย์แทนการไปสง่รายงานด้วยตนเอง (ปวรตุม์ พมิพา. 2553: สัมภาษณ)์   

 ในด้านบันเทงิ จากการสมัภาษณ์ (ธนวรรณ ประเสรฐิสม. 2553: สัมภาษณ)์ สรุปว่า
นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการพูดคุย ดูรูปภาพ ฟังเพลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
บันเทิงทีต่นเองชื่นชอบ นักศึกษาให้ความสนใจและใช้เวลาว่างในการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อความ
บันเทิงในเวลาว่าง ส่วน (ปริวัตร สุจรติไพบูลย์เลิศ. 2553: สัมภาษณ)์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า    
ภายหลังจากเลิกเรียนแล้วนักศึกษานิยมใช้อินเทอร์เนต็เพื่อติดตามข่าวสารด้านบันเทงิ เล่นเกมส์  
เนื่องจากอินเทอร์เนต็ท าให้ติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
ในประเด็นต่างๆ ทีต่นเองสนใจได้ 

ในส่วนปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษา จากการสมัภาษณ์ (วิจติรา เลิศอัศวกร. 
2553: สัมภาษณ์) พบว่า บางครัง้ปัญหาเกิดจาก ความชา้ของอินเทอร์เน็ต การขาดทักษะในการ
ค้นหาข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งล้วนมผีลกระทบต่อการใช้งานของนักศึกษา ท าใหใ้ช้งานได้ไม่สะดวก 
ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษามีการใช้งานเพื่อการค้นหาข้อมูลประกอบการเรียน หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การท ารายงาน นักศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว หากใช้งานไมถู่กต้องจะท า
ให้ข้อมูล ทีต่้องการคน้หานั้น ไมต่รงกับความต้องการ ข้อมูลคลาดเคลื่อนและเสียเวลาในการคน้หา
ข้อมูล  นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวแล้ว การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อน            
หรืออาจารย์ผู้สอนยังเป็นปัญหาเช่นกัน เช่น การใช้อีเมล์เพื่อส่งไฟล์งานเกิดความล่าช้าจาก
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อินเทอร์เน็ต หรือสง่อีเมล์ ข้อมูลได้ไมส่มบูรณ ์นอกจากนั้น (วันวิสา สันตะนาโท. 2553: สัมภาษณ)์ 
ให้ข้อมูลว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานนักศึกษามหีลายกรณี เชน่ ปัญหาไวรัสจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใชง้าน ปัญหาจากโปรแกรมบราวเซอร์ที่ไม่สามารถใชง้านอินเทอร์เนต็ได้ ความช้า
ของการสื่อสารในการรับสง่ข้อมูล หรือการส่งอีเมล์แล้วอาจารย์ไม่ได้รับ ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา  
 จากสภาพการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและปัญหาที่
เกิดข้ึนในการงานใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เนต็ของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกทัง้ยังเป็นการส่งเสริมการบริการอินเทอร์เน็ตของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในเชงิบวก ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
            การวิจัยนี้มีความมุง่หมายเพื่อ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา  ด้านการติดต่อสื่อสาร 
และด้านความบันเทิง 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรม การใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมและเป็นรายด้าน  จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา    
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. เปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ ของนักศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และผู้บรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา ในการพิจารณาน าไปเป็นข้อมูลส าหรบัการพัฒนาปรับปรุง การจัดการศึกษาและ
การให้บริการอินเทอร์เน็ต และการจัดความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดีย่ิงข้ึนต่อไปในอนาคต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30,356 คน 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
 1.1 เพศ จ าแนกเป็น 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญงิ 

    1.2 ระดับชั้นปี จ าแนกเป็น 
1.2.1 ชั้นปีที่ 1 
1.2.2 ชั้นปีที่ 2 
1.2.3 ชั้นปีที่ 3 
1.2.4 ชั้นปีที่ 4 และสงูกว่า 

1.3 คณะวิชา จ าแนกเป็น 
1.3.1 คณะครุศาสตร ์
1.3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3.3 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
1.3.4 คณะวิทยาการจัดการ 

1.4 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน จ าแนกเป็น 
1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู 
                                   
1.4.3                           

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัย

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง 
2.2 ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในการวิจัยนี้ หมายถงึ ลักษณะการใชง้านในด้านต่างๆ 

ที่แตกต่างกันออกไปตามพฤติกรรมของการใชง้านอินเทอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหา
ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใชง้าน แตกต่างไปตามพฤตกิรรมการใชง้านของแต่ละบุคคล   
ซึ่งลักษณะการใชง้านอินเทอร์เนต็ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการศึกษา หมายถงึ ลักษณะของการใช้อินเทอรเ์น็ต ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพือ่ศึกษาคน้คว้าหาข้อมลูทางวิชาการ และ
สืบค้นข้อมูลความรู้ทั่วไป เช่น ดาวโหลดข้อมูล หรือซื้อต าราทางการศึกษาเพื่อใช้อ้างอิงประกอบ
การศึกษา ค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียน ดูผลการเรียน เป็นต้น 

1.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร หมายถงึ การใช้อินเทอร์เนต็ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคล  
ที่รู้จักหรือติดต่อกับเพื่อนใหมใ่นอินเทอร์เน็ต รวมไปถงึการส่งข้อมูลภาพ เสียง และสนทนาแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเช่น การใช้อีเมล์รับสง่ข้อมูลข่าวสาร ตั้งกระทู้ เว็บบอร์ด ในการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น 

1.3 ด้านความบันเทิง หมายถงึ การใช้อินเทอร์เนต็ในการติดตามความเคลื่อนไหว 
ข้อมูลข่าวสารเหตุการณต์่างๆ เชน่ ดาวโหลดวารสาร แฟชั่น ฟังเพลง ดูหนัง กจิกรรมสันทนาการ 
เป็นต้น 
 2. ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ ในวิจัยนี้ หมายถงึ ความไมส่ะดวกในการใชง้านอินเทอร์เนต็
หรืออุปสรรคในการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถงึสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีน่ักศึกษามีความเหน็
ว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 3. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า            
ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 4 คณะวิชา ได้แก่           
คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
 4. คณะวิชา หมายถงึ หน่วยงานระดับคณะที่มกีารเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์
และคณะวิทยาการจัดการ 

5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2554 แบ่งเป็น 

5.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา มากกว่า 
3.00 ข้ึนไป 

5                                                       ของนักศึกษา
ระหว่าง 2.50- 2.99 

5.3 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ า หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาต่ ากว่า 2.50 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและเป็น    

รายด้านแตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวม

และเป็นรายด้านแตกต่างกัน 
3. นักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวมและเป็น

รายด้านแตกต่างกัน 
4. นักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวม

และเป็นรายด้านแตกต่างกัน 
 5. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีระดับปัญหาการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกัน 
 6. นักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปีต่างกัน มรีะดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวม
แตกต่างกัน 
 7. นักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาต่างกัน มีระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวม แตกต่างกนั 

 8. นักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่างกนั มีระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวม 
แตกต่างกัน 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอสาระส าคัญ

ดังนี้คือ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต บทบาทอินเทอร์เน็ตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

1.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญท่ี่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน

มากเข้าด้วยกัน มีบทบาทส าคัญในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการสื่อสารข้อมูล  สมใจ บุญศริิ (2538: 3-4) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบเครือข่ายจ านวนมหาศาลทั่วโลกเข้าด้วยกัน สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลถงึกันได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด อาจเป็นตัวอักษร หรือข้อความภาพ เสียง 
ดังนั้นระยะทางจงึไม่เป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์อีกต่อไป ส่วนวิทยา เรืองพรวิสทุธิ์ 
(2539: 60) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยระบบสื่อสาร
แบบทีซีพี ไอพี เครือข่ายที่เป็นสมาชิกของอินเทอร์เนต็เป็นเครือข่ายซึ่งกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ 
เกือบทั่วโลก โดยการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือ Network จ านวนมหาศาลทั่วโลกเข้าด้วยกัน 
ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ซึง่จะท าใหผู้้คนสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกนัได้
สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูลเหล่านัน้ จะอยู่ในรูปแบบใด อาจจะเป็นตัวอักษร ข้อความ หรือเสียง 
และประโยชน์เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการสือ่สารข้อมูล นอกจากนั้น กิดานันท ์มะลทิอง 
(2543: 321) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต คือ ระบบของการเชือ่มโยงเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
มากครอบคลุมไปทั่วโลก เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการการสื่อสารข้อมูล เชน่ การบันทึก
เข้าระยะไกล (Remote Login) การถ่ายโอนแฟ้มไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่อภิปราย 
อินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ให้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง 
เพื่อการเข้าถึงของแต่ละระบบที่มสี่วนร่วมอยู่ 

กล่าวโดยสรุป อินเทอร์เนต็ มีความหมายเกี่ยวข้องกับระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายงาน
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วโลกโดยกฏเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนองความสนใจ
และความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม และสามารถท าให้คนจ านวนมากสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปแบบ
ตัวอักษร ข้อความ ภาพและเสียงได้อย่างสะดวก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกสาขา โดยเฉพาะ
การน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
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1.2 การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
 การยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรอันเป็นความจ าเป็นอันเร่งด่วนของประเทศ 

เห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวนมากไปในด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ถือเป็นกุญแจส าคัญทีไ่ขไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการเสริมสร้างกระบวนการจัดการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญ    
กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถงึ โดยไม่ค านึงถึงวัย เพศ ฐานะ หรือความ
ห่างไกลของสถานที่ หากรัฐบาลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้การถ่ายทอดทฤษฎี หลักการ         
หรือแนวคิดที่ยาก เป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย สนุกสนาน ช่วยให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและมีมาตราฐาน แม้ไม่สามารถทดแทน อาจารย์ได้ แต่จะช่วยแบ่งเบาภาระของ
อาจารย์ ท าใหผูส้อนไมต่้องเสียเวลาสอนหน้าชัน้เป็นระยะเวลานาน จึงมีเวลาช่วยเหลือผู้เรียน      
ที่เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอรไ์ด้มากข้ึน ผูส้อนเองก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทัง้ในด้าน
วิชาการ และเทคนิคการสอนผ่านคอมพิวเตอรไ์ด้ เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าของโลก 
การลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มสีมรรถนะเช่นนี้ เป็นการลงทุนที่ต่ าและคุม้ค่า ในปัจจุบัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เข้ามามีความส าคัญและบทบาทต่อการจัดการศึกษาใน 
ทุกระดับการศึกษา มีการกล่าวว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะเป็นตัวก าหนดคณุภาพ
อย่างหนึง่ของการศึกษาที่ขาดไมไ่ด้ย่ิงจะเพิ่มความส าคญัและมีบทบาทมากข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะ
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักความส าคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อจะพัฒนาระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย จะท าให้
ระบบการศึกษาทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (รังสรรค์ สุกันทา. 2543: 21) 
 บริการในอินเทอร์เน็ทมีอยู่หลายประเภท สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช ้ดังต่อไปนี้ (สมใจ บุญศิริ. 2538: 103-106; ชุน เทียมทินกฤต. 2542: 12-13)  

1.2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail:  E-mail) เป็นการบริการส่งจดหมาย
หรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อความสามารถอ่าน เขียนตอบ 
ลบทิ้ง รับส่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หรือเก็บจดหมายไว้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล โดยมีข้ันตอน
คล้ายจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ ด้วยเหตุนีจ้ึงมสี่วนส าคญัมากที่ท าให้จดหมายอิเล็กทรอนิกสไ์ด้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็ว   

1.2.2 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: www) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ          
ที่เชื่อมโยงถึงกนัและครอบคลุมกนัอย่างกว้างขวาง ซึ่งผูใ้ช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ให้บริการจาก   
เว็บเซอร์ฟเวอร์ (Web Server) มีทั้งการผนวกรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่น าเสนอใหผู้้ที่
ต้องการเรียกดู เรียกใช้ ปัจจุบนัเป็นบริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม องค์กรภาครัฐและเอกชน นับเป็นการบริการที่แพร่หลายและขยายตัวเร็ว
ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต 
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1.2.3 การสนทนาออนไลน์ (Chat Online) ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ในการสื่อสาร
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในระบบสองทางในเวลาเดียวกันแบบออนไลน์ (Online)           
เป็นการสนทนาโดยการพิมพ์ข้อความจากแป้นพิมพ์แทนการใช้เสียง นัน่ก็คือผูส่่งและผู้รับโตต้อบ
กันทางตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันโปรแกรมประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้ติดต่อผู้คุยกัน
ด้วยเสียงผ่านทางไมโครโฟนและล าโพงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีคณุภาพใกล้เคียงกับโทรศัพท์  
จึงได้รับความนิยมอย่างสงู รวมทัง้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

1.2.4 การแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Usenet) ในยุคแรกของอินเทอร์เนต็ มีผูใ้ช้บริการ USENET 
อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นแหลง่ข้อมูลให้สืบค้นขนาดใหญ่ สามารถสง่ค าถาม เข้าไปตอบค าถาม 
แสดงความคิดเห็น ระหว่างผูใ้ช้ทีส่นใจในเรื่องต่างๆ ท าให้เกิดสังคมของการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
ปัจจุบันมีการใชง้าน Usenet น้อยลง เพราะผู้ใช้หันไปใชเ้ว็บบอร์ดซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่
แพร่หลาย  

1.2.5 การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) การคัดลอกไฟลห์รือ   
การโอนย้ายข้อมูลจากระบบหนึ่งมายังระบบหนึง่ผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีมาตรฐานการ
เชื่อมโยงเครือข่ายที่เรียกว่า FTP ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันบนเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันตามมาตรฐาน 
TCP/IP ซึ่งสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลต่างๆ เชน่ โปรแกรมข้อความ รูปภาพ เสียง หรือแฟ้มข้อมูล 

1.2.6 การเข้าใช้เครื่องระยะไกล (Telnet) การที่ผูใ้ชส้ามารถติดต่อกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล เพื่อใช้บริการบนเครื่องคอมพวิเตอร์ที่อยู่ในทีต่่างๆทั่วทุกมุมโลก    
เสมือนอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง แลว้เรียกใช้ค าสั่งทีใ่ชใ้นการติดจ่อกับเครื่องระยะไกล
ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

1.2.7 อาร์คี (Archie) ข้อมูลที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่องที่มีการอนญุาต     
ใหถ้่ายโอนแฟ้มข้อมูลได้ โดยอาร์คีจะหาแฟ้มข้อมูลทีต่้องการจากฐานข้อมูลต่างๆทั่วโลก และให้
รายละเอียดแหล่งที่เก็บข้อมูลทีต่รงกับความต้องการ  

1.2.8 โกเฟอร์ (Gopher) เป็นโปรแกรมประยุกต์ ระบบโกเฟอร์เป็นระบบซอฟท์แวร์ด้วย
ลักษณะเป็นเมนู ผู้ใช้สามารถเลือกทรัพยากรจากเมนูโดยไม่ต้องป้อนค าสัง่ ท าใหง้่ายต่อการใชง้าน
และยังเพิ่มเติมค าอธิบายย่อๆ ลงไปในเมนรูายการแต่ละหัวข้อได้ด้วย ระบบฐานข้อมูลของโกเฟอร์
จะกระจายอยู่ตามเซอร์ฟเวอร์ต่างๆ และเชื่อมต่อถึงกนั ดังนั้นการเลือกหัวข้อในเมนูเพื่อค้นหาข้อมูล
จึงมีลักษณะเป็นล าดับ 

1.2.9 เวส์ (Wais) เป็นการบริการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกัน     
เป็นการค้นหาข้อมูลอีกวิธีหนึ่งสามารถเข้าถงึข้อมูลจ านวนมาก โดยระบุฐานข้อมูลทีต่้องการค้นหา 
เวส์จะค้นค าทุกค าในทุกบทความจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ระบุ และแสดงผลข้อมูลเป็นรายการ
โดยจัดหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอันดับแรก 
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บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ เวิลด์ไวด์เว็บ   
(World Wide Web : WWW) ทั้งนี้เพราะผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เกือบ
ครบทุกบริการ ทัง้ยังเป็นบริการทีใ่ชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน   
 

1.3 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มต้นโดยการติดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อรับสง่ 

