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ท่ีประชุมสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พิจารณาแลว้อนุมติัใหก้าร

วิจยั เร่ือง “การพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” เสนอโดย นางสาวนิภาพร นารูลา และ 

นางสาวปรียานุช บรรทม มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชาสมัมนาการเป็น

ผูป้ระกอบการ ตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะ

วิทยาการจดัการ 
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12500706 : สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  

12500710 : สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  

คําสาํคญั: พฤติกรรม / การใช้อินเทอร์เนต / นกัศกึษา 

        นิภาพร   นารูลา   และ  ปรียานชุ    บรรทม          :      พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนตของนกัศกึษาคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ จิตพนธ์    ชมุเกต.ุ 116 หน้า.  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศกึษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนตของนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ประชากรกลุม่เป้าหมายคือ  นกัศกึษา

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชัน้ปีที่  1 - 4 จํานวน 430 คน  

ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  สว่นใหญ่เร่ิมใช้อินเทอร์เนตเม่ืออายุ  13 -15 ปี มี

ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เนตมากกว่า 4 ปีเวลาที่ใช้อินเทอร์ระหว่าง  2 – 3 ชัว่โมง / วนั ในช่วงเวลา 20.01 - 

24.00 น.  ซึง่สถานที่ใช้อินเทอร์เนต บ่อยที่สดุคือหอพกั ซึง่สว่นใหญ่ให้ข้อมลูเท็จกบับคุคลอื่นทางอินเทอร์เนตเป็น

บางครัง้ โดยไม่เคยนดัเจอกบัคนที่รู้จกักนัทางอินเทอร์เนตมาก่อน รับรู้เก่ียวกบัเว็ป ลามกอนาจารโดยบงัเอิญ 

สว่นใหญ่เคยดภูาพโป๊ / เว็ปไซต์สามกอนาจารทางอินเทอร์เนต นกัศกึษาสว่นใหญ่ยอมรับการมีสือ่ลามกบนอิน

เทอร์เนต สนใจ อ่านข่าวสารที่เก่ียวกบัเนื่อหาที่เป็นภัยต่อความมัน่คงต่อชาติ  มีความคิดเห็นต่อเนือ้หาที่เก่ียวข้อง

กบัความรุนแรงคือตกใจ / สะเทือนใจ / กระทบกระเทือนจิตใจ โดยขึน้อยู่กบัวิจารณญาณและมมุมองของผู้ดแูต่

ละคน และมีพฤติกรรมที่เปลีย่นแปลงไปหลงัจากการใช้อินเทอร์เนต คือ สนใจคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนตมากขึน้ 

ด้านการศกึษาทัว่ไป ระดบัสงูสดุ คือ ค้นหาเอกสารข้อมลูทางวิชาการ ข้อมลูประกอบการทํารายงาน วิจยั  ด้าน

การศกึษาธุรกิจและทํางาน ระดบัสงูสดุ คือ ศกึษาแนวทางดําเนินธุรกิจของคนเองในอนาคต  ด้านการศกึษา

ภาษาองักฤษ ระดบัสงูสดุ คือ ใช้ทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษของตนเองด้านทําธุรกิจ ระดบัสงูสดุ คือ หา

ข้อมลู / เลอืกชมสนิค้าที่สนใจทางเว็ปไซต์ต่าง  ๆ ด้านด้านนวตกรรมและเทคโนโลยี ระดบัสงูสดุ คือ ดาวน์โหลด 

Software ต่าง  ๆ อยู่ในระดบัมาก ด้านการติดต่อสือ่สาร ระดบัสงูสดุ คือ สนทนาผ่านเว็ปออนไลน์ เช่น  MSN 

Yahoo Google อยู่ในระดบัมากด้านบนัเทิง  / ท่องเที่ยว ระดบัสงูสดุ คือ เพื่อฟังเพลง  ดมิูวสคิวีดีโอ ดหูนงั ดทูีวี 

ออนไลน์ ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลด มิวสคิวีดีโอ ดาวน์โหลดหนงั  
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2553 

ลายมือนกัศกึษา …………………………………….  ลายมือนกัศกึษา ………………………………………. 

ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………. 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากบุคคลหลายท่าน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะวิทยาการจดัการทุกท่าน ท่ีถ่ายทอดวิชาความรู้ ใหแ้ก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์จิตพนธ ์ชุมเกตุ อาจารยท่ี์ปรึกษาการทาํวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํตรวจสอบแกไ้ขในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการทาํงานวิจยัฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารยป์ระพล เปรมทองสุข ผูท้รงคุณวุฒิท่ีใหค้วามกรุณาแก่ผูว้ิจยัในการให้

คาํปรึกษาแนะนาํ เพ่ือเสนอแนวคิดและคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ ทาํใหง้านวิจยัน้ีสมบูรณ์มากข้ึน 

กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพ่ีชายท่ีคอยเป็นกาํลงัใจใหค้าํปรึกษาตลอดการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

ขอบคุณเพ่ือน ๆ และนอ้ง ๆ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี  1 - 4 ท่ีช่วยตอบ

แบบสอบถามจนสามารถทาํใหว้ิจยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จได ้ขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีใหค้าํปรึกษาและเป็น

กาํลงัใจช่วยเหลือใจการทาํวิจยัคร้ังน้ีใหส้าํเร็จตามตั้งใจไว ้สุดทา้ยขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ท่ีมิได้

เอ่ยนามไวณ้ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนร่วมและกาํลงัใจ ใหส้ามารถทาํวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
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สรุปผลการวิจยั         87 

อภิปรายผลการวิจยั        96 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                      หนา้ 

     1  ขนาดประชากรในการวิจยั       46                

     2  แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 
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เทศเพชรบุรีจาํแนกตามชั้นปี       54 

    4  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 
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 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต   58 

     8   แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม จาํนวนท่ีใชอิ้นเทอร์เนตต่อวนั    59 
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     9  แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตามช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต    60 

    10  แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม สถานท่ีใชอิ้นเทอร์เนต     61 

    11  แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม การใหข้อ้มลูเท็จจริงกบับุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เนต  62 

    12  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม การนดัเจอกบัคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนต    63 

     13  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม การรับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจาร    64 

   14  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

  วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

  เทศเพชรบุรี จาํแนกตามประสบการณ์เคยดูภาพโป๊/เวป็ลามกอนาจารทางอิน - 

 เทอร์เนต         65 

     15  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม การใชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัภาพโป๊  / เวป็ลามกอนาจาร  66 
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    16  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม การยอมรับการมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต   67 

    17  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม เน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน (สาํหรับผูท่ี้เขา้เวป็ไซตท่ี์มีเน้ือ 

หารุนแรง)         68 

    18  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม ความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางอิน- 
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     19  แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอิน- 

 เทอร์เนตมีความอนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั     70 

    20  แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขา 

 วิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสน 

 เทศเพชรบุรี จาํแนกตาม พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์- 

 เนต        71 

     21   แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

 ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

 วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษา     73 

     22  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

 ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

 วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาธุรกิจและทาํงาน   75 
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     23   แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

 ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาภาษาองักฤษ   77 

      24  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการทาํธุรกิจ    79 

      25  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นนวตกรรมและเทคโนโลย ี   81 

     26  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการติดต่อส่ือสาร    83 

     27   แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  และอนัดบัท่ีของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

 ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตาม 

 วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นบนัเทิง / ท่องเท่ียว    85 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

กกกกกกกกปัจจุบนัระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตนั้นไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของทุกคน

ในทางตรงและทางออ้ม และมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของบุคคลซ่ึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยกีารส่ือสาร ระบบอินเทอร์เนตไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นกัศึกษา รวมทั้งประชาชนโดยทัว่ไป ท่ีต่างตอ้งใชป้ระโยชน์

จากอินเทอร์เนตในการสืบคน้ขอ้มลู เพ่ือความบนัเทิง ติดต่อส่ือสารทางไกลผา่นอินเทอร์เนตเพ่ือยอ่

โลกของเราใหส้ามารถติดต่อกนัไดง่้ายดายข้ึน อินเทอร์เนตแพร่เขา้สู่สงัคมไทย ความตอ้งการใชอิ้น

เทอร์เนตไดรั้บความนิยมทัว่ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาสามารถใชอิ้นเทอร์เนตในการคน้ควา้

หาขอ้มลูเพ่ือทาํรายงาน ขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  รัฐบาลและหลายฝ่ายไดพ้ยายาม 

ผลกัดนัใหน้กัเรียน นกัศึกษาบา้นเราไดมี้โอกาสไดค้น้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม จากการเรียนการสอน

ในแต่ละวนัทางอินเทอร์เนต ซ่ึงทางภาครัฐ เอกชน  ไดร่้วมกนัสนบัสนุน ทาํใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เนต  

ส่วนใหญ่ไดมี้โอกาสในการท่องอินเทอร์เนตตามความตอ้งการ หรือความเป็นส่วนตวักนัมากข้ึน 

แต่ทั้งน้ีในอีกแง่มุมหน่ึง ท่ีทางผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เนตทั้งหลาย  ยงัคงไม่ยอมควบคุมลกัษณะขอ้มลู

ท่ีไม่เหมาะสม ต่อเยาวชน ทั้งท่ีทาํไดโ้ดยไม่ยาก  ต่อใหจ้ะป้องกนัไดไ้ม่ถึง 100 % แต่อาจเป็นเพราะ 

"เหตุผลทางดา้นการตลาด" แลว้  ทาํใหบ้รรดาผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เนตทั้งหลาย หรือแมจ้ะเป็นใน

สถาบนัการศึกษาช่ือดงัของรัฐ หรือเอกชนก็ตาม  ไดเ้ลือกท่ีจะใหค้วามเป็นอิสระในสิทธิมนุษยชน

ต่อผูใ้ชอิ้นเทอร์เนตไดเ้ป็นคนเลือกบริโภคขอ้มลูข่าวสารกนัเอง (นอ้งนุช ศกัดินาเกียรติกุล 2546) 

กกกกกกกกดงันั้นองคก์รทางสงัคมต่างๆ ท่ีเห็นควรว่าตนเองน่าจะระวงัหรือมีสาํนึกท่ีเก่ียวขอ้งต่อ

ความรับผดิชอบกบัปัญหาสงัคม ท่ีจะเกิดตามมา จึงควรท่ีจะพิจารณาศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เนต ของนกัศึกษาไวว้่าการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาส่วนใหญ่แลว้ ใชป้ระโยชน์จากอิน

เทอร์ทางดา้นใดบา้ง เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมและจุดประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตของ
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นกัศึกษานั้นใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการศึกษา หาขอ้มลู ความรู้หรือเป็นเพียงส่ือบญัเทิงช่องทางหน่ึง

เท่านั้น 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตโดยทัว่ไปของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตในดา้นต่างๆของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. การวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการ

จดัการ 

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทั้ง 4 ชั้นปี คือ ชั้นปีท่ี  1 

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 

2. ขอบเขตเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 

2.1  ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายรับ 

ต่อเดือน ช่วงอายท่ีุเร่ิมใชอิ้นเทอร์เนต ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 

2.2 พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต ไดแ้ก่ จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เนต ช่วงเวลาใน 

การใชอิ้นเทอร์เนต สถานท่ี การใหข้อ้มลู การนดัพบเจอ การรับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจารการ

ยอมรับส่ือลามก ประเภทข่าวสารท่ีอ่าน  ความคิดเห็นต่อข่าวความรุนแรง อนัตรายดา้นความรุนแรง

ต่อสงัคม และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการใชอิ้นเทอร์เนต 

2.3 วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษาธุรกิจและ 

ทาํงาน ดา้นการศึกษาภาษาองักฤษ ดา้นการทาํธุรกิจ  ดา้นนวตกรรมและเทคโนโลย ี ดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร ดา้นความบนัเทิง / ท่องเท่ียว  
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3. สถานท่ีศึกษาคือ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4. ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ  2553 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงพฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตโดยทัว่ไป ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตในดา้นต่างๆของนกัศึกษาคณะวิทยาการ 

จดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นกัศึกษาหมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต 

สารสนเทศเพชรบุรีโดยเลือกศึกษาเฉพาะนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษชั้นปี

ท่ี1ถึง 4 

2. พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต หมายถึง การใชง้าน การเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร ผา่นส่ือ 

