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วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิท ยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือนักศึกษา จานวน 280 คน เลือกมาโดยวิธี
เจาะจง และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มา ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ใ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างถึงพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อนิ เตอร์เน็ตทีบ่ า้ น จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.90 เข้าใช้
อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ถงึ 5-6 วันต่อสัปดาห์จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.20 ระยะเวลาส่วนใหญ่ทเ่ี ข้าใช้เฉลีย่ 5-6
ชัวโมงต่
่
อวัน จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.10 ใช้อนิ เตอร์เน็ตในช่วงเวลา 10.01 น. – 12.00 น. จานวน 122
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.60 เสียค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 301-500 บาทต่อเดือน จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.60 เลือกใช้
ภาษาไทยในการเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.80 ใช้เว็บไซต์ Google. ในการสืบค้นข้อมูล
จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 วัตถุประสงค์ทเ่ี ข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เพื่อความบันเทิงจานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.60 เข้าใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในลักษณะการศึ กษาหาความรูเ้ กีย่ วกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.70 ใช้ในการแชทกับเพื่อนและคนอื่น ๆ ผ่านเว็บหรือแอพพลิเคชันต่
่ าง ๆ จานวน
ั
ั
128 คน คิดเป็ นร้อยละ45.70 ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงทางด้าน การฟงเพลง ฟงวิทยุออนไลน์ ดูหนัง ดูรายการ
ย้อนหลัง จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.10 ได้ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจการค้าในการชาระเงินในการสังซื
่ อ้ สินค้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.60 และปญั หาที่พบส่วนใหญ่เป็ นปญั หาด้านความล่าช้าของ
ข้อมูล จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.90
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ต, นักศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to study the behavior of student’s internet usage in That Phanom
College, Nakhon Phanom University. The sample group of this study was 280 students, they were purposive
sampling. The tool of the research was questionnaires developed by the researcher. Used statistic for
information analysis was percentage.
The result of analyzing this group of sample upon the behavior of internet usage was found that
majority of students used internet at home, 120 people (42.90), majority of internet usages were 5-6 days per
a week, 120 people (43.20%), the most of times the sample accessed internet were 5-6 hours per a day, 118
people (42.10%), the duration of internet usage was between 10.01 am. - 12.00 am., 122 people (43.60%),
disbursement was averagely 301-500 baht per a month, 139 people (49.60%), and majority of samples
selected Thai language for accessing internet, 215 (76.80%), they accessed Google website.
There were 217 people (77.50%) for information search through internet. Majority of the objective for
internet usage was entertainment, 111 people (39.60%). Internet usage for education in aspect of assignment
was 170 people (60.70%), internet usage for chatting with friends and other people through websites or
applications was 128 people (45.70%), internet usage for entertainment in part of music listening, online
radio, online movie, and rerun program was 115 people (41.10%), and internet usage for business or
commerce in part of goods order through internet was 97 people (34.60%). The most of problem found was a
delay of information, 137 people (48.90%).
Keywords: Behavior in Internet Usage, Student

บทนา
เทคโนโลยีนับ ว่ามีบ ทบาทที่สาคัญ ยิ่งต่ อ การ
พัฒ นาการสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี
ใหม่ ได้นามนุ ษย์เราไปสู่ยุคแห่งการติดต่ อสื่อสารทัว่
โลก ซึง่ เทคโนโลยีสารสนเทศในปจั จุบนั นัน้ ได้มามีสว่ น
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันแทบทัง้ สิ้น การสื่อสารใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นยุคทีเ่ ทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย มีจุดเริม่ ต้นที่สาคัญมา
จากการพัฒ นาระบบอิน เตอร์เน็ ต ซึ่ง ให้ก ารสื่อ สาร
ระหว่างบุคคล หน่ วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในโลกถูก
เชื่อโยงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจกล่าวได้ว่า
อิน เตอร์เน็ ต เป็ น นวัต กรรมการสื่อ สารที่เติบ โตและ
ได้ ร ั บ ค วาม นิ ย ม อ ย่ างรวด เร็ ว ม าก ใน ป ัจ จุ บั น