ข้อมูลกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of 
Technology                                                                               
                 ในปี พ.ศ. 2530                                                      
ออสเตรเลียเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการโทรทางไกลเข้ามารับส่งข้อมูลกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
และสถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย วันละ                              ความเร็ว 2,400             
ผู้                                                                                      . 
2538: 207-209) ในปีถัดมา กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลงังาน เห็นความส าคญั  
ของการพัฒนาอินเทอร์เน็ต จึงได้มีการมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (Nation Electronics and Technology Center หรือ NECTEC) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เพื่อการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์                      
                                 1 เชื่อมต่อมหาวิทยาลัย       ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขต
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะที่                                                     
                                                                     สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ในปีพ.ศ.                         ก                                        กับอาจารย์และ
นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา                        (NECTEC E-Mail Group)                 
                               อนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถาบัน ท าให้นักวิจัย
และอาจารย์สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอาศัยสถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชียเป็น
ทางออกไปสู่อินเทอร์เนต็ทั่วโลกโดยผ่านประเทศออสเตรเลีย (ประชิต อินทกนก. 2538: 90-91) 
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 ในปีพ.ศ. 2535 มีการใช้อินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงในประเทศไทย เกิดข้ึน
เป็นครั้งแรก เดือน กรกฏาคม ปีพ.ศ.                                                
      าวงจรสื่อสารความเร็ว 9,600 บิตต่อนาที จากการสือ่สารแห่งประเทศไทยเพ่ือเชื่อมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตที่บริษทั (U                             ที่เป็นศูนย์บริการอินเทอร์เนต็เชงิพาณิชย์ 
(Internet Service Provider หรือ                      
 ในปีพ.ศ. 2536 มีการก่อตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย          
โดยหน่วยงานทีใ่ชง้านแบบออนไลน์ 6  น่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้งานเฉพาะไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายหน่วยงาน ชื่อเครือข่ายว่า ไทยสาร (Thai Social Scientific Academic and 
Research Network) ภายใต้การด าเนินการของคณะท างานไทยสาร ประกอบด้วยผู้แทนซึ่งแต่งตั้ง
โดยอธิการบดีของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย  ส่วนศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์             
และคอมพิวเตอร์แหง่ชาตทิ าหน้าที่จ้างบุคลากรที่ช านาญ โดยเฉพาะมาท าการบริหารเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพระดับมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
เครือข่ายทุกแห่ง ทัง้สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน (ประชติ อินทกนก. 2538: 92) 
 ในปีพ.ศ. 2537 ประเทศไทยมีเครือข่ายทั้งสิ้น 35 เครือข่าย ซึ่งจัดได้ว่าประเทศไทยเป็น
เครือข่ายที่มีเครือข่ายใหญ่เป็นอันดับที ่6 ในย่านเอเชียแปซิฟิก รองจากออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
เกาหลี นิวซีแลนด์ นับว่าเป็นการขยายตัวที่เร็วมาก ท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น
ประเทศที่มีการเปิดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประสบความส าเร็จอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้
อนุญาตให้องค์กรเอกชนจัดตัง้ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเชงิพาณิชย์ (Internet Service Provider  
หรือ                               13                      อร์เน็ตเป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อินเทอร์เนต็ได้เติบโตและขยายขอบเขตอย่างกว้างขวาง           
มีการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เนต็ในเชงิพาณิชย์ ทั้งในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน                       . 2540: 9)   
 ในปัจจุบันพบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอรใ์นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ควบคู่กับ Broadband ความเร็วสูงกลายเป็นพื้นฐานของสังคมยุคใหมใ่นหลายๆ ประเทศมโีปรแกรม             
ใหม่ๆ  เกิดข้ึนทุกวัน และบางโปรแกรมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต        
ซึ่งมีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างแพร่หลายในทุกระดับ จากการใชง้านระหว่าง
ประเทศ การใช้งานในระดับประเทศ ระดับเครือข่ายการศึกษา รวมถงึเครือข่ายส าหรับธรุกิจและ
ส่วนบุคคล นอกจากนี้อินเทอร์เนต็ยังสามารถใชง้านเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีแนวโนม้ 
ว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของระบบเครือข่ายใหม้ีผูใ้ช้งานเพิ่มอีกหลายพนัล้านคนทั่วโลก 
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2. บทบาทอินเทอร์เน็ตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งสารสนเทศไร้พรมแดน และเป็นยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก้าว
เข้ามามีบทบาทส าคัญทัง้ในภาคธุรกจิและในภาคการศึกษา ในระดับอุดมการศึกษานัน้เน้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์และความสะดวกต่อการใช้งาน อินเทอร์เนต็จึงเป็น
เครื่องมือที่จะท าใหน้ักศึกษาคน้หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากประโยชนต์่างๆ การบริการ
อินเทอร์เน็ต ยังน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาได้ อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทต่อวง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลข่าวสารจ านวนมากอยู่ในรูปข้อมูลทั้งที่เป็น
เสียง ภาพ ข้อความ ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอนและการวิจัย ผู้เรียนและผูส้อนสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จาก
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศนโยบายที่จะใหท้กุห้องเรียนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็
ได้ภายในปีค.ศ. 2000 และนักเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีนี้ ในประเทศไทยเอง
ถึงแม้จะไมม่ีการประกาศแผนนโยบายด้านนี้ชัดเจนอินเทอร์เน็ตเริ่มก้าวเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศึกษา เห็นได้จากการทีม่หาวิทยาลัยต่างๆ ได้ลงทุนติดตัง้ระบบ
เครือข่าย (Network) ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้อินเทอร์เนต็ การน า
อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เป็นการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชนต์่อการศึกษา ซึ่งในเรื่องนี้มผีู้ทีม่ีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่มอง เห็นข้อดีของการใช้ประโยชน์จากสื่อนี้เพื่อการศึกษา เพราะมองว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่
ช่วยให้ผูร้ับสารเข้าถงึข้อมูลได้อย่างมากมายและสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้มีการเรียนรู้แบบ self center 
มากข้ึน ขณะที่อีกกลุ่มจะมองการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในเชิงลบ คือมองถึงผลกระทบของสื่อนี้   ต่อ
ระบบการศึกษาว่าจะสง่ผลใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการศึกษาไปจนถงึล้มล้าง ระบบและ
สถาบันการศึกษา (ต้น ตัณฑ์สทุธิวงศ;์                 ;                     . 2539: 28-29) 

 
2.1 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา 
ประโยชนท์ี่ชัดเจนที่สุดของอินเทอร์เน็ตต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือการเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้การค้นหาข่าวสารข้อมูลต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
ปัจจุบัน มี เว็บไซค ์(Website) ต่างๆเกิดข้ึนมากมาย  แต่ละเว็บไซค์ (Website) ก็ให้ข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่องต่างๆรูปแบบระบบห้องสมุดก็มีแนวโน้มว่าจะเปลีย่นเป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์       
(Digital Library) ที่มีหนังสือในเรื่องต่างๆเก็บไว้ในคอมพวิเตอร์ให้อ่านและค้นคว้าได้ การเชื่อมต่อ
เครือข่าย (Online) การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mai)l ช่วยให้การติดต่อข่าวสารระหว่าง
นักวิชาการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้าเหมือนแต่ก่อน ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักวิชาการในสาขาเดียวกันทั่วโลกเป็นไปได้ การเรียนแบบ การเชื่อมต่อเครือข่าย (Online) 
ยังช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ตาม ความสามารถของตนเอง ใครมีความสามารถมากก็เรียนได้
เร็วกว่า นักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงความคิดเหน็ในห้องกส็ามารถแสดงความคิดเห็นได้มากข้ึนผ่านการ
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ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  หรือ ห้องสนทนา (Web board) ข้อดีของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ไมไ่ด้อยู่ที่ว่าท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่เป็นเพราะว่าจะท าให้
ประหยัดค่าใชจ้่ายได้มากกว่าเพราะสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้จ านวนมากกว่า ปัญหาเรื่องการขาด
เงินสนับสนุนจากรัฐและแหลง่ทุนเอกชน ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าเช่นนั้นแล้ว อนาคตการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะ
เปลี่ยนไปเป็นแบบการเรียนการสอนทางไกล เป็นหลักหรือไม ่ ในความจริงแล้วในปัจจุบัน ประเทศ
ไทยเองก็มีมหาวิทยาลัยเปิดที่สอนแบบการเรียนการสอนทางไกล อยู่ เช่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่การที่มหาวิทยาลัยปิดอ่ืนๆก็ยังคงบทบาทส าคัญอยู่ได้นัน้เป็น
เพราะสังคมให้คุณค่ากับการเข้ามาศึกษาจนได้ปรญิญาจากมหาวิทยาลัยปิดเหล่านี้ จริงอยู่ที่ว่า
อินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเชื่อมโยงข้อมูล  แต่ในความเป็นจริง นักศึกษาส่วน
ใหญ่ไมไ่ด้เข้ามาเรียนโดยมีจุดมุง่หมายหลักเพ่ือแสวงหาความรู้แต่เข้ามาเพราะมหาวิทยาลัยปิดเป็น
ช่องทางส าหรับการมใีบปริญญาที่สงัคมภายนอกให้การยอมรับมากกว่ามหาวิทยาลัยเปิด บทบาท
ของมหาวิทยาลัยปิดในประเทศไทยจงึยังไม่สั่นคลอนจากเหตผุลของการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เชื่อมโยงข้อมูล นี้จนกว่าแนวโน้มค่านิยมด้านการศึกษาของสังคมจะเปลี่ยนไป สังคมเริ่มให้การ
ยอมรับว่าผู้ที่ได้ประกาศนียบัตร จากบริษัทหรือหน่วยงานบางแห่งที่ไมใ่ช่มหาวิทยาลัยว่ามีคุณภาพ
เทียบได้กับผู้ทีผ่่านเข้ามหาวิทยาลัยปิด ความจริงประกาศนียบัตรทีไ่ด้จากการอบรมของบางบรษิัท
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเฉพาะด้าน เชน่ บริษัท ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ก็เริ่มเป็นที่
ยอมรับของตลาด แต่ก็ยังจ ากัดในวงจ ากัดจงึยังไม่สง่ผลต่อระบบมหาวิทยาลัย แตถ่ึงกระนั้น การใช้
อินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ถึงมหาวิทยาลัยปิดของไทย      
จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากมหาวิทยาลัยที่สอนแบบการเรยีนการสอนทางไกล ภายในประเทศ แต่ก็มี
ความเป็นไปได้สงูที่จะได้รับผลกระทบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอนแบบ การศึกษา
ทางไกล ทั้งนี้เพราะสงัคมไทยให้การยอมรับผู้ทีไ่ด้รับปรญิญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ค่อนข้างมาก และมหาวิทยาลัยต่างประเทศเองก็แสวงหารายได้จากการศึกษามาก รายได้จาก
นักศึกษาต่างชาติเป็นรายได้ส าคญัของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย อังกฤษและสหรฐัอเมริกา 
โดยเฉพาะออสเตรเลียที่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายส่วนแบ่งตลาด 3.3% ในปี 1994 เป็น 7.5%      
ในปี 2010 ดังนั้น จงึเป็นไปได้สงู ทีรู่ปแบบการศึกษาทางไกล จะเข้ามาสู่ประเทศไทยโดย
มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะในการศึกษาระดับปริญญา
โทและปรญิญาเอกซึง่มหาวิทยาลัยปิดในประเทศไทยยังไม่มีรากฐานที่มั่นคงเหมือนใน           
ระดับปริญญาตร ีซึ่งสังเกตได้จากค่านิยมในการเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศระดับปรญิญาโท   
และปริญญาเอกมากกว่าจะศึกษาต่อภายในประเทศ ถ้าปัจจัยด้านเศรษฐกจิมีพร้อมในส่วนของ
มหาวิทยาลัยไทย ถึงแม้จะมีการน าสื่ออินเทอร์เนต็เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา แต่ยังไม่เห็นแผนที่
ชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีลักษณะเป็นเหมือนการน าเข้าตามกระแสเทคโนโลยี    
และให้ต่างคนต่างใช้เองตามต้องการ และยังไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาโดยตรง ยังไม่พบว่า
มีการจัดสอนหรือจัดเตรียมสื่อการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากนัก การใชง้านส่วนมากเป็นไปเพื่อ
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การติดต่อพูดคุยส่วนตัวมากกว่าแบบอ่ืน  ในแง่ความพรอ้มอย่างเต็มที่ในการน ามาประยุกต์เพื่อ 
การเรียนการสอน  เครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพเป็นทีพ่อใจของใช้ ผู้ใช้มักประสบปัญหาเครื่องใน
มหาวิทยาลัยไม่พอใช ้หรือไมส่ามารถตดิต่อจากที่บ้านได้ หากมรีายวิชาต่างๆ หนัมาใชส้ื่ออินเทอร์เนต็
เพื่อการสอนมากข้ึน ต้องประสบกับปัญหา และในส่วนทศันคตติ่อการใชส้ื่ออินเทอร์เนต็ เชื่อว่าส่วน
ใหญ่ยังมองในแง่ดี คือมองในแง่ของประโยชน์ทีจ่ะได้มากกว่า ยังติดกับค่านิยมเดิมของการเรียน 
การสอนคือยังมองการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบของระบบการศึกษา ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
ระบบการศึกษาเป็นการเรียนการสอนผ่านสื่ออินเทอร์เนต็อย่างเต็มรูปแบบคงไม่เกิดหรือเริ่มต้นที่
สถาบันการศึกษาไทย แต่ดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่งนี้หากจะเกิดข้ึน ก็คงเกิดจากการน าเข้าของ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพราะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศใช้ขยายฐานการศึกษา (ประชิต อินทกนก. 2538: 38) เนื่องจากข้อมูลข่าวสารใน
อินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย ทั้งรูปแบบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูป
ฐานข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ กราฟฟิกและเสียง ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือเพื่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถสืบคน้สารสนเทศทางออนไลน์
จากห้องสมุดดิจติอล ซึง่มีข้อมูลในรูปแบบบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม นอกจากนั้นยังสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการศึกษาทางไกล และการให้บริการทางการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การสมัคร
เรียน การลงทะเบียน การตรวจดูผลการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เนต็ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ 
อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอรต์่างๆ มีราคาไมสู่งมากนักซึ่งสิ่งนี้จะสง่ผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรให้มีความรอบรู้ข่าวสารข้อมูลได้ดีข้ึน การเรียนการสอนทางอินเทอร์เนต็เป็นอีก
แนวทางหนึง่ในการส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาควรมีความพร้อมทางด้าน
เครือข่าย การเชื่อมโยงอินเทอร์เนต็ ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี การเรียนการสอนทีม่ี
รูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและมีการปรับหลักสูตรใหส้อดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งจะท าให้ระดับการศึกษาของคนในสังคมสูงข้ึน (วิโรจน์ อรณุมานะกุล. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

รูปแบบการใช้อินเทอร์เนต็นับว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า การใช้บริการบน
อินเทอร์เน็ตจงึเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาระดับอุดมศกึษา สรุปได้ดังต่อไปนี้ (สมนึก คีรโีต. 
2539: 23-32) 

2.1.1 การใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความ
คิดเห็นทัง้กับผูส้นใจศึกษาในเรื่องเดียวกัน หรือกับผู้เชี่ยวชาญสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่นการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เนื่องจากประโยชนห์ลายประการของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถท าได้ในเวลาไม่นานและสะดวกรวดเร็ว ผูร้ับไมจ่ าเป็นต้องรอรับข้อมูล เพราะจดหมายจะถูก
ส่งไปยังกล่องรับจดหมายรอการเปิดอ่านเมื่อใดก็ได้ การเปิดเครื่องบริการทางอินเทอร์เน็ตที่นิยม
มากในหมูน่ักศึกษา เป็นการบริการที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มสนทนา 
ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันกับที่เราสนใจ โดยผู้ที่สนใจต้องส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสไ์ปยังที่อยู่
ของกลุ่มสนทนาเมื่อมีผูส้่งข้อความมายังกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการ
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คัดลอกและจัดส่งข้อมูลไปยังสมาชิกทุกคนที่ร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม  ท าให้เราทราบข้อมูลทีท่ันสมัย
ตลอดเวลา และที่ส าคญัคือได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้ซักถามข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือ
ต่างๆ จากสมาชิกในกลุม่ 

2.1.2 การใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ตถือ
เป็นทางเลือกหนึง่ที่เหมาะสม เพื่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนสามารถสืบคน้ข้อมูล ศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้หลายวิธี วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 
คือ การสืบค้นทางเวิลด์ไวด์เว็บ เนื่องจากเว็บไซค์สามารถรองรับข้อมูลหลายๆ รูปแบบ และ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากจะใช้งานง่ายยังรวมบริการอ่ืนๆ ทางอินเทอร์เนต็ เชน่ 
ไปรษณีย์อิเล็กรอนิกส์ การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ระบบศูนย์รวมข่าว การค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสทิธิภาพ จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือชว่ยค้น (Search Engine) เป็นโปรแกรม
ส าหรับอ่านข้อมูลในเว็บ (Web Browser) ผู้ใช้สามารถเรยีกเครื่องมือนี้ขึ้นมาพิมพ์ค า หรือข้อความ 
ที่ต้องการสืบค้นลงไป เครื่องจะแสดงผลข้อมูลที่เราต้องการศึกษา ถ้าต้องการเข้าไปอ่าน ก็สามารถ
กดลงไปบนชื่อนั้นได้เลย ข้อมูลดังกล่าวก็จะปรากฏบนจอภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
แหล่งใดในโลกก็ตาม นอกจากนี้ การใช้คอมพิวเตอร์เครือ่งอ่ืนๆ ทีต่่ออยู่กับเครือข่าย และที่อนุญาต
ให้มีการเข้าใช้ได้ เช่น การติดต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอรข์องห้องสมุด เพื่อการค้นหา สืบคน้ของยืม    
ต่อเวลาการยืม หรือการจองหนังสือ เป็นที่นิยมกันมาก ขณะนี้มหี้องสมุดหลายแห่งของ
สถาบันอุดมศึกษาเปิดใหใ้ช้บริการในลักษณะนี้แล้วแต่ยังไมส่มบูรณ์ 

2.1.3 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนของหลักสูตรปัจจุบัน 
การใช้อินเทอร์เนต็ในหลักสตูรกิจกรรมการสอนมีอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ มีการส ารวจ
พบว่าในสหรฐัอเมริกามีกิจกรรมการสอนโครงการการร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางสังคม และที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เนื่องจาก
โครงการเหล่านี้ได้รวมเอากิจกรรมการเรียนอ่ืนๆ เอาไว้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การสอบถามปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การรับรู้ทางสังคม การแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และการเขียนรายงาน นอกจากนี้ยังมโีครงการ
ที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือพิมพ์แบบออนไลน ์และการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ รวมทัง้กิจกรรม
การเขียนจดหมายโตต้อบระหว่างผู้เรียนจากต่างห้องเรียน เป็นที่ได้รับความนิยมอยู่มาก 

2.1.4 โลกแห่งความแสมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวเชิง 3 มิติ ผู้เรียนสามารถเข้าไปสร้าง 
รูปแบบการเรียนแบบสถานการณจ์ าลอง ผู้เรียนสามารถใช้เม้าสค์ลิกดูวัตถุเสมือนจริงเพื่อดู
รายละเอียดส่วนต่างๆ ได้ 

2.1.5                                                                         
                 ข                  การค้นหาตามรายชื่อหัวข้อเนื่อหาที่ต้องการ 

2.1.6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อข้อความหลายมิติ (Hypermedia)  
                      ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังสามารถเลือกเรียนตามเวลา
และสถานที่ เสมือนหนังสือที่สามารถอ่านได้ตลอดเวลา 
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2.1.7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในลักษณะบทเรียนสื่อประสม 
เป็นการผสมคุณสมบัติของการเรียนรายบุคคลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างเพื่อการศึกษา 
ที่ไร้พรมแดน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน ามาลดขนาดให้มีขนาดเล็กลงด้วยโปรแกรม
เฉพาะ และน ามาแสดงบนเว็บด้วยโปรแกรม                              ราว์เซอร์ 

2.1.8 การศึกษาตามประสงค์ เป็นเครือข่ายใยแมงมุม ลักษณะการศึกษาตามประสงค์นั้น 
มุ่งจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่การเรียนการสอนถูกเก็บรวบรวมให้ผู้เรียนเลือกเรียนในลักษณะ
เนื้อหาที่ต้องการได้ การจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เทปวิดีทัศน์หรือวีดีโอเซิร์ฟเวอร์          
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเครือข่าย เพื่อความสะดวกของ
ผู้เรียนในการทบทวนนอกเวลาเรียนตามประสงค์ของผู้เรียน 