ออนไลน์ โดยพิจารณาจาก ช่วงเวลา สถานท่ี แหล่งขอ้มลูท่ีเขา้ถึง ระยะเวลาการใชง้านอินเทอร์เนต

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต หมายถึง วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาใน 

ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษาธุรกิจและทาํงาน ดา้นการศึกษาภาษาองักฤษ ดา้นการ

ทาํธุรกิจ ดา้นนวตกรรมและเทคโนโลย ีดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความบนัเทิง  /ท่องเท่ียว  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

งานวิจยัน้ี  เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทร์เนตของ นกัศึกษา คณะวิทยาการ

จดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี โดยผูจ้ดัทาํวิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัขอ้มลู แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ความหมายของพฤติกรรม 

2. องคป์ระกอบของพฤติกรรม 

3. ประเภทของพฤติกรรมมนุษย ์

4. ความหมายของอินเทอร์เนต 

5. วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต 

6.  ศนูยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

7. ความหมายของเร่ืองโป๊และเปลือย 

8. ความหมายของส่ือลามกอนาจาร 

9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ความหมายของพฤตกิรรม 

 พฤติกรรม (Behavior)  หมายถึง  การกระทาํหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ  

ความคิดของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจและภายนอก   อาจทาํไปโดยรู้ตวั  ไม่รู้ตวั  อาจ

เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ และไม่พึงประสงค ์ ผูอ่ื้นอาจสงัเกตการกระทาํนั้นไดแ้ละสามารถใช้

เคร่ืองมือทดสอบได ้(ราชบณัฑิตยสถาน  2525 : 573 ; วิธี   แจ่มกระทึก 2541 : 14) 

 พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษยแ์สดงออกทางรูปธรรม  

นามธรรม สงัเกตไดด้ว้ยประสาทสมัผสั  วาจา  และการกระทาํ  สามารถแบ่งพฤติกรรมออกไดเ้ป็น  

2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมภายนอก (Overt  Behavior) ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีสงัเกตไดด้ว้ยประสาท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

สมัผสัหรืออาจใชเ้คร่ืองมือช่วย    และพฤติกรรมภายใน (Covert  Behavior)  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนภายในจิตใจ (สิทธิโชค   วรานุสนัติกุล  2529 : 9 – 11 ;  เฉลิมพล   ตนัสกุล  2541 : 2)  

 พฤติกรรม   หมายถึง   การกระทาํท่ีสงัเกตได ้เช่น  การพดู  การเดิน  การเตน้ของหวัใจ  

การรับรู้  การคิด  การจาํ  และการรู้สึก   การกระทาํท่ีสงัเกตไม่ได ้ เช่น  ผูก้ระทาํรู้ตวั  ไม่รู้ตวั  หรือ

เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ เป็นการกระทาํเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของแต่

ละบุคคล     ซ่ึงสมัพนัธก์บัส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก   

 โกลเดนสนั (Golden son, 1984 : 90, อา้งถึงใน วอนกไชยสุนทร  2551 : 42) ไดใ้หค้าํ

จาํกดัความของพฤติกรรมไวว้่า เป็นการกระทาํหรือตอบสนองการกระทาํทางจิตวิทยาของแต่ละ

บุคคลและเป็นปฏิสมัพนัธใ์นการตอบสนองส่ิงกระตุน้ภายในหรือภายนอก   รวมทั้งเป็นกิจกรรม

การกระทาํต่างๆท่ีเป็นไปอยา่งมีจุดหมาย สงัเกตเห็นได ้    หรือเป็นกิจกรรมการกระทาํต่างๆ ท่ีได้

ผา่นการใคร่ครวญแลว้ หรือเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวั 

 จากความหมายของพฤติกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้่า  พฤติกรรมหมายถึง  

การกระทาํหรืออาการท่ีแสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก  เป็นการกระทาํเพ่ือสนองความ

ตอ้งการของบุคคล  ซ่ึงบุคคลอ่ืนสงัเกต  และใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้

2. องค์ประกอบของพฤตกิรรม  

 พฤติกรรมมนุษยมี์องคป์ระกอบ  7 ประการ  

 ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการท่ีทาํใหเ้กิดกิจกรรมเพ่ือสนองตอบ 

ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน   ความตอ้งการบางอยา่งสามารถตอบสนองไดท้นัที แต่บางอยา่งตอ้งใช้

เวลานานจึงบรรลุความตอ้งการได ้

2.1  ความพร้อม (Readiness) คือ ระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจาํเป็นใน 

การทาํกิจกรรมเพ่ือสนองความตอ้งการ 

2.2  สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกทาํกิจกรรมเพ่ือ 

สนองความตอ้งการ 
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2.3  การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีจะทาํกิจกรรมหน่ึงลงไป มนุษย ์

จะพิจารณาสถานการณ์ก่อนแลว้จึงตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการ 

2.4  การตอบสนอง (Response) เป็นการกระทาํกิจกรรมเพ่ือสนองตอบความ 

ตอ้งการ โดยวิธีการท่ีไดเ้ลือกแลว้ในขั้นแปลความหมาย 

2.5  ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เม่ือทาํกิจกรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผล 

การกระทาํนั้น ผลท่ีไดรั้บอาจเป็นไปตามท่ีคาดคิดหรืออาจตรงขา้มก็ได ้

2.6  ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั (Reaction to Thwarting) ในกรณีท่ีไม่สามารถ 

ตอบสนองความตอ้งการได ้มนุษยก์็อาจจะยอ้นกลบัไปแปลความหมายของสถานการณ์และเลือก

วิธีการใหม่ 

 บลมู (Bloom, 1975 : 65 – 197, อา้งถึงใน วอนกไชยสุนทร  2551 : 54)   ไดก้ล่าวถึง  

พฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระทาํ  อาจเป็นส่ิงสงัเกตไดห้รือไม่ได ้ และ

พฤติกรรมดงักล่าวน้ี  ไดแ้บ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ 

1. พฤติกรรมดา้นความรู้  ( Cognitive  domain )  

2. พฤติกรรมดา้นเจตคติ  ( Affective  domain )  

3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั  ( Psychomotor  domain )  

 

1.พฤติกรรมดา้นความรู้   

 พฤติกรรมดา้นความรู้เป็นกระบวนการทางดา้นสมองเป็นความสามารถทางดา้นสติ 

ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั  การรับรู้  การจาํขอ้เท็จจริงต่างๆรวมทั้งการพฒันาความสามารถ  และทกัษะ

ทางสติปัญญา  การใชค้วามคิด  วิจารณญาณเพ่ือประกอบการตดัสินใจ   จดัจาํแนกไดต้ามลาํดบัขั้น

จากง่ายไปยาก  ดงัน้ี 
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1.1 ความรู้  ความจาํ  (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้เก่ียวกบัความจาํได ้  

หรือระลึกได ้

1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองมาจากความรู้  คือ   

จะตอ้งมีความรู้มาก่อนถึงจะเขา้ใจได ้ความเขา้ใจน้ีจะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ  ตีความ  

และคาดคะเน 

1.3 การนาํไปใช ้(Application)  เป็นการนาํเอาวิชาการ  ทฤษฎี     กฎเกณฑแ์ละ 

แนวคิดต่างๆไปใช ้

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis)   เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความสามารถ     และมีทกัษะ 

ในการจาํแนกเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ใดๆออกเป็นส่วนยอ่ยและมองเห็นความสมัพนัธอ์ยา่งแน่ชดั

ระหว่างส่วนประกอบท่ีรวมเป็นปัญหา  หรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

1.5 การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวม 

ส่วนยอ่ยต่างๆ เขา้เป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างใหม่  มีความชดัเจน  และมีคุณภาพสูงข้ึน 

1.6 การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถของบุคคลในการวินิจฉยั  

ตีราคาของส่ิงของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑท่ี์ใชช่้วยประเมินค่าน้ี  อาจเป็นกฎเกณฑท่ี์บุคคลสร้างข้ึนมา  

หรือมีอยูแ่ลว้ก็ตาม 

2. พฤติกรรมดา้นเจตคติ  

 เจตคติเป็นกระบวนการทางดา้นจิตใจ   อารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติ  การให้

คุณค่า  การปรับปรุงค่านิยม   การแสดงคุณลกัษณะตามค่านิยมท่ียดึถือ   รวมไปถึงความเช่ือ   

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ กนัจะบอกแนวโนม้ของบุคคลในการกระทาํพฤติกรรม  ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ย  ซ่ึงไดแ้บ่งขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมดา้นเจตคติ ไดด้งัน้ี 

2.1 การรับหรือการใหค้วามสนใจ (Receiving  or  Attending) เป็นขั้นท่ีบุคคล 

ถกูกระตุน้ใหท้ราบว่าเหตุการณ์  หรือส่ิงเร้าบางอยา่งเกิดข้ึน  และบุคคลนั้นมีความยนิดี  หรือมีภาวะ

จิตใจพร้อมท่ีจะรับ  หรือใหค้วามพอใจต่อส่ิงเร้านั้น  ในการยอมรับน้ีประกอบดว้ย  ความตระหนกั  

ความยนิดีท่ีควรรับ  และการเลือกรับ 

2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นท่ีบุคคลถกูจูงใจใหเ้กิดความรู้สึกผกูมดั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ต่อส่ิงเร้า  เป็นเหตุใหบุ้คคลพยายามทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนอง  พฤติกรรมขั้นน้ี  ประกอบดว้ย  

ความยนิยอม  ความเต็มใจ  และความพอใจท่ีจะตอบสนอง 

2.3 การใหค่้านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าบุคคล 

นั้นยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสาํหรับตนเองและไดน้าํไปพฒันาเป็นของตนอยา่งแทจ้ริง  พฤติกรรม

ขั้นน้ีส่วนมากใชค้าํว่า “ค่านิยม” ซ่ึงการเกิดค่านิยมน้ีประกอบดว้ย การยอมรับ ความชอบและการ

ผกูมดัค่านิยมเขา้กบัตนเอง 

2.4 การจดักลุ่มค่า (Organization) เป็นขั้นท่ีบุคคลจดัระบบของค่านิยมต่างๆให ้

เขา้กลุ่มโดยพิจารณาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมนั้น  ในการจดักลุ่มน้ีประกอบดว้ย  การสร้าง

แนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยม  และการจดัระบบของค่านิยม 

2.5 การแสดงลกัษณะต ามค่านิยมท่ียดึถือ (Characterization  by  a  Value  or   

Complex)  พฤติกรรมขั้นน้ีถือว่า บุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจดัอนัดบัของค่านิยมเหล่านั้นจากดี

ท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุดพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นตวัคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลพฤติกรรมในขั้นน้ี

ประกอบดว้ย การวางแนวทางของการปฏิบติั และการแสดงลกัษณะท่ีจะปฏิบติัตามแนวทางท่ีเขา

กาํหนด 

3.พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั  

 พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัน้ี  เป็นการใชค้วามสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย  ซ่ึง

รวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสงัเกตได ้    เป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยท่ีบุคคลปฏิบติัออกมาโดยมี

ดา้นความรู้  และดา้นเจตคติ  เป็นตวัช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมดา้นการปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง  แต่กระบวนการ

ในการจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลาและการตดัสินใจหลายขั้นตอน แต่นกัวิชาการก็

เช่ือว่ากระบวนการทางการศึกษาจะช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมการปฏิบติัได ้

 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบติั (Practice)  

คือการศึกษาถึงรูปแบบความสมัพนัธข์องพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น คือ ความสมัพนัธ์

ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบติั สามารถสรุปรูปแบบของความสมัพนัธไ์ด ้เป็น 4 ลกัษณะคือ 

 

1. ความรู้                            เจตคติ                          การปฏิบติั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 เจตคติเป็นตวักลางท่ีทาํใหเ้กิดความรู้และการปฏิบติั ดงันั้นความรู้มีความสมัพนัธก์บั

เจตคติ  และเจตคติมีผลต่อการปฏิบติั 

 

2. ความรู้ 

                     การปฏิบติั 

         เจตคติ 

 ความรู้และเจตคติมีความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั  ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา 

 

3.  ความรู้ 

                 การปฏิบติั 

         เจตคติ 

 ความรู้และเจตคติต่างกนั  ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัได ้ โดยท่ีความรู้และเจตคติไม่

จาํเป็นตอ้งสมัพนัธก์นั 

 4.                  เจตคติ 

 

          ความรู้    การปฏิบติั 

ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม  สาํหรับทางออ้มนั้นมีเจตคติเป็น

ตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมาได ้

จากรูปแบบความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการเรียนรู้   พบว่าพฤติกรรมแต่ละดา้นส่งผล

ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมาในตอนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการกระทาํของส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถวดัไดห้รือ

สงัเกตไดน้ัน่เอง    มนุษยมี์พฤติกรรมต่างๆมากมาย     พฤติกรรมท่ีนบัไดว้่ามีความสาํคญัอยา่งหน่ึง 

คือพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีความสาํคญัต่อความคิด  และการกระทาํของผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ต ใหมี้แนวโนม้ไปในทางท่ีดีหรือไม่ดีได ้

3. ประเภทของพฤตกิรรมมนุษย์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

นกัจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมของมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ (ชุดา จิคพิทกัษ์  

2525 : 6) 

1.2  พฤติกรรรมท่ีมีมาตั้งแต่กาํเนิด ซ่ึงเกิดโดยไม่มรการเรียนรู้มาก่อน ไดแ้ก่ปฎิกิริยา 

สะทอ้นกลบั (Reflect action) เช่นการกระพริบตา และสญัชาตญาณ (instinct) เช่นความกลวั การเอา

ตวัรอดเป็นตน้ 

1.3  พฤติกรรมท่ีเป็นผลของการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีร่างกายทาํข้ึนหลงัจากได ้

มีการเรียนรู้หรือเลียนแบบจากบุคคลอ่ืนในสงัคมพฤติกรรม ประเภทน้ี หรืออาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า 

พฤติกรรมทางสงัคม 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยใ์หเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 4 

ลกัษณะคือ  

1. การปรับเปล่ียนทางดา้นอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ใหมี้สมัพนัธภาพท่ี 

ดีกบับุคคลอ่ืน ปรับอารมณ์ความรู้สึก ใหส้อดคลอ้งกบับุคคลอ่ืน รู้จกัการยอมรับผดิ 

2. การปรับเปล่ียนทางดา้นสติปัญญา เช่นการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือใหมี้ความรู้ท่ี 

ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ การมีความคิดคลอ้ยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 

3. การปรับเปล่ียนทางดา้นสรีระของร่างกาย เช่นการปรับปรุงบุคลิกภาพ  

การแต่งกาย 

4. การปรรับเปล่ียนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปล่ียนหลกัการณ์  

แนวทางบางส่วนบางตอนเพ่ือเขา้กบัสงัคมส่วนใหญ่ได ้

 

 

ส่ิงที่มอีธิิพลต่อพฤตกิรรม 

ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ 

1. พนัธุกรรม คือ การถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะจาก ปู่ ยา่ ตา ยาย พ่อ แม่ สู่ลกูหลาน มี

ลกัษณะทางกายภาพ และทางสติปัญญา (จรรจา สุวรรณทตั และดวงเดือน พนัธุมนาวิน 2521 : 2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

2. ส่ิงแวดล้อม คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเป็นส่ิงเร้ากระตุน้ใหบุ้คคลแสดงออกโตต้อบ

ในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อพฟติกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทางบา้น ส่ิงแวดลอ้มทาง

โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มทางชุมชน ส่ิงแวดลอ้มทางมหาลยั วฒันธรรมภูมิประเทศ (จรรจา สุวรรณทตั 

และดวงเดือน พนัธุมนาวิน 2521 : 11)  

ส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยมี์หลายประการ ซ่ึง ดร.ณรงค ์สินสวสัด์ิ ไดอ้ธิบายไว้

ในหนงัสือจิตวิทยาการเมือง แบ่งออกเป็นสองประเภท (ชุดา จิตพิทกัษ์  2525 : 59) ไดแ้ก่ ลกัษณะ

ส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคน และส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยห์ากแต่เป็นเร่ืองของ

กระบวนการอ่ืน ๆ ทางสงัคม 

พฤติกรรมเป็นผลมาจากมนุษยแ์สดงปฎิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือแรงจูงใจ

พฤติกรรมบางอยา่งมีแรงจูงใจหลายอยา่งรวมกนั ซ่ึงปัจจยัในการจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมไดแ้ก่           

แรงจูงใจทางสงัคม  เป็นส่ิงท่ีเกิดภายหลงัการเรียนรู้ แบ่งออกไดห้ลายลกัษณะ เช่น

ความตอ้งการทางสงัคมท่ีคลอ้ยตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความตอ้งการอยา่งเดียวกนัอาจทาํให้

คนเรามีพฤติกรรมไม่เหมือนกนั เม่ือตอ้งการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมบางคนเขา้หอ้งสมุด ในขณะท่ีบาง

คนคน้คว่าจากอินเทอร์เน็ต  พฤติกรรมอยา่งเดียวกนัอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัได ้

เช่นบางคนชอบอินเทอร์เน็ตเพราะตอ้งการหาความรู้ ในคณะท่ีบางคนตอ้งการหาความบนัเทิง  

แรงจูงใจส่วนบุคคล เป็นแรงจูงใจท่ีพฒันาข้ึนเฉพาะตวับุคคล เกิดจากความตอ้งการ

ของร่างกาย และความตอ้งการทางสงัคมประกอบกนั เพ่ือเป็นการส่ือสารใหอี้กฝ่ายหน่ึงไดรั้บรู้ถึง

การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ 

 

 

พฤตกิรรมการส่ือสาร 

 ในการแสวงหาขอ้มลูข่าวสารผา่นอินเทอร์เน็ตผูใ้ชส้ามารถท่ีจะควบคุมขอ้มลูข่าวสารท่ี

ตอ้งการเปิดรับ หรือเลือกขอ้มลูข่าวสารท่ีเห็นว่าไม่น่าสนใจไดอ้ยา่งสะดวก ปัจจยัท่ีสาํคญัใช้

ประกอบการตดัสินใจรับข่าวสารแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบุคคล มีดงัน้ี (สมร ทองดี  2546 :  

135-137) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ความเด่น บุคคลเลือกใหค้วามสนใจ กบัสารท่ีมีจุดเด่นไปจากสารอ่ืนประสบการณ์ ทาํ

ใหผู้แ้สวงหาข่าวสารต่างกนั 

การใชป้ระโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสาร จะแสวงหาข่าวสาร เพ่ือสนองวตัถุประสงค์

อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

การศึกษาและสถานะทางสงัคม การศึกษา และชั้นทางสงัคมมีอิธิพลอยา่งยิง่ต่อการ

เลือกของผูรั้บสาร 

ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการรับการตคีวาม และการทําความเข้าใจในข่าวสารของผู้รับสาร 

ปัจจยัทางดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะความสามารถ ความชาํนาญในการถอดรหสัสาร 

รวมถึงทรรศนคติในการส่ือสาร ความรู้ในเร่ืองสาร และการส่ือสาร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ 

การศึกษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีตวาม และการเขา้ใจ

ในการส่ือสารทั้งส้ิน (กิตติมา สุรสนธิ 2547 : 19 - 20) 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจของผู้รับสาร  

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (uses and gratifications) ไดเ้พ่ิมมิติเร่ือง

อรรถประโยชน์ของผูรั้บสาร โดยพิจารณาใน3ดา้นหลกัคือ (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ 2547 : 526) 

ผูรั้บสารใชส่ื้อเพ่ือหลีกหนีจากโลกความเป็นจริง และผอ่นคลายความเครียด 

ผูรั้บสารใชส่ื้อเพ่ือสร้างความสมัพนัธก์บัเพ่ือนหรือคนรอบขา้ง 

ผูรั้บสารใชส่ื้อเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์หรือความเป็นตวัตน 

ลกัษณะการเลือกใชป้ระโยชน์ จากส่ือในสงัคมของผูรั้บสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 เพ่ือใหเ้กิดกการจดัวางโครงสร้างในชีวิตประจาํวนั  

 เพ่ือใหเ้กิดการสร้างความสมัพนัธก์บัคนรอบขา้ง ดว้ยการนาํเอสเร่ืองราวเช่น ข่าว  

ละคร หรือเร่ืองราวในอินเทอร์เน็ตมาเป็นหวัขอ้ในการสนทนากบัเพ่ือน 
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 เพ่ือเพ่ิมการติดต่อ หรือหลีกเล่ียงความสมัพนัธ ์เช่นการพดูคุยทาง Chat, MSN เพ่ือเพ่ิม

การติดต่อกบัผูค้น หรือในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั บางคนอาจเลือกเอาการ chatเพ่ือตดัการส่ือสาร

กบัผูค้นรอบขา้งในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

 เพ่ือการเรียนรู้ทางสงัคม ผูรั้บสารสามารถเรียนรู้รายละเอียดของประเด็นท่ีอ่อนไหว

ทางสงัคมต่างๆ เช่นประเด็นทางการเมือง หรือ ข่าวบนัเทิงท่ีอินเทอร์เนตสามารถใหไ้ดข่้าวไดอ้ยา่ง

รวดเร็วพร้อมทั้งภาพประกอบ 

 เพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมสถานการณ์ เช่น การรับรู้ข่าวสารก่อนผูอ่ื้น เพ่ือนาํไปสู่

การจดัเตรียม หรือป้องกนัภยั เช่น การรับรู้ข่าวล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัเหตุการณ์ภยัต่างๆท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

 ในการจะใชป้ระโยชน์และแสวงหาความพึงพอใจจากส่ือของผูรั้บสารแต่ละคน ก่อน

อ่ืนตอ้งมีทุนทรัพย ์และขอ้มลูข่าวสารเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ือตามความประสงค ์เม่ือไดม้าแลว้ผูรั้บสาร

ตอ้งมีทกัษะ และความสามารถในการใชส่ื้อนั้น ๆ และในการทาํความเขา้ใจ ตลอดจนตีความเน้ือหา

สาระของส่ือ ผูรั้บสารตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการ ทั้งหมดท่ีสลบัซบัซอ้น แต่ก็ไม่มีหลกัประกนั

ว่าจะบรรลุวตัถุประสงคทุ์กคร้ัง เพราะอาจติดขดัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง เหมือนกบัส่ืออินเทอร์เน็ต 

เพ่ือใหไ้ดมาซ่ึงขอ้มลูข่าวสาร หรือการติดต่อส่ือสารท่ีตนเองตอ้งการ อีกทั้งยงัตอ้งมีทกัษะและ

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนตใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์และความพึงพอใจจาก

ส่ืออินเทอร์เนต 

 

 

ทฤษฎีลาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

 มาสโลวเ์ป็นนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิ์ยมทฤษฎีของเขาไดช่ื้อว่าทฤษฎีลาํดบัความ

ตอ้งการ โดยอธิบายว่ามนุษยมี์ความตอ้งการเป็นลาํดบัขั้น ซ่ึงพบว่าบุคคลมกัด้ินรนตอบสนองความ

ตอ้งการขั้นตํ่าสุดก่อน เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ จึงตอ้งการแสวงความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไป

ตามลาํดบัความตอ้งการ 
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ภาพ 1 ภาพปิรามิดแสดงลาํดบัขั้นความตอ้งการ ตามแนวคิดของมาสโลว ์7 ลาํดบัขั้น 

ท่ีมา จากแรงจูงใจในการทาํงาน, โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 2550  

จากภาพ อธิบายลาํดบัขั้นความตอ้งการตามแนวคิดของมาสโลว ์ไดด้งัน้ี 

ลาํดับขั้นที่ 1 ความตอ้งการทางสรีระ (physical needs) คือความตอ้งการตอบสนอง

ความหิวกระหาย ความเหน่ือย ความง่วง ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการขบัถ่าย  ความตอ้งการ

มีกิจกรรมทางร่างกาย และความตอ้งการสนองความสุขของประสาทสมัผสั 

ลาํดับขั้นที่ 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) คือความตอ้งการการคุม้ครอง

ปกป้องรักษา ความอบอุ่นใจ ความปราศจากอนัตราย และตอ้งการหลีกเล่ียงความวิตกกงัวล 

ลาํดับขั้นที่ 3 ความตอ้งการความเป็นเจา้ของ และความรัก ( belongingness and love 

needs) คือความอยากมีเพ่ือน มีพวกพอ้ง มีกลุ่ม มีครอบครัว และมีความรัก  ขั้นน้ีจดัเป็นความ

ตอ้งการทางสงัคม 

ลาํดับขั้นที่ 4 ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ ยกยอ่ง และเกียรติยศช่ือเสียง ( esteem needs) 

