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Abstract
This research is quantitative research. The purposes were to study the behaviors of Internet media
consumption and to compare the behaviors of Internet media consumption of the students. The samples were 360
year 1to 4 students in the Faculty of Education, Buriram University who were studying in the 2nd semester, year
2015. The data were collected by The Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ). The statistics used
to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation (SD), t-test , ANOVA and chi-square.
The result revealed that the majority consumed the media 10 or more times per week on average with more than
five hours a day approximately. The most frequent consuming time was during 16:01 pm. to 20:00 pm.

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
อินเทอร์เน็ต และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน
360 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถาม The Adolescent
Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ (frequency) ร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , t-test , ANOVA และ Chi-square ( )
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 10 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีการใช้ เวลา
การบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตบ่อยที่สดุ คือช่วงเวลา
16.01 – 20.00 น. และกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคด้ าน
การศึกษามากกว่าด้ านความบันเทิงและด้ านธุรธรรมออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลซึ่งได้ แก่
เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านระยะเวลาการใช้ อนิ เทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ด้ านช่ วงเวลาการใช้ อนิ เทอร์เน็ตพบว่า อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านช่วงเวลาการใช้ อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาไม่แตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ยกเว้ นเพศที่ไม่แตกต่างกัน และด้ านกิจกรรมการบริโภคพบว่าอายุ ชั้นปี ที่ศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านกิจกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ยกเว้ นเพศและรายได้ เฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : สื่ออินเทอร์เน็ต , พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต
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Furthermore, the majority spent the time more on education than on entertainment and online business. However,
the gender, the age, the year of study, and the average income were different; the behaviors on timing did not differ
significantly at the statistical level of 0.05. The age, the year of study, and the income were different; the behaviors
of the period used did not differ significantly at the statistical level 0.05 except for the gender which showed the
result of indifference. Finally, the age and the year of study were different; the behaviors of consuming the media
varied significantly statistical level of 0.05, except the gender and the year of study which were the same.
Keywords : internet media , internet using behavior
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บทนา
”สื่ออินเทอร์เน็ต“ถือได้ ว่าเป็ นนวัตกรรมความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้ เกิดกระแสโลกาภิวัตน์
)Globalizationเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประโยชน์ สามารถติดต่ อสื่อสารได้ ง่าย สะดวกและฉั บไว ผู้ส่ ือสาร (
สามารถโต้ ตอบกันได้ ทนั ที ทาให้ ค่สู นทนาที่อยู่ไกลกันในสถานที่ต่างกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือส่งข้ อความ
ติดต่อกันได้ อย่างทันทีทนั ใด ทาให้ ความแตกต่างในด้ านสถานที่และเวลาหมดสิ้นไป จากผลการรวบรวมสถิติและสารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ อนิ เทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ )Social Media( จากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยด้ วย )http://www.makewebeasy.com/blog/2016/02/user-internet ซึ่งทาการรวบรวมโดยบริษัท (We
are Social ในประเทศสิงคโปร์ ได้ สรุปข้ อมูลการใช้ อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยพบว่า ในจานวนประชากรปี 2559 ทั้งสิ้น
68 ล้ านคน ข้ อมูล ณ วันที่)9 มกราคม มีจานวนผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ตถึงกว่า (255938 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 56 ของ
ประชากรทั้งหมด จานวนผู้ใช้ ส่อื สังคมออนไลน์ท้งั สิ้น 38 ล้ านคน ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่สงู และเมื่อจัดอันดับสถิติก ็
พบว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่มกี ารใช้ อนิ เทอร์เน็ตอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเราอย่ างมาก เพราะนอกจากจะสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ ท่วั ทุกมุมโลกอย่ างรวดเร็วแล้ ว ยังสามารถทากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ ความบันเทิง
และเป็ นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่เี ป็ นที่นิยมมากจนกลายเป็ นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ต
ในปั จจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เฟซบุก๊ )Facebook( , ทวิตเตอร์ )Twitter( , อินสตาแกรม )Instagram( , ไลน์ )Line( เป็ น