2.1.9 สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ เพื่อเรียกใช้บน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะโปรแกรมการน าเสนอ หมายถึง การท าให้เกิดการน าเสนอข้อมูล  
ที่น่าสนใจและสะดวกสบายแก่ผู้น าเสนอข้อมูลนั้น นอกจากเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้เรียนที่ใช้ใน
การศึกษา ติดตามทบทวนบทเรียนจากสื่อในลักษณะแผ่นใส หรือสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา
ทางไกล 

2.1.10           ารศึกษา เป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ทางการศึกษานอก 
เหนือกว่าการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา แต่เป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนทาง 
ด้านการศึกษา รูปแบบที่พบเห็นในปัจจุบันคือ การสมัครเรียน ตรวจสอบผลการศึกษา ลงทะเบียน  
การแจ้งข้อมูลทางการศึกษาอ่ืนๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอน
เพราะเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยจัด
ให้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวกับการค้นคว้า การสอน
เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็และการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้อินเทอร์เนต็ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ เพื่อใหม้ีความพร้อมในการที่จะน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ในการ
ค้นคว้าวิจัย หรือท ารายงานในวิชาต่างๆ และทีส่ าคัญคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

 
3. พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 ความหมายของพฤติกรรม (Behavior)  “พฤติกรรมมนษุย์” (Human Behavior) หมายถึง 
กิริยาอาการที่ได้มาภายหลังการก าเนิด จากการที่ได้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนมนษุย์ ซึง่แตกต่างจาก
พฤติกรรมทีม่ีมาแต่ก านิด พฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัตติามแบบแผนของกฏระเบียบ
หรือวิธีการ ที่มีอยู่ในสังคมรวมทั้งวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมนษุย์ย่อมเข้าใจในสถานภาพ 
และบทบาทตามที่กลุ่มสงัคมคาดหวัง (ประยุทธ ไทยธานี. 2550: 1-3) 
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 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534: 14) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยา หรือกิจกรรม  
ทุกชนิดของสิง่มีชีวิต จะสังเกตได้หรือไม่ได้กต็าม ประกอบด้วยพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่
เกิดข้ึนในตัวบุคคล ซึ่งทั้งสองสิง่จะท าหน้าที่รวบรวม สะสม สัง่การ ท าให้มคีุณภาพเหนือกว่าสัตว์  
มีการเป็นระบบ มีการคาดการณใ์นอนาคต ส่วนปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (2541: 2) ให้ความเห็นว่า 
พฤติกรรม หมายถึง กจิกรรม หรือการปฏิบัติใด ๆ ของปัจเจกบุคคล เพื่อกระท าไปเพื่อจุดประสงค์ใด 
จุดประสงค์หนึง่ สอดคล้องกับบลูม (Bloom. 1976: 35) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นกิจกรรมทุก
ประเภทที่มนษุย์อาจกระท า อาจจะเป็นสิ่งสังเกตได้  และพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ พฤติกรรม
ด้านความรู้ พฤติกรรมด้านทัศนคต ิและพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่า พฤติกรรม  หมายถึง กริิยาอาการที่แสดงออก หรือการปฏิบัติใด ๆ โดยการ
กระท าซึ่งมีทั้งพฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน เป็นไปโดยรูส้ึกตัว และไมรู่้สึกตัว 
โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษานั้น โดยทั่วไปนักศึกษาเน้นการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านทีใ่กล้ตัว หรือให้ความส าคัญใน
การใช้งานเป็นอันดับแรกเนื่องจากปัจจุบันนี้อินเทอร์เนต็  มีบทบาททีส่ าคัญต่อนักศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นใช้งานในด้านการเรียนหรือการด าเนินชีวิต ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ตามประเภทและ
วัตถุประสงคใ์นการใชง้านได้ดังนี ้

3.1 ด้านการศึกษา 
การศึกษาบนอินเทอร์เนต็จะช่วยเสริมสร้างคณุภาพทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง

การใช้สื่อการสอนทางไกล ในปัจจุบันมีการจัดท าอย่างเป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนลงทะเบียน    
ช าระเงิน ส่งงาน ปรึกษาหารือกับผู้สอน การเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย      
ปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช้ เช่น มีการสร้างโฮมเพจรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เสริจากการเรียนในห้องเรียน ในส่วนการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาต่างประเทศบางแห่งมีการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนเสมือน
จริง (Virtual classroom)                                                           เ    
(Internet based Instruction) อาจารย์และนักศึกษาไมต่อ้งมาเรียนในห้องเรียนจริง แตใ่ช้การประชุม
ทางไกลทางอินเทอร์เนต็ในการเรียนการสอนแทน สามารถใช้เป็นแหลง่ค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลทางวิชาการ หรืออ่าน                                                          ด์
                                   นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เนต็       
เพื่อติดต่อกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อหาข้อมูลทีต่้องการ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดๆ กต็าม 
เช่น ข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น (ไพฑรูย์ ศรีฟ้า. 2543: 85-86)  

นอกจากการหาข้อมูลจากการศึกษาแล้ว การใช้อินเทอร์เน็ตยังมีข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง เป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การคน้หาหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ท่องเที่ยว 
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การสืบค้นไม่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน อีกทั้งข้อมูลทันสมัย อินเทอร์เน็ตถือเป็นข้อมูลที่ดีส าหรับการเรียนรู้ ท าใหส้ามารถเรียนรู้
โลกภายนอกได้อย่างใกล้ชิด ถือเป็นการหาข้อมูลและเปน็การเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ข้อมูลที่อยู่บน
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อินเทอร์เน็ตนัน้มีทุกเรื่องราวที่ผูท้ี่สนใจสามารถเข้าไปสบืค้นได้ตลอดเวลา ดังนัน้เป็นไปได้อยากที่
จะควบคุมมาตราฐานของข้อมูล ดงันั้นผู้ที่จะบริโภคข้อมลูข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตควรที่จะเลือก
บริโภค และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต์่อตนเอง 
 การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา พบการศึกษาของ เรวดี คงสุภาพกุล (2539: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใชร้ะบบอินเทอร์เนต็ของนสิิตนักศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร โดยศึกษา
สภาพการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย ความรู้ ทัศนคติ และประโยชน์ของการน าระบบ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใชร้ะบบได้
เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศกึษา หรือการคุยกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 พิจิตรา สิริศรสีัมพันธ ์(2547: บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาทัศนะที่มตี่อการเรียนการสอนที่
ผ่านทางคอมพิวเตอร์บนเครีอข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศกึษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน มีความ
เหมาะสมในระดับมาก 

พจนารถ ทองค าเจรญิ (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพความต้องการและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา สงักัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
ประเภทบริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้มากที่สุดคือ การสืบค้นข้อมูลจาก 
เวิลด์ไวด์เว็บมากที่สุด ส่วนใหญม่ีความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนมากทีสุ่ด 
แต่ยังขาดการสนับสนุนจากสถาบันในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่จะให้ค าแนะน า 

เพ็ญนภา จวนชัยนาท (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาวะการใชง้านและการส่งเสริมการ
ใช้ข้อสนเทศจากระบบอินเทอรน์็ตเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญจ่ะใช้บริการอินเทอร์เนต็จาก
ห้องคอมพิวเตอร์ ความถี่ในการใช้ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สถานที่ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
ประสิทธิภาพอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่
น้อย ประสิทธิภาพด้านความเร็วอยู่ในระดับทีน่้อย ส่วนใหญใ่ช้อินเทอร์เนต็เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาด้าน การติดตอ่สื่อสาร 

ปาวีณา ฉ่ ากิ่ง (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในศูนย์การศึกษาจันทรเกษม สหะพาณชิย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันราชภัฎจนัทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามี
วัตถุประสงคใ์นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลสูงที่สุด ปัจจัยทีส่นับสนุนใหใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตสูงสุด คือ ท าการค้นหาข้อมูลได้ บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ประจ าคือ การใช้บริการ
ตรวจสอบผลการเรียนและลงทะเบียน มีการเรียนรู้ทักษะการใช้อินเทอร์เนต็จากหนังสือ สื่อสิง่พิมพ์ 
และมีการค้นคว้าท ารายงานมากทีสุ่ด ปัญหาการใชง้านอินเทอร์เนต็ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
แบ่งเป็นรายด้านพบว่า การให้บริการอินเทอร์เนต็ไม่ทั่วถึงกับความต้องการ  มีข้อจ ากัดในการใช้
ภาษาส าหรับสื่อเข้าถงึข้อมูลและติดต่อสื่อสาร 
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3.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร 
การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบที่ได้รับการนิยมสูงสุด โดยใช้ข้อความที่เป็น

ตัวอักษร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการสื่อสารทีร่วดเร็ว ไร้พรมแดน ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากนัก ดังนั้นการใช้งานด้านอีเมล์ ถือเป็นการติดต่อการสื่อสารที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่ง
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทัง้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร ติดตามความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยมอีกอย่างคือ        
ห้องสนทนา  (Chat room) เป็นการคุยตอบโต้กันช่วงเวลานั้น การสนทนาแบบนี้ มีข้อดีคือ ได้ความ
เพลิดเพลิน  ส่วนการติดต่อสื่อสารด้วยภาพและเสียง ได้แก่ การโทรศัพท์ทางไกลด้วยอินเทอร์เนต็ 
ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก นอกจากนี้ยังมีซอฟท์แวร์ส าหรับการสื่อสารด้วยภาพแลเสียงผ่าน
อินเทอร์เน็ต ผูใ้ช้งานต้องมีอุปกรณเ์พิ่มเตมิ เช่น ไมโครโฟน การ์ดเสียง กล้องวีดีโอ  เพราะการ
ติดต่อด้วยภาพและเสียงนัน้มีการใช้งานทีซ่ับซ้อน จงึจะสามารถคุยผ่านแบบเห็นหน้ากันได้ 
นอกจากนี้แล้วยังสามารถไปประยุกต์กับการประชุมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต สถานศึกษาหลายแห่ง
ได้มีการน าเอารูปแบบการสื่อสารแบบนี้มาใช ้อาจารย์สามารถบรรยายพร้อมน าเสนอข้อมูลและ
ภาพประกอบ รวมทั้งนักศึกษาสามารถอภิปรายและตอบข้อซักถาม อนาคตการเรียนการสอน
ประเภทนี้จะได้รับความนิยมสงูเพราะท าให้เกิดความเท่าเทียมในการศึกษามากย่ิงข้ึน 
          การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการติดต่อสื่อสาร พบการศึกษาของ                       
สุนิสา เหลืองสมบูรณ ์(2537: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชท้ี่สงักัด
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า การบริการที่ใชม้ากที่สุดคือ บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รองลงมาการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านระบบเครือข่าย การใช้เครื่องระยะไกล และการ
บริการข่าวสาร ตามล าดับ ลักษณะงานที่ใช้มากทีสุ่ดคือการสืบค้นข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ มาใชใ้น
งานวิจัยและพัฒนา ผูใ้ช้บริการเครือข่าย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดหาคู่สายในการ
ติดต่อเข้าสู่เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน รวมทัง้ควรจัดคู่มือ
รายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะช่วยใหผู้ใ้ช้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 

เพ็ญนภา จวนชัยนาท (2541: บทคัดย่อ) ได้การศึกษาสภาวะการใช้งานและการส่งเสริม
การใช้ข้อสนเทศจากระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากห้องคอมพิวเตอร์ ความถีใ่นการใช้ประมาณ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สถานที่ให้บริการ
อยู่ในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ความเพียงพอของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับทีน่้อย การติดต่อเข้าศูนย์อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดัยที่น้อย ประสิทธิภาพด้าน
ความเร็วอยู่ในระดับที่น้อย ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เนต็เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด รองลงมาด้านการติดต่อสื่อสาร 
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 ไพรัตน์ สนุทรวิทย์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์
ผู้สอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอรใ์นระดับปริญญาตร ีจ านวน 77 คน และนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
จ านวน 612 คน จากวิทยาเขตทั้งหมด 6 วิทยาเขต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันสภาพการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่
อาจารย์ผู้สอนในช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด รองลงมาเป็นบริการสืบคน้ข้อมูล 
เวิลด์ไวด์เว็บ และนักศึกษาใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการบริการสืบค้นข้อมูล เวิลด์ไวด์เว็บ
มากที่สุด รองลงมาเป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

    
 3.3 ด้านความบันเทิง 
 นอกเหนือจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลเพือ่วัตถปุระสงคใ์นด้านต่างๆ      
ที่กล่าวมา การใช้อินเทอร์เนต็เพื่อความบันเทิงถือเป็นกจิกรรมอีกประเภทหนึ่งบนอินเทอร์เนต็ที่เป็น 
ที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการรับข้อมูลข่าวสารด้านบันเทิง ในการพักผ่อนหย่อนใจ เชน่       
การค้นหาวารสาร หนังสือพิมพ์ ภาพและข่าวสารอ่ืนๆ การเล่นเกมส์ออนไลน์ ฟังวิทยหุรือดูการ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เนต็ เรียกใช้ข้อมูล (Download) เพลง ภาพยนตร ์เพื่อความบันเทิง 
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนขอ้มูลด้านบันเทิงนั้นไปยังเผู้ทีม่ีความสนใจในด้านเทิงเหมือนกัน   
ซึ่งความบันเทิงจะท าใหผู้้ที่ใช้อินเทอร์เนต็ สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายและมีความสนใจในการใช้
อินเทอร์เน็ต มากกว่าด้านอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปใชง้านได้ง่าย           
และสามารถหาข้อมูลด้านบันเทิงนั้นได้ง่ายเช่นกัน (สมชาย น าประเสริฐชัย. 2543: 84-85) 

3.3.1 ดูหนังฟังเพลง โดยใช้ Real Player MPS ทั้งในด้านของเรื่องย่อ ข่าวสาร  
ภาพพยนต์ รายการโทรทัศน์ การฟังวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

3.3.2 เกมและการ์ตนู เนื่องจากเกมและการต์ูนมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะ   
กับวัย 

3.3.3 การท่อง Cyber Space              งๆ                 
                           ศิลปะและการท่องเที่ยว 

3.3.4 โปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ซึ่งโปสการ์ด 
อิเล็กทรอนิกส์ มทีั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ตลอดรูปแบบที่หลากหลายให้เลือก และมีเว็บไซต์
มากมายที่ให้บริการทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย 

นับว่าแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงได้รบัความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเป็นช่องทางที่ทุกคนที่สนใจข้อมูลด้านนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และผู้ให้บริการ
สามารถปรับปรุงข้อมูลใหม้ีความทันสมัยอยู่เสนอ เหมาะส าหรับการผูท้ี่สนใจ 
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 การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการติดต่อสื่อสาร พบการศึกษาของเพ็ญทิพย์ จิรพินนุสรณ์ 
(2539: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและอินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสัมภาษณ์  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน 
นักศึกษา 220 คน เจ้าหน้าที่ 80 คน อาจารย์ 50 คน ผลการวิจัยพบว่า การหาข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
ของนักศึกษาและบุคลากรเป็นการเป ดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการตนเอง
นักศึกษาและบุคลากรต้องการข้อมูลข่าวสารความบันเทงิผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และเป ดรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆผ่านสื่อสิง่พิมพ์มากทีสุ่ด นักศึกษาและบุคลากรต้องการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้า เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และบันเทงิ บริการอินเทอร์เน็ต   
ที่นักศึกษาและบุคลากรใช้มากที่สุดคือ เวิลด์ไวด์เว็บ การสื่อสารสองทางผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลประเภทซอฟท์แวร์เพือ่มาใช้งาน ข้อจ ากัดและปัญหา  อุปสรรคใน
การใช้งานอินเทอร์เนต็เพื่อการศึกษา  และด้านปัญหา พบว่า มีปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการตอบ
ค าถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทีไ่มต่รงตามทีต่้องการ 

องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้การ
สื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บที่มหาวิทยาลัย และสนใจเป ดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงมากที่สุด 
นักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุและความเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์           
มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพศชาย
มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บมากกว่าเพศหญิง นักศึกษาที่มีอายุน้อยมี
พฤติกรรมสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด็เว็บมากกว่านักศึกษาที่มีอายุมาก และนักศึกษาที่เป็น
เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บมากกว่านักศึกษาที่ไม่
เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์  

รัชนีกร ลักษณะ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ต  
กับพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
ในช่วงเวลาการใช้อินเทอร์เนต็ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เพือ่ความบันทิง มีพฤติกรรมทางสังคมในด้าน
ระเบียบวินัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทางด้านเพศ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และพบว่าเพศชายมีการเก็บตัวสูงกว่าเพศหญิง แตไ่ม่พบ
ความแตกต่างระหว่างเพศกับพฤติกรรมทางสงัคมในด้านการมีปฎิสัมพันธ์ต่อครอบครัว 

 ป ยนารถ ทองมาก (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อความต้องการใช้
อินเทอรเ์นต็ของนิสติ กรณีศึกษาเฉพาะนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านสื่อระบบเวิลด์ไวด์เว็บ 
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง และสง่ข้อความข่าวสาร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะความเป็นเจ้าของ สถานที่ในการใชค้อมพิวเตอร์ 
ความถี่ในการใช้ประโยชน์ มีผลต่อความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสื่อระบบเวิลด์ไวด็เว็บ ต่างกัน  
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นารีรัตน ์สุวรรณวารี (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมและจริยธรรม
ด้านการเอ้ือประโยชน์ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมจริยธรรมด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช ้อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาส่วนใหญใ่ช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและการ
ติดต่อสื่อสาร นักศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

เอ็ลสเวิธ (พิจิตรา สิริศรสีัมพันธ์. 2547: 39; อ้างอิงจาก Ellsworth. 1994) ได้ท าการศึกษา
การเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัย 75 แห่งทั่วโลก มีการเรียน
การสอนวิชาแบบออนไลน์ เช่นที่ New Jersey Institute of Technolog (NJIT) เป็นโครงการ 
การศึกษาทางไกลของ      เป็นการสอนโดยการรวมเอาระบบออนไลน์ผนวกกับ เทคโนโลยีของ
วิดีทัศน์เข้าด้วยกัน 

 
4. ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

ในโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ศึกษาให้ความส าคัญต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ส าคัญในการค้นคว้าหาข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและการรับรู้
ข่าวสาร ความบันเทิง และอ่ืนๆ อีกมากมาย อินเทอร์เนต็จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้เรียนรู้และค้นคว้าสารสนเทศในอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง    
เมื่อมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของอินเทอร์เน็ตแลว้ ปัญหาในการใชง้านคือสิ่งที่ อาจเกิด
ข้ึนกับผู้ใชง้านได้ง่ายเนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัญหา
ต่างๆ นั้นแยกออกเป็นด้านได้ดังนี ้(กรภัทร สทุธิดารา; และ สัจจะ จรัสรุง่รวีวร. 2543: 6-11) 