อินเตอร์เน็ตเป็ นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มกี ารเชื่อมต่อ
ระหว่ า งเครือ ข่ า ยหลาย ๆ เครือ ข่ า ยทั ว่ โลก ผู้ ใ ช้
เครือข่า ยนี้ สามารถสื่อ สารถึงกัน ได้ในหลาย ๆ ทาง
ผลการสารวจประชากรอายุ 6 ปี ขน้ึ ไปประมาณ
62.6 ล้านคน พบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 21.8 ล้านคน
(ร้อยละ 34.9) ผู้ใช้อนิ เตอร์เน็ต 24.6 ล้านคน (ร้อยละ
39.3) และผู้ใช้โทรศัพ ท์มือถือ 49.6 ล้านคน (ร้อยละ
79.3) เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน้ ม การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือของประชากรอายุ 6 ปี
ขึ้น ไปในช่ ว งระยะเวลา 5 ปี ระหว่ า งปี 2554-2558
พบว่าผู้ใช้ค อมพิวเตอร์มีสดั ส่วนเพิ่ม ขึ้น จาก ร้อยละ
32.0 (จานวน 19.9 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 34.9 (จานวน
21.8 ล้านคน) ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23.7

เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้อิน เตอร์เน็ ท ของ
นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เครือ่ งมือที่ ใช้ในการวิ จยั เป็ น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ลทัว่ ไป
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ต
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทาวิจยั
ครัง้ นี้ ท าการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ เพื่ อ ท าให้ ท ราบถึ ง
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ท ของนักศึกษาวิทยาลัย
ธาตุ พ นม มหาวิท ยาลัย นครพนม โดยแบ่ ง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้รบั ข้อมูล
จากการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามของนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ต
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากผู้จดั ทา
วิจยั ศึกษาค้นคว้าจากตาราที่เกี่ยวข้อง กับการทาวิจยั
ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ และข้อมูลทางอินเตอร์เพื่อ
ศึกษาถึงทฤษฎีแนวคิดและหลักการทางวิชาการ
การวิ เคราะห์ข้ อ มู ล คือ ข้อมูลที่ได้รบั
กลับ มาทัง้ หมด ถูก น าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมชุ ด
ค่าสถิติสาเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติท่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่

กรอบแนวคิ ดในการทาวิ จยั

ผลการวิ จยั

(จานวน 14.8 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 39.3 (จานวน 24.6
ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 66.4
(จานวน 41.4 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 79.3 (จานวน 49.6
ล้า นคน) และกลุ่ ม อายุ 15-24 ปี ,มี ส ัด ส่ ว นการใช้
อินเตอร์เน็ตที่สูงที่สุด ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 60.1 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2558)
ผู้วิจ ัย จึง เห็น สมควรที่จ ะศึก ษาถึงพฤติก รรม
การใช้อิน เตอร์เน็ ต ของนั ก ศึก ษาวิท ยาลัย ธาตุ พ นม
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ศึกษามาใช้
เป็ น แน วท างใน การเฝ้ าระวั ง พ ฤติ ก รรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็ น
แนวทางในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาระบบเครือ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั

ตัวแปรอิสระ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สาขาวิชาทีก่ าลังศึกษา
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ต

วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่ง ศึกษาพฤติก รรมการใช้
อิ น เต อร์ เ น็ ท ข องนั กศึ ก ษ าวิ ท ย าลั ย ธาตุ พ น ม
มหาวิท ยาลัย นครพนม ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย
จ านวน 939 คน ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษา
จานวน 280 คน

การศึก ษาวิจยั พฤติก รรมการใช้อิน เตอร์ข อง
นักศึกษาวิทยาลัยธาตุ พ นม มหาวิทยาลัยนครพนม
จากกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 280 คน ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูลส่ว นตัวของประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า

ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สาขาวิชา
รายละเอียด
จานวน ร้อยละ
เพศ
ชาย