ต้ น ซึ่งกิจกรรมการใช้ งานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่พบว่าใช้ มากที่สดุ คือ Social Network คิดเป็ นร้ อยละ รองลงมา คือ 82.7
ส่งอีเมล ตามลาดับ-การค้ นหาข้ อมูล การรับ และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมถึงกลุ่มอายุท่ใี ช้ ส่ ืออินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่ า
ในช่ วงปี 2554 – 2558 อยู่ ในกลุ่มอายุ -1524 ปี และมีการใช้ อย่ างต่ อเนื่องเพิ่ มขึ้นทุกปี สานักงานสถิติแห่ งชาติ )
,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2558( นอกจากผลการสารวจกิจกรรมการใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ตแล้ ว ผู้วิจัย
ยังได้ ศึกษารวบรวมงานวิจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ อง เช่น ระยะเวลาในการใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ต
เหตุผลในการใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ต ประโยชน์จากการใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากการใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ต เป็ นต้ น
จากข้ อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดเป็ นกลุ่มวัยรุ่น และผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ เข้ าใจพฤติกรรมในการ
บริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการออกแบบกิจกรรมด้ าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีส่อื อินเทอร์เน็ตเข้ ามามีบทบาทอย่างเหมาะสมกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีท่ี
เป็ นอยู่ในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
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สมมติฐานการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ต้งั สมมติฐานการวิจัยไว้ ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามการบริโภคแตกต่างกัน
1.1 เพศต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านระยะเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
1.2 เพศต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านช่วงเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
1.3 อายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านระยะเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
1.4 อายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านช่วงเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
1.5 ชั้นปี ศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านระยะเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน
1.6 ชั้นปี ศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านช่วงเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน
1.7 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านระยะเวลาการบริโภคสื่อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
1.8 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านช่วงเวลาการบริโภคสื่อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
2.1 เพศต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
2.2 อายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
2.3 ชั้นปี ศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
2.4 รายได้ เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จานวน 2,952 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยจานวน 360 คน
ได้ มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane )1973( จากนั้นนามากาหนดตามสัดส่วนของประชากรโดยใช้
วิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้ วย
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable (ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม(Dependent Variable (ได้ แก่
1. พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามการบริโภค ประกอบด้ วย
1.1 จานวนครั้งในการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต
1.2 ระยะเวลาในการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต
1.3 ช่วงเวลาในการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต
2. พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามกิจกรรมการบริโภค ประกอบด้ วย
2.1 ด้ านการศึกษา
2.2 ด้ านความบันเทิง
2.3 ด้ านธุรกรรมออนไลน์

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจยั
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถาม The Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) ที่
จั ด ท าโดย Australasian Child and Adolescent Obesity Research Network พั ฒ นามาจาก บุ ห งา ชั ย สุ ว รรณ และ
พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตของ กฤษฎากร ชูเลม็ด (2557) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ นามาใช้ และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ ตรงกับบริบทสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับ ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามการบริโภค และพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามกิจกรรมการบริโภค
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและพัฒนาแบบสอบถามมาปรับให้ เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง และนาแบบสอบถามไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จานวน 3 คน คือการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมด้ านภาษาและความชัดเจนของคาถาม แล้ วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ องของเครื่ องมือ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (IOC)
เท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ และทาการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha - Coefficient) ได้ ค่าความเชื่อมั่น .89 แบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึ้นเป็ น
เครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ วู ิจัยเป็ นผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประสานงานกับคณาจารย์ผ้ สู อน เพื่อขออนุญาตดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนด
2. ดาเนินการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้ วยแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นเครื่องมือในการวิจัยซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แล้ ว โดยผู้วิจัยเป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูล และรวบรวม
แบบสอบถามกลับด้ วยตนเอง
3. ในระหว่างเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วจิ ัยทาการตรวจสอบข้ อมูลที่เก็บได้ ทุกฉบับว่ามีความสมบูรณ์ของข้ อมูล
หรือไม่ หากพบข้ อผิดพลาดหรือตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้ วน ผู้วิจัยจะดาเนินการคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ออกจากกัน และคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณ์เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. เมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ครบถ้ วนตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ทาการจัดระเบียบข้ อมูล และกรอก
รหัสให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ ข้ อ มูล โดยนาแบบสอบถามที่ส มบูรณ์ท้ังหมดมาวิเ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้ วย สถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive statistics) ได้ แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามการบริ
โภคและกิจกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม และสถิตเิ ชิงอ้ างอิง (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ สถิติ t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ สถิติ One-way
ANOVA
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ผลการวิจยั
ผู้วิจัยได้ สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน204 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.7 และเป็ นเพศหญิง
จานวน 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.7 ส่วนใหญ่อายุ 21 ปี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.2 ซึ่งส่วนใหญ่กาลัง

ศึกษาอยู่ช้นั ปี ที่ จานวน 4114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.7 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 2,501-5,000 บาท จานวน 129
คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.8
1.2 พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามการบริโภค
ผลการวิจัยพบว่าจานวนครั้งในการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 10
ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ จานวน 152 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.2 ใช้ ระยะเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยมากกว่า 5
ชั่วโมงต่อวัน จานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 รวมถึงใช้ ระยะเวลาการบริโภคมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อครั้ง จานวน
136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 และยังพบว่าช่วงเวลาการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตบ่อยที่สดุ อยู่ในช่วงเวลา 16.01 –
20.00 น. จานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.1
1.พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตา 3มกิจกรรมการบริโภค
ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามกิจกรรมการบริโภคโดยภาพรวมใน
) ระดับมาก X  3.18 , S.D.  0.242 โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการ (
) บริโภคด้ านการศึกษามากกว่าด้ านอื่น X  3.49 , S.D.  0.420 การ กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ ได้ แก่ (
สืบค้ นข้ อมูลเพื่องานหรือการบ้ านที่ได้ รับมอบหมาย การติดตามข้ อมูลข่าวสารทางวิชาการ รวมถึงทางด้ านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรมหรืออื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือความเคลื่อนไหวจาก
สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเ ทอร์เน็ตของนักศึกษาตามกิจกรรมการบริโภคด้ านความบันเทิง เป็ นพฤติกรรมที่
) กลุ่มตัวอย่ างให้ ความสาคัญรองลงมาจากด้ านการศึกษา X  3.43 , S.D.  0.390 (ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญ ได้ แก่ ชมละครหรือภาพยนตร์ การเชื่อมตัวเองเข้ าสู่สังคมออนไลน์ เช่ น Facebook , Line , Google+ ,
Twitter , Instagram และชมคลิปวีดโิ อต่างๆ
และพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาตามกิจกรรมการบริโภคด้ านธุรกรรมออนไลน์ เป็ น
พฤติ ก รรมที่ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ความส าคั ญ เป็ นอัน ดั บ สุด ท้ า ยรองลงมาจากด้ า นการศึ ก ษาและด้ า นความบั น เทิง )
X  2.65 , S.D.  0.341 โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ ได้ แก่ สั่งซื้อสินค้ าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต (
ออนไลน์แลกเปลี่ยนสินค้ าออนไลน์ และหารายได้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ซื้อขายสินค้ าออนไลน์ เป็ นต้ น
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยนาเสนอตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามการบริโภคแตกต่างกัน
ชั้นปี ที่ศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ าน ผลการวิจัยพบว่ า เพศ อายุ
ระยะเวลาการใช้ อนิ เทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ด้ านช่วงเวลาการใช้ อนิ เทอร์เน็ตพบว่า
อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านช่วงเวลาการใช้ อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ยกเว้ นเพศที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า อายุ ชั้นปี ที่ศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตด้ านกิจกรรมการบริโภคสื่อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ยกเว้ นเพศและชั้นปี ที่ศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
สมมติฐานที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามการบริโภคแตกต่างกัน
จากกผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามการบริโภค ซึ่งได้ แก่ ระยะเวลาและช่วงเวลาที่ใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ตทั้งที่
แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน ซึ่งกล่าวได้ ว่าลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลมีผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค
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สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ )2538( และ Defleur and et al. (1996) ที่กล่าวว่าตัว
แปรด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญ เป็ นสถิตทิ ่วี ัดได้ สามารถช่วยในการกาหนด
ข้ อมูลด้ านประชากร ซึ่งความแตกต่างของปั จเจกบุคคล สังคมและความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมย่ อยจะช่ วยอธิบายถึง
ความคิดและความรู้สึกที่แตกต่ างกันในด้ านพฤติกรรม จิตวิทยาและสังคมของแต่ ละบุคคลได้ และยังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ หฤทัย วงศ์สิทธิพันธ์ )2553ได้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ อุ ด รธานี พบว่ า อายุ ชั้ น ปี ที่ศึ ก ษา และรายได้ ต่ อ เดื อ นมี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการใช้
อิน เทอร์ เ น็ต ของ รวมถึง งานวิ จัย ของ Hsi-Peng Lu และ Kuo-Lin Hsiao (2008) ที่ไ ด้ ท าการศึ ก ษาความแตกต่ าง
ระหว่ างเพศกับความถี่ในการใช้ บริการเว็บบล็อก )Web blog( พบว่ าการแสดงออกของเพศหญิงและเพศชายต่างก็มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้ บริการเว็บบล็อก )Web blog นอกจากนั้นยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธ์ (
)2554( ศึกษาเรื่องผลของข้ อมูลจากสื่อออนไลน์ท่มี ีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งพบว่า อายุ
การศึกษา อาชีพและรายได้ มีผลต่อข้ อมูลจากสื่อออนไลน์ท่มี ีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และเมื่อพิจารณาจากข้ อมูล
ประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี และเป็ นนักศึกษา ซึ่งเป็ นช่วงอายุและวัยที่กาลัง
อยากเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ จึงทาให้ มีความสนใจในการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวมาก และจากข้ อมูลสถิติการสารวจ
ระยะเวลาการใช้ อนิ เทอร์เน็ตอย่างน้ อยสัปดาห์ละครั้งพบว่าร้ อยละของประชากร 6 ปี ขึ้นไปใช้ อนิ เทอร์เน็ตประมาณ 2-4
ชั่วโมง ,สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ)2558( และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของรวิ ร กานต์ นั น ทเวช )2550( และ ประภา
พร ชวนปิ ยวงศ์ )2549) พบว่ าการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการใช้ เพื่ อความบั น เทิ ง
มากกว่ า ใช้ ในการหาความรู้ นอกจากนั้นผลการวิจัยของ วิกานดา พรสกุลวานิช )2550พบว่าผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ตใช้ (
เวลากับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสัปดาห์ละ2-3 ครั้ง โดยเฉพาะวันอาทิตย์ ผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ตจะใช้ เวลาในช่วงกลางวันต่อเนื่อง
นาน 3 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกเล่นเกมออนไลน์ รองลงมาคือติดตามข้ อมูลข่าวสารต่างๆ และยังพบว่าพฤติกรรม
การใช้ อนิ เทอร์เน็ตของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 1,556 คน
เป็ นเยาวชนไทยร้ อยละ 73 ใช้ อินเทอร์เน็ตมากกว่ า 1-2 วันต่อสัปดาห์ โดยเยาวชนที่ใช้ อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 5 วันต่อ
สัปดาห์มีมากถึงร้ อยละ 38 โดยมีเหตุผลในการใช้ อนิ เทอร์เน็ตเพื่อค้ นหาข้ อมูล เพื่อผ่อนคลายและบันเทิง เพื่อหาเพื่อน
คุยและสื่อสารเข้ ากลุ่ม
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
จากกผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้ แก่ เพศ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมีพฤติกรรม
การบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและชั้นปี การศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
อินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคแตกต่างกัน จากผลการทดสอบดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ว่า เพศและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาไม่มีผลต่อการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริโภคทั้ง 3 ด้ าน คือ ด้ านการศึกษา
ด้ านความบันเทิง และด้ านธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยข้ างต้ นสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชเนตตี สยนานนท์ (2555)
พบว่าพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตโดยรวมและเป็ น
รายด้ านทุกด้ าน (ด้ านการศึกษา ด้ านการติดต่อสื่อสารและด้ านความบันเทิง) ไม่แตกต่างกัน และยังพบว่ านักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ช้นั ปี ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ดลยา ปาเวียง (2557) พบว่ าพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตของเยาวชน จาแนกตามเพศ การศึกษา ระยะที่ใช้ งาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อมร โต๊ะทอง (2555) พบว่าเพศที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ส่วนตัวแปรทางด้ านอายุและชั้นปี การศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตตามกิจกรรมการบริ โภค
แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อมร โต๊ะทอง (2555) พบว่ าอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ต ผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุวิมล วงศ์สงิ ห์ทอง และคณะ (2552) พบว่าเยาวชนอายุ
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ระหว่าง 15-24 ปี มีพฤติกรรมการใช้ อนิ เตอร์เน็ตไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นเกมออนไลน์ การสนทนา
ออนไลน์หรือการค้ นหาข้ อมูลออนไลน์

บรรณานุกรม
กฤษฎากร ชูเลม็ด) .2557 .(พฤติกรรมการใช้สอื ่ อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สอื ่ อินเทอร์เน็ต เพือ่
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วต่างชาติในอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธ์) .2554 .(ผลของข้อมูลจากสือ่ ออนไลน์ทีม่ ีต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ไทย .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ด้ านการศึกษา พบว่ านักศึกษาจะให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการสืบค้ นข้ อมูลในงานที่ได้ รับมอบหมาย
ติดตามข้ อมูลข่าวสารทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ แต่ผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษา
ให้ ความสาคัญยังไม่มากเท่าที่ควร เช่น การทดสอบพัฒนาทักษะหรือศักยภาพทางออนไลน์ การติดต่อสื่อสารกับบุคลากร
ในสถาบันการศึกษาที่ให้ ความรู้ทางวิชาการกับท่านได้ เป็ นต้ น ซึ่งอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้ องอาจให้ คาแนะนาเพิ่มเติม และให้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษามากขึ้น รวมถึงการวางแผนเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกหลายช่องทางผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาสะดวกในการเข้ าถึงมากที่สดุ เพื่อทาให้ นักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบอย่างทั่วถึง
1.2 ด้ านความบันเทิง พบว่ าส่วนใหญ่ นักศึกษาจะให้ ความสาคัญมากที่สุด คือ ชมละครหรือภาพยนตร์
ออนไลน์ คลิปวีดิโอต่างๆ และเชื่อมตัวเองเข้ าสู่สงั คมออนไลน์ เช่น Facebook , Line , Google+ , Twitter , Instagram
เป็ นต้ น ข้ อมูลนี้แสดงให้ เห็นว่านักศึกษามุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับสื่อสังคมออนไลน์เป็ นอย่างมากซึ่งสอดคล้ องกับความถี่
และระยะเวลาในการใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ตที่เข้ าถึงการใช้ บ่อยครั้งและมักใช้ ส่อื ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เนื่องจากมีเวลาและมี
อิสระ ดังนั้น อาจารย์ผ้ ูสอนหรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องควรปรับทัศนคติให้ นักศึกษาใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ตด้ านความบันเทิงมาใช้ งาน
ด้ านการศึกษาร่ วมกันได้ โดยอาจมอบหมายงานให้ นักศึกษาได้ ค้นหาคาตอบ หรือค้ นหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์จากสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาเข้ าใช้ บ่อยที่สดุ เช่น ได้ แง่คิดอะไรจากการชมละครหรือภาพยนตร์เรื่องนี้ ค้ นหาคลิปที่เกี่ยวข้ อง
งานที่ได้ รับมอบหมาย ค้ นหาข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ท้งั ข้ อความ ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหวจาก Facebook ,
Instagram เป็ นต้ น
1.3 ด้ านธุรกรรมออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ สั่งซื้อสินค้ าหรือบริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ แลกเปลี่ยนสินค้ าออนไลน์ และหารายได้ ผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น อาจารย์ผ้ ูสอนหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้ องอาจให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และการระมัดระวังเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ราคาและคุณภาพของสินค้ าที่
ต้ องการสั่ง ซื้ อเป็ นอย่ า งไร ความน่ า เชื่ อ ถือ ของผู้ ข ายหรื อ ผู้ แ ลกเปลี่ ย นสิน ค้ า การพิ จ ารณาเว็บ ไซต์ท่ีจ ะสั่ง ซื้ อหรื อ
แลกเปลี่ยนสินค้ า การหารายได้ ผ่านระบบออนไลน์มคี วามน่าเชื่อถือเพียงใด และมั่นใจว่าจะไม่ถูกหลอกลวง เป็ นต้ น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลอื่นๆ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม เช่ น สถานภาพทางครอบครัว
รายได้ ของครอบครัว สถานที่ท่ใี ช้ อนิ เทอร์เน็ต สื่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ บ่อยที่สดุ เหตุผลที่ใช้ อนิ เทอร์เน็ต เป็ นต้ น
2.2 ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน รวมถึงอาจศึกษากับกลุ่มตัว อย่างใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบข้ อมูลระหว่างกัน
2.3 ควรศึกษาถึงปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตว่ามีตวั แปรใดบ้ างที่ส่งผลให้ มี
พฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์เน็ตมาก และคาดว่าจะมีแนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อยๆ
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