4.1 ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายวิธี เพราะอินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาข้ึนอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้การคน้หามีรูปแบบทีไ่ม่จ ากัด และมีการพัฒนามากข้ึนเท่าไหร่ก็มักจะพบ
กับปัญหาต่างๆ ในการค้าหาข้อมูล ได้แก่ 
   4.1.1 ขาดการวางแผนในการการคน้หาข้อมูล ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของบางกลุ่ม  
ที่ใช้ อาจไม่ได้ข้อมูลทีต่้องการ และเป็นการสิ้นเปลือง เพราะการท่องอินเทอร์เนต็ท าให้พบเว็บไซต์ 
ที่หลากหลาย และอาจได้แนวความคิดหรือความรู้ใหม ่
   4.1.2 ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง เช่น เว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา 
หรือการย้ายเว็บไซต์ ท าให้ข้อมูลทีไ่ด้จากการค้นหานัน้ไม่ทันสมัย หรือไม่ตรงตามการค้นหา 
   4.1.3 ข้อมูลได้จากการค้นหาไมต่รงกับความต้องการ เชน่ ข้อมูลมากเกินไป หรือการ
ค้นหาไมช่ัดเจนท าใหไ้ด้ผลลัพธ์มากไป หรือการที่ได้อ่านผลลัพธใ์นล าดับแรกๆ อาจท าให้พลาด
โอกาสในการคน้หาเว็บไซต์ทีต่้องการในล าดับต่อไป  
   4.1.4 ขาดทักษะในการค้นหา การให้บริการข้อมูลเว็บไซต์ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลักการค้นหาข้อมูลซึง่อาจไมต่รงกับความต้องการ ต้องอาศัยวิธีพิเศษที่เว็บไซต์แต่ละที่เตรียมไว้
ให้และอาจใหผ้ลลัพธ์ทีม่ีความแตกต่างกัน 
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นับตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากในชวิีตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยี
เป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายถงึการใช้เทคโนโลยีไปในด้านต่างๆ ซึ่งแน่นอนทีทุ่กสิง่ย่อมมีทั้ง
คุณและโทษซึ่งจ าแนกผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                        
 

4.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ต 
จากการใช้งานอินเทอน์เน็ตในปัจจุบันที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆนั้น ก่อให้ 

เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  4.2.1 ท าให้เกิดอาชญากรรม อินเทอร์เนต็เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมได้   
โจรผูร้้ายหรือผูไ้ม่หวังดีอาจใช้อินเทอร์เนต็ในทางที่ผิด เช่น การล่อลวงจากการพูดคุยผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต  และน าไปสู่การหลอกลวงใหเ้สียทรัพย์ การท าร้ายร่างกาย หรือคดีทางเพศ  
  4.2.2 ท าให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม
พูดคุยต่างๆ  ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกนัได้โดยไมต่้องเห็นตัว หรือการใชง้านคอมพิวเตอร์หรือ
แม้แต่การเล่นเกมออนไลน์มีลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว ท าให้ความสัมพันธก์ับผู้อ่ืนลดลง 
ผลกระทบนี้ท าให้มีความเชื่อว่า มนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง สังคมใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้อง
พึ่งพากัน 
  4.2.3 ท าให้เกิดความวิตกกังวล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจติใจของกลุม่
บุคคลบางกลุ่มที่มีความวิตกกังวลว่า อินเทอร์เน็ตอาจท าให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง เนื่องการมี
การพัฒนาธุรกิจต่างๆ ใหส้ามารถน ามาใชโ้ดยมีอินเทอรเ์น็ตเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและ
ด าเนินธุรกิจ ซึง่จะท าใหม้ีการใช้คนน้อยลงในการบรหิารจัดการ โดยความจริงแล้วความคิดเหล่านี้
จะเกิดข้ึนกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านัน้ แต่ถ้าบุคคลนั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
หรือมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสงูข้ึนแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดข้ึน 
  4.2.4 ใหเ้กิดการเสี่ยงภัยทางด้านธรุกิจ ธุรกิจในปัจจุบันมีการใชง้านผ่านอินเทอร์เน็ต
มากข้ึน ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธรุกิจฝากไว้ในศนูย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้การค้า ข้อมูลสินค้า
และบริการต่างๆ หากเกิดการสญูหายของข้อมูลไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ธุรกิจโดยตรง 
   4.2.5 ท าให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารทีไ่ม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  
เนื่องจากอินเทอร์เนต็เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทีไ่รข้อบเขต ทุกคนสามารถเข้าถงึและใช้งาน 
ได้อย่างสะดวก การน ามาใช้ในทางใดจึงข้ึนอยู่กับผูใ้ช้ จริยธรรมการใช้อินเทอร์เนต็เป็นเรื่องส าคัญ 
ดังเช่นการใช้งานอินเทอร์เนต็มีผูส้ร้างโฮมเพจหรือสร้างข้อมูลข่าวสารในเรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม 
เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย การด าเนินการเช่นนี้ย่อมข้ึนอยู่กับจริยธรรมของ
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงระบบจดหมาย เพื่อส่งจดหมายถงึผู้อ่ืนโดยมีเจตนา
กระจายข่าวที่เป็นเท็จ จริยธรรมการใช้งานเครือข่ายเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องปลูกฝังอย่างมาก 
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  4.2.6 ท าให้ข้อมูลหรือโปรแกรมถูกท าลายได้ง่าย ด้วยอินเทอร์เนต็มีการพัฒนามาก 
ข้อมูลก็มีความส าคัญมากข้ึนตามไปด้วย ท าให้ข้อมูลถูกท าลายได้ง่าย อาจจะถูกท าลายด้วยไวรัส
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึง่ที่สามารถท าส าเนาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพรไ่ปยังระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ได้โดยผ่านทางอินเทอร์เนต็ ไวรัส
คอมพิวเตอร์บางชนิดท าลายโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ บางชนิดท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้า
ลง ผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอรน์ั้นข้ึนอยู่กับประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์และ
จุดประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น ว่าต้องการให้โปรแกรมท างานอย่างไร ทั้งนี้ควรปลกูฝงัให้
เยาวชนมีจิตส านึกที่ดี ไม่ให้ท าลายข้อมูลผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสียหายได้ ซึง่ในปัจจุบันนับ
ได้ว่าอินเทอร์เน็ตท าให้มีการแพร่ระบาดของไวรสัได้อย่างรวดเร็ว และมากทีสุ่ด  

อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่มีประโยชนใ์นการใชง้านในด้านตา่งๆแล้ว หากใช้งานอินเทอร์เนต็
ผิดวัตถุประสงค์ หรือใชง้านผิดประเภทแล้ว ก็อาจน ามาซึ่งโทษของการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมทีั้งโทษ
ที่เกิดข้ึนทางตรง และที่เกิดข้ึนทางอ้อม อินเทอร์เนต็จงึถกูน ามาใช้ในด้านลบ ซึง่นับวันจะทวีความ
รุ่นแรงและเพิ่มข้ึน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  4.2.7 โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disaster) 
การเล่นอินเทอร์เน็ต ท าให้เสียงาน ผู้ใดเป็นผู้ที่ติดการพนันการติดการพนันประเภท      

ที่ถอนตัวไม่ข้ึน มีลกัษณะคล้ายคลึงกับ การติดอินเทอร์เน็ต เพราะทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกับการ
ล้มเหลว ในการควบคุมความต้องการของตนเอง โดยไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีใดๆ (สรุา หรือ
ยาเสพติด) หรือที่เรียกว่าโรคติดอินเทอร์เน็ต (IND) Internet Addiction Disaster ผู้ป่วยจะมีอาการ
วิตกกังวลถงึการใช้อินเทอร์เนต็ที่มากเกินไปของตนเอง 

1. หมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต เมื่อไม่ได้ใช้จะกระวนกระวาย 
2. มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น 
3. ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
4. รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้ 
5. ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตท าให้ตนเอง

รู้สึกดีข้ึน 
6. หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง 
7. การใช้อินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความสัมพันธ์ 

ยังใช้อินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
8. มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต 
9. ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองได้ตัง้ใจไว้ มีผลกระทบต่อการเรียน 

อาชีพ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของคนคนนั้น การติดเทคโนโลยีอย่างเช่น การติดเลน่เกมส ์
ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกับเพศชายแตผ่ลลัพธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผูท้ี่ติดอินเทอร์เนต็ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ วัยกลางคนและไม่มงีานท า 
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4.2.2.2 เรื่องอนาจารผิดศีลธรรม (Pornography/Indecent Content)  
  การเข้าไปใช้บริการในเว็บไซตต์่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่นเว็บไซต์ลามกอนาจาร ทีม่ีอยู่

จ านวนมาก โดยการเข้าไปใช้บริการเว็บนั้นๆ ง่ายดายมาก ถึงแม้ว่าในสถานที่ราชการ หรือ
สถานศึกษาบางแหง่จะเข้าไปสกัดกั้น ไม่ให้เข้าไปใช้บริการบนเว็บนั้นได้ แต่ก็ไมส่ามารถสกัดกั้นได้ 
เนื่องจากยังมีสถานทีใ่ช้รองรับการบริการอินเทอร์เนต็แบบเช่าชั่วโมงให้กับเยาวชน ซึง่มีกระจาย   
อยู่ทั่วไป ข้อมูลเว็บไซต์เหล่านัน้มีออกมาหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจ ไม่ว่าจะน าเสนอ
เป็นภาพนิ่ง วีดีโอ ภาพยนตร์ ฯลฯ จงึท าให้ธุรกจิด้านสื่อลามกมีผู้ใช้บริการมากข้ึน                  
จากการที่เยาวชนของเราได้เข้าไปดูในเว็บไซตต์่างๆเหลา่นี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มากมาย เช่น ปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาครอบครัว ฯลฯ  
จากปัญหาที่เกิดข้ึน ต้นเหตุปัญหาทีส่ าคัญไม่ได้อยู่ที่อินเทอร์เน็ต แต่ทีส่ าคัญอยู่ทีผู่้ใช้ ไมม่ีความ
พร้อม ส านึกรู้ทีจ่ะใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมม่ีวุฒิภาวะพอที่จะรับรู้ข้อมูลบางเรื่องทีไ่ม่
สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ ไม่สามารถเรง่เหน็ถงึคุณประโยชน ์และคณุโทษของเทคโนโลยีสารได้
สนเทศ หากแตผู่้ใช้มีความพร้อมมีศักยภาพพอที่จะจัดการกับตัวเองได้ ผู้ปกครองหมัน่เอาใจใส่ดูแล
บุตรหลานของตนในการใช้งานอินเทอร์เนต็ โดยอาจก าหนดช่วงเวลาในการใชง้าน และหากพบว่า
ไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตรหลานได้ก็จ าเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือ
จิตแพทย์เพื่อช่วยเหลือ และควรสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัว การมีเวลาอยู่ด้วยกัน ท ากิจกรรม
ร่วมกันช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในสังคมได้เป็นอย่างดี เรื่องของข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาไปในทาง
ขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่างๆนั้นเป็น เรื่องที่มีมานานพอสมควรแล้ว
บนโลกอินเทอร์เนต็ เนื่องจากสมัยก่อนเป็นยุคที่ยังไม่พฒันา ส าหรับการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ยาก 
เพราะว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นโลกที่ไร้พรมแดนและเป ดกว้างท าใหส้ื่อเหล่านี้สามรถเผยแพร่ไปได้
รวดเร็วจนไม่สามารถจับกุมหรือเอาผิดผู้ที่ท าสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ (อรรณพ เธียรถาวร. 2540: 128-129) 

4.2.2.3 ไวรัส ม้าโทรจัน หนอนอินเทอร์เน็ต และระเบิดเวลา 
นอกจากโทษทั้ง 2 ข้อของการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วทีก่ล่าวถือว่าเป็นโทษทางตรงจาก

การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ มีโทษอีกทางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโทษทางอ้อมของการใช้อินเทอร์เนต็ 
ยกตัวอย่างเช่น 

1. ไวรัส เป็นโปรแกรมอิสระ ซึง่จะสืบพันธุโ์ดยการจ าลองตวัเองให้มากข้ึนเรื่อยๆ 
เพื่อที่จะท าลายข้อมูล หรืออาจท าให้เครื่องคอมพิวเตอรท์ างานช้าลงโดยการแอบใช้หน่วยความจ า
หรือพื้นที่ว่างบนดิสกโ์ดยพลการ 

2. ม้าโทรจันเปน็ต านานนักรบที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม ้แล้วแอบเข้าไปในเมืองจนกระทัง่ยึด
เมืองได้ส าเรจ็ โปรแกรมนี้ก็ท างานคล้ายๆกัน คือโปรแกรมนี้จะท าหน้าทีไ่ม่พึงประสงค์ มันจะซ่อน
ตัวอยู่ในโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนญุาต มนัมักจะท าในสิ่งที่เราไม่ต้องการ และสิ่งทีม่ันท านัน้ ไมม่ีความ
จ าเป็นต่อเราด้วย 

 
 



29 
 

3. หนอนอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมที่จะสืบพันธุ์โดยการจ าลองตัวเองมากข้ึนเรื่อยๆ 
 จากระบบหนึง่ ครอบครองทรัพยากรและท าให้ระบบช้าลงอุปสรรคและปัญหาที่ส าคัญที่สุดของ
อินเทอร์เน็ต จะเป็นเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสายส่งข้อมูลในปัจจุบัน เพราะยังไมส่ามารถส่งข้อมูล
จ านวนมากได้ในราคาที่ประหยัด 

4. ระเบิดเวลา คือรหัสซึง่จะท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นรูปแบบเฉพาะของการโจมตีนั้นๆ 
ท างานเมื่อสภาพการโจมตีนั้นๆมาถึง เช่น ระเบิดเวลาจะท าลายไฟล์ทัง้หมด 
 

4.3 ข้อจ ากัดของอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
การสืบค้นสารนิเทศทีม่ีความเจาะจงและมีประโยชนใ์นอินเทอร์เนต็เป็นสิง่ที่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน เพราะเนื่องจากมีปรมิาณข้อมูลที่ค่อนข้างมาก อินเทอร์เน็ตไม่มีเครื่องมือช่วยค้นที่มีความ
แม่นย า หรือข้อมูลที่มีความเฉพาะ ขณะเดียวกันมีโครงการที่เกิดจากความริเริ่มของบรรณารักษ์  
ชื่อว่า แมคเกอร์ (Magier) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบรรณารักษห์้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก 
โคลัมเบีย ซึ่งท าการส ารวจรายการ จัดแยกประเภทและประเมินคุณค่าแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดย
จัดแบ่งกลุ่มสารนิเทศออกเป็น 8 สาขาคือการศึกษา ศิลปะและสถาปัตยกรรม ธุรกิจ ประวัติศาสตร ์
วรรณคดี ดนตรี และศิลปะการแสดง วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับกลุ่มคนที่ยังเพิ่งเริ่มต้น
อินเทอร์เน็ตไมใ่ช่สิง่ทีง่่ายในขณะเดียวกันอินเทอร์เนต็ยังมีการพัฒนาไม่หยุดนิ่งถงึแม้จะมีการ
พัฒนาค้นหาเครื่องมือช่วยค้นต่างๆสิง่เหล่านีไ้มใ่ช้ทางออกในการลดจ านวนการสืบค้นเอกสารจาก
อินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถสร้างข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระจงึท าให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ   
ไม่มีประโยชน ์สารสนเทศที่เสนอในบางครัง้อาจไมถู่กตอ้งและเชื่อถือไม่ได้ การอภิปรายในบางครั้ง
อาจสื่อสารในเวลาทีต่่างกัน ไมต่่อเนื่อง อาจท าให้เกิดความสับสน เว็บไซค์บางประเภทไม่เหมาะสม
แก่เยาวชน ซึ่งไมส่ามารถป้องกันได้ เนื่องจากไมม่ีการเผชิญหน้า ท าให้ความสมัพันธ์ทางสังคม      
และการแสดงออกทางด้านอารมณ์ขาดหายไป (สุนทร ีเอ้ือโสภณ. 2539: 14-19) 
    4.3.1 การสืบค้นข้อมูล 
  เนื่องจากข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลทีไ่มไ่ด้มีการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร หรือสถาบันใด และเป็นข้อมูลที่ผูใ้ชทุ้กคนมีสิทธิที่จ าน าเสนอความคิดเห็น
เผยแพร่ข่าวสารอย่างเป็นอิสระ ผู้ใช้จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลและใช้วิจารณญาณในการเลือก 
                          
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารทีส่ะดวกสบาย แต่มีข้อจ ากัด
บางอย่าง ผู้รับไม ่ามารถสังเกตการแสดงออกทางสหีน้า ท่าทาง น้ าเสียง ดังนั้นการเขียนหรือการ
พิมพ์ข้อความใดๆ ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จงึจ าเป็นตอ้งเขียนให้ชัดเจน กระชับและถูกกาละเทศะ 
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึนได้ 
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   4.3.3                   
  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายไร้พรมแดนที่ไม่มีเจ้าของ และไม่ข้ึนกับ         
กฏระเบียบขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้นผู้ใช้เครือข่ายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือน า
ข้อเสนอข้อคิดเห็นใดๆ บนเครือข่ายจึงจ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน และหลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสม คลาดเคลื่อนหรืออาจ
กระทบกระเทือน สร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืนได้ เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเป็นคลังข้อมูลอิสระ 
 จากการที่เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหผู้้ใช้งาน
ต้องมีการปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในด้านเพิม่ทักษะในการใชง้านรวมไปถึงการท าความ
เข้าใจต่อปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการใชง้านหากผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้ และท าความเข้าใจต่อปัญหา
การใช้งานที่เกิดข้ึนในทุกๆ ด้าน จะท าให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เตม็ประสทิธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
 คงคารัตน์ กิจจานนท์ (2539: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาของระบบสารสนทเทศ
เพื่อการบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและระบบสารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ ไม่มีผูร้ับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรพฒันาไมท่ับกับ
เทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูลไม่มีความทนัสมัย ระบบเครือข่ายมีความล่าช้า 
 พัชรินทร ์ศีรสวัสด์ิ และสรสันันท์ ตัง้ไพศาลสัมพันธ ์(2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพ ปัญหา ความต้องการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการใช้การใชง้านที่พบบ่อยที่สุด คือ อินเทอร์เนต็มีความเร็วในการสื่อสารต่ า จ านวนผู้ใช้มี
มากเกินไป ใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลนาน เครื่องคอมพวิเตอร์มีบริการจ านวนน้อยไป ช่วงเวลาเปิด
ให้บริการน้อยเกินไป ส่วนความต้องการของนักศึกษาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ       
เพิ่มความเร็วในการติดต่อสื่อสาร เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพวเตอร์ที่ให้บริการ จัดอบรมความรู้พื้นฐาน
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 มุทิตา นนทรี (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเลือกใช้บริการทางระบบ
อินเทอร์เน็ตของนสิตินักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจับพบว่านักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อ
การศึกษา ใช้อินเทอร์เนต็เพื่อความบันเทิงและใช้อินเทอร์เน็ตในด้านอ่ืนๆตามล าดับ ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบเรื่องจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการน้อยและระบบเครือข่ายที่ล่าช้า 