216

77.10

หญิง

64

22.90

ต่ากว่า 18 ปี

130

46.40

18 - 20 ปี

135

48.20

21 ปี ขน้ึ ไป

15

5.40

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

95

33.90

ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ชัน้ สูง
(ปวส.)
ปริญญาตรี

174

62.10

11

4.00

อายุ

ระดับการศึกษา

สาขาวิ ชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 95 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.90 และระดับปริญญตรี จานวน 11
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 สาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 81
คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 29.00 รองลงมาเป็ นสาขาวิช า
ช่ างอิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ สาข าวิ ช าการบั ญ ชี สาข า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวนสาขาละ 50 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 17.90 สาขาช่ า งไฟฟ้ า 38 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
13.60 และสาขาเทคโนโลยีพลังงานจานวน 11 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.00
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการ
ใช้ อิ น เต อ ร์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย ธ า ตุ พ น ม
มหาวิทยาลัยนครพนม
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามสถานทีท่ ่านใช้
อินเตอร์เน็ต
สถานที่ที่ท่านใช้
จานวน ร้อยละ
อิ นเตอร์เน็ตเป็ นประจา
บ้าน

120

42.90

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า

81

29.00

ร้านอินเตอร์เน็ต

72

25.70

38

13.60

ภายในวิทยาลัยฯ

88

31.40

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

50

17.80

รวม

280

100.00

การบัญชี

50

17.80

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50

17.80

เทคโนโลยีพลังงาน

11

4.00

รวม

280

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ต อบแบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.10 และเพศหญิง จ านวน 64 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
22.90 อายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี จานวน 135 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 48.20 รองลงมาเป็ น อายุ ต่ า กว่ า 18 ปี
จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.40 และ อายุ 21 ปี
ขึ้น ไป จ านวน 15 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 5.40 ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.10 รองลงมาเป็ น

จากตารางที่ 2 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ใช้อิน เตอร์เน็ต ที่บ้าน จ านวน 120 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 42.90 รองลงมาคื อ ภายในวิท ยาลัย ฯ
จ านวน 88 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.40 และ ร้ า น
อิน เตอร์เน็ ต จ านวน 72 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 25.70
ตามลาดับ

ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามการเข้าใช้
อินเตอร์เน็ต
จานวนการเข้าใช้
จานวน ร้อยละ
อิ นเตอร์เน็ต

ตารางที่ 5 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามช่วงเวลาทีเ่ ข้าใช้
อินเตอร์เน็ตเป็ นประจา
ช่วงเวลาที่เข้าใช้
จานวน ร้อยละ
อิ นเตอร์เน็ตเป็ นประจา

1 - 2 วันต่อสัปดาห์

9

3.20

08.00 - 10.00 น.

1

0.40

3 - 4 วันต่อสัปดาห์

23

8.20

5 - 6 วันต่อสัปดาห์

121

43.20

10.01 - 12.00 น.
12.01 - 14.00 น.

122
46

43.60
16.40

ทุกวัน

102

36.40

14.01 - 16.00 น.

24

8.60

นาน ๆ ครัง้

25

8.90

16.01 - 18.00 น.

29

10.40

58
280

20.70
100.00

รวม

280

100.00

จากตารางที่ 3 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต 5-6 วันต่อสัปดาห์ จานวน
121 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 43.20 รองลงมาการเข้า ใช้
อินเตอร์เน็ตทุกวัน จานวน 102 คิดเป็ นร้อยละ 36.40
การเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ตนาน ๆ ครัง้ จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.90 3-4 วันต่อสัปดาห์ จานวน 23 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.20 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาทีเ่ ข้า
ใช้อนิ เตอร์เน็ต เฉลีย่ เป็ นชัวโมง
่
ระยะเวลาที่เข้าใช้
จานวน ร้อยละ
อิ นเตอร์เน็ต

18.01 น. เป็ นต้นไป
รวม

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ใช้อนิ เตอร์เน็ตในช่วงเวลา 10.01-12.00 น.
มากที่ สุ ด จ านวน 122 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 43.60
รองลงมาเป็ นช่วงเวลา 18.01 เป็ นต้นไป จานวน 58
คน คิดเป็ นร้อยละ 20.70 ช่วงเวลา 12.01-14.00 น.
จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายในการ
เข้าใช้อนิ เทอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้
จานวน ร้อยละ
อิ นเตอร์เน็ต

1 - 2 ชัวโมง
่

29

10.40

100-300

47

16.80

3 - 4 ชัวโมง
่

48

17.10

301-500

139

49.60

5 - 6 ชัวโมง
่

118

42.10

500 บาทขึน้ ไป

4

3.60

7 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป

85

30.40

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

90

30.00

รวม

280

100.00

รวม

280

100.00

จากตารางที่ 4 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ใช้อนิ เตอร์เน็ตเฉลีย่ 5-6 ชัวโมง/วั
่
น จานวน
118 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.10 รองลงมาเป็ น 7 ชัวโมง
่
ขึ้น ไป จ านวน 85 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.40 3 -4
ชัว่ โมง/วัน จ านวน 48 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.10
ตามลาดับ

จากตารางที่ 6 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เสียค่าใช้จ่า ยในการใช้อนิ เตอร์เน็ตเฉลี่ยต่ อ
เดือ น 301-500 บาท มากที่สุด จานวน 139 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 49.60 รองลงมาเป็ น ไม่ เสีย ค่ า ใช้ จ่ า ย
จานวน 90 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 30.00 เสีย ค่ าใช้จ่า ย
100-300 บาท จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.80
ตามลาดับ

ตางที่ 7 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามภาษาทีเ่ ลือกเข้าใช้ในงาน
ภาษาที่เลือกใช้งาน
จานวน ร้อยละ
ภาษาไทย

215

76.80

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

44
21

15.70
7.50

รวม

280

100.00

จากตารางที่ 7 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เลือกใช้ภาษาไทยในการเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต
มากที่ สุ ด จ านวน 215 คน คิ ด เป็ นร้ อ นละ 76.80
รองลงมาเป็ น ภาษาอังกฤษ จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 15.70 และทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50
ตารางที่ 8 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามเว็บไซต์ทเ่ี ลือก
สืบค้นข้อมูล
เว็บ ไซต์ ที่ เ ลื อ กสื บ ค้ น จานวน ร้อยละ
ข้อมูล
www.google.co.th

217

77.50

www.yahoo.com

44

15.70

www.sanook.com

19

6.80

รวม

280

100.00

จากตารางที่ 8 พบว่ าผู้ต อบแบบส่ว นใหญ่
เลือกใช้เว็บไซต์ www.google.co.th มากทีส่ ุด จานวน
217 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 รองลงมาเป็ นเว็บไซต์
www.yahoo.com จ านวน 44 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
15.70 และเว็บ ไซต์ www.sanook.com จ านวน 19
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.80 ,ตามลาดับ

ตารางที่ 9 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ทเ่ี ข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้
จานวน ร้อยละ
งานอิ นเตอร์เน็ต
เพื่อการศึกษา

77

27.50

เพื่อการติดต่อสือ่ สาร
เพื่อความบันเทิง

80
111

28.60
39.60

เพื่อธุรกิจการค้า

12

4.30

รวม

280

100.00

จากตารางที่ 9 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่ว นใหญ่ ใ ช้อิน เตอร์เน็ ต เพื่อ ความบัน เทิง มากที่สุ ด
จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.60 รองลงมาเป็ น
เพื่อการติดต่ อสื่อสาร จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.60 เพื่อการศึกษา จานวน 77 คน คิดเป็ น ร้อยละ
27.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามการเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในลักษณะใด
ลักษณะการใช้อินเตอร์เน็ต จานวน ร้อยละ
เพื่อการศึกษา
การศึก ษาหาความรู้เกี่ยวกับ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การศึกษาหาความรู้เพิ่ม เติม
ในเนื้ อ หาวิ ช าเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่
สนใจ
ดาวน์ โ หลดแฟ้ มข้ อ มู ล ทาง
การศึกษาหรือการวิจยั
ใ ช้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / ห้ อ งสมุ ด
ออนไลน์
รวม

170

60.70

78

27.90

20

7.10

12

4.30

280

100.00

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เลือกใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาทางด้าน
การศึก ษาหาความรู้เกี่ย วกับ งานที่ได้รบั มอบหมาย

มากที่ สุ ด จ านวน 170 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 60.70
รองลงม าเป็ นการศึ ก ษ าห าค วาม รู้ เ พิ่ ม เติ ม ใน
เนื้ อหาวิช าเกี่ยวกับ สิง่ ที่สนใจ จานวน 78 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 27.90 ดาวน์ โห ลดแฟ้ มข้ อ มู ล ท าง
การศึกษาหรือการวิจยั จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.10 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามการเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสือ่ สาร
การเข้าใช้ อินเตอร์เน็ ตเพื่อ จานวน ร้อยละ
การติ ดต่อสื่อสาร
ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์
และมหาวิทยาลัย
แชทกับ เพื่ อ นและคนอื่ น ๆ
ผ่านเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการ
ใช้อีเมล์ในการรับ / ส่งข้อ มูล
กับผูอ้ ่นื
อ่านกระทู้ / ตัง้ กระทู้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นบน
เว็บบอร์ด
รวม

35

12.50

128

45.70

98

35.00

19

6.80

280

100.00

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านการ
แชทกับเพื่อนและคนอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ ท่ใี ห้บริการ
มากที่ สุ ด จ านวน 128 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 45.70
รองลงมาเป็ น ใช้อีเมล์ใ นการรับ / ส่ ง ข้อ มู ลกับ ผู้ อ่ืน
จ านวน 98 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 35.00 ใช้ในการ
ติดต่อกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ

ตารางที่ 12 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง
การใช้ อิ น เตอร์เน็ ต เพื่ อ ความ จานวน ร้อยละ
บันเทิ ง
อ่ านข่า วสารประจ าวัน หรือ ข่า ว
ย้อนหลัง
ฟงั เพลง ฟงั วิทยุ ดูหนัง ดูทวี ี

109

38.90

115

41.10

เล่นเกมออนไลน์ และทานายดวง
ชะตา
เข้า เว็บ ไซต์ แ ฟนคลับ ของดารา
นักร้องทีช่ ่นื ชอบ
ดาวน์ โ หลด โปรแกรม เพลง
หนัง และวีดโี อ
รวม

19

6.80

11

3.90

26

9.30

280

100.00

จากตารางที่ 4.16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อฟงั เพลง ฟงั วิทยุ ดูหนัง
ดูทวี ี มากที่สุด จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.10
รองลงมาเป็ น อ่านข่าวสารประจาวัน หรือข่าวย้อนหลัง
จานวน 109 คน คิดเป็ น 38.90 ดาวน์โหลด โปรแกรม
เพลง หนัง และวีดโี อ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.30 เล่นเกม ตามลาดับ
ตารางที่ 13 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจการค้า
การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อธุรกิ จ จานวน ร้อยละ
การค้า
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลสินค้าจากเว็บไซต์ท่ี
ให้บริการ
ซือ้ - ขายสินค้าผ่าอินเตอร์เน็ต

20

7.10

90

32.10

73

26.10

ชาระเงินในการสังซื
่ อ้ สินค้าผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต
รวม

97

34.60

280

100.00

จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจการค้าทางด้านการ
ชาระเงินในการสังซื
่ ้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุด จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.60 รองลงมา
เป็ น การค้น หาข้อ มู ลสิน ค้ า จากเว็บ ไซต์ ท่ีใ ห้บ ริก าร
จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.10 ซือ้ – ขายสินค้า
ผ่านอิน เตอร์เน็ ต จานวน 73 คน คิด เป็ นร้อยละ 26.
ตามลาดับ
ตารางที่ 14 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามปญั หาทีพ่ บใน
การเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต
ปั ญ หาที่ พ บในการเข้ า ใช้ จานวน ร้อยละ
อิ นเตอร์เน็ต
ปญั หาเกีย่ วกับไวรัส
57
20.40
ั หาด้ า นความล่ า ช้ า ของ
ปญ
ข้อมูล
ป ั ญ ห า ด้ า น ก าร เชื่ อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อย
ั หาด้า นทัก ษะพื้น ฐานใน
ปญ
การสืบค้นข้อมูล
ปญั หาด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการเข้าถึง
ข้อมูลและการติดต่อสือ่ สาร
รวม

137

48.90

28

10.00

25

8.90

33

11.80

280

100.00

จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ั หาในการเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต ในเรื่อง
ส่วนใหญ่ พบป ญ
ั หาด้า นความล่ าช้าของข้อ มูล มากที่สุด จ านวน
ปญ
ั หา
137 คน คิด เป็ น ร้อยละ 48.90 รองลงมาเป็ น ป ญ
เกี่ย วกับ ไวรัส จานวน 57 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.40
ปญั หาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงข้อมูลและ
การติดต่อสื่อสาร จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.80
ตามลาดับ

.

สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จานวน 216 คน คิด เป็ นร้ อยละ 77.10
ซึ่งอยู่ในช่ วงอายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 135 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ย ละ 48.20 ก าลั ง ศึ ก ษ าอยู่ ใน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) จานวน 174 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 62.10 ศึก ษาอยู่ สาขาวิช าช่ า งยนต์
จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งถึ ง
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ ตของนักศึกษาวิท ยาลัย
ธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้อนิ เตอร์เน็ตทีบ่ า้ น เข้าใช้อนิ เตอร์เน็ตส่วนใหญ่
ถึง 5-6 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาส่วนใหญ่ทเ่ี ข้าใช้เฉลีย่
5-6 ชัวโมงต่
่
อวัน ใช้อนิ เตอร์เน็ตในช่วงเวลา 10.01 น.
– 12.00 น. เสียค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 301-500 บาทต่อเดือน
เลือกใช้ภ าษาไทยในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ ต จ านวน
215 คน ใช้ เ ว็บ ไซต์ Google. ในการสืบ ค้ น ข้ อ มู ล
วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีเข้า ใช้ง านอิน เตอร์เน็ ต ส่ ว นใหญ่ เพื่อ
ความบัน เทิ ง เข้า ใช้ อิน เตอร์เน็ ต เพื่ อ การศึก ษาใน
ลัก ษณะการศึ ก ษาหาความรู้เ กี่ ย วกับ งานที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย ใช้ในการแชทกับเพื่อนและคนอื่น ๆ ผ่าน
เว็บหรือแอพพลิเคชันต่
่ าง ๆ ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อความ
บันเทิงทางด้าน การฟงั เพลง ฟงั วิทยุออนไลน์ ดูหนัง
ดูรายการย้อนหลัง ได้ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจการค้า
ในการชาระเงินในการสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ั หาที่พบส่วนใหญ่ เป็ น ปญั หาด้านความล่าช้า
และป ญ
ของข้อมูล ซึ่งมีค วามสอดคล้องกับ งานวิจยั เพรชรุ่ง
เอี่ยมสกุล (2556) พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของ
นัก ศึก ษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี ก ารศึกษา
2555 ส่วนใหญ่ ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง เพื่อ
การศึกษาทางด้านการศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับงานที่
ได้รบั มอบหมายมากทีส่ ุด และ เจณิภา คงอิม่ (2552)
ได้ ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง พฤติก รรมการใช้ บ ริก าร
อินเตอร์เน็ตของเยาวชน ส่วนใหญ่ ใช้เพือ่ ความบันเทิง

ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์ควรชีแ้ นะให้นกั ศึกษาใช้
อินเตอร์เน็ตในด้านการศึกษาหาความรูเ้ ป็ นหลัก เช่น
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อทารายงาน การบ้านให้มากทีส่ ดุ
เพราะอินเตอร์เน็ตเป็ นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร
2. สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกีย่ วกับระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้อนิ เตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึก ษาพฤติก รรมการใช้อิน เตอร์เน็ ต ของ
นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ใน
ครั ง้ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยค วาม อนุ เค ราะห์ ข องค ณ ะ
ผู้เชี่ย วชาญ ที่ใ ห้ ค าปรึก ษา ตรวจ แก้ไ ข ปรับ ปรุ ง
และผู้ บ ริ ห าร วิ ท ยาลั ย ธาตุ พ นม มหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นในการทา
วิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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