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ช่ือเร่ือง :  การศึกษาพฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1      
       แผนกพาณิชยกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 
ช่ือผู้วจัิย :  นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม    วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา   
    อ าเภอหนองบุญมาก  จงัหวดันครราชสีมา 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวจัิย 
  การจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1  
แผนกพาณิชยกรรม   มุ่งเนน้ให้นกัศึกษาสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้และการติดต่อส่ือสาร
ได้ เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ของ
นกัศึกษา และนอกจากนั้นน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอี้กดว้ย เช่น ใชส้ าหรับคน้ขอ้มูลท ารายงาน ใชส่้ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเพื่อนๆ หรือส่ือสารกบัครูผูส้อน หรือใชส้ าหรับอ่านขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์หรือ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ  ท่ีสนใจ ปัจจุบนันกัศึกษามีความสะดวกสบายในการใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพราะ
สามารถหาใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากท่ีบา้น  หรือไปใช้บริการท่ีร้านอินเตอร์เน็ต  หรือใช้ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน ถึงอยา่งไรก็ตามนกัศึกษาแต่ละคนยอ่มมีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั  
  ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม   การใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 แผนกพาณิชยกรรม  เพื่อท่ีจะไดว้างแผนและจดัการเรียนการสอนเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตได้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 

2.  วตัถุประสงค์ของการท าวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต  ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 
แผนกพาณิชยกรรม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าวจัิย 
  เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนและจดัการเรียนการสอนเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตไดเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของนกัศึกษา 
 

4.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
 4.1)  ประชากร / นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกพาณิชยกรรม ห้อง 1/1 และ หอ้ง 1/2  
จ านวน 50 คน  
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 4.2)  ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
  1.  จดัเตรียมแบบส ารวจ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  ใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายท าแบบส ารวจ 
 
 4.3)  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
  -  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม ใชส้ ารวจกลุ่มประชากรในประเด็น
ต่างๆ  เก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต  
  -  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 

1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต แลว้จึงออกแบบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี สถานท่ีท่ีนกัเรียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต  
ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  บริการทางอินเทอร์เน็ตท่ีนกัเรียนนิยมใช้ จ  านวน 50 ชุด 

3. แจกแบบสอบถามใหน้กัเรียนกรอก และเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ขอ้มูล  
 4.4)  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยใชว้ธีิการทางสถิติ  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (X)  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
  
5.  ระยะเวลา / ปฏิทนิปฏิบัติงาน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
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6.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการจากวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา  
ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่1 จ  านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 28 
หญิง 36 72 

รวม 50 100 

   
   จากตารางท่ี 1 พบวา่ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย   
โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 72    และเป็นเพศชายร้อยละ 28 
 
     

ตารางที ่2 จ  านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามหอ้งเรียน 

ห้อง จ านวน ร้อยละ 
ปวช.1/1 25 50 
ปวช.1/2 25 50 

รวม 50 100 

   
   จากตารางท่ี 2 พบวา่ประชากรท่ีศึกษาเป็นนกัศึกษาหอ้งปวช.1/1  คิดเป็นร้อยละ 50  และเป็น 
นกัศึกษาหอ้งปวช.1/2  คิดเป็นร้อยละ 50 
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ตอนที ่2  พฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ต 
 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
สถานทีท่ี่นักศึกษาใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

รายการ  S.D. 
ระดับพฤติกรรม
การใช้บริการ 

โรงเรียน 3.10 1.05 มาก 
บา้น 2.95 1.30 ปานกลาง 
ร้านอินเทอร์เน็ต 3.06 1.20 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.04 1.18 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต จากสถานท่ีท่ีนกัศึกษาใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

ในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.04  และเม่ือพิจารณาในแต่ละหวัขอ้พบวา่  นกัเรียนใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10   
 

ตารางที ่4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
ช่วงเวลาทีนั่กศึกษาใช้บริการอนิเทอร์เน็ตในโรงเรียน 

รายการ  S.D. 
ระดับพฤติกรรม
การใช้บริการ 

ในชัว่โมงเรียนคอมพิวเตอร์ 2.06 0.74 นอ้ย 
ช่วงเชา้ 2.38 1.08 นอ้ย 
ช่วงพกักลางวนั 
ช่วงเยน็ 

2.61 
1.97 

0.72 
1.16 

ปานกลาง 
นอ้ย 

รวมค่าเฉลีย่ 2.26 0.93 น้อย 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต จากช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
ในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.26  และเม่ือพิจารณาในแต่ละหวัขอ้พบวา่  นกัเรียนใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตในช่วงพกักลางวนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61   
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ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
บริการทางอนิเทอร์เน็ตที่นักศึกษานิยมใช้ 

รายการ  S.D. 
ระดับพฤติกรรม
การใช้บริการ 

คน้หาขอ้มูล 3.88 1.05 มาก 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2.83 0.96 ปานกลาง 
สนทนาออนไลน์ (MSN, hi5, facebook, QQ ฯลฯ) 3.73 1.29 มาก 
เกมส์ออนไลน์ 2.83 1.52 ปานกลาง 
ดูหนงั ฟังเพลง ภาพยนต ์ละคร 3.60 1.31 มาก 
บริการข่าวสาร และหนงัสือพิมพต่์าง ๆ  2.85 1.09 ปานกลาง 
ธุรกิจซ้ือขายบนอินเทอร์เน็ต 1.94 1.20 นอ้ย 

รวมค่าเฉลีย่ 3.09 1.20 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต จากบริการทางอินเทอร์เน็ตท่ีนกัศึกษานิยมใช ้

ในภาพรวมมีพฤติกรรมการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.09  และเม่ือพิจารณาในแต่ละหวัขอ้พบวา่  
นกัเรียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88   
  
 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 จากการสอบถามกบันกัศึกษา นกัศึกษาอยากใหท้างวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา เปิดใหใ้ช้
บริการอินเทอร์เน็ตตามสถานท่ีต่างๆ ภายในวทิยาลยัเยอะข้ึน และเพิ่มจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือห้องเพื่อใชง้าน
อินเตอร์เน็ตไดเ้ยอะข้ึน  รวดเร็ว  และสะดวกยิง่ข้ีน 
 
7.  สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีคือ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 
ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 เม่ือเทียบ
เกณฑแ์ลว้อยูใ่นระดบัมาก  นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในคน้หาขอ้มูลและการสนทนาออนไลน์(MSN, 
hi5, facebook, QQ ฯลฯ) เม่ือเทียบเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 
  ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาเวบ็ไซตห์รือเกมส์เก่ียวกบัอะไรท่ีนกัศึกษาสนใจ เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าเฝ้าระวงัภยั
ท่ีเขา้มากบัเวบ็ไซตจ์ากการเล่นสนทนาออนไลหรือเกมส์ นอกจากนั้นยงัใชว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
แนะน าเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจเป็นประโยชน์ในการการสร้างเสริมความรู้ใหน้กัศึกษาต่อไป 
 