มงคล ตันสุวรรณ (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา การใช้อินเทอร์เนต็ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม และศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า นิสิตใช้อินเทอร์เนต็ทีส่ถาบันมากกว่าที่บ้านและใช้บริการร้านอินเทอร์เนต็น้อยทีสุ่ด โดยมี
วัตถุประสงคใ์ช้เพื่อการเรียนการสอน นิสิตเรียนรู้การใช้งานจากเพื่อนและตนเอง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่
ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง การสืบค้นข้อมูลช้าและ
สืบค้นข้อมูลทีต่้องการไม่พบ 

พัชรา คะประสิทธิ ์(2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พบว่า นิสติมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็น
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานพบว่า นิสิตชายและนสิติหญิง มีการใช้
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อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน นสิิตที่ศึกษาชั้นปีทีต่่างกัน มี
การใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการเรียนรูโ้ดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนนสิติที่ศึกษาในกลุม่
วิชาที่แตกต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน    
และนิสติที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ด้านความบันเทิง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 จารุกร พุทธการุณย์วงศ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่อง
จากการสนทนาทางอินเทอร์เนต็ของนักเรียนช่วงชั้นที ่4 ในกรงุเทพมหานคร พบว่า นักเรียนชายมี
ปัญหา สาเหตุและผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเอรเ์น็ต โดยรวมทุกด้านและรายด้านสงูกว่า
นักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนอายุต่างกนัมีปัญหา และผลสบืเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เนต็
โดยรวมทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกนั ส่วนสาเหตุของการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตโดยรวมทุก
ด้านและรายด้าน แตกต่างกัน ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ตา่งกันมีปัญหา และสาเหตุของการสนทนา
ทางอินเอร์เน็ต โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกัน ส่วนผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
โดยรวมทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกนั และด้านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีปัญหา 
สาเหต ุผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เนต็โดยรวมทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกัน 

 ปรมณ ประรงค์ทอง (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการส ารวจการใช้อินเทอร์เนต็ ของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนสงักัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร    
มีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เนต็ของครูและ
ผู้บริหารเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาและสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับมาก ด้านการติดต่อสื่อสาร 
และด้านความบันเทิง อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการท าธุรกรรม อยู่ในระดับน้อย ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีเพศต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน พบว่า ครู
และผู้บรหิารโรงเรียนทีม่ีอายุต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เนต็ ด้านการศึกษาและสืบค้นข้อมูล ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและด้านความบันเทงิ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ส าหรับครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มรีะดับ
การศึกษาต่างกนั มีการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านการติดต่อสือ่สาร และด้านความบันเทิง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 วลัชชา สันติรตัน ์(2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีการใช้
อินเตอร์เนต็โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ส่วนนักเรียนที่มี
ระดับชั้นที่ศึกษาแตกต่างกนั มีการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีการใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทีร่ะดับ 0.01 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกตา่ง และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันมีการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถติิ 
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5. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตัง้มาครบ 100 ปี         

ใน พ.ศ.2539 สถานศึกษาอันมีชื่อว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เกิดจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school          
ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตัง้คณะกรรมการ เพื่อด าเนนิการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชมุเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี       
สุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ 
ถวายไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า             
" โรงเรียนราชวิทยาลัย" เป ดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "โรงเรียน
ฟากขะโน้น" หรือ "โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ตราของโรงเรียนเป็นรูป จฬุามงกุฏ การแต่งกาย
นุ่งผ้าสีครามแก่เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ ่ 

ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวข้ึนเป็นล าดับ ท าให้สถานทีค่ับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย
จึงย้ายไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  
ในขณะนั้นการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรงุเทพมหานคร เหลื่อมล้ ากันมากเนื่องจากคุณภาพของ
ครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตัง้โรงเรียนฝกึหัดครูข้ึนที่จวนของสมเด็จจ้าพระยาฯ  
เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครฝูั่งตะวันตก" ส าหรับผลติครทูี่มีคุณภาพเพ่ือสอนในหัวเมือง เริ่มเป ดสอน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบ าเน็จวรญาณ เป็นอาจารย์ใหญ่ การจัดการศึกษาฝึกหัดครู
ระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากข้ึนจึงท าให้ความจ าเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียนใน
กรุงเทพฯ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้
ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศริินทรซ์ึ่งเป็น
นักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครฝูัง่ตะวันตกแลว้เรียกชื่อใหม่ว่า"โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่ง
ตะวันตก" เมื่อ พ.ศ.2449 ขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาเรียกว่า" โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"  

พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ใหโ้รงเรียนฝึกหัด
อาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน      
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.2458 จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลง 
ทางราชการจงึได้ตั้งโรงเรียนมัธยมข้ึน ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาข้ึนใหม ่เรียกว่า " โรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 รบันักเรียนประจ า โดยมโีรงเรียนใกล้เคียง
เข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย       
(ตัง้อยู่บริเวณวัดพิชัยญาต)ิ และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ ่
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โรงเรียนมัธยมบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตัง้แต่อดีต สีประจ า
โรงเรียน คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียนคือบ.ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียนคือ " สจฺจ  เว อม
ตา วาจา" และตราประจ าโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสรุิยวงศ์ สญัลักษณ์ที่กล่าวมานี้เป็นรากฐานส าคญัของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มาจนถึงปัจจุบันเมื่อพ.ศ.2473ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานสุรณ์ (สะพานพุทธ)  
และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานทีน่ี้จึงถูกรื้อถอนไมส่ามารถท าเป็น
โรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อยู่ในสมัยนั้นได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการ เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานทีก่ับโรงเรียนศึกษานาร ี
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ านวนน้อย ดังนัน้สถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม          
จึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลงัมหาสมบัติยังได้มอบที่ดิน
บริเวณต าบลบางไส้ไก ่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน  
และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของสถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.7 - ม.8)     

ใน พ.ศ.2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลติครูมากข้ึน จึงให้เป ดสอน แผนกฝึกหัด
ครูอีกแผนกหนึ่ง มชีื่อเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เป ดรับนักเรียนทนุของจังหวัด ทีส่ าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เป ดสอนหลักสตูรประโยคครูประถม เป็นโรงเรียนประจ า                 
ต่อมาใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสตูรดังกล่าวและเป ดสอนหลักสตูร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  

พ.ศ.2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยาและโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธติวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษา เพื่อผลติครูมา
เป็นล าดับ ใน พ.ศ. 2516 ได้เป ดสอนในระดับปริญญาตร ีหลักสตูรอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงได้เป ดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ครศุาสตรบณัฑิต (ค.บ.) จนกระทัง่ พ.ศ.2527 
จึงได้เป ดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอ่ืน ๆ เพิม่ข้ึน ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เป ดระดับ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี นับเป็นการขยายการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลยัครูบ้านสมเด็จเจ้าะพระยาได้รวมกลุ่มกับ
วิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า " วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร"์  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ"สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศกึษาธิการ 
แทนชื่อ "วิทยาลัยคร"ู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทาน นามใหม่ว่า "สถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" และจากพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอกใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ นับได้ว่า สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดี
งามมาโดยตลอดและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทกุคนที่ได้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้  
(มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 2554: ออนไลน์) 

5.2 ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2540 

โดยได้รับครุภัณฑ์ และงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจาก งบประมาณแผ่นดนิ และจาก
งบประมาณของสถาบันเอง งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,529,000 
บาท เป็นค่าใชส้อยและสาธารณูปโภค 228,800 บาท และจากเงินบ ารุงการศกึษา ของสถาบัน
สมทบอีก 85,000บาท ในช่วงเริม่ต้น ได้มีการจัดท าห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง คือ ห้อง 324              
มีคอมพิวเตอร์จ านวน 40 เครื่อง เพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าใช้ท างานตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล มีเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการตามระเบียบ ที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะ ห้อง 325 จัดท าเป็นทีท่ า
การศูนย์ เป็นที่ติดตัง้เครื่องมินคิอมพิวเตอร์ แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
บริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบัน อีก 20 เครื่อง ได้มีการติดตัง้ระบบโทรศัพท์เพื่อการเรียก
จากบ้านเข้าสู่ระบบ อินเทอร์เนต็ จ านวน 15 คูส่าย การด าเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จประมาณกลาง
ปีพ.ศ. 2541 

พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจากเงนิ ประมาณ 4 ล้านบาท ใหจ้ัดท าห้องปฏิบัติการเพิม่ 
เพื่อเตรียม การสนับสนนุการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะมจี านวนห้องเรียนเพิ่มข้ึนอีกมากใน
ปีต่อไป การด าเนินการได้จัดท าที่ ห้อง 326 มีคอมพิวเตอร์จ านวน 64 เครื่อง ใช้สนับสนุนการเรียน
การสอน แล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่เปิดเรียนเทอมตน้  

พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมตัใิห้จัดตั้ง “ส านัก
คอมพิวเตอร์” เป็นหน่วยงานที่มฐีานะเทียบเท่าคณะเพื่อเป็นหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าทีใ่นการ
วางแผน การก าหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย ให้กับนสิิต นักศึกษาอาจารย์ 
บุคลากร และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานกลาง
เพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
2. เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน 

การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อให้บริการด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนและสังคม  
5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาองค์กรและหน่วยงงานต่างๆ ในการ 

ให้บริการคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่าย 
 
 5.4 สถานที่ให้บริการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิตและนักศึกษาเพื่อให้บริการปัจจุบันมีจ านวน 8 ห้อง เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ณ  อาคาร 10 ชั้น 3,5 และ ชั้น 6 โดยแบ่งออกเป็น 
 ชั้น 3 :  บริการห้องส าหรับค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตส าหรบัอาจารย์  บุคลากร 
 ชั้น 5 :  บริการห้องคอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  
 ชั้น 6 :  บริการห้องคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรียนการสอน 

 
กล่าวโดยสรุปมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  นับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ 

ท าหน้าที่ ผลิตบัณฑติ งานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรงุและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สง่เสริม และพฒันาคุณภาพครู 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า      

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 30,356 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4  
และสูงกว่า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
จ านวน 30,356 คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของยามาเน่ (Yamane. 1970)   
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (α=.05) จากนั้นผู้วิจัยใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยมีคณะวิชาที่ศึกษาเป็นระดับชั้น (Strata) อย่างไรก็ตามเพื่อความเหมาะสมผู้วิจัยได้
เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก 68 คน รวมเป็นจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิน้ 400 คน ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา 
  

คณะวิชาที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ 

8,730 
5,191 
5,974 
10,461 

115 
68 
79 

138 
รวมทั้งสิ้น 30,356 400 

 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แก่ คือ แบบสอบถาม พฤติกรรม
และปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามล าดับข้ันตอนดังนี ้
 1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามวิธีการของ ไลเคริ์ท (Likert. 1932: 1-55) 
 3. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ                
ศิริณี ลิมป์ศิลาทอง (2548: 98-100) และพชัรี ไชยฤกษ์ (2545: 158-165) เพื่อใช้เป็นแนวใน 
การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1,2 และ3 มาสร้างเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึง่แบ่งออกเป็น   
3 ตอน    น   
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อ
ค าถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ใน 3 ด้าน
คือ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง แบบสอบถามทั้งหมดมี 30 ข้อ    
ลักษณะของเแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ ไลเคิร์ท 
(Likert. 1932: 1-55) 
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ผู้วิจัยก าหนดเกณฑใ์นการให้คะแนนดงันี ้
เป็นประจ า หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัต ิ ร้อยละ  81 ข้ึนไป  
บ่อยครั้ง หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัต ิ ร้อยละ  61-80  
บางครั้ง  หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัติ  ร้อยละ  41-60 
นานๆครั้ง หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัติ  ร้อยละ  21-40 
ไม่เคยเลย หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัติ  ไม่เกินร้อยละ 20 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
4.50 -  5.00  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
3.50 -  4.49  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อย   
1.00 - 1.49  หมายถึง   นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน 29 ข้อ ลักษณะของ
เแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑใ์นการให้คะแนนดงันี ้
คะแนน 5  หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 
คะแนน 2        หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับน้อยที่สุด 
 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
4.50 -  5.00  หมายถึง  นักศึกษามีปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
3.50 -  4.49  หมายถึง  นักศึกษามีปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  นักศึกษามีปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  นักศึกษามีปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อย   
1.00 - 1.49  หมายถึง   นักศึกษามีปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 

5. น าแบบสอบถามที่สร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาครอบคลุมในด้านเนื้อหา
ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
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 6. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ ์แล้วน าเสนอต่อประธานและคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง ก่อนน าแบบทดสอบไปทดลองใช ้
 7. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศกึษาจ านวน 50 คน เพื่อหาค่า
อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า จากนั้นใช้การทดสอบที (t-test) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 1.761 ข้ึนไปมาใชเ้ป็นแบบสอบถาม (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 215-217) 
ได้ข้อค าถามที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 59 ข้อ 
 8. หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha-Coeffcient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach. 1990: 204) แบบสอบถามทัง้ฉบับมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 
 9. ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือของบัณฑติวิทยาลัย ด าเนินการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และรวบรวมเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 4. น    อ                อ      ค  น    ค        ต โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ์

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
  1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ 1 เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน  
3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย  
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 3.  ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ 2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน  
จ าแนกตาม เพศ ใชส้ถติิทดสอบที ส่วนตัวแปร ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน           ค     ค         น            เมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
 4.  ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ 3     อ     ระดับ           อ น  อ   น ตของ 
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5.  ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ 4 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของ 
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ใช้สถิตทิดสอบที 
ส่วนตัวแปร ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้วิธืวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวเมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ ่
 
         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
1.1 ค่าความถี่  
1.2 ค่าร้อยละ 
1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย  
1.4 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม  โดยใช้การทดสอบค่าที   
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
3.1 การ   อ ค    ต ต    อ ค  ค  นน       อ      ต  อ   ง          

            อบที  
3.2    อ ค    ต ต    อ ค  ค  นน       อ      ต  อ                     

โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หากพบความแตกต่างอ      นัยสาคัญทางสถิติ 
ให้ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson. 1981: 308) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้    
การแปลความหมายข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ไว้ดังนี ้ 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตัวอย่าง 

 x   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 t   แทน  ค่าสถติิทีใ่ช้พิจารณาใน t-distribution  
 F  แทน  ค่าสถติิทีใ่ช้พิจารณาใน F-distribution  
 df   แทน  ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of freedom)  
 SS แทน  ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  
 MS  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Squares)  
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็นที่สถิตทิดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฎิเสธสมมติฐาน 
 *   แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยใน 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามล าดับ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และ 
หาค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา 
ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทงิ โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ โดยใช้การ
ทดสอบที ส่วนระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  



42 
 

 ตอนที่ 4 การศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการหาคา่คะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ โดยใช้การทดสอบที  ส่วนระดับชัน้ปี 
คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว      
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย
เป็น รายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา  
คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
ปรากฏผล ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 

 
ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน)  ร้อยละ  

1.เพศ 
  ชาย 155 38.75 
  หญงิ 245 61.25 

รวม 400 100.00 
2. ระดับชั้นปี 
    ชั้นปีที่1 183 45.75 
    ชั้นปีที่2 104 26.00 
    ชั้นปีที่3 70 17.50 
    ชั้นปีที่4 และสงูกว่า 43 10.75 

รวม  400 100.00 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน)  ร้อยละ  

3. คณะวิชาที่ศึกษา 
    คณะครุศาสตร์ 115 28.75 
    คณะวิทยาศาสตร์ 68 17.00 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 19.75 
    คณะวิทยาการจัดการ 138 34.50 

รวม  400 100.00 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    คะแนนเฉลี่ยสะสม สูงกว่า 3.00  147 36.75 
    คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50-2.99 189 47.25 
    คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.50 64 16.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง    
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง (ร้อยละ 61.25) และมีนักศึกษาชาย (ร้อยละ 38.75) ก าลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 45.75) รองลงเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 26.00)  
 ส าหรับคณะวิชาที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ    
(ร้อยละ 34.50) รองลงมาศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 28.75) ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มคีะแนนเฉลี่ยสะสม อยู่ในระดับปานกลาง 2.50- 2.99 (ร้อยละ 47.25) 
และรองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับสงูกว่า 3.00 (ร้อยละ 36.75)  
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 ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการศกึษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความ
บันเทิง โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดังแสดงในตาราง 3 - 10  
 
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต x  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ด้านการศึกษา 3.64 0.62 มาก 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.62 0.63 มาก 
3. ด้านความบันเทิง 4.14 0.63 มาก 

รวม 3.80 0.51 มาก 

  
 จากตาราง 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่านักศึกษา   มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการศึกษา            
เป็นรายข้อ 

 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านการศึกษา x  S.D. 
การแปล 

ความหมาย 
1. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน 
3.94 0.94 มาก 

2. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ
ส าหรับการท าการบ้านหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.02 0.85 มาก 

3. นักศึกษาใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลอ้างอิงในการท ารายงาน 

4.10 0.77 มาก 

4. นักศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็แทน 
การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด 

4.02 0.93 มาก 

5. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมูลจาก
ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 

3.50 1.01 มาก 

6. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นทางวิชาการ 

3.33 0.97 ปานกลาง 

7. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมูลจาก 
วิทยานิพนธ์ หรือ ปรญิญานิพนธ ์