คือความอยากมีช่ือเสียง มีหนา้มีตา มีคนยกยอ่งเล่ือมใส มีความเด่นดงั  และตอ้งการความรู้สึกท่ีดี

ของคนอ่ืนต่อตน 

ลาํดับขั้นที่ 5 ความตอ้งการใฝ่รู้ใฝ่เรียน (need to know and understand) ค่ือความอยากรู้ 

อยากเขา้ใจ อยากมีความสามารถ อยากมีประสบการณ์ 

ลาํดับขั้นที่ 6 ความตอ้งการทางสุนทรียะ ( aesthetic needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการดา้น

ความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ 

ลาํดับขั้นที ่ 7 ความตอ้งการความสาํเร็จ หรือความสมบูรณ์แบบในชีวิต ( self -  

actualization needs) ขั้นน้ีถือว่าเป็นความตอ้งการสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนน้ีไดต้อ้งปู

พ้ืนฐานใหบุ้คคลไดต้อบสนองความตอ้งการของตนในลาํดบัขั้นท่ี 1 เป็นลาํดบัมาจนถึงระดบัสูง 

หรือสร้างความรู้สึก “พอ” ในความเป็นเขาเสียก่อน ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีมกัไดรั้บ ประสบการณ์

สูงสุด คือไดรั้บประสบการณ์เขม้ขน้บางประการดว้ยตนเองจนตระหนกัในสภาพความเป็นจริงแห่ง

ชีวิต ซ่ึงบางคนกล่าวว่าเขา้ถึงปรัชญาชีวิต หรือสจัจธรรมแห่งชีวิต 
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ความตอ้งการทั้ง 7 ลาํดบัขั้นตอนตามแนวคิดของมาสโลวน์ั้น บุคคลจะกระทาํการเพ่ือ

สนองความตอ้งการลาํดบัแรกก่อน แลว้จึงด้ินรนเพ่ือสนองความตอ้งการถดัมาเป็นลาํดบัตวัอยา่ง

พฤติกรรมของพนกังานในองคก์าร เช่น ตราบใดท่ีค่าแรงยงัไม่พอกิน (ความตอ้งการขั้นท่ี 1) หรือ

ตนตอ้งเผชิญสถานการณ์เส่ียงภยัในหนา้ท่ี (ความตอ้งการขั้นท่ี 2) ในภาวะดงักล่าวนั้น พนกังานอาจ

ยงัไม่คาํนึงถึงความรัก การยอมรับ  การยกยอ่งและเกียรติยศช่ือเสียง (ความตอ้งการขั้นท่ี 4) หรือจะ

ยงัไม่ด้ินรนเพ่ือใฝ่หาความรู้ ความดี ความงาม หรือความสมบูรณ์แบบส่วนตวั  (ความตอ้งการขั้นท่ี 

5, 6 และ 7) จึงเห็นไดว้่าคนบางคนกระทาํในส่ิงท่ีสงัคมไม่ยอมรับ เพ่ือใหค้วามตอ้งการทางกาย 

ไดรั้บตอบสนอง เช่น เพ่ือใหท้อ้งหายหิว  เพ่ือสนองความตอ้งการทางเพศ หรือเพ่ือสะสมเงินทอง

เอาไวใ้หอ้บอุ่นใจว่าต่อไปภายหนา้จะไดมี้กินมีใช ้ดงันั้นจึงมีนกัศึกษาหลายคนท่ีใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเองในดา้นต่างๆ เช่นการหาเพ่ือนคลายเหงา หาขอ้มลูเพ่ือทาํรายงาน

ส่งอาจายร์ หรือบางคนก็อาจหาเงินโดยการขายบริการผา่นอินเทอร์เนต และท่ีแยไ่ปกว่านั้นคือ บาง

คนโชวร่์างกายของตนเองใหผู้อ่ื้นดูเพียงเพ่ือตอบสนองความเหงาของตนเองเท่านั้น ซ่ึงเป็นการใช้

อินเทอร์เนตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองในทางท่ีผดิ 

4. ความหมายของอนิเทอร์เนต 

คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลซ่ึงเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

ยอ่ย ๆ หลาย ๆ  เครือข่ายรวมตวักนัเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่  ซ่ึงขยายความไดด้งัน้ี คือ การท่ี

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป สามารถติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยผา่นสาย Cable หรือ 

สายโทรศพัท ์ดาวเทียม ฯลฯ การติดต่อนั้นจะเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มลูซ่ึงกนัและกนั  หรือใช้

อุปกรณ์ร่วมกนั เช่น ใช ้ Printer หรือ CD-Rom ร่วมกนั เราเรียกพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ลกัษณะ

น้ีว่า เครือข่าย (Network) ซ่ึงเม่ือมีจาํนวนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากข้ึน และมีการเช่ือมโยงกนัไป

ทัว่โลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เรียกส่ิงน้ีว่า  อินเทอร์เนต นัน่เอง การท่ีคอมพิวเตอร์

สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดน้ั้น ว่าไปแลว้ก็เปรียบเหมือนคนเรา คือตอ้งมีภาษาพดูคุยกนัโดยเฉพาะ

คนไทยก็พดูภาษาไทย คนองักฤษก็ตอ้งพดูภาษาองักฤษ และภาษาองักฤษไดถ้กูกาํหนดเป็น

ภาษาสากลในการติดต่อส่ือสารกนัของทุกประเทศทัว่โลก สาํหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ

อินเทอร์เน็ตนั้น ก็มีภาษาท่ีใชคุ้ยกนัเหมือนกนั  ซ่ึงท่ีทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถติดต่อส่ือสารซ่ึงกนั

และกนัได ้ พดูคุยกนัรู้เร่ืองนัน่เอง ซ่ึงเราเรียกว่าภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหว่างคอมพิวเตอร์ว่า 

โปรโตคอล (Protocol) เม่ือคอมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสารกนันั้น อาจเป็นคอมพิวเตอร์จากเมืองไทย 

ติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ท่ีอเมริกา ซ่ึงตอ้งมีความแตกต่างกนัของชนิดเคร่ืองทาง Hardware และ

ระบบปฏิบติัการ (Operating System) ทาง Software แลว้ถา้คิดถึงทัว่โลกยอ่มตอ้งมีความหลากหลาย
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ทาง Hardware และ Software กนัมากมาย แต่ทาํไมปัจจุบนัคอมพิวเตอร์จึงสามารถติดต่อส่ือสารกนั

ได ้ ท่ีเป็นอยา่งน้ีก็เพราะ คอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เนตนั้น  จะมีภาษาสากลใชส่ื้อสารกนั

โดยเฉพาะ คือเรียกว่ามี Protocol เฉพาะนัน่เอง ซ่ึงเราเรียก Protocol เฉพาะน้ีว่า TCP / IP โดยยอ่มา

จากคาํว่า Transmission Control Protocol (TCP) Internet Protocol (IP) นัน่เอง   

อนิเทอร์เนตคอือะไร 

อินเทอร์เนต (Internet)1 มาจากคาํว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั ลกัษณะของระบบอินเทอร์เนต เป็นเสมือนใยแมง

มุมท่ีครอบคลุมทัว่โลก ในแต่ละจุดท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เนตนั้น สามารถส่ือสารกนัไดห้ลายเสน้ทาง 

โดยไม่กาํหนดตายตวั และไม่จาํเป็นตอ้งไปตามเสน้ทางโดยตรง อาจจะผา่นจุดอ่ืน ๆ หรือ เลือกไป

เสน้ทางอ่ืนไดห้ลาย ๆ เสน้ทาง 

อินเทอร์เนตเดิมทีเกิดข้ึนจากวตัถุประสงคท์างการทหารและความมัน่คงของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพ่ือใหส้ามารถเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้หากนัแมจ้ะมีระบบท่ีแตกต่างกนัแต่

สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัได ้แมว้่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในระบบท่ีต่ออยูจ่ะไม่

สามารถทาํงานได ้ความตอ้งการดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนในช่วงสงครามเยน็ระหว่างกลุ่มประเทศในค่าย

คอมมิวนิสตก์บัค่ายเสรีประชาธิปไตย ซ่ึงสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผูน้าํในค่ายเสรีประชาธิปไตยท่ี

ตอ้งพฒันาเทคโนโลยดีา้นการทหารใหล้ ํ้าหนา้กว่าสหภาพโซเวียต หลงัจากนั้นการพฒันาการของ

ระบบดงักล่าวไดมี้มาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการส่ือสารไดถ้กูกล่าวขานกนัว่าเป็น

ยคุไร้พรมแดน การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก  ๆ ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และใชต้น้ทุนในการ

ลงทุนตํ่า เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน และอินเทอร์เนตก็เป็นส่ือท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการดงักล่าวได ้จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามสนใจและปรับตวัใหเ้ขา้กบั

เทคโนโลยใีหม่น้ี เพ่ือจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีงักล่าวอยา่งเต็มท่ี 

เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหอิ้นเทอร์เนตไดรั้บความนิยมแพร่หลาย คือ 

1. การส่ือสารบนอินเทอร์เนตไม่จาํกดัระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่าง

ระบบปฏิบติัการกนัก็สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดi้เช่นiคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบปฏิบติัการแบบ 

Macintosh ได ้
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2. อินเทอร์เนตไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะทางไม่ว่าจะอยูภ่ายในอาคารเดียวกนั 

หรือห่างกนัคนละทวีป ขอ้มลูก็สามารถส่งผา่นถึงกนัได ้

3. อินเทอร์เนตไม่จาํกดัรูปแบบของขอ้มลู ซ่ึงมีไดท้ั้งขอ้มลูท่ีเป็นขอ้ความอยา่งเดียว 

หรืออาจมีภาพประกอบรวมไปถึงขอ้มลูชนิดมลัติมีเดียiคือมีทั้งภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบ 

ดว้ยได ้

4. วตัถุประสงคข์องการใชอิ้นเทอร์เนต ในการใชอิ้นเทอร์เนตนั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

เป็นการแบ่งปันการใชท้รัพยากรหรือขอ้มลูต่าง ๆ ร่วมกนั เพ่ือเอ้ืออาํนวยในการติดต่อส่ือสาร 

แลกเปล่ียนขอ้มลูความรู้ และเทคโนโลยใีหม่  ๆ  และเป็นแหล่งความรู้เพ่ือทดลองวิชาความรู้ต่าง ๆ 

โดยการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาํนวนมากทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัในการใชอิ้นเทอร์เนตนั้นมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการแบ่งปันการใชท้รัพยากรหรือขอ้มลูต่าง ๆ ร่วมกนั เพ่ือเอ้ืออาํนวยในการ

ติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มลูความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  และเป็นแหล่งความรู้เพ่ือทดลองวิชา

ความรู้ต่าง ๆ โดยการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาํนวนมากทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั 

 

5. วตัถุประสงค์การใช้อนิเทอร์เนต 

1. ด้านการศึกษา  

ตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้มา การประยกุตอิ์นเทอร์เนตทางการศึกษาไดเ้ปล่ียนจากช่วง

ของการพฒันาและวิจยัเครือข่าย มาเป็นช่วงของความพยายามในการบูรณาการเครือข่าย อินเทอร์

เนตกบักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนการสอนในระดบัตั้งแต่อนุบาล จนถึง

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ไดใ้ชอิ้นเทอร์เนตในการสืบคน้

สารสนเทศต่างๆ บนเครือข่าย เช่น รายงานการวิจยัการคน้ควา้ทางการศึกษา แผนการสอน รวมไป

ถึงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดมี้การเผยแพร่ไวบ้นเครือข่าย นอกจากน้ี กลุ่มข่าว หรือ  

Newsgroup และ กลุ่มสนทนา หรือ  Discussion Group ท่ีมีบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เนตนั้น ได้

กลายเป็นศนูยก์ลางการติดต่อส่ือสาร อภิปรายแลกเปล่ียนสอบถามขอ้มลูผูเ้รียนรู้ ตลอดจนครู

อาจารย ์ผูส้อน ตลอดจนผูส้นใจร่วมกนั 

1.1 ประโยชน์ของอินเทอร์เนตทางการศึกษา ปัจจุบนั หลาย  ๆ ประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ต่างไดน้าํอินเทอร์เนตไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนการสอน จนถือไดว้่าอิน

เทอร์เนตกลายเป็นเทคโนโลยกีารศึกษาของยคุปัจจุบนัไปแลว้ ซ่ึงคุณค่าทางการศึกษาในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนผา่นอินเทอร์เนต (ซ่ึงถนอมพร เลาหจรัสแสง 2541) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์

