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ช่ืองานวจัิย : พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี  5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ผู้จัดท า  :  1.นายจิตรภณ  คิดอ่าน               ชั้นม.5/7    เลขท่ี   7 
                 2.นางสาวณฐัวรรณ  จินาเฟย     ชั้นม.5/7    เลขท่ี  19 
                 3.นางสาวสุทธิรัตน์   ปัญจขนัธ์ ชั้นม.5/7    เลขท่ี 37 
โรงเรียน  : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา 
ครูทีป่รึกษา : คุณครูยิง่ศกัด์ิ   กระจ่างแจง้ 
 

บทคดัย่อ 
                งานวิจยัระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 มีจุดประสงค์ดงัน้ี 1) ทราบถึงระยะเวลาของการใช ้       
อินเตอร์เน็ตส่วนมากของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2) ทราบถึงพฤติกรรม 
การใชอิ้นเตอร์เน็ตวา่ใชเ้พื่ออะไร  
                 การด าเนินงานคน้ควา้และเรียบเรียงงานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต มีขั้นตอน            
1) ก าหนดช่ือเร่ือง   2) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษาคน้ควา้ 3) วางโครงเร่ือง  4) จดัท าแบบร่าง               
5) ตรวจทานและแกไ้ข  6) จดัท าฉบบัจริง 
                 ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจยัหน่ึงในการด าเนินชีวิต  ท่ีช่วย
ในการติดต่อส่ือสารผา่นทาง Social   Network   ซ่ึงท าให้สะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกนัขา้ม
ประเทศและในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตยงัช่วยอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล 
รวมทั้งการใหค้วามบนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจัิย 
  เน่ืองจากในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจยัหน่ึงในการด าเนินชีวิตช่วยในการติดต่อส่ือสาร
ผา่นทาง Social   network  ซ่ึงท าให้สะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกนัขา้มประเทศ และในปัจจุบนั
อินเตอร์เน็ตยงัช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการสืบคน้ขอ้มูล รวมทั้งการให้ความบนัเทิง ใน
รูปแบบต่างๆการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จ านวนมากท าใหเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากมาย กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
การศึกษา  ถูกเช่ือมโยงใหเ้ขา้ถึงกนัและกนัอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีส าคญั  มีเร่ืองราวต่างๆ 
มากมายทั้งความรู้ ความบนัเทิงหลายรูปแบบเพื่อสนองความตอ้งการ   ความสนใจส าหรับบุคคลทุก
วงการและทุกสาขาอาชีพ    การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต   ท าให้คนทัว่โลก ต่างเพศ ต่างวยั ต่างเช้ือชาติ 
ศาสนา สามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั 

ดงันั้นการใช้งานอินเตอร์เน็ตจึงมีผลอย่างมากต่อการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของนกัเรียนภายในสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่แลว้การใชง้านอินเตอร์เน็ตของนกัเรียนจะ
เป็นไปในแนวทางอ่ืนท่ีไม่ เก่ียวข้องกับการศึกษา จึงท าให้ผู ้วิจ ัยอยากจะทราบถึงการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยั และพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการศึกษาของนกัเรียน 

 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
2. เพื่อศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภท ของความตอ้งการและพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 
3. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะความแตกต่างของความตอ้งการและพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 
4. เพื่อศึกษาแนวโนม้ในการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
 
สมมติฐานของงานวจัิย 
1.ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
2.ปัจจยัดา้นท่ีอยูอ่าศยัมีความสัมพนัธ์ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
3.ปัจจยัเก่ียวกบัอุปนิสัยส่วนตวัมีความสัมพนัธ์ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
4.ปัจจยัดา้นการศึกษามีความสัมพนัธ์ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
5.ผลกระทบจากการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 



ขอบเขตงานวจัิย 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจ านวน 50 คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเม่ือเผชิญกับส่ิงเร้า 
(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกต
ไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน การพดู การเขียน การคิด การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ ส่วนส่ิงเร้าท่ีมากระทบ
แลว้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน (Internal Stimulus) และส่ิงเร้าภายนอก (External 
Stimulus) 
2. อินเทอร์เน็ต หมายถึง (องักฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ ท่ีมีการ
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกวา่ โพรโทคอล(Protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัไดใ้นหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมลล์  
เวบ็บอร์ดและสามารถสืบคน้ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆรวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมาใชไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี  และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน  
พะเยาพิทยาคม”       ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต 
1.1 ความหมายของอินเตอร์เน็ต 
1.2 ความส าคญัของอินเตอร์เน็ต 
1.3 บริการของอินเตอร์เน็ต 

2. พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 
1 .อนิเตอร์เน็ตคืออะไร 
           อินเทอร์เน็ต หมายถึง (องักฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ ท่ีมีการ   
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่า โปรโทคอล (Protocol) ผูใ้ช้เครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น 
อีเมลล์   เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้ งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและ
โปรแกรมมาใชไ้ด ้
 
2.ความส าคัญของอนิเตอร์เน็ต 
           การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จ านวนมากท าให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากมาย กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
การศึกษา  ถูกเช่ือมโยงใหเ้ขา้ถึงกนัและกนัอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีส าคญั  มีเร่ืองราวต่างๆ 
มากมายทั้งความรู้ ความบนัเทิงหลายรูปแบบเพื่อสนองความตอ้งการ   ความสนใจส าหรับบุคคลทุก
วงการและทุกสาขาอาชีพ    การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต   ท าให้คนทัว่โลก ต่างเพศ ต่างวยั ต่างเช้ือชาติ 
ศาสนา สามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั 
 
3.บริการบนอินเตอร์เน็ต 
     ระบบอินเตอร์เน็ตมีเครือข่ายทัว่โลกจึงมีผูค้นนิยมใชผ้า่นบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี 
        1.   E-mail (Electronics mail) หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นบริการรับส่งขอ้ความผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   ผูใ้ช้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยงัผูรั้บคนอ่ืน ๆ ได้   ถ้าผูรั้บมีท่ีอยู่ตาม
ขอ้ก าหนดการใช ้   E-mail 



        2.   World Wide Web หรือ WWW เป็นบริการขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมสูง   ใน
ปัจจุบนั จุดเด่นของ WWW ท่ีมีเหนือบริการอ่ืนๆ ในอินเตอร์เน็ตไดแ้ก่ความง่ายในการใช้งานและ
รูปแบบการแสดงผลแบบไฮเปอร์เทก็ซ์ท่ีเช่ือมโยงจากขอ้มูลชุดหน่ึงไปสู่ขอ้มูลอีกชุดหน่ึง   ซ่ึงจะมีทั้ง
แบบขอ้ความปกติหรือมลัติมีเดีย เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
       3.   IRC (Internet Relay Chat)   เป็นการสนทนาโตต้อบกนับนอินเตอร์เน็ต โดยใชก้ารพิมพ์
ขอ้ความหรือใชเ้สียง   โดยอาจสนทนากนัเป็นกลุ่มหรือระหวา่งบุคคล 2 บุคคลก็ได ้  การสนทนาใน
รูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมมาก   เน่ืองจากเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นพูดคุยไดท้นัที เรียกว่า   Talks 
หรือ Chat 
 4. ประโยชน์ของการใช้อนิเตอร์เน็ต 
       1.  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนเดิม   เปล่ียนไปเป็นการเปิด
โลกของนกัเรียนใหรั้บรู้ข่าวสาร สังคม วฒันธรรมทัว่โลก 
        2. ท าให้ผูเ้รียนจดัหาขอ้มูลสารสนเทศได้อย่างมากมาย  หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ขอ้ความ ภาพ เสียง  
        3. ท าใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลไดทุ้กท่ี ทุกเวลาและมีอิสระ 
        4.  สนบัสนุนการส่ือสารและการร่วมมือกนัระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ผูป้กครอง  ครู 
        5.  ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
5.โทษของการใช้อนิเตอร์เน็ตติดต่อกนัหลายช่ัวโมง 
     1. อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจา้ของ ท าใหก้ารควบคุมกระท าไดย้าก  
     2. มีขอ้มูลท่ีมีผลเสียเผยแพร่อยูป่ริมาณมาก  
     3. ไม่มีระบบจดัการขอ้มูลท่ีดี ท าใหก้ารคน้หากระท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  
      4. ขอ้มูลบางอยา่งอาจไม่จริง ตอ้งดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลัน่แกลง้จากเพื่อน  
      5. ถา้เล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได ้ 
พฤติกรรมและส่ิงทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
  พฤติกรรม 
      กนัยา สุวรรณแสง ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่พฤติกรรมไวว้า่ คือกิริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าที 
การประพฤติ ปฏิบติั การกระท าท่ีแสดงออกให้ปรากฏสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทางใดทางหน่ึง
ของประสาทสัมผสัทั้งหา้ซ่ึงสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือ 
 ส่ิงทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรม   
1.พนัธุกรรม คือ การถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะจากปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อแม่สู่ลูกหลาน มีลกัษณะทางกายและ
ทางสติปัญญา 



2.ส่ิงแวดลอ้ม  หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเป็นส่ิงเร้ากระตุน้ให้บุคคลแสดงออกโตต้อบในลกัษณะ
ต่างๆ กนัซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ 

2.1. ส่ิงแวดลอ้มทางบา้น เช่น การอบรมเล้ียงดู ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว  
บรรยากาศภายในบา้น ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก 

2.2. ส่ิงแวดลอ้มทางโรงเรียน  อนัไดแ้ก่  ครูอาจารย ์เพื่อนนกัเรียน  สภาพบรรยากาศภายใน
โรงเรียน 

2.3. ส่ิงแวดล้อมทางชุมชน  ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ส่ือสารมวลชนต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม 

2.4. วฒันธรรม คนท่ีอยูใ่นชั้นของสังคมท่ีแตกต่างกนั มีพื้นฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกนั  จะมี
พฤติกรรมต่างกนั เพศ อาย ุความเช่ือ ค่านิยม ฯลฯ 

2.5. ภูมิประเทศ มีอิทธิพลโนม้น าใหล้กัษณะนิสัยใจคอและพฤติกรรมต่างกนั 
 

การจูงใจให้เกดิพฤติกรรม 
         พฤติกรรมเป็นผลมาจากมนุษยแ์สดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า  หรือแรงจูงใจ พฤติกรรม
บางอย่างมีแรงจูงใจหลายอย่างรวมกนั  ซ่ึงปัจจยัในการจูงใจให้เกิดพฤติกรรม  กนัยา สุวรรณแสง 
ไดแ้ก่ 
          1.   แรงจูงใจทางกาย   เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการทางร่างกาย เช่น ความหิว ความ
กระหาย 
        2.   แรงจูงใจทางสังคม เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเรียนรู้ อาจแบ่งออกไดห้ลายอยา่ง    ดงัน้ี 

2.1. แสดงความตอ้งการทางสังคมท่ีคลอ้ยตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของชุมชน
ของตน 

2.2. ความตอ้งการอยา่งเดียวกนั อาจท าให้คนเรามีพฤติกรรมไม่เหมือนกนั  เช่น เม่ือตอ้งการ
ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม บางคนเขา้หอ้งสมุด ในขณะท่ีบางคนคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 

2.3. พฤติกรรมอย่างเดียวกนัอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น บางคนชอบ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพราะตอ้งการหาความรู้ ในขณะท่ีบางคนตอ้งการความบนัเทิง 

2.4. พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง   อาจสนองความตอ้งการได้มากกว่าหน่ึงอย่างในเวลา
เดียวกัน  เช่น นักเรียนท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเพราะต้องการข่าวสารข้อมูล และความ
เพลิดเพลิน 

อยา่งไรก็ตามส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา  ซ่ึงอยู่ในช่วงวยัรุ่น ยงัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอีก   
ดงัน้ี 



           1.   ปัจจยัทางบา้น   เน่ืองจากนกัเรียนใชเ้วลาอยูบ่า้นเป็นส่วนมาก   ปัจจยัทางบา้นจึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของนักเรียนวยัรุ่นเป็นอย่างมากส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และเกิดข้ึนในบ้านล้วนส่งผลถึง
พฤติกรรม เช่น ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว จ านวนสมาชิกภายในบา้น ความพร้อมของครอบครัว    
ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก   เป็นตน้ 
          2.   ปัจจยัทางโรงเรียน   เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก ถึงแมว้า่
นกัเรียนจะใชเ้วลาอยูโ่รงเรียนนอ้ยกวา่อยูบ่า้น แต่โรงเรียนก็เป็นสถานท่ี ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ 
ปัจจัยทางโรงเรียน เช่น ประเภทของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ช่ือเสียงของโรงเรียน 
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
         3.   ปัจจยัทางชุมชน   ถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงการท่ี
นกัเรียนไดอ้ยูใ่นท่ามกลางชุมชนแบบใด   ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามแบบอยา่งท่ีไดพ้บ
เห็น ปัจจยัทางชุมชน เช่น ขนาดของชุมชน ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
          4.  เพื่อน   ถือไดว้า่เป็นอิทธิพลท่ีส าคญัท่ีสุดของวยัรุ่น เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการ การยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน   สังคมของวยัรุ่นส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมของเพื่อน โดยอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน  
 
พฤติกรรมการส่ือสาร 
           ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต  ผูใ้ช้สามารถท่ีจะควบคุมข้อมูลข่าวสารท่ี
ตอ้งการเปิดรับหรือเลือกปฏิเสธขอ้มูลข่าวสารท่ีเห็นวา่ไม่น่าสนใจไดอ้ยา่งสะดวก  ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีใช้
ประกอบการตดัสินใจรับข่าวสารแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบุคคล   มีดงัน้ี  

1. ความสะดวกในการใช้  บุคคลจะเลือกใช้ส่ือท่ีอยู่ใกลต้วัและมีความสะดวกในการใช้มาก
ท่ีสุด 

2. ความเด่น  บุคคลเลือกใหค้วามสนใจกบัสาร  ท่ีมีจุดเด่นต่างไปจากสารอ่ืน 
3. ประสบการณ์  ท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารต่างกนั 
4. การใช้ประโยชน์ของข่าวสาร   ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองวตัถุประสงค์อยา่งใด       

อยา่งหน่ึง 
5. การศึกษาและสถานะทางสังคม  การศึกษาและชั้นทางสังคมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือก

ของ   ผูรั้บสาร  
 
 
 
 
 



งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
อินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในสถาบนัการศึกษา   ซ่ึงก็ไดมี้ผูท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ต   ไวด้งัน้ี 
    องอาจ  ฤทธ์ิทองพิทกัษ ์ (2539)   ไดศึ้กษาเร่ือง   พฤติกรรมการส่ือสารผา่นระบบเวิลด์ไวด์เวบ็ของ
นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้การส่ือสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บท่ีมหาวิทยาลัย  และสนใจ

เปิดรับเน้ือหาประเภทบนัเทิงมากท่ีสุด 

2. นกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ อายุ และความเป็นเจา้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มี
พฤติกรรมการส่ือสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เวบ็แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยเพศ
ชายมีพฤติกรรมการส่ือสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บมากกว่าเพศหญิงและนักศึกษาท่ีเป็น
เจา้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการส่ือสารผา่นระบบเวิลด์ไวด์เวบ็มากกวา่นกัศึกษาไม่
เป็นเจา้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. นกัศึกษามีการใชป้ระโยชน์จากระบบเวิลด์ไวด์เวบ็  เพื่อการพฒันาตนเองในดา้นวิชาการและ
ทกัษะการใช้งานระบบเวิลด์ไวด์เว็บ  และใช้ระบบเวิลด์ไวด์เว็บในการตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นข่าวสารและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               บทที่  3 
วธีิการด าเนินงาน 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ    เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จงัหวดัพะเยา 
วธีิด าเนินการวจิยั โดยกล่าวถึงวธีิการศึกษาคน้ควา้ 

1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

2.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.    การวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.    สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

โดยจะเสนอตามล าดบัดงัต่อไป 

1.ประชากร 
            ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี     เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   5 ปีการศึกษา  2555   ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
           กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2555 
จ านวน  50  คน 
2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
         แบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ตอน   คือ 
การสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั เป็นล าดบัขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นวางแผนเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดว้างแผนในการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นที่1 ศึกษาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา ในสถาบันต่าง ๆ จากเอกสาร ต ารา และปรึกษา
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ 
ขั้นที่2 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตทางสังคมตลอดจนภาพรวม ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และน าขอ้มูลท่ีไดร้วมกบัขอ้มูลตอนท่ี 1 มาพฒันาเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การวจิยัต่อไป 
ขั้นที่ 3 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 มาก าหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ต 



        ตอนท่ี 1    สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถา เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ   
เติมค าในช่องวา่งและประมาณค่า   โดยสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั 
1.1     เพศ  แบ่งเป็น เพศชายและเพศหญิง 
1.2   ระดบัชั้นท่ีศึกษา   แบ่งเป็น ตอนปลาย 
1.3   การใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ 
1.4   การมีคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตใชท่ี้บา้น 
          ตอนท่ี  2     เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่าโดยสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
3.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลมีวธีิการ ดงัน้ี 

1.   ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต แลว้จึงออกแบบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

2.   สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังน้ี สถานท่ีท่ีนักเรียนใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน บริการทางอินเทอร์เน็ตท่ี
นกัเรียนนิยมใช ้จ านวน 50 ชุด 

3.    แจกแบบสอบถามใหน้กัเรียนกรอก และเก็บรวบรวมมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จึงได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นจึงแจ้งระดับคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ โดยผูว้ิจ ัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา
วเิคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้
สถิติดงัน้ี 

ตอนที่1เ ป็น แบบสอบถามเ ก่ียวกับสถานภาพและรายละเอียดส่วนตัวของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี ( Frequency ) และค่าร้อยละ ( Percentage ) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนสิริน
ธรราชวทิยาลยั นครปฐม วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

วิ เ คราะ ห์  โดยการหาค่ า เฉ ล่ี ย (  Mean) และค่ า ส่วนเ บ่ี ย ง เบนมาตรฐาน (  Standard 
Deviation) พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต โดยน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน มี 5 ระดบั 
ดงัน้ี 
 
 



น า้หนักการตัดสินใจ คะแนน  
มีความตอ้งการมากท่ีสุด 5 
มีความตอ้งการมาก 4 
มีความตอ้งการปานกลาง 3 
มีความตอ้งการนอ้ย 2 
มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 1 

  
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

เพื่อ ใหก้ารแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ผูว้จิยัจึง
ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียตามหลกัเกณฑข์องประคอง กรรณสูต ดงัน้ี 
4.50 – 5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50– 2.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

          เปรียบ เทียบพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ของนกัเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ. พะเยา 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็นของนกัเรียนมธัยมศึกษา เพศชายและเพศหญิงท่ีมี 
พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

              ตอนที่ 3 สรุปขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนกัเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการส ารวจ 

1.เพศ  ชาย  คิดเป็น 33.33 % 
หญิง  คิดเป็น 66.67% 

 
ตอนที ่2 พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต 
      2.ท่านใช้บริการ Internet บ่อยแค่ไหน 
 ทุกวนั    คิดเป็น 80%         
 2-3คร้ัง/สัปดาห์   คิดเป็น 20% 

 
 

  
 
 
 



3.ระยะเวลาการใช้อนิเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ัง 
   นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  คิดเป็น 3.34 % 
  1-5 ชัว่โมง     คิดเป็น 63.33% 
  6-10 ชัว่โมง    คิดเป็น 20% 
  10 ชัว่โมงข้ึนไป   คิดเป็น 13.33% 
 

 
 

 4.ท่านใช้ Internet จากสถานทีใ่ด 
  บา้น  คิดเป็น 99% 
  Internet café คิดเป็น 1% 
 

 
 
 
 
 



 5.ท่านใช้บริการ Internet เพือ่กจิกรรมใดบ้าง 
  E-mail   คิดเป็น 10.48% 
  คน้หาขอ้มูล  คิดเป็น 12.38% 
  Chat   คิดเป็น 13.33% 
  ดูหนงั/ฟังเพลง  คิดเป็น 18.1% 
  ซ้ือ-ขายสินคา้ออนไลน์ คิดเป็น 3.87% 
  เล่นเกมส์  คิดเป็น 12.38% 
  Upload/Download คิดเป็น 12.38% 
  อ่านข่าว   คิดเป็น 8.57% 
  อ่านบนัทึก  คิดเป็น 1.9% 
  อ่ืนๆ   คิดเป็น 1.9% 
 

 
 
 
 
 
 
 



6.Website ใดทีท่่านเข้าใช้บริการบ่อยทีสุ่ด 
 Hotmail  คิดเป็น 10.86% 
 Google  คิดเป็น 41.3% 
 Mthai  คิดเป็น 2.17% 
 Youtube คิดเป็น 26.08% 
 Facebook คิดเป็น 36.95% 
 อ่ืนๆ  คิดเป็น 4.34% 
 

 
 
7.ท่านใช้ Internet เพือ่วตัถุประสงค์ใด 
 ติดต่อสอบถาม คิดเป็น 13.33% 
 ซ้ือ-ขาย  คิดเป็น 8.47% 
 คน้หาขอ้มูล คิดเป็น 22.03% 
 ดูข่าวสาร คิดเป็น 15.25% 
 ความบนัเทิง คิดเป็น 38.98% 
 อ่ืนๆ  คิดเป็น 1.69% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการทดลอง 
  จากการส ารวจพบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมให้ความสนใจมาก
ท่ีสุดคือ เวบ็ไซตท่ี์มีการเช่ือมต่อกนักบัสังคมออนไลน์ เช่น www.facebook.com เวบ็ไซต์ท่ีให้ความ
บนัเทิง www.youtube.com และการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต www.google.co.th ซ่ึงส่วนมาก
มีจุดประสงค์เพื่อเขา้สังคมกับเพื่อน ความบนัเทิง เล่นเกมส์ เพื่อคลายเครียด และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม หรือหาขอ้มูลข่าวสาร 
  ดงันั้นจากการส ารวจพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม จึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปล่ียนการสอนของครูผูส้อน โดยสามารถใช้เครือข่าย
ทางสังคมออนไลน์เป็นตวักลางในการเขา้หานกัเรียนไดม้ากข้ึน เช่น การใช้ Facebook เพื่อสั่งงาน   
ส่งงาน หรือรวมไปถึงการสอนเพิ่มเติมผา่นทาง Youtube เป็นตน้ 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
  จากการทดลองโดยใช้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ านวน 30 
คน เป็นชาย 15 คน เป็นหญิง 15 คน ในระหวา่งวนัท่ี 5-7กนัยายน พ.ศ. 2555ในการตอบแบบสอบถาม
พบวา่ 
  ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนมากใชเ้วลาประมาณ 1-5 ชัว่โมงต่อหน่ึงวนั ส่วนมากใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง เช่น ฟังเพลง ดูหนงั อ่านการ์ตูน คือเป็น 38.98% 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรตั้งจุดประสงคใ์หค้รอบคลุมมากกวา่น้ี 

2. ควรมีการวางแผนงานท่ีดีกวา่น้ี 

3. อาจจะตอ้งเพิ่มเวลาในการส ารวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน 

 
 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/