3.28 1.17 ปานกลาง 

8. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อดูผลการเรียน 4.35 0.85 มาก 
9. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมูลจาก

ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ 
3.14 1.23 ปานกลาง 

10. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อสัง่ซื้อต าราวิชาการ 2.69 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.63 มาก 

  
 จากตาราง 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62, S.D. = 0.63)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ ่นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นข้อที่นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ข้อที่ 6 นักศึกษาใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นทางวิชาการ ( x = 3.33, S.D. = 0.97)  
ข้อที่ 7 นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ หรือ ปรญิญานิพนธ์  
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( x = 3.28, S.D. = 1.17) ข้อที่ 9 นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุด

มหาวิทยาลัยของต่างประเทศ ( x = 3.14, S.D. = 1.23) และข้อที่ 10 นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ 

เพื่อสั่งซื้อต าราวิชาการ ( x = 2.69, S.D. = 1.32)    
 
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
    ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการติดต่อสื่อสาร  
 ป็นรายข้อ 
 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านการติดต่อสื่อสาร x  S.D. 
  การแปล 
 ความหมาย 

1. นักศึกษาใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาและเว็บไซต์แหล่งความรูต้่างๆ 

3.92 0.88 มาก 

2. นักศึกษาใช้อีเมล์ในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล
และบริการหนงัสือยืมของห้องสมุด 

3.19 1.14 ปานกลาง 

3. นักศึกษาใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

3.61 1.00 มาก 

4. นักศึกษาติดต่อบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส ์
บทความทางด้านการศึกษา 

3.28 1.12 ปานกลาง 

5. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์ผู้สอน 

3.41 1.09 ปานกลาง 

6. นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์เพ่ือส่งการบ้าน รายงาน 
ปริญญานิพนธ์ ในรูปแฟ้มข้อมูล 

3.51 1.00 มาก 

7. นักศึกษาใช้เว็บบอร์ดต่างๆในการแลกเปลี่ยนหรือ
แสดงความคิดเห็น 

3.67 1.06 มาก 

8. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็สงัคมออนไลน์ในการ
ติดต่อกับเพื่อน 

4.34 0.88 มาก 

9. นักศึกษาใช้บริการเว็บบอร์ดต่างๆ ในการตัง้กระทู้
ต่างๆที่สนใจ 

3.81 1.07 มาก 

10. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อรับทราบความเคลื่อน 
ไหวทางวิชาการ เช่น การประชุม การสัมมนาทาง
วิชาการ เปิดสอนและอบรมหลักสูตรต่างๆ 

3.47 1.13 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.63 มาก 
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จากตาราง 5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          

มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62,      
S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นกัศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็   
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที่นักศึกษามีพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เนต็อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 
ข้อที่ 2 นักศึกษาใช้อีเมล์ในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและบริการหนังสือยืมของห้องสมุด 

( x = 3.19, S.D. = 1.14) ข้อที่4 นักศึกษาติดต่อบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความทางด้าน

การศึกษา( x = 3.28, S.D. = 1.12) ข้อที่ 5 นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับอาจารย์

ผู้สอน ( x = 3.41, S.D. = 1.09) และ ข้อที่ 10 นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว

ทางวิชาการ เช่น การประชุม  การสัมมนาทางวิชาการ เปิดสอนและอบรมหลักสูตรต่างๆ ( x = 3.47, 
S.D. = 1.13)    

 
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านความบันเทิง          
เป็นรายข้อ 

 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านความบันเทงิ x  S.D. 
การแปล 

ความหมาย 
1. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการติดตามหรืออ่านข่าว

สารบันเทงิ 
4.07 0.92 มาก 

2. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการเล่นเกมส์ออนไลน ์ 3.98 1.08 มาก 
3. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็สงัคมออนไลน์ในการ

ติดต่อในกลุ่มเพื่อน 
4.36 0.85 มาก 

4. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการดาวน์โหลด ภาพ 
เพลง หรือภาพยนตร ์

4.29 0.84 มาก 

5. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อหาข้อมูลเรื่องแฟชัน่
เสื้อผ้า การแตง่กาย  

3.95 1.02 มาก 

6. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็เพื่อหาข้อมูลด้านกิจกรรม
สันทนาการทีช่ื่นชอบ 

4.11 0.82 มาก 

7. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการพูดคุยกับเพื่อนที่
สนใจในเรื่องบันเทงิ 

4.23 0.82 มาก 

8. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการดูภาพยนตรห์รือ
คลิปวีดีโอ 

4.07 0.96 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านความบันเทงิ x  S.D. 
การแปล 

ความหมาย 
9. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต็ในการดาวน์โหลภาพยนต์

เพลง  
4.02 1.01 มาก 

 
10. นักศึกษาใช้อินเทอร์เนต้ในการฟังเพลงออนไลน ์ 4.34 0.84 มาก 

รวม 4.14 0.63 มาก 

  
  
 จากตาราง 6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ในด้านความบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.63) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

เพศ 
ชาย 

(n = 155) 
หญิง 

(n = 245) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษา 3.71 0.62 มาก 3.59 0.62 มาก 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.64 0.61 มาก 3.61 0.65 มาก 
3. ด้านความบันเทิง 4.08 0.58 มาก 4.18 0.66 มาก 

รวม 3.81 0.48 มาก 3.79 0.53 มาก 

  
 จากตาราง 7 นักศึกษาชาย มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก      

( x = 3.81, S.D. = 0.48) ส่วนนักศึกษาหญงิ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x = 3.79, S.D. = 0.53) เช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 
 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

ชั้นปีที่ศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 
(n = 183) 

ชั้นปีที่ 2 
(n = 104) 

ชั้นปีที่ 3 
(n = 70) 

ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า 
(n = 43) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษา 3.65 0.67 มาก 3.54 0.65 มาก 3.68 0.46 มาก 3.77 0.54 มาก 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.66 0.69 มาก 3.47 0.61 ปาน

กลาง 
3.63 0.57 มาก 3.82 0.45 มาก 

3. ด้านความบันเทิง 4.13 0.67 มาก 4.19 0.60 มาก 4.20 0.61 มาก 3.99 0.55 มาก 

รวม 3.81 0.58 มาก 3.73 0.48 มาก 3.84 0.41 มาก 3.86 0.39 มาก 

  

 จากตาราง 8 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และชั้นปีที่ 4 และสงูกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.81, 

S.D. = 0.58) ( x = 3.73, S.D. = 0.48) ( x = 3.84, S.D. = 0.41) ( x = 3.86, S.D. = 0.39) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษา 
อยู่ชั้นปีที่ 1, 3 และชั้นปีที ่4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มีพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต ด้านการศึกษาและด้านความบันเทงิ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.47, S.D. = 0.61)   
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา 
 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

คณะวิชาที่ศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
(n = 115) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(n = 68) 

คณะมนษุย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
(n = 79) 

คณะวิทยาการจัดการ 
(n = 138) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษา 3.58 0.63 มาก 3.79 0.52 มาก 3.61 0.65 มาก 3.62 0.64 มาก 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.68 0.59 มาก 3.86 0.53 มาก 3.52 0.74 มาก 3.51 0.62 มาก 
3. ด้านความบันเทิง 4.19 0.57 มาก 4.27 0.54 มาก 4.01 0.71 มาก 4.11 0.66 มาก 

รวม 3.82 0.46 มาก 3.97 0.42 มาก 3.71 0.62 มาก 3.75 0.50 มาก 

  
 จากตาราง 9 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณะวิทยาการ

จัดการ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, S.D. = 0.46) ( x = 3.97, S.D. = 0.42) ( x = 3.71, S.D. = 0.62) ( x = 3.75, 
S.D. = 0.50) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ าแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 

พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูง 

(n = 147) 
ปานกลาง 
(n = 189) 

ต่ า 
(n = 64) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษา 3.81 0.58 มาก 3.56 0.65 มาก 3.46 0.55 ปานกลาง 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.66 0.67 มาก 3.60 0.59 มาก 3.57 0.67 มาก 
3. ด้านความบันเทิง 4.24 0.56 มาก 4.16 0.64 มาก 3.86 0.67 มาก 

รวม 3.90 0.49 มาก 3.78 0.50 มาก 3.63 0.54 มาก 

  
 จากตาราง 10 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า มีพฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D. = 0.49) ( x = 3.78, S.D. = 0.50)      

( x = 3.63, S.D. = 0.54) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูง และปานกลาง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วน
นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ด้านการติดต่อสื่อสารกับ

ด้านความบันเทิง อยู่ในระดับมากด้าน ส่วนการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46, 
 S.D. = 0.55)   
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ โดยใช้การทดสอบที    
ส่วนระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ ่ปรากฏผล ดังแสดงในตาราง 11 - 20  

 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต 

เพศ 

t p 
ชาย 

(n = 155) 
หญิง 

(n = 245) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษา 3.71 0.62 มาก 3.59 0.62 มาก 1.847 0.065 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.64 0.61 มาก 3.61 0.65 มาก 0.485 0.628 
3. ด้านความบันเทิง 4.08 0.58 มาก 4.18 0.66 มาก -1.635 0.103 

รวม 3.81 0.48 มาก 3.79 0.53 มาก 0.279 0.780 
  
 จากตาราง 11 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญงิ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวม
และเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

 
พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 SS df  MS   F p 

1. ด้านการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.958 3 0.653  1.695 0.168 
  ภายในกลุ่ม 152.474 396 0.385   
  รวม 154.432 399    
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม 4.402 3 1.467 3.716 0.012 
  ภายในกลุ่ม 156.338 396 0.395   
  รวม 160.740 399    
3. ด้านความบันเทิง ระหว่างกลุ่ม 1.561 3 0.520  1.322 0.267 
  ภายในกลุ่ม 155.877 396 0.394   
  รวม 157.438 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.749 3 0.250  0.956 0.414 
ภายในกลุ่ม 103.420 396 0.261   

รวม 104.169 399    
 
จากตาราง 12 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่แตกตา่งกัน  มีพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ จงึท าการทดสอบความแตกต่าง 
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ รายละเอียดดังตาราง 13 
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะเนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการติดต่อสื่อสาร  
     เป็นรายคู่ 

 

ชั้นปีที่ศึกษา 
 

 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4  
และสูงกว่า 

x  3.66 3.47 3.63 3.82 
ชั้นปีที่ 1 3.66     
ชั้นปีที่ 2 3.47    * 
ชั้นปีที่ 3 3.63     
ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า 3.82     

 
จากตาราง 13 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารสงูกว่า จากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบว่าแตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

ตาราง 14 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน   
     จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา 

 
พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

      SS      df     MS   F p 

1. ด้านการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2.008 3 0.669  1.739 0.158 
  ภายในกลุ่ม 152.424 396 0.385   
  รวม 154.432 399    
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม 6.736 3 2.245 5.773 0.001 
  ภายในกลุ่ม 154.004 396 0.389   
  รวม 160.740 399    
3. ด้านความบันเทิง ระหว่างกลุ่ม 2.918 3 0.973  2.493 0.060 
  ภายในกลุ่ม 154.519 396 0.390   
  รวม 157.438 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม 3.032 3 1.011 3.958 0.008 
ภายในกลุ่ม 101.136 396 0.255   

รวม 104.169 399    
 
จากตาราง 14 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกนั มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ในด้านการ
ติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 
 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ จงึท าการทดสอบความแตกต่าง 
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ รายละเอียดดังตาราง 15 - 16 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ  
     นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตาม           
     คณะวิชาที่ศึกษา เป็นรายคู ่

 

ชั้นปีที่ศึกษา 
 

 
คณะครุ
ศาสตร ์

 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

x  3.82 3.97 3.71 3.75 
คณะครุศาสตร ์ 3.82     
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3.97   * * 
คณะมนษุย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 3.71     
คณะวิทยาการจัดการ 3.75     

 
จากตาราง 15 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง  
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการติดต่อสื่อสาร 
     จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา เป็นรายคู ่

 

ชั้นปีที่ศึกษา 
 

 
คณะครุ
ศาสตร ์

 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

x  3.68 3.86 3.52 3.51 
คณะครุศาสตร ์ 3.68     
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3.86   * * 
คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 3.52     
คณะวิทยาการจัดการ 3.51     

 
จากตาราง 16 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพฤติกรรมการ

ใช้อินเทอร์เนต็ ด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบว่า
แตกต่าง  
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์  
     ทางการเรียน 

 
พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

      SS      df     MS   F  p 

1. ด้านการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 7.243 2 3.621 9.767 0.001 
  ภายในกลุ่ม 147.190 397 0.371   
  รวม 154.432 399    
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม 0.427 2 0.214  0.529     0.589 
  ภายในกลุ่ม 160.313 397 0.404   
  รวม 160.740 399    
3. ด้านความบันเทิง ระหว่างกลุ่ม 6.764 2 3.382 8.912 0.001 
  ภายในกลุ่ม 150.673 397 0.380   
  รวม 157.438 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม 3.525 2 1.763 6.953 0.001 
ภายในกลุ่ม 100.644 397 0.254   

รวม 104.169 399    
 
จากตาราง 17 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ในด้านการศึกษา 
และด้านความบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ จงึท าการทดสอบความแตกต่าง 
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ รายละเอียดดังตาราง 18-20 
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตาม     
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สูง ปานกลาง ต่ า 

x  3.90 3.78 3.63 
สูง 3.90   * 
ปานกลาง 3.78    
ต่ า 3.63    

 
จากตาราง 18 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง มพีฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 
ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง  

  
ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการศึกษา        
     จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สูง ปานกลาง ต่ า 

x  3.81 3.56 3.46 
สูง 3.81  * * 
ปานกลาง 3.56    
ต่ า 3.46    

 
จากตาราง 19 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง มพีฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต      

ในด้านการศึกษาแตกต่างจากนักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของ 
     นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านความเทิง       
     จ าแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นรายคู่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สูง ปานกลาง ต่ า 

x  4.24 4.16 3.86 
สูง 4.24   * 
ปานกลาง 4.16   * 
ต่ า 3.86    

 
 จากตาราง 20 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง และปานกลาง มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต ในด้านความบันเทงิแตกต่างจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตอนที่ 4 การศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดังแสดง 
ในตาราง 21 - 25 

 
ตาราง 21 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ 

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ x  S.D. ระดับปัญหา 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
3.62 0.85 มาก 

2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนต็ 3.44 0.81 ปานกลาง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็

ล้าสมัย 
3.31 1.00 ปานกลาง 

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารและ
การเข้าถึงข้อมูล 

3.46 0.89 ปานกลาง 

5. วิธีในการสืบค้นข้อมูล 3.53 0.88 มาก 
6. ระบบอินเทอร์เนต็ขัดข้อง ใชง้านไม่ได้ 3.45 0.92 ปานกลาง 
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้

บริการ 
3.49 0.95 ปานกลาง 

8. แสงสว่างในบริเวณที่ใช้อินเทอร์เนต็ 3.40 0.86 ปานกลาง 
9. ใช้เวลานานในการสืบค้นหาข้อมูล 3.49 0.97 ปานกลาง 
10. ผลการสืบค้นไมส่อดคล้องตรงตามความต้องการ 3.37 0.93 ปานกลาง 
11. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต 

3.37 0.94 ปานกลาง 

12. สถานทีใ่ห้บริการอินเทอร์เนต็ 3.36 0.98 ปานกลาง 
13. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เนต็ของสถานศึกษา 3.37 1.00 ปานกลาง 
14. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.47 1.00 ปานกลาง 
15. ระบบปรับอากาศและอุณหภูมิในห้องทีใ่ห้บริการ 3.43 0.94 ปานกลาง 
16. การจองเวลาล่วงหน้าเพื่อใช้บริการ 3.33 0.90 ปานกลาง 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ x  S.D. ระดับปัญหา 
17. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 3.34 0.91 ปานกลาง 
18. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เนต็แต่ละ

ครั้ง 
3.50 0.93 มาก 

19. ค่าใช่จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เนต็สงู 3.35 0.89 ปานกลาง 
20. ข้อมูลที่ได้ไมท่ันสมัย 3.31 0.97 ปานกลาง 
21. ขาดทักษะในการวางแผนการสืบค้น 3.19 0.93 ปานกลาง 
22. ไม่มีผูส้อนหรือผู้แนะน าในการใชง้านอินเทอร์เนต็ 3.17 0.94 ปานกลาง 
23. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 3.01 1.01 ปานกลาง 
24. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมูล 3.37 0.96 ปานกลาง 
25. ประสิทธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่

ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ 
3.26 0.96 ปานกลาง 

26. การติดตัง้โปรแกรมทีต่ิดตัง้นั้นมีปัญหา 3.27 0.94 ปานกลาง 
27. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป 3.22 0.91 ปานกลาง 
28. วันและเวลาที่เปิดใหใ้ช้บริการไม่สะดวก 3.30 0.95 ปานกลาง 
29. พบไวรัสคอมพิวเตอรใ์นขณะที่ใช้งาน 3.39 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.57 ปานกลาง 

  
จากตาราง 21 นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.36, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อ
นักศึกษามีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็อยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ 1 ความล่าช้าในการเข้าใชง้านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( x = 3.62, S.D. = 0.85) และข้อที่ 18 ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้

อินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง ( x = 3.50, S.D. = 0.93) 
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ตาราง 22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 

ปัญหาการใช้อินเตอร์เนต็ 

 
ชาย 

(n = 155) 
หญิง 

(n = 245) 

x  S.D. 
ระดับ
ปัญหา x  S.D. 

ระดับ
ปัญหา 

โดยรวม 3.56 0.61 มาก 3.24 0.51 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 22 นักศึกษาชาย มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก         

( x = 3.56, S.D. = 0.61) ส่วนนักศึกษาหญงิ มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับ     

ปานกลาง ( x = 3.24, S.D. = 0.51)  
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ตาราง 23 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 
 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็  

ชั้นปีที่ศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 
(n = 183) 

ชั้นปีที่ 2 
(n = 104) 

ชั้นปีที่ 3 
(n = 70) 

ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า 
(n = 43) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
โดยรวม 3.35 0.63 ปานกลาง 3.40 0.61 ปานกลาง 3.31 0.36 ปานกลาง 3.39 0.50 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 23 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และชั้นปีที่ 4 และสงูกว่า มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง         

( x = 3.35, S.D. = 0.63) ( x = 3.40, S.D. = 0.61) ( x = 3.31, S.D. = 0.36) ( x = 3.39, S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
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ตาราง 24 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
     เจ้าพระยาโดยรวม จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา 
 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ 

คณะวิชาที่ศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
(n = 115) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(n = 68) 

คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
(n = 79) 

คณะวิทยาการจัดการ 
(n = 138) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
โดยรวม 3.36 0.57 ปานกลาง 3.43 0.60 ปานกลาง 3.27 0.61 ปานกลาง 3.39 0.54 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 24 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการ

จัดการ มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.36, S.D. = 0.57) ( x = 3.43, S.D. = 0.60) ( x = 3.27, S.D. = 0.61)             

( x = 3.39, S.D. = 0.54) ตามล าดับ  
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ตาราง 25 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ 
นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูง 

(n = 147) 
ปานกลาง 
(n = 189) 

ต่ า 
(n = 64) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
โดยรวม 3.34 0.59 ปานกลาง 3.41 0.54 ปานกลาง 3.30 0.63 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 25 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน ในระดับสูง ปานกลาง และระดับต่ า  

มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.34, S.D. = 0.59) ( x = 3.41, 

S.D. = 0.54)  ( x = 3.30, S.D. = 0.63) ตามล าดับ  
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 ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้สถิตทิดสอบท ีเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ได้แก่ เพศ และใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนยัส าคัญทางสถติิ จงึท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 26 - 29  

 
ตาราง 26 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

ปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต 

เพศ 

t p 
ชาย 

(n = 155) 
หญิง 

(n = 245) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
โดยรวม 3.56 0.61 มาก 3.24 0.51 ปานกลาง 5.368 0.001 

  
 จากตาราง 26 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญงิ มีปญัหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยนกัศึกษาชาย มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมมากกว่านักศึกษาหญงิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 

ตาราง 27 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

      SS      df     MS   F  p 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.441 3 0.147 0.444 0.722 
ภายในกลุ่ม 131.150 396 0.331   

รวม 131.590 399    
 

 จากตาราง 27 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่แตกตา่งกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
 
ตาราง 28 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามคณะวิชาที่ศึกษา 

 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

      SS      df     MS   F p 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 1.003 3 0.334 1.013 0.387 
ภายในกลุ่ม 130.588 396 0.330   

รวม 131.590 399    
 
จากตาราง 28 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาแตกต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

      SS      df     MS   F p 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.726 2 0.363 1.102 0.333 
ภายในกลุ่ม 130.864 397 0.330   

รวม 131.590 399    
 
จากตาราง 29 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 



 

 

บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทงิ 
 2.  เปรียบเทียบพฤติกรรม การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา    
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  ศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4.  เปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีไ้ด้แก่ นกัศึกษาระดับปรญิญาตรี     
ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1-4 และสงูกว่า ที่ก าลังศึกษา      
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 400 คน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศกึษา 
ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 และ
แบบสอบถามปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษา จ านวน 29 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.926  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดงันี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่และหาค่า
ร้อยละ 
 2. การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทงิ โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 3.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี 
คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้สถิติทดสอบที  และ ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
เมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
ของเชฟเฟ่  
 4.  การศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5.  การเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิตทิดสอบที       
และใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
 1.  นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2.  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็น     
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีทีต่่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวม         
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีทีต่่างกัน              
มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่พบว่าแตกต่างกัน 
 4.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบว่าแตกต่างกัน 
 5.  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการศึกษา และด้าน 
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ความบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารไม่พบว่า
แตกต่างกัน 
 6.  นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 7.  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 8.  นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 

 9.  นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่คณะต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
10.  นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม      

ไม่แตกต่างกัน 
 

การอภิปรายผล  
 1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความ
บันเทิง โดยรวม นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต็อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน     
พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ผู้วิจัยขอน าเสนอ
การอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษามีการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อดูผลการเรียน เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆส าหรับการท าการบ้าน
หรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย รวมทัง้ใช้ค้นหาข้อมูลอ้างอิงในการท ารายงาน รวมทัง้ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้อินเทอร์เนต็ยังท าใหน้ักศึกษามโีอกาสได้รับความรู้ใหม่ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ทีห่ลากหลายจากสภาพความเป็นจรงิของโลกและสามารถคน้คว้าด้วยตนเอง  
ซึ่งเหตผุลดังกล่าวสง่ผลให้นักศกึษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึง่สอดคล้องกับแนวคิด
ของสมนึก ครีีโต (2539: 23-32) ที่กล่าวว่า รูปแบบการใช้อินเทอร์เนต็นับว่ามีประโยชนต์่อการศกึษา
ค้นคว้า เนื่องจากเป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใชท้างการศึกษานอกเหนือกว่าการค้นคว้าหาข้อมูลทาง
การศึกษา แต่เป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใชส้นับสนนุทางด้านการศึกษา รูปแบบที่พบเห็นใน
ปัจจุบันคือ การสมัครเรียน ตรวจสอบผลการศกึษา ลงทะเบียน การแจ้งข้อมูลทางการศึกษา ซึง่เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอน ซึง่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดให้มีการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะใน
รายวิชาที่เกี่ยวกับการค้นคว้า การสอนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็และการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน ์เพื่อใหม้ีความพร้อมในการที่จะน า
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ความรู้ที่ได้รับไปประยุกตใ์นการค้นคว้าวิจัย หรือท ารายงานในวิชาต่างๆ และทีส่ าคัญคือ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนารถ ทองค าเจริญ (2539: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาสภาพความต้องการปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการใช้บริการอินเทอร์เนต็ในการ
เรียนการสอนมากทีสุ่ด 

  1.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ ท าใหน้ักศึกษามีความสนใจและใช้อินเทอร์เนต็สงัคมออนไลนใ์นการติดต่อกับเพื่อน รวมทัง้
มีการใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและเว็บไซต์แหล่งความรูต้่างๆ หรือใช้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังมีการใช้บริการเว็บบอร์ดต่างๆ ที่สนใจ 
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเหน็ ตลอดจนใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับอาจารย์เพ่ือส่งการบ้าน 
รายงาน ปริญญานิพนธ์ ในรูปแฟ้มข้อมูล ซึง่เหตผุลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ในด้านการติดต่อสื่อสาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังที่สมนึก ครีีโต. 2539: 23-32) กล่าวว่าประโยชน์หลายประการของ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได้ในเวลาไม่นาน สะดวกรวดเร็ว ผู้รับไม่จ าเป็นต้องรอรับข้อมูล 
เพราะจดหมายจะถูกสง่ไปยังกล่องรับจดหมายรอการเปิดอ่านเมื่อใดก็ได้ เป็นที่นิยมมากในหมู่
นักศึกษา ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา เหลืองสมบูรณ์ (2537:บท      ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า การบริการทีใ่ช้
มากที่สุดคือ บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านระบบ
เครือข่าย การใช้เครื่องระยะไกล และการบริการข่าวสาร ตามล าดับ 
  1.3 ด้านความบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การใช้อินเทอร์เนต็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้มากไม่ว่าจะเป็นเพลง หนงั หรือข้อมูลแฟชั่น 
ตลอดจนดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความบันเทิงได้มากมาย ท าให้นักศึกษามีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษา หรือการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้
อินเตอร์เนต็เพื่อฟังเพลงออนไลน์ ดูภาพยนตรห์รือคลิปวีดีโอ รวมทั้งใช้ดาวน์โหลด ภาพ เพลง หรือ
ภาพยนตร์ เพื่อแบ่งปันในกลุ่มเพื่อน ตลอดจนใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับเพื่อนทีส่นใจในเรื่อง
บันเทิง และใช้เพื่อหาข้อมูลด้านกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้นักศึกษายังใช้อินเทอร์เน็ตในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ และใชห้าข้อมูลเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้า การแต่งกาย และติดตามหรืออ่านข่าว
สารบันเทงิ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ในด้านความบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของสมชาย น าประเสริฐชัย (2543: 84-85) ที่กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง
ถือเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึง่บนอินเทอร์เนต็ที่เป็นที่นยิมของทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการรับข้อมูล
ข่าวสารด้านบันเทิง ในการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การคน้หาวารสาร หนงัสือพิมพ์ ภาพและข่าวสาร
อ่ืนๆ การเล่นเกมส์ออนไลน ์ เรียกใช้ข้อมูลดาวน์โหลด เพลง ภาพยนตร์ เพื่อความบันเทงิ รวมไป
ถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบันเทงินั้นไปยังเพื่อนๆ หรือผู้ทีม่ีความสนใจในด้านเทิงเหมือนกัน ซึ่งความ
บันเทิงจะท าใหผู้้ทีใ่ช้อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใชง้านได้งา่ยและมีความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ต 
มากกว่า  ด้านอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่าย และสามารถหาข้อมูล
ด้านบันเทิงนั้นได้ง่ายเชน่กัน และนับว่าแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร ลักษณะ (2546: 
บท      ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมทางสงัคมของวัยรุ่น 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เพื่อความบันทิง สอดคล้องกับงานวิจัย
ขององอาจ ฤทธิ์ทองพทิักษ ์(2539: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้การสื่อสารผ่าน
ระบบเวิลด์ไวด์เว็บที่มหาวิทยาลัย และสนใจเปิดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงมากทีสุ่ด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยนารถ ทองมาก (2546:บทคัดย่อ) ที่ได้ศกึษาเรื่องปัจจัยที่มผีลต่อความต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตของนสิติ กรณีศึกษาเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านสื่อระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บ พบว่า นักศึกษามีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทงิ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง   มีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็นราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ว่า
ทั้งชายและหญงิต่างย่อมมีความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการพัฒนาความรู้ใหท้ันต่อ
เหตุการณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ในสังคมปัจจุบันเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา
ชายหรือหญงิ ย่อมต้องการเรียนรูถ้ึงเทคโนโลยีสมัยใหมเ่หมือนกัน นอกจากนีใ้นปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของนักศึกษาทั้งชายและหญิง โดยไม่มีการแบ่งแยก
การใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้า ดาวน์โหลด
ข้อมูลในการท ารายงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นทางวิชาการ และใช้เพื่อดูผลการเรียน 
ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารนัน้ นักศึกษามีการใช้อีเมล์เพือ่รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและเว็บ
ไซด์แหล่งความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ส าหรับด้านความบันเทิง นักศึกษามีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือเพื่อดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ ตลอดจนติดตามหรืออ่าน
ข่าวสารบันเทิง และแฟชั่น เสื้อผ้า การแต่งกาย โดยไม่มกีารจ ากัดว่าต้องเป็นนักศกึษาชายหรือหญงิ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวสง่ผลให ้นักศกึษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกัน ดังที ่สมชาย น าประเสริฐชัย (2543:85) กล่าวว่าการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อความบันเทิงถือ
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เป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งบนอินเทอร์เนต็ที่เป็น ที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการรับข้อมูล
ข่าวสารด้านบันเทิง ในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถงึการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบันเทิงนั้นไปยังเผู้
ที่มีความสนใจในด้านเทิงเหมือนกัน ซึ่งความบันเทงิจะท าให้ผูท้ี่ใช้อินเทอร์เนต็ สามารถเข้าใช้งาน
ได้ง่ายและมีความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ต มากกว่าด้านอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปิยนารถ ทองมาก (2546: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้อินเทอร์เนต็ของ
นิสิต กรณีศกึษาเฉพาะนสิติมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ผ่านสื่อระบบเวิลด์ไวด์เว็บ พบว่า ความ
ต้องการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อความบันเทิง และส่งข้อความข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา  สถานที่ในการใช้คอมพิวเตอร์ ความถี่ในการใช้ประโยชน์  ล้วนมีผลต่อ
ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกัน แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ สุวรรณวารี (2543: 
บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมและจริยธรรมด้านการเอ้ือประโยชนใ์นระดับมาก 
ส่วนพฤติกรรมจริยธรรมด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อความบันเทิงและการติดต่อสื่อสาร นักศึกษาชายและหญงิ
มีพฤตกิรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  
 3.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการ
ติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า มีประสบการณใ์นการใช้อินเทอร์เนต็มากกว่า อีกประการหนึ่งคือ 
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสงูกว่า  ซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษา จึงต้องตั้งใจและขยัน
เรียนให้มากย่ิงข้ึน อีกทั้งต้องท ารายงาน หรือ ปริญญานิพนธ์หรือหาความรู้เกี่ยวกับวิชาที่ตนเอง
เรียน ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อส่งการบ้าน รายงาน หรือถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียน 
ตลอดจนใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และข้อมูลต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย 
มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์น้อยกว่า
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสงูกว่า ซึ่งเหตผุลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 2และชัน้ปีที่ 4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่าง
กัน ดังที่ สุนทรี เอ้ือโสภณ (2539: 15) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เนต็เป็นรูปแบบที่
ได้รับการนิยมสงูสุด โดยใช้ข้อความที่เป็นตัวอักษร ได้แก่ อีเมล์ (E-mail) เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว 
ไร้พรมแดน ไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของพัชรา คะประสิทธิ์ 
(2546:บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีน 
ครินทรวิโรฒ พบว่า นิสติที่ศึกษาชั้นปีทีต่่างกนั มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวมและเป็น
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ด้านการศึกษา และด้านความ
บันเทิง ไม่พบว่านักศึกษาที่มรีะดับชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษาไม่ว่าจะก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1, 2, 3 
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และชั้นปีที่ 4 และสงูกว่า ต่างมีความต้องการหรือมีพฤตกิรรมในการใช้อินเทอร์เนต็ ในด้าน
การศึกษาไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิจาการเรียนในชั้นเรียน หรือการ
ใช้เพื่อดูผลการเรียน ส่วนด้านความบันเทงิ นักศึกษาไมว่่าจะศึกษาระดับชั้นปีใดก็ตาม มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เนต็เพื่อฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ หรือข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ แตใ่นโดยรวมแล้วนักศึกษาไม่ว่าจะก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และชั้นปีที่ 4 และสูงกว่าต่าง
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวม ด้านการศึกษา และด้านความบันเทิงไม่แตกต่างกนั           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา คะประสิทธิ ์(2546:บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พบว่า นิสิต ที่ศึกษาชั้นปีที่
ต่างกัน มกีารใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 4. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม 
และด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน
แต่ละวิชาเอกของแต่ละคณะ มีรายวิชาที่มีความจ าเป็นตอ้งใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล
ทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ หรือ
เพื่อน หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษา และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นอกจากนี้อินเทอร์เนต็ยังเป็น
แหล่งค้นคว้าที่มสีารสนเทศที่หลากหลาย สามารถติดต่อสื่อสารโดยการสง่ภาพ ข้อความ ภาพและ
เสียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และการใช้งานกง็่าย สามารถตอบสนองความต้องการในการคน้คว้าหา
ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารได้ตรงความต้องการ ซึ่งเหตผุลดังกล่าวสง่ผลให้นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่คณะต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม และด้านการติดต่อสื่อสาร
แตกต่างกัน ดังที่ ประชิต อินทกนก (2538: 38) กล่าวว่า ข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย ทั้งรูปแบบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปฐานข้อมูลทั้งที่เป็น
ข้อความ ภาพและเสียง ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือ
เพื่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ งานวิจัยของพัชรา 
คะประสทิธิ์ (2546:บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการเรียนรู้ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิชาที่แตกต่างกัน มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 5.  นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียน สงู ปานกลาง และต่ า มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวม ด้านการศึกษา และด้านความบันเทิงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู จะเป็นผูใ้ช้เวลาส่วน
ใหญ่ในเรื่องการศึกษามากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืน เหน็ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนเป็น
ส าคัญ รูจ้ักใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  จึงอาจท าให้มีการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลทางด้านการศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบ้าน รายงาน หรือใช้
ค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อฟังเพลง ดู
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หนัง หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบันเทิงที่ตนสนใจ เพื่อผ่อนคลายความเครียด หรือทบทวนบทเรียน 
เพื่อให้สมองได้ผ่อนคลาย อีกทั้งนักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสงู ส่วนใหญ่มีความช านาญใน
การใช้อินเทอร์เนต็มากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ า จงึท าให้มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา หรือความบันเทิง ซึง่เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้
นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงู มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ด้านการศึกษา 
และด้านความบันเทิง มากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ ากว่า ดังที่ พทุธชาด เผ่นโผน 
(2540:27) กล่าวว่า ผู้ใช้อินเทอร์เนต็ไม่เพียงแตจ่ะค้นคว้าข้อมูลทางด้านการศึกษาแต่ยังจะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากทางด้านความบันเทิงและสันทนาการ เป็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่มผีู้ใช้กนัมาก
ด้านหนึ่ง ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของวลัชชา สันตริัตน ์(2551:บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา พบว่า นักเรียน
ที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่างกันมีการใช้อินเทอรเ์น็ตโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 6. นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางด้าน
คอมพวิเตอร์ จึงท าใหข้าดทักษะในการใช้อินเทอร์เนต็ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาควรมีการปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ทนัสมัย ท าให้การใชร้ะบบ
อินเทอร์เน็ตไม่เกิดปัญหาขัดข้อง อีกทั้งยังควรมีการเพิม่จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้ใช้ ตลอดจนปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหท้ันสมัย และประมวลผลได้เร็วข้ึน ท าให้ใช้
เวลาในการสืบค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหตผุลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังที ่วิโรจน ์อรุณมานะกุล. (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมี
ความพร้อมทางด้านเครือข่าย การเชื่อมโยงอินเทอร์เนต็ ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี 
การเรียนการสอนที่มรีูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและมกีารปรับหลักสตูรใหส้อดคล้องกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึง่จะท าให้ระดับการศึกษาของคนในสงัคมสงูข้ึน ซึง่สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของมุทิตา นนทร ี(2543:บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการทางระบบอินเทอร์เน็ตของนสิตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า สภาพปัญหาที่นักศีกษา
ชายและนักศึกษาหญงิพบปัญหาเรื่องจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการน้อยและระบบเครือข่ายที่ล่าช้า 
  7.  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้พื้นฐาน
ในการใช้อินเทอร์เนต็ไม่เท่ากัน โดยนักศึกษาชายจะขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า
นักศึกษาหญิง นอกจากนี้นักศึกษาชายยังมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการ
ติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งนักศึกษาชาย ซึ่งโดยพฤติกรรมแล้วถือเป็นเพศที่กล้า
แสดงออก โดยไมม่ีการเก็บอารมณ์เหมือนเพศหญิง และเป็นเพศที่มีความใจร้อน คิดเร็วท าเร็ว  
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จึงขาดการวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูล ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการสืบค้นหาข้อมูล 
ตลอดจนนักศึกษาชายไม่ค่อยมีละเอียดถี่ถ้วนเหมือนนักศึกษาหญิง   จึงอาจไมไ่ด้อ่านค าแนะน า
การใช้ / คูม่ืออธิบายการใช้บริการอินเทอร์เนต็ หรือระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ต และการจอง
เวลาล่วงหน้าเพื่อใช้บริการ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหตผุลดังกล่าวสง่ผลให้
นักศึกษาชาย มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมมากกว่านักศึกษาหญงิ ดังที่ กรภัทร สุทธิดารา; 
และ สัจจะ จรัสรุง่รวีวร (2543: 6-11) กล่าวว่า การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท าได้หลากหลายวิธี
แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนทั้งนี้เพราะอินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มี
มาตราฐานทีห่ลากหลาย ท าให้การค้นหามีรูปแบบที่ไม่จ ากัด และย่ิงมีการพัฒนามากเท่าไหร่กท็ าให้
เรามักพบกับปัญหาต่างๆ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุกร พุทธการุณย์วงศ ์(2549:บทคัดย่อ)  
ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหต ุและผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วง
ชั้นที ่4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนชายมีปัญหา สาเหตุและผลสืบเนื่องจากการสนทนาทาง
อินเตอร์เนต็ โดยรวมทุกด้านและรายด้านสูงกว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ.001  
 8.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่
ต่างกัน  มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดการสอนการใช้
อินเทอร์เน็ตข้ันพืน้ฐาน และมีการชี้แจงระเบียบ แก่นักศกึษาเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปีที ่1 จึงท าให้
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีพืน้ฐานในการใช้อินเทอร์เนต็ และทราบถึงระเบียบการ ท า
ใหไ้ม่เกิดปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นหาข้อมูล ระยะเวลาในการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และวิธีการใช้บริการอินเทอร์เนต็ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ดังที่ ธนพล         
ฉันจรัสวิชัย (2544: 241-245) กล่าวว่า ปัญหาที่พบไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราใชโ้ปรแกรมหรือปัญหา
ที่เกิดจากการติดต่อศูนย์บริการอินเทอร์เนต็ ที่ปรึกษาทีดี่ที่สุดก็คือ แผนกบริการของศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ แต่ส าหรับผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยควรแจ้งรายละเอียดปัญหาที่พบ
กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุกร พุทธการุณย์วงศ ์(2549) ที่ได้
ท าการศึกษาปัญหา สาเหต ุและผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 
4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนระดับชั้นต่างกันมีปัญหา และสาเหตุของการสนทนาทาง
อินเตอร์เน็ต โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .001 

 9. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาให้นักศึกษาทุกคณะได้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้า จึงต้องมีการจัดอบรมให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ 
หรือติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งการเรียนในแต่ละคณะต้องมีการคน้หาข้อมูล 
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังอบรม แนะน ากฎระเบียบในการใช้บริการอินเทอร์เนต็ เพื่อให้
นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
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ในการใช้บริการ ซึง่เหตุผลดังกล่าวท าให้นักศึกษาไม่ว่าจะมีคณะต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต และปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการ จงึท าให้ไม่เกิดปัญหาในการใช้อินเทอร์เนต็
ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  ดังที ่สมนึก คีรีโต (2539: 23-32) กล่าวว่า การ
ประยุกต์อินเทอร์เนต็ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสตูรปัจจุบัน การใช้อินเทอร์เนต็ใน
หลักสตูรกิจกรรมการสอนมีอย่างแพร่หลาย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การรับรู้ทางสงัคม และที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตา่งๆ เนื่องจากได้รวมเอากิจกรรมการเรียน
อ่ืนๆ เอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา คะประสทิธิ์ (2546) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิชา 
ที่แตกต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  

10. นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่างกนั มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า ต่างได้รับการฝึกอบรมความรู้ข้ันพื้นฐานในการใช้อินเทอร์เนต็ 
และกฎระเบียบการใช้อินเทอร์เนต็ ท าใหน้ักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงู ปานกลาง และต่ า 
มีทักษะพื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ต จึงท าใหไ้ม่มีปัญหาในการสืบค้นหาข้อมูล อีกทัง้ยังรับรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบการใช้บริการ จึงท าใหไ้ม่เกิดปัญหาในเรื่องของข้อก าหนดในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน สงู ปานกลาง และต่ า มีปญัหา
การใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังที่ ศักดา ไชกิจภิญโญ (2545: 17) กล่าวว่า 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการ
พัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งผลให้สถาบันศึกษาต้องเรง่ปรับบทบาทในการพัฒนาศึกษา            
ใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กระแสเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาที่
ก าลังมาแรงขณะนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิจิตรา สิรศิรีสัมพันธ์ 2547: บทคัดย่อ)                
ได้ท าการศึกษาทศันะทีม่ีต่อการเรียนการสอนทีผ่่านทางคอมพิวเตอร์บนเครีอข่ายอินเทอร์เน็ต    
ของนักศึกษาระดับปรญิาตร ีมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
มีปัญหาการใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบการ
เรียนการสอน ไม่พบความแตกต่าง ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พบความแตกต่าง ด้าน
พฤติกรรมของผู้เรียน ไม่พบความแตกต่าง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.  ด้านการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อใหน้ักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการศึกษามากย่ิงข้ึน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อสง่เสริมให้นกัศึกษามีการใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการศึกษา
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ให้มากย่ิงข้ึน โดยอาจจะอบรมเพิ่มเติมเสริมทักษะการใชอิ้นเทอร์เน็ตให้มากข้ึน อบรมเพิ่มเตมิให้
นักศึกษาเหน็คุณประโยชนท์ี่จะได้รับเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษา  
 2.  ด้านการติดต่อสื่อสาร จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารมากย่ิงข้ึน ทางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการสนทนาพูดคุยโต้ตอบผ่าน 
เว็บบอร์ด ของทางมหาวิทยาลัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในเรื่องของเนื้อหาบทเรียน ค าถาม 
และข้อสงสัย  
 3.  ด้านความบันเทิง จากผลการศกึษาพบว่า นักศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อใหน้ักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารมากย่ิงข้ึน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรปรับปรงุเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ด้วยการเพิ่มข้อมูลเครือข่ายในด้าน
วิชาการและความบันเทิงให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใชใ้หม้ากกว่าที่เป็นอยู่  
 4.  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารมากกว่า โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นทางผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงควรเอาใจใส่กับกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โดยเฉพาะนักศึกษาชัน้ปีที่ 
2 ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้น้อยที่สุด โดยอาจจะสง่เสริมหรือท าการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้มีการ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้อินเทอร์เนต็ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอีเมล์ หรือการตั้งกระทู้แลกเปลี่ยนหรือแสดง
ความคิดเห็นทางการศึกษา  
 5.  ผลการวิจัยพบว่า นกัศึกษาที่ก าลังศกึษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มพีฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เนต็ โดยรวม และด้านการติดต่อสื่อสารมากกว่านักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนั้นทางผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเอาใจใส่กับกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมหรือให้อาจารย์มีการมอบหมายงานโดยอาจก าหนดให้ข้อมูลที่ท าการ
ค้นหานั้นต้องมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือการตดิต่ออาจารย์ผ่านสื่อทางอินเทอร์เนต็ เช่น 
การส่งงานผ่านทางอีเมล์ของอาจารย์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในการ
เพื่อค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารเพิม่มากย่ิงข้ึน 
 6.  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวม ด้านการศึกษา และด้านความบันเทิง มากกว่านักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนต่ ากว่า ดังนั้นทางผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเอาใจใส่กับกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า         
ด้วยการอบรมเพิ่มเติมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา นอกเหนือจากการใช้เพื่อความบันเทิง 
นอกจากนี้ควรมีการแนะแนวและท าความเข้าใจแก่นักศกึษาใหเ้ห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เนต็ 
เพื่อการศึกษา ซึ่งถือเป็นแหลง่ทีใ่ห้ความรู้ และสามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และควรแนะน า
การใช้ทีไ่ม่ก่อให้เกิดประโยชนต์่อตนเองอีกด้วย  
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 7.  ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แต่มีบ้างปัจจัยที่มีปัญหาในการใช้มาก โดยเฉพาะในเรื่องของความล่าช้าในการเข้าใชง้านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรมีการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยอาจจะมีการเปลี่ยนซีพียูให้มีความเร็ว
มากกว่านี้ เพื่อให้การเข้าใช้งานระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน นอกจากนี้ควร
มีการติดวิธี ขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลไว้ในบอร์ด เพื่อให้นักศึกษาได้อ่าน ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
เข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลมากกว่าที่จะให้นักศึกษาหาเองในเว็บไซด์ เพื่อให้นักศึกษาทีไ่ม่ค่อยทราบ
วิธีการสืบค้นข้อมูล ได้ดู และปฏิบัติตาม และทางมหาวิทยาลัยควรมีการขยายเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาทีม่ีปัญหาในการใช้อินเทอรเ์น็ตในเรื่องดังกล่าว หมดปัญหาในการใช้ 
เมื่อนักศึกษามีปัญหาในการใช้น้อย ย่อมท าให้มีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากย่ิงข้ึนตาม
ไปด้วย 
 8.  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชาย มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมมากกว่านักศึกษา
หญิง โดยเฉพาะทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารหรือเข้าถงึข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้นทางผู้ที่เกี่ยวข้องควรดูแลเอาใจใส่กับนักศึกษาชาย โดยการส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ ตลอดจนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อลดปัญหาใน
การใช้อินเทอร์เนต็ไม่ว่าจะเป็นการสืบคน้หาข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสารในรูปภาษาอังกฤษ   
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤตกิรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั้งนีเ้พื่อใหท้ราบถงึความแตกต่างของ
พฤติกรรมและปญัหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทัง้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ซึ่งจะช่วย
เป็นแรงผลักให้มีการพัฒนาการใช้อินเทอร์เนต็ให้เกิดประโยชนต์่อการศึกษามากย่ิงข้ึน 
 2.  เนื่องจากการสื่อสารในโลกของอินเทอร์เนต็ มีการติดต่อกันโดยการใช้กระดานข่าวหรือ
กระดาษสนทนา ซึ่งเป็นแหล่งทีน่ักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าไปใช้บริการ ซึ่งใน ปัจจุบันมีการใช้
ภาษาหรือการตั้งกระทูท้ี่ค่อนข้างรุนแรง สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและไม่จ ากัด ซึง่
ถือเป็นปัญหาทีน่่าสนใจ ซึง่ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงน่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสาเหต ุและ
ผลกระทบของการสนทนาทางผ่านทางกระดาษข่าวหรือกระดานสนทนา เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้กระดาษข่าวหรือกระดานสนทนา ของนักศึกษาให้มีการใช้ภาษาหรือการ
ตั้งกระทู้ทีม่ีเหตุผล ไมใ่ช้ความรูส้ึก หรือใช้ภาษาทีรุ่นแรง 
 3.  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์นักศึกษา 
และเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชีย่วชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจความเท่ียงตรงแบบสอบถาม 
1. ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ ์

ต าแหนง่ อาจารย์ 
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู 
ต าแหนง่ อาจารย์ 
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิมล อุทานนท ์
ต าแหนง่ อาจารย์ 
สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดตอบแบบสอบถามนีโ้ดยเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ที่ก าหนดให ้

 
1. เพศ 
  ชาย                    หญิง   
 
2. ชั้นปีที่ศึกษา 
  ชั้นปีที่ 1                    ชั้นปีที่ 2   
  ชั้นปีที่ 3                    ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า 
 
3.  คณะวิชาที่ศึกษา   
  คณะครุศาสตร ์                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะมนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์        คณะวิทยาการจัดการ 
 
4. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  คะแนนเฉลี่ยสะสม สูงกว่า 3.00  
  คะแนนเฉลี่ยสะสม ปานกลาง 2.50- 2.99 
  คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า  2.50 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับใด จากนั้นเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องทีต่รงกับสภาพความเป็นจริง 
ของนักศึกษาโดยอาศัยเกณฑ์ดังนี ้

 
เป็นประจ า หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัต ิประมาณรอ้ยละ  81 ข้ึนไป  
บ่อยครั้ง หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัต ิประมาณรอ้ยละ  61-80  
บางครั้ง หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัติ ประมาณร้อยละ  41-60 

          นานๆครั้ง หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัติ ประมาณร้อยละ  21-40 
ไม่เคยเลย หมายถึง ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฎิบัติ ประมาณไม่เกินร้อยละ 20 

  
            พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ระดับพฤติกรรม 

ข้อท่ี เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคยเลย 

 
1. 

ด้านการศึกษา 
นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
จากการเรียนในชั้นเรียน 

    
 
 

 

2. 
 

นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ
ส าหรับการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

     

3. นักศึกษาใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลอ้างอิงในการท ารายงาน 

     

4. นักศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
แทนการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด 

     

5. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลจาก
ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 

     

6. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นทางวิชาการ 

     

7. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลจาก 
วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์ 

     

8. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูผลการเรียน  
 

    
 

 

9. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลจากระบบ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ 

     

10. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสั่งซื้อต าราวิชาการ      
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            พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ระดับพฤติกรรม 

ข้อท่ี เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคยเลย 

 
11. 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 
นักศึกษาใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
และเว็บไซต์แหล่งความรู้ต่างๆ 

    
 
 

 

12. 
 

นักศึกษาใช้อีเมล์ในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล
และบริการหนังสือยืมของห้องสมุด 

     

13. นักศึกษาใช้อีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

     

14. นักศึกษาติดต่อบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
บทความทางด้านการศึกษา 

     

15. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับ      
อาจารย์ผู้สอน 

     

16. นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์เพื่อส่งการบ้าน รายงาน 
ปริญญานิพนธ์ ในรูปแฟ้มข้อมูล 

     

17. นักศึกษาใช้เว็บบอร์ดต่างๆในการแลกเปลี่ยนหรือ
แสดงความคิดเห็น 

     

18. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ในการติดต่อ
กับเพื่อน 

    
 

 

19. นักศึกษาใช้บริการเว็บบอร์ดต่างๆ ในการตั้งกระทู้
ต่างๆที่สนใจ 

     

20. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับทราบความเคลื่อน 
ไหวทางวิชาการ เช่น การประชุม การสัมมนาทาง
วิชาการ เปิดสอนและอบรมหลักสูตรต่างๆ 

     

21. ด้านความบันเทิง 
นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามหรืออ่านข่าว
สารบันเทิง 

     

22. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นเกมส์ออนไลน์      
23. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ในการติดต่อ

ในกลุ่มเพื่อน 
     

24. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลด ภาพ 
เพลง หรือภาพยนตร ์

     

25. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเรื่องแฟชั่น
เสื้อผ้า การแต่งกาย  
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            พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ระดับพฤติกรรม 

ข้อท่ี เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคยเลย 

 
26. 

ด้านความบันเทิง 
นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลด้านกิจกรรม
สันทนาการที่ชื่นชอบ 

    
 
 

 

27. 
 

นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับเพื่อน       
ที่สนใจในเรื่องบันเทิง 

     

28. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพยนตร์หรือคลิป
วีดีโอ 

     

29. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลภาพยนตร์
เพลง เพื่อแบ่งปันในกลุ่มเพื่อน 

     

30. นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการฟังเพลงออนไลน์      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่านักศึกษามีปัญหาการใช้งานอยู่ในระดับใด 

โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องทีต่รงกับสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาโดยอาศัยเกณฑ์ดังนี้ 
 คะแนน 5  หมายถึง  นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดงักล่าวเป็นปัญหาในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4 หมายถึง  นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดงักล่าวเป็นปัญหาในระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง  นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2      หมายถึง  นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับน้อย 
 คะแนน  1 หมายถึง  นักศึกษาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับน้อยที่สุด 

  
               ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ระดับปัญหา 
ข้อท่ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง   น้อย น้อยท่ีสุด 

1. 
 

ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

     

2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต      
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ล้าสมัย 
     

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารและการ
เข้าถึงข้อมูล 

     

5. วิธีในการสืบค้นข้อมูล      
6. ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้      
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้

บริการ 
     

8. แสงสว่างในบริเวณที่ใช้อินเทอร์เน็ต      
9. ใช้เวลานานในการสืบค้นหาข้อมูล      
10. ผลการสืบค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ      
11. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต 

     

12. สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต      
13. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา      
14. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ      
15. ระบบปรับอากาศและอุณหภูมิในห้องที่ให้บริการ      
16. การจองเวลาล่วงหน้าเพื่อใช้บริการ      
17. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต      
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               ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ระดับปัญหา 
ข้อท่ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง   น้อย น้อยท่ีสุด 

18. 
 

ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละ
ครั้ง 

     

19. ค่าใช่จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสูง      
20. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย      
21. ขาดทักษะในการวางแผนการสืบค้น      
22. ไม่มีผู้สอนหรือผู้แนะน าในการใช้งานอินเทอร์เน็ต      
23. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์      
24. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมูล      
25. ประสิทธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่

ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ 
     

26. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปัญหา      
27. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป      
28. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก      
29. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน      
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ภาคผนวก ค 

ภาคผนวก ค หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก ง ค่าความเช่ือมั่นและค่าอ านาจจ าแนก 
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ตาราง 30 ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
1. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 
2. ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถาม พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 

ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ล าดับข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (t) 

1. ด้านการศึกษา             1 6.134 
2 4.235 
3 3.186 
4 2.416 
5 4.877 
6 5.882 
7 3.672 
8 2.969 
9 7.262 
10 7.458 

2. ด้านการติดต่อส่ือสาร11 3.627 
12 3.177 
13 5.719 
14 3.441 
15 5.195 
16 5.091 
17 3.248 
18 1.871 
19 5.018 
20 5.982 
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ล าดับข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (t) 

3. ด้านความบันเทิง       21 4.884 
22 6.289 
23 3.401 
24 5.241 
25 4.660 
26 2.665 
27 3.154 
28 6.646 
29 5.975 
30 2.180 

4. ปัญหาการใช้งาน        1 2.893 
2 4.801 
3 4.481 
4 2.977 
5 4.311 
6 2.258 
7 3.817 
8 2.784 
9 3.563 
10 2.681 
11 2.228 
12 2.823 
13 2.959 
14 2.043 
15 3.333 
16 2.906 
17 4.311 
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ล าดับข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (t) 

18 4.081 
19 4.287 
20 4.917 
21 4.646 
22 4.174 
23 8.754 
24 5.119 
25 6.353 

                                       26 4.311 
27 6.903 
28 4.481 
29 2.905 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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