ของอินเทอร์เนตทางการศึกษาไวด้งัน้ี 
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1.1.1 การใชกิ้จกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียว 

กบัสงัคม วฒันธรรมและโลกมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากเครือข่ายอินเทอร์เนต อนุญาตใหผู้เ้รียนสามารถ

ส่ือสารกบัผูค้นทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถสืบคน้หรือเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศจากทัว่โลก

ไดเ้ช่นกนั 

1.1.2 เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่สาํหรับผูเ้รียน โดยท่ีส่ือประเภทอ่ืน  ๆ ไม่

สามารถทาํได ้กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มลูในลกัษณะใด  ๆ ก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือในรูปแบบของส่ือประสม โดยการสืบคน้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนตท่ี

โยงใยกบัแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ทัว่โลก 

1.1.3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นอินเทอร์เนต ทาํใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดอยา่งมีระบบ (high-order thinking skills) โดยเฉพาะทาํใหท้กัษะการ

วิเคราะห์สืบคน้ (inquiry-based analytical skill) การคิดเชิงวิเคราะห์ (critical thinking) การวิเคราะห์

ขอ้มลู การแกปั้ญหา และการคิดอยา่งอิสระ ทั้งน้ีเน่ืองจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวมขอ้มลู

มากมายมหาศาล ผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์อยูเ่สมอ เพ่ือแยกแยะขอ้มลูท่ีเป้นประโยชน์

และไม่เป็นประโยชน์สาํหรับตนเอง 

1.1.4 สนบัสนุนการส่ือสารและการร่วมมือกนัของผูเ้รียน ไม่ว่าจะในลกัษณะ

ของผูเ้รียนร่วมหอ้ง หรือผูเ้รียนต่างหอ้งเรียนบนเครือข่ายดว้ยกนั เช่น การท่ีผูเ้รียนหอ้งหน่ึงตอ้งการ

ท่ีจะเตรียมขอ้มลูเก่ียวกบัการถ่ายภาพเพ่ือส่งไปใหอี้กหอ้งเรียนหน่ึงนั้น ผูเ้รียนในหอ้งแรกจะตอ้ง

ช่วยกนัตดัสินใจทีละขั้นตอนในวิธีการท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลูและการเตรียมขอ้มลูอยา่งไร เพ่ือส่ง

ขอ้มลูเร่ืองการถ่ายภาพน้ีไปใหผู้เ้รียนอีกหอ้งหน่ึงโดยท่ีผูเ้รียนต่างหอ้งสามารถเขา้ใจกนัไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย สนบัสนุนกระบวนการ สหสาขาวิชาการ (Interdisciplinary) กล่าวคือ ในการนาํเครือข่ายมา

ใชเ้ช่ือมโยงกบักิจกรรมการเรียนการสอนนั้น นกัการศึกษาสามารถท่ีจะบูรณาการการเรียนการสอน

ในวิชาต่างๆเช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สงัคม ภาษา วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ เขา้ดว้ยกนั 

1.1.5 ช่วยขยายขอบเขตของหอ้งเรียนออกไป เพราะผูเ้รียนสามารถท่ีจะใช้

เครือข่ายในการสาํรวจปัญหาต่าง  ๆ ท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกนัออกไป ทาํใหมุ้มมองของตนเองกวา้งข้ึน 
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1.1.6 การท่ีเครือข่ายอินเทอร์เนตอนุญาตใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญ

หรือผูท่ี้ใหค้าํปรึกษาไดแ้ละการท่ีผูเ้รียนมีความอิสระในการเลือกศึกษาส่ิงท่ีตนเองสนใจ ถือเป็น

แรงจูงใจสาํคญัอยา่งหน่ึงในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.1.7 ผลพลอยไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนทาํโครงการบนเครือข่ายต่าง  ๆ น้ี ทาํให้

ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะทาํความคุน้เคยกบัโปรแกรมประยกุตต่์างๆบนคอมพิวเตอร์ไปดว้ยในตวั เช่น

โปรแกรมประมวลคาํเป็นตน้ส่วน (อธิปัตย ์คล่ีสุนทร 2542) กล่าวว่าการนาํอินเทอร์เนตมาใชเ้พ่ือ

การศึกษานั้น จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพ และความเสมอภาคกนัในหลายเร่ืองดงัน้ี 

1.1.7.1 ครู อาจารยผ์ูส้อน สามารถพฒันาคุณภาพบทเรียน   หรือแนวคิด

ในสาขาวิชาท่ีสอน  โดยการเรียกดูจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาวิชาการ คู่มือครู 

แบบฝึกหดัซ่ึงบางเร่ืองสามารถคดัลอกนาํมาใชไ้ดท้นัที เน่ืองจากผูผ้ลิตแจง้ความจาํนงใหเ้ป็นของ

สาธารณชน นาํไปใชไ้ด ้(Public Mode) ในทางกลบักนัครู อาจารยท่ี์มีแนวคิด วิธีการสอน คู่มือการ

สอนท่ีน่าสนใจ สร้างความเขา้ใจไดดี้กว่าผูอ่ื้น ก็สามารถนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวในเวป็ไซตข์อง

สถาบนัตนเอง เพ่ือใหผู้อ่ื้นศึกษาใชง้านได ้ส่วนหน่ึงของเร่ืองดงักล่าวอาจจะทาํเป็นโปรแกรม

สาํเร็จรูปหรืออยูใ่นรูป ของซีดีรอม (Compact Disc-Read Only Memory) ซ่ึงโดยทัว่ ๆไปเรียกกนัว่า 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ซ่ึงมีทั้งช่วยสอนวิชาทัว่  ๆ ไป และช่วยสอนวิชาท่ีเก่ียวกบัวิทยาการดา้น

คอมพิวเตอร์โดยตรง 

1.1.7.2 นกัเรียน นกัศึกษา สามารถเขา้ถึงการเรียนการสอนของครู อาจารย ์

จากต่างสถาบนัและอาจแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีสถาบนัตนเองยงัไม่มี เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง

ประกอบ ของวิชาต่าง ๆ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ภาพงานศิลปะ หรือสารคดีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

1.1.7.3 ขอ้มลูต่าง ๆ ทางการบริหารและการจดัการ  สามารถแลกเปล่ียน

และถ่ายโอนแฟ้มขอ้มลูได ้เช่นทะเบียนประวติันกัเรียน วิชาท่ีเรียน ผลการเรียน การแนะแนว

การศึกษาต่อและอาชีพ   หรือการยา้ยถ่ินท่ีอยู ่ นอกจากน้ีอาจจะบรรจุขอ้มลูของครู อาจารย ์ 

เงินเดือน  คุณวุฒิ การอบรมฝึกฝน ความรู้ความสามารถพิเศษฯลฯ เป็นตน้  ลงไปในเวป็ไซต ์ซ่ึง

ขอ้มลูดงักล่าวอาจมีภาพถ่ายประกอบ ทาํใหฝ่้ายบริหารสามารถติดตาม  แลกเปล่ียนขอ้มลูตามความ

จาํเป็น เพ่ือดูแลใหน้กัเรียนและอาจารยส์ามารถพฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศุกยภาพของแต่ละคน 

ระบบขอ้มลูเช่นน้ีเรียกว่า ขอ้มลูการบริหารจดัการ 
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1.1.7.4   งานวิจยั ผูเ้รียนและครูผูส้อน สามารถคน้หาเร่ืองราวท่ีสนใจจะ

ศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นวรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง ( Review of Literature) 

เพ่ือดูว่ามีใครบา้งท่ีไดศึ้กษา คน้ควา้เอาไว ้เพ่ือนาํมาผลสรุปมาอา้งอิงหรือนาํมาเป็นตวัแบบศึกษา

คน้ควา้ต่อ อยา่งไรก็ตามงานบางเร่ืองอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายบา้ง ซ่ึงสามารถจ่ายไดผ้า่นบตัรเครดิต

เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีลิขสิทธ์ิทางปัญญาแต่เอกสารส่วนมากทั้งงานวิจยัและเอกสารทัว่ไปท่ีคน้ควา้

ไดจ้ะเป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยแก่สาธารณชนทัว่ไปโดยไม่คิดมลูค่า 

1.1.7.5 การประมวลผลหรือการทาํงานโดยใชเ้คร่ืองอ่ืนจากบริการของอิน

เทอร์เนต รวมถึงการขอใชเ้คร่ืองท่ีมีศกัยภาพสูงทาํงานบางงานใหเ้ราไดห้ากไดรั้บอนุญาตหรือเรา

เป็นสมาชิกอยู ่ดงันั้นงานประมวลผลหรืองานคาํนวณท่ีตอ้งการความรวดเร็วและมีความซบัซอ้นสูง

ก็สามารถใชบ้ริการน้ีได ้สถานศึกษาบางแห่งอาจมีเคร่ืองท่ีมีสมรรถนะไม่สูงพอท่ีจะทาํงานบางงาน 

ก็สามารถทาํงานท่ีเคร่ืองของตนเองแต่ส่งงานขา้มเคร่ืองไปใหศ้นูยใ์หญ่ หรือศนูยส์าขาช่วยทาํงาน

ใหแ้ละส่งผลงานนั้นกลบัมายงัจอคอมพิวเตอร์ของเจา้ของงาน 

1.1.7.6 การศึกษางานดา้นศิลปวฒันธรรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต เน่ือง  

จากสงัคมโลกเป็นสงัคมท่ีประกอบไปดว้ยผูค้นหลายเช้ือชาติ  ซ่ึงแต่ชนชาติลว้นมีภาษา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม สภาพความเป็นอยู ่สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวคิด ท่ี

แตกต่างกนั  แต่ในเครือข่ายอินเทอร์เนต  การศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือนาํส่วนท่ีดีและเหมาะสม

ของบางสงัคมมาประยกุตใ์ชใ้หก้บัสงัคมของตนสามารถทาํไดโ้ดยง่าย โดยท่ีผูเ้รียน ครู อาจารย ์

รวมถึงผูส้นใจทัว่ไป  อาจจะใชเ้วลาส่วนหน่ึง  เพ่ือดูขอ้มลูหรือรับฟังเร่ืองราว อีกทั้งดูภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว  ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต  เพ่ือท่ีตะเอาขอ้มลูเหล่านั้นมาใชก้ารสอน ประกอบการ

เรียน หรือการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

2. ด้านธุรกจิและการพาณชิย์  

2.1 บริษทั หรือองคก์รต่าง  ๆ สามารถใหบ้ริการลุกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

สะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ทาํใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงบริการต่างๆของ

องคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดัเวลาลกูคา้ เช่น การใหบ้ริการจองหอ้งพกัผา่นทางอินเทอร์เน็ต การ

ใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของสถาบนัการเงิน เช่นบริการโอนเงิน ออนไลน์ หรือจะเป็นการ

ใหบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบอินเทอร์เนต แจกโปรแกรมทดลองใช ้และมอบสิทธิพิเศษสาํหรับ

ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกหรือใชบ้ริการทางอินเทอร์เนต เป็นตน้ 
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2.2 อินเทอร์เนตเพ่ือการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจการขององคก์รเอกชน

เพ่ือใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาขอ้มลูประกอบการเรียนและประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจ 

2.3iใชบ้ริการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือซ้ือขายสินคา้ผา่นเครือข่ายท่ีใหบ้ริการอินเทอร์

เนต อีคอมเมิร์ซ หรือ E-commerce (Electronic Commerce) คือการซ้ือขายสินคา้และบริการบนอิน

เทอร์เนต E-business (Electronic Business) คือการทาํการคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์กบัซพัพลายเออร์

และคู่คา้ธุรกิจขายปลีก เพ่ือทาํใหก้ระบวนการธุรกิจต่าง ๆ เช่น  การควบคุมสต๊อคและการชาํระเงิน

ใหเ้ป็นระบบอตัโนมติั ดาํเนินการไดร้วดเร็ว  และทาํใดง่้าย ดว้ยเหตุท่ีเป็นสถานท่ีสาํหรับซ้ือขาย

โดยตรง ท่ีใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมงโดยครอบคลุมทัว่ทุกมุมโลก และความสามารถในการโตต้อบ

ไดโ้ดยตรงกบัลกูคา้ ทาํใหอิ้นเทอร์เนตกลายเป็นแหล่งรายไดม้หาศาลแมก้บัธุรกิจขนาดเลก็ท่ีสุด

ของโลกก็ตาม ท่ีสามารถเขา้ถึงลกูคา้ชนิดท่ีไม่สามารถทาํไดม้าก่อน พร้อมกบัการนาํเสนอแบบ

มลัติมีเดียดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต ํ่ามาก 

3. ด้านภาษาองักฤษ  

นบัไดว้่าอินเทอร์เนตและภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนัไปเน่ืองจากในโลก

เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ภาษาองัฤษเป็นภาษาท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ในการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้

ควบคู่กนัไป ซ่ึงสามารถทาํไดอ้ยางรวดเร็วและง่ายดาย ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้รียนมากท่ีสุด 

ไดด้งัน้ี คือการใชท้ดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษของตนเอง ใชใ้นการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

ใชใ้นการฝึกอ่านภาษาองักฤษ ใชใ้นการฝึกเขียนภาษาองักฤษ ใชใ้นการพฒันาคาํศพัท ์ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถหาจากการคน้ควา้จาก website ต่าง ๆ  

4. ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ี

อินเทอร์เนตนั้นนบัว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีเยีย่มในการศึกษาคน้หาความรู้เก่ียวกบันวตก

รรมต่างๆบนอินเทอร์เนต ท่ีมีความทนัสมยัมากแห่งหน่ึง โดยจะยกตวัอยา่งนวตกรรมต่างๆท่ีเรารับรู้

จากเครือข่ายอินเทอร์เนต ไดแ้ก่เรารับรู้นวตักรรมดา้น IT ใหม่ๆของบริษทั Apple ในการพฒันา

สินคา้หรือสินคา้ใหม่ล่าสุดของ Apple เช่น iPad แท็บเลต็พีซีโดยมีลกัษณะเหมือน iPhone ขนาด

ใหญ่ วางเป้าอยูต่รงกลางระหว่างมือถือกบัโนต้บุ๊ก ท่ีพลิกโฉมหนา้วงการคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี

ขนาดกะทดัรัดไม่ใช่แค่ไอโฟนขนาดใหญ่ข้ึน แต่ประโยชน์ใชส้อยของมนัหลากหลายมาก  และ

สามารถใชไ้ดทุ้กท่ีทั้งในหอ้งนัง่เล่น ในชั้นเรียน หรือแมแ้ต่ในร้านกาแฟ เป็นตน้ 

5. ด้านการตดิต่อส่ือสาร 
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5.1 การสนทนา โตต้อบ online ผา่นการพิมพต์วัอกัษร เช่น ICQ, PIRCH, MSN 

5.2 อิเลก็ทรอนิกส์เมล Electronic Mail (E-mail) 

5.3 การสนทนาโตต้อบออนไลน์ท่ีสามารถเห็นภาพเคล่ือนไหว และฟังเพลงพดู 

ได ้เช่น Microsoft Net Meeting, Web Browsers, Cam Frog  

6. ด้านความบันเทิง / ท่องเที่ยว 

ในอินเทอร์เนตมีบริการดา้นความบนัเทิงในทุกรูปแบบ เช่น เกมส์ เพลง รายการ

โทรทศัน์ รายการวิทย ุเป็นตน้ เราสามารถเลือกใชบ้ริการเพ่ือความบนัเทิงไดต้ลอด  24 ชัว่โมง และ

จากแหล่งต่างๆ ทัว่ทุกมุมโลก ทั้งประเทศไทย อเมริกา ยโุรปและออสเตรเลีย เป็นตน้ 

6.1iการพกัผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ เช่น การคน้หาวารสารต่าง ๆ ผา่นระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เนต ท่ีเรียกว่า Magazine online รวมทั้งหนงัสือพิมพแ์ละข่าวสารอ่ืน  ๆ โดยมี

ภาพประกอบท่ีจอคอมพิวเตอร์เหมือนกบัวารสารตามร้านหนงัสือทัว่ ๆ ไป  

6.2 สามารถฟังวิทยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ 

           6.3 สามารถดึงขอ้มลู (Download) ภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มา

ดูได ้

6.4 สามารถดูโทรทศัน์ออนไลน์ ผา่นเวป็ไซตต่์าง ๆไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

6.5 ใชก้ารสืบคน้ ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ผา่นเวป็ไซต ์

6.  ศูนย์คอมพวิเตอร์มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ศนูยค์อมพิวเตอร์ไดรั้บอนุมติัจดัตั้งอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 มี หนา้ท่ี

ใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการวิจยัในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชา  ต่าง ๆ ท่ีสอนใน

มหาวิทยาลยั เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์สาํหรับนกัศึกษา โดยใหไ้ดผ้ลตรง ตามความตอ้งการของตลาด ซ่ึง

จะใชห้อ้งปฏิบติัการไมโครคอมพิวเตอร์ในการฝึกหดั ใหน้กัศึกษามีประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน และ

ใหบ้ริการ ในการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์  และสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการของ

มหาวิทยาลยัรวมทั้งส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน  

     นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีใน  การฝึกอบรมทางวิชาการ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั 

ใหบ้ริการเครือข่าย ตลอดจนใหบ้ริการวิเคราะห์ขอ้มลู และคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแก่ส่วน
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ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ และดาํเนินการ  วิจยัในดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนดา้นท่ีสามารถจดัทาํได ้ โดยศนูยค์อมพิวเตอร์ใหบ้ริการดงักล่าว ทุกวิทยาเขต ของ

มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ วงัท่าพระ  สาํนกังานอธิการบดี ตล่ิงชนั วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และ

วิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

งานบริการของศนูยค์อมพิวเตอร์ มีหอ้งปฏิบติัการสาํหรับบริการไดแ้ก่ 

 1.iหอ้งบริการคอมพิวเตอร์ศนูยฯ์จะใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 

  2. หอ้งปฏิบติัการภาษา  

 3.iหอ้งฝึกอบรมศนูยฯ์จะจดัการอบรมใชค้อมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายนอกระหว่างปิด

ภาคการศึกษาตามความเหมาะสม 

 4. หอ้งปฏิบติัการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 5. หอ้งการเรียนการสอนทางไกล 

 ศนูยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยูท่ี่  1 หมู่  3 

ตาํบล สามพระยา อาํเภอ ชะอาํ จงัหวดั เพชรบุรี 76120 โดย 

  

        - บริการอินเทอร์เนตดว้ยคอมพิวเตอร์ประสิธิภาพสูง 

  - Server สาํหรับฐานขอ้มลู MIS 

  -ระบบไมโครคอมพิวเตอร์บริการการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานทาง

คอมพิวเตอร์และการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เฉพาะดา้น 

  -ศนูยเ์รียนยอ่ยในการสอนทางไกลติดต่อกบัวิทยาเขต พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 ศนูยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดใหบ้ริการแก่

นกัศึกษาและบุคลากรทุกวนั ดงัน้ี 

  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์    เวลา 08:30 – 16:30 น. นอกเวลาราชการ 16.31- 22.30 น. 
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  วนัเสาร์ – วนัอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น.  

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หยดุใหบ้ริการ ฟรีแลบ็ 

ศนูยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ

ดงัน้ี 

1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ร.1202 จาํนวน 80 เคร่ือง อยูท่ี่อาคารเรียนรวม1 ชั้น 2  

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ว.1109 จาํนวน 118 เคร่ือง อยูท่ี่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1  

3. หอ้งฟรีแลบ็ ว.1110 จาํนวน 18 เคร่ือง อยูท่ี่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 

บริการไวเลส (จุดบริการ Wireless LAN,LAN หอพกั) 

1. ระบบเดิมของ Wireless LAN (SU-Wi-Fi) จาํนวน 58 จุด 

2. ระบบใหม่ของ Wireless LAN (SU-Wi-Fi-NEW) จาํนวน 75 จุด  

 

บริการอินเทอร์เนตหอพกั (จุดบริการWireless LAN หอพกั) 

1. หอพกั 1 จาํนวน IP Address ท่ีใหบ้ริการ 378 คน 

2. หอพกั 2 จาํนวน IP Address ท่ีใหบ้ริการ 803 คน 

3. หอพกั 3 จาํนวน IP Address ท่ีใหบ้ริการ 741 คน 

4. หอพกั 4 จาํนวน IP Address ท่ีใหบ้ริการ 750 คน 

5. หอพกั 5 จาํนวน IP Address ท่ีใหบ้ริการ 759 คน 

6.หอพกั 6 จาํนวน IP Address ท่ีใหบ้ริการ 983 คน 

รวมจาํนวนนกัศึกษา 4,414 คน 

บริการConference (ประชุมทางไกล) 
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1 อาคารบริหาร ชั้น 3 หอ้ง บ.1313 การใชบ้ริการดงักล่าว ตอ้งติดต่อ ศนูยค์อมพิวเตอร์ 

(นครปฐม) 034255813 ต่อ 621 ส่งเร่ืองไปท่ี หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการ เพ่ือดาํเนินการขอรับ

บริการ 

ดา้นการพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1. ศนูยค์อมพิวเตอร์ ไดด้าํเนินการ จดัซ้ือ  อุปกรณ์ ไวเลส 75 จุด ดว้ยงบประมาณ 2.5 

ลา้นบาท 

2. ศนูยค์อมพิวเตอร์ ไดด้าํเนินการ จดัซ้ือ โครงข่ายไฟเบอร์ออปติก  

    2.1 อาคารเรียนรวม 2 ไป อาคารโอทอป  

    2.2 อาคารวิทยบริการ ไป อาคารยานยนต ์ 

   2.3 อาคารหอพกั  2     ไป อาคารโรงยมิ 

 

7. ความหมายของเร่ืองโป๊และเปลอืย 

1. ประวติัความเป็นมาของเร่ืองโป๊และเปลือย 

คาํว่า"โป๊"(Pornography) : ศพัทค์าํน้ี ในปัจจุบนั ผูค้นส่วนใหญ่มีความเขา้ใจกนัว่า

หมายถึง การนาํเสนอเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเป็นไปในลกัษณะกามวิสยั (erotic) ในส่ือประเภทต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะในหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ภาพถ่าย ภาพเขียน รูปป้ัน ภาพยนตร์ หรืออ่ืน ๆ ถา้จะพดูใหช้ดัก็คือ ส่ือ

เหล่าน้ีเป็นผลงานต่าง ๆ ท่ีทาํข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคต์อ้งการกระตุน้ใหเ้กิดความต่ืนตวัหรือความเร่า

ร้อนทางเพศนัน่เอง (cause sexual excitement)  

คาํว่า pornography (โป๊) มาจากศพัทภ์าษากรีกคือคาํว่า Porni (prostitude - โสเภณี) 

บวกกบัคาํว่า Graphein (to write - เขียน) รวมแลว้หมายถึง "การเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวของโสเภณี"

จะเห็นไดว้่าแรกเร่ิมนั้น ศพัทค์าํน้ีก็ไดถ้กูนิยามข้ึนมาใหห้มายถึงผลงานศิลปะหรือวรรณกรรมใดๆก็

ตาม ท่ีไดว้าดหรือบรรยายถึงชีวิตของบรรดาโสเภณีมานบัตั้งแต่ตน้  

อนัท่ีจริงพวกเราต่างมีความรู้นอ้ยมากเก่ียวกบัตน้ตอกาํเนิดและรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ในช่วง 

แรก ๆ เก่ียวกบัเร่ืองภาพโป๊หรือภาพเปลือย  ทั้งน้ีเพราะ ตามขนบธรรมเนียมแต่เดิม ภาพหรือผลงาน

ดงักล่าว มนัไม่ไดถ้กูคิดว่าเป็นส่ิงซ่ึงทรงคุณค่าในเชิงศิลปะแต่อยา่งใด และเป็นส่ิงท่ีสมควรจะไดรั้บ
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การถ่ายทอดสืบต่อกนัมา หรือมีค่าควรแก่การเก็บรักษาเอาไว ้ดงันั้น  วตัถุพยานในเร่ืองดงักล่าวจึง

สูญหายไปเป็นจาํนวนมาก  

แต่อยา่งไรก็ตามหน่ึงในพยานหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีชดัเจนข้ึนมาคร้ังแรก เก่ียว 

กบัเร่ืองโป๊ในวฒันธรรมตะวนัตก สามารถถกูคน้พบไดใ้นเพลงท่ีมีเเน้ือร้องท่ีแฝงดว้ยถอ้ยคาํท่ีลามก

อนาจาร (salacious song) ซ่ึงแสดงกนัในหมู่ของชนชาวกรีกโบราณในงานเฉลิมฉลองเพ่ือเป็น

เกียรติแก่เทพ Dionysus (เทพแห่งสุราเมรัย และความบนัเทิง)  

ส่วนหลกัฐานท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้เก่ียวกบัภาพเขียนท่ีเป็นภาพโป๊ - เปลือยในวฒันธรรม

ของชาวโรมนั ไดถ้กูคน้พบในเมือง  Pompeii, ซ่ึงผลงานดงักล่าวเป็นงานจิตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กามวิสยัหรืออีโรติค ท่ีมีอายอุยูใ่นราวคริสตศตวรรษท่ี 1 ปกคลุมอยูบ่นฝาผนงัในอาคารต่าง  ๆ เพ่ือ

เป็นการสกัการะบูชาต่อเทพ Bacchus ภาพท่ีคน้พบส่วนใหญ่จะแสดงใหเ้ห็นถึงงานปาร์ต้ีอนั

สนุกสนาน และมีการร่วมประเวณีกนัอยา่งสบัสนปนเป หรือท่ีเรียกกนัว่า bacchanalian orgies 

ส่วนผลงานคลาสสิคเก่ียวกบังานเขียนท่ีเป็นเร่ืองโป๊ - อนาจารเป็นผลงานของกวีชาว

โรมนัช่ือ Ovid ในเร่ือง Ars amatoria (Art of Love) หนงัสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัศิลปะ

ของการจูงใจใหมี้การร่วมเพศ ( seduction) ลกัลอบเป็นชู ้ (intrigue) และการกระตุน้ปลุกป่ันใหเ้กิด

ความรู้สึกทางเพศ (sensualarousal) 

พอมาถึงช่วงระหว่างยคุกลางของชาวยโุรป ซ่ึงศาสนาคริสตไ์ดข้ึ้นมามีอาํนาจ (แมว้่า

ดา้นหน่ึง ศาสนาคริสตจ์ะไม่ไวใ้จในเร่ืองของเรือนร่าง เพราะถือว่าร่างกายของมนุษยไ์ม่ใช่ความ

บริสุทธ์ิ) เร่ืองโป๊  ดูเหมือนว่าไดถ้กูทาํใหแ้พร่สะพดัและขยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง แต่เป็นไปใน

ลกัษณะท่ีช่ือเสียงไม่ค่อยดี ส่วนมากแลว้จะพบไดใ้นการแสดงออกท่ีเป็นปริศนา (riddles) เร่ืองตลก

โปกฮา เร่ืองตลกหยาบคาย (doggerel) หรือแมก้ระทัง่บทประพนัธใ์นลกัษณะของการเสียดสีและ

เหน็บแนมต่าง ๆ (satirical verses) 

ยกเวน้กรณีพิเศษท่ีเด่นชดัอนัหน่ึงก ็ คือ The Decameron of Giovanni Boccaccio

บางส่วนของนิทานเร่ืองของเขานั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักามโลกียท่ี์แหกคอกออกไปจากธรรมชาติ แต่

ตามปกติแลว้ โครงเร่ืองหรือแนวเร่ืองสาํคญัหลกัอนัหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองโป๊ - เปลือยในสมยักลาง จริง 

ๆ แลว้ ตอ้งการใหบ้รรดาพระทั้งหลายและสมาชิกทางศาสนา  พร้อมดว้ยผูรั้บใชต่้าง ๆ ของศาสนา

จกัรไดรั้บรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ ในฐานะท่ีเป็นการแสดงของมายาและการหลอกลวงต่างๆในตวัมนุษย์

นัน่เอง  

การประดิษฐผ์ลงาน ส่ิงพิมพท่ี์มีแนวเร่ืองดงักล่าว ไดเ้กิดข้ึนมาเช่นกนั มนัเป็นผลงานท่ี

พิมพข้ึ์นเก่ียวกบัเร่ืองโป๊ท่ีเต็มไปดว้ยแรงปรารถนา ส่ิงเหล่าน้ีบ่อยคร้ัง มกัจะบรรจุไปดว้ยปัจจยัหรือ
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องคป์ระกอบต่างๆเก่ียวกบัความขบขนัและเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ  และไดรั้บการเขียนข้ึนเพ่ือใหค้วาม

บนัเทิง ในเวลาเดียวกนันั้นก็ตอ้งการกระตุน้ปลุกเร้าทางเพศดว้ย  

ส่วนมากของผลงานเหล่าน้ี  สามารถยอ้นกลบัไปไดถึ้งงานเขียนคลาสสิค  ซ่ึงไดท้าํ

ข้ึนมารับใชใ้นฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเยยีวยา  เพ่ือรักษาผูค้นท่ีประสบปัญหาในเร่ืองความรัก หนา้ท่ี

สาํคญัของมนัก็คือเป็นการฟ้ืนคืนความบนัเทิงและมาทาํหนา้ท่ีคลายความเศร้าเสียใจของการแต่ง 

งานท่ีหลอกลวงและการนอกใจ  

หนงัสือเร่ือง The Heptameron of Margaret of Angouleme ก็มีลกัษณะในทาํนอง

เดียวกนักบัเร่ือง the Decameron ซ่ึงไดใ้ชก้ลวิธีการนาํเสนอโดยกลุ่มคนท่ีมาเล่านิทานต่างๆใหฟั้ง 

ในบางเร่ืองของนิทานเหล่าน้ีเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองลามกอนาจาร  

ในยโุรปคริสตศตวรรษท่ี 18 ปรากฏว่าผลงานวรรณกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาแนว

เร่ืองโป๊เปลือยในยคุ modern แรก ๆ  ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการผลิตข้ึนมา ต่างก็ขาดแคลนใน

เร่ืองคุณค่าเชิงวรรณกรรม และถกูคิดข้ึนมาเพียงกระตุน้ปลุกเร้าความต่ืนเตน้ทางเพศเท่านั้น อยา่งไร

ก็ตาม ก็ไดท้าํใหเ้กิดธุรกิจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามมา ในช่วงนั้นไดมี้การคา้ขายและการแลกเปล่ียนใตดิ้น

เลก็ ๆ ในผลงานภาพโป๊ต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึน  จนกระทัง่มนัไดก้ลายเป็นพ้ืนฐานของการพิมพท่ี์

แยกตวัออกไปต่างหาก จากธุรกิจหนงัสือในประเทศองักฤษ  

ยคุคลาสสิคของช่วงน้ีไดมี้การอ่านเร่ือง Fanny Hill หรือ Memoirs of a Woman of 

Pleasure (1749) ของ John Cleland ในช่วงประมาณเวลาใกล ้ๆ กนั  ศิลปะกราฟิคท่ีเก่ียวกบัภาพอี

โรติคหรือภาพกามวิสยัเร่ิมมีการผลิตกนัข้ึนมาอยา่งกวา้งขวางในกรุงปารีส ซ่ึงในทา้ยท่ีสุด ก็ได้

เผยแพร่ออกไปและเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม French postcards 

2. ภาพโป๊ในสมยัวิคตอเรียและสมยัใหม่  

ในขณะท่ีเร่ืองราวและภาพ"โป๊"เฟ่ืองฟอูยูน่ั้น ในเวลาเดียวกนั  ผลงานเหล่าน้ีก็ไดรั้บ

การดูหม่ินเกลียดชงัดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสมยัวิคตอเรียน  เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ บางทีอาจจะ

เน่ืองมาจากขอ้หา้มต่าง ๆ ซ่ึงมีอยูท่ัว่ไปในจารีตดงักล่าว ซ่ึงไดต้ั้งขอ้รังเกียจเก่ียวกบัหวัขอ้ทางเพศ 

ซ่ึงถือกนัว่าเป็นส่ิงชัว่ร้ายท่ีไม่ควรจะนาํมาเปิดเผยในท่ีแจง้กบัผูค้นและสงัคมในสมยันั้น  

ในปี ค.ศ. 1834 ซ่ึงมีการสาํรวจกนัในกรุงลอนดอน ปรากฏว่ามีร้านคา้เก่ียวกบัเร่ือง 

"โป๊"ถึง 57 ร้านเฉพาะเพียงถนน Holywell Streeet เพียงสายเดียวเท่านั้น ผลงานท่ีเด่นชดัช้ินหน่ึง

ของสมยัวิคตอเรียนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองโป๊-อนาจารก็คือหนงัสือเล่มใหญ่และไม่ระบุช่ือคนเขียน อนัเป็น

อตัชีวประวติัของบุคคลนิรนาม เร่ือง My Secret Life (1890) 

เน้ือหาของหนงัสือเล่มดงักล่าว เป็นบนัทึกเหตุการณ์ตามลาํดบัเวลาทางสงัคมใน

ช่วงหน่ึง เก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูข่า้งใตผ้วิหนา้ของสงัคม Puritanical (พวกท่ีเคร่งครัดในศาสนา) และการ
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บรรยายถึงรายละเอียดถ่ียบิเก่ียวกบัชัว่ชีวิตของสุภาพบุรุษชาวองักฤษคนหน่ึง ซ่ึงไดด้าํเนินชีวิตไป

ตามความพึงพอใจทางเพศ 

พฒันาการต่อมาหลงัจากสมยัวิคตอเรียนเก่ียวกบัเร่ือง"โป๊" และช่วงหลงั ๆ ซ่ึงไดมี้การ

คิดประดิษฐภ์าพเคล่ือนไหวข้ึนมา ไดเ้ป็นการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งมาก ต่อการแพร่ขยายเก่ียวกบั

เน้ือหาเร่ืองราวต่างๆในดา้นน้ี. เร่ือง"โป๊"ในคริสตศตวรรษท่ี 20 เป็นส่ิงซ่ึงไม่เคยมีแบบอยา่งท่ีเป็น

เช่นน้ีมาก่อนเก่ียวกบัส่ือท่ีใช ้และผลงานเป็นจาํนวนมากมายไดมี้การผลิตข้ึน นบัตั้งแต่สงครามโลก

คร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา  

งานเขียนหรืองานวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ือง"โป๊" มาถึงสมยัน้ีไดรั้บการแทนท่ีโดยภาพ

ตวัแทนทางสายตาอยา่งเปิดเผย เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองราวของกามตณัหา หรืออีโรติค  

ซ่ึงไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์ว่า ขาดเสียซ่ึงคุณค่าทางศิลปะหรือคุณค่าทางสงัคมโดยประการทั้งปวง  

เร่ืองหรือภาพ"โป๊" ถือเป็นเป้าอนัหน่ึงท่ีถกูโจมตีมานบัตั้งแต่อดีต มนัไดต้กเป็นเป้าหมายอนัยนืยง

มายาวนาน ท่ีจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางศีลธรรมและทางกฎหมาย (มลูเหตุประการหน่ึง เป็นความ

เช่ือท่ีแฝงมาจากนยัะทางศาสนาคริสตซ่ึงไม่เช่ือและไวว้างใจเก่ียวกบัเรือนร่าง - ร่างกายของมนุษย์

เป็นส่ิงสกปรก หมกัหมม ท่ีไม่บริสุทธ์ิ) ว่า  เป็นตน้ตอหรือสาเหตุหลกัท่ีจะนอ้มนาํไปสู่ความเส่ือ

ทรามและความชัว่ร้ายของเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ และอาจเป็นมลูเหตุท่ีนาํไปสู่การก่ออาชญากรรม

ทางเพศได ้ 

ในบางคร้ัง ผลงานช้ินสาํคญัต่าง ๆ ทางศิลปะท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว

หรือแมแ้ต่ มนัจะมีนยัะท่ีสาํคญัทางศาสนาก็ตาม ก็อาจถกูหา้มโดยรัฐหรืออาํนาจศาลไม่ใหเ้ผยแพร่

ได ้ทั้งน้ีเพราะผลงานเหล่าน้ี ถกูพิจารณาว่า เป็นเร่ือง"โป๊" (ลามกอนาจาร) ภายใตส้มมุติฐานต่างๆท่ี

จะนาํไปสู่ความเส่ือมทรามของมนุษย ์แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือมาถึงปัจจุบนัสมมุติฐานต่างๆเหล่านั้น  

กลบัไดรั้บการทา้ทายบนพ้ืนฐานทางกฎหมายและวิทยาศาสตร์ อยา่งไรก็ตาม การผลิต  การเผยแพร่ 

หรือการครอบครองเก่ียวกบัวสัดุท่ีเก่ียวกบัเร่ือง"โป๊" บางทีอาจจะถกูฟ้องร้องดาํเนินคดีไดใ้นหลายๆ

ประเทศ ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัเร่ือง "ความลามกและอนาจาร" (obscenity)  

3. ส่ือลามก-อนาจาร และขอ้พิจารณาทางกฎหมาย 

ศพัทค์าํว่า"ลามก-อนาจาร" ( obscenity) โดยทัว่ไปแลว้ หมายถึงการล่วงละเมิดหรือ

กระทาํผดิต่อความรู้สึกของสาธารณชน ในเร่ืองของความบงัควรกบัธรรมเนียมปฏิบติั. ความสาํคญั

ทางสงัคมของมนัวางอยูใ่นประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการตรวจสอบ ( censorship) และขอ้บญัญติัทาง

กฎหมาย ผลงานใดก็ตาม ท่ีไดรั้บการระบุว่าลามก-อนาจาร  โดยทัว่ไปแลว้จะถกูกาํจดัหรือ

ปราบปรามเพ่ือไม่ใหมี้การกระทาํท่ีส่อไปในทางนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงพิมพห์รือโฆษณาท่ีมีการ

เปิดเผยทางเพศท่ีกระทาํออกมาอยา่งโจ่งแจง้ หรือมีเน้ือหาสาระหยาบคาย  
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"ความลามก-อนาจาร"นั้น ก็เหมือนกบั"ความงาม" กล่าวคือมนัอยูใ่นสายตาของผูดู้ ซ่ึง

พิสูจน์ใหเ้ห็นไดด้ว้ยพยานหลกัฐานต่าง ๆ โดยไม่อาจหลบเล่ียงได้  และ"ความลามก-อนาจาร"น้ียงั

เป็นเร่ืองท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกพึงพอใจดว้ย แต่ไม่นบัเป็นความพอใจอยา่งเดียวกบั"ความงาม" 

ในช่วงแรกของการกา้วเขา้สู่ยคุใหม่ ประเทศในยโุรปส่วนมากถือว่า ส่ือลามก-อนาจาร

เป็นอาชญากรรม และอาชญากรรมเก่ียวกบัการผลิตหรือการเผยแพร่วสัดุท่ีเป็นส่ือลามก-อนาจารท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติทางเพศ นบัเป็นปรากฏการณ์ท่ีค่อนขา้งพบเห็นไดท้ัว่ไปอนัหน่ึง ยกตวัอยา่ง

เช่น ในประเทศองักฤษ เม่ือเร่ิมกา้วเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่  ส่ือลามก-อนาจารจะถกูปราบปรามโดย

พวก Puritan (นิกายศาสนาท่ีเคร่งครัดเนน้ความบริสุทธ์ิ) การแสดงลามกหรืออนาจาร ตามโรงละคร

ต่างๆในช่วงคร่ึงแรกของคริสตศตวรรษท่ี 17 จะถกูหา้มและกาํจดั เพราะเหตุว่า  การกระทาํใดๆก็

ตามท่ีประพฤติออกมาหรือส่อไปในทางนั้น จะถือเป็นการกระทาํท่ีเป็นการต่อตา้นศาสนา หรือการ

กระทาํท่ีเป็นภยัต่อความสงบเลยทีเดียว  

แต่อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1727 ไดมี้การฟ้องร้องอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองลามก-อนาจาร

ข้ึนมาในศาลเร่ืองหน่ึง และมีการระบุว่า เร่ืองน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา แต่เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ือง

ทางโลก (ฆราวาส)  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ือส่ิงพิมพแ์ละการพิมพเ์ผยแพร่ในเร่ืองลามก-อนาจาร

หลงัจากนั้นเป็นตน้มา เร่ืองลามก-อนาจารจึงกลายเป็นท่ียอมรับในฐานะท่ีเป็นการกระทาํผดิท่ี

ฟ้องร้องกนัโดยกฎหมายจารีตประเพณีขององักฤษ  

ขอ้หา้มเก่ียวกบัเน้ือหาทางเพศ กลายมาเป็นบทบญัญติัในสหราชอาณาจกัรข้ึนมาเป็น

คร้ังแรก ดว้ยพระราชบญัญติัท่ีเรียกว่า Obscene Publications Act (พระราชบญัญติัการพิมพแ์ละการ

โฆษณาเก่ียวกบัส่ือลามก-อนาจาร) ในช่วงปี ค.ศ. 1857 อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติัฉบบัน้ี  มิไดมี้

การบรรจุนิยามความหมายเก่ียวกบัความลามก-อนาจารเอาไวอ้ยา่งชดัเจน  

สาํหรับนิยามของความลามก-อนาจาร จริงๆแลว้ เกิดข้ึนตามมาราวปี ค.ศ. 1868 ใน 

Regina v. Hickin ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเก่ียวกบัส่ือลามก-อนาจารต่าง ๆ โดยไดร้ะบุลงไปว่า  "เป็น

ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมทรามและความชัว่ร้ายต่อจิตใจของผูค้น ซ่ึงเปิดรับต่ออิทธิพลต่างๆอนัไม่

ถกูตอ้งทางศีลธรรม" ( deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral 

influences) 

ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ขอ้พิจารณาขา้งตน้น้ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นหลกัการหรือเคร่ืองมือใน

การตรวจสอบส่ือต่าง ๆ  โดยแยกเอาส่วนท่ีมีพฤติการอนัส่อเจตนาไปในทางนั้น ออกมาจากบริบท

ของเร่ืองราวทั้งหมด เช่น นาํเอาขอ้พิจารณาขา้งตน้มาใชต้ดัสินตอน ๆ หน่ึงของผลงานท่ีดึงออกมา

จากเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งหมด ทศันะอนัน้ีมีมาก่อนการออกกฎหมายต่อตา้นส่ือลามก-อนาจาร

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมตน้ข้ึนดว้ย the Comstock Law (กฎหมายเก่ียวกบัระเบียบอนัเคร่งครัด)
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ในปี ค.ศ.1873 ซ่ึงไดมี้การขยายความเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1895 ในพระราชบญัญติั Mail Act ท่ี

สาระสาํคญัก็คือ รูปแบบการฟ้องร้องของมนันั้น  หากกระทาํผดิจริงจะตอ้งมีการเสียค่าปรับและการ

จาํคุกบุคคลคนนั้น ท่ีมีการส่งหรือรับ"ส่ิงลามก-อนาจาร" อนักระตุน้กาํหนดั หรือ"ส่ิงพิมพโ์ฆษณาท่ี

เป็นเร่ืองลามก-อนาจาร"  

อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนเก่ียวกบันิยามความหมายต่างๆไดเ้กิดข้ึนตามมาอีก ซ่ึงได้

แสดงออกมาใหเ้ห็นในกรณีต่างๆท่ีเกิดข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกา จวบจนกระทัง่ช่วงมาถึงกลาง

คริสตศตวรรษ ท่ี 20 นิยามเก่ียวกบัความลามก-อนาจารของสหราชอาณาจกัร ใน Regina v. Hickin 

จึงค่อยไดรั้บการนาํมาประยกุตใ์ช ้

ในปี ค.ศ.1934 ใน U.S. One Book Entitled "Ulysses" ศาลอุทธรณ์ซ่ึงเปิดการพิจารณา

ในตาํบลหน่ึง ๆ เฉพาะเวลาท่ีมีผูพิ้พากษาเดินทางไปฟัง (a New York circuit court of appeals) ถือว่า

บรรทดัฐานเก่ียวกบัเร่ืองลามก-อนาจาร มิใช่เน้ือหาท่ีแยกออกมาโดดๆ อยา่งเช่น  พิจารณาเพียงแค่

ตอนใดตอนหน่ึงในหนงัสือ แต่ควรจะเป็น"การพิมพโ์ฆษณาอนัหน่ึงท่ีถกูหยบิมาพิจารณาพร้อมกนั

ทั้งหมด ท่ีมีผลกระทบหรือส่อไปในทางกระตุน้ตณัหา" ( libidinous effect - มีผลกระทบในเชิง

ก่อใหเ้กิดราคจริต)  

ในปี ค.ศ. 1957 ใน Roth v. U.S. ศาลสูงของสหรัฐไดมี้การลดหยอ่นพ้ืนฐานการนิยาม

ความหมายอนัน้ีลงเก่ียวกบัส่ิงลามก-อนาจาร แต่อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1966 ศาลสูงสหรัฐ ฯ ได้

วินิจฉยัช้ีขาดเก่ียวกบัหนงัสือเร่ือง Fanny Hill (ของ John Cleland - 1749) โดยประกาศออกมาว่า 

ผลงานช้ินใดก็ตาม ท่ีจะถกูถือว่าเป็นงานลามก-อนาจารก็ต่อเม่ือ ผลงานช้ินนั้น "โดยท่ีสุดแลว้  มนั

ปราศจากคุณค่าทางสงัคมใด ๆ ท่ีมาชดเชยกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า" ( utterly without redeeming social 

value) จะถือว่าผลงานนั้น เป็นส่ือลามก-อนาจาร  

ใน Miller v. California  (1973) ศาลไดล้ะท้ิงขอ้วินิจฉยัช้ีขาดในปี 1966 และได้

ประกาศว่า มนัจะไม่มีการต่อสูเ้พ่ือปกป้องผลงานช้ินหน่ึงช้ินใดท่ีมี"คุณค่าทางสงัคมท่ีมาชดเชยได้

บางอยา่ง" และเพราะฉะนั้น รัฐอาจหา้มการตีพิมพห์รือขายเก่ียวกบัผลงานต่าง  ๆ "ซ่ึงแสดงถึง

พฤติกรรมทางเพศในหนทางท่ีก่อใหเ้กิดความไม่พอใจหรือมีการล่วงละเมิดอยา่งชดัแจง้ และการ

ตีพิมพผ์ลงานนั้น เม่ือพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้  มนัไม่ไดมี้ความจริงจงัทางวรรณกรรม ทางศิลปะ 

คุณค่าทางการเมือง หรือทางดา้นวิทยาศาสตร์ใด ๆ" จะเห็นว่า แนวโนม้น้ีไดม้าเนน้ท่ีคุณค่าทาง

ศิลปะ การเมือง และวิทยาศาสตร์ โดยตดัเร่ืองการชดเชยลงไป  

ปัจจุบนั ยงัมีประเทศต่างๆอีกมากมายท่ีไดมี้การรับเอาการออกกฏหมายการสัง่หา้ม

วสัดุลามก - อนาจารมาใช้  ดงัเช่น พ้ืนฐานกฎหมายควบคุมซ่ึงผา่นมาทางกฎหมายเก่ียวกบั

อาชญากรรม แต่ในหลายๆประเทศกลบัมีวิธีปฏิบติัท่ีต่างออกไป  กล่าวคือมีการตระเตรียมกฎ
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ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการโดยขนบธรรมเนียมต่าง ๆ การบริการทางไปรษณีย ์กรรมการทอ้งถ่ิน

หรือกรรมการแห่งชาติ สาํหรับการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัภาพยนตร์หรือการแสดงบนเวทีต่าง  ๆ 

เท่าท่ีสาํรวจ ในทศวรรษท่ี  1990s มากกว่า 50 ประเทศไดมี้การรวมตวักนัเพ่ือทาํขอ้ตกลงร่วมกนั

ระหว่างชาติสาํหรับการควบคุมเก่ียวกบัการพิมพแ์ละการโฆษณาเผยแพร่ส่ือลามก-อนาจาร ท่ี

น่าสนใจ การประชุมอนัน้ีกระทาํข้ึนโดยปราศจากการใหนิ้ยามใด ๆ เก่ียวกบัส่ือลามก-อนาจาร

ออกมาอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีเพราะมนัเป็นท่ีตกลงกนัว่า การตีความเก่ียวกบัส่ือลามกนั้น  มนัเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขนบประเพณี วฒันธรรม และศาสนา  ซ่ึงมีความลกัลัน่แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

ดว้ยเหตุน้ี การใหนิ้ยามจึงความผดิแผกกนัไปในแต่ละประเทศ เช่นท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ ในโลก

อาหรับ กบัโลกตะวนัตก 

4. ส่ือลามก Online 

ภาพลามก อนาจาร ปัญหาท่ีไม่จบไปจากโลกมนุษย ์ไม่ว่าจะใชว้ิธีการใด ๆ  รณรงค์

ต่อตา้น ไม่ใหเ้ผยแพร่ภาพ ก็ยงัมีการกระทาํกนัอยา่งไม่หยดุน่ิง  เป็นเพราะผูก้ระทาํความผดิใช้

จุดอ่อน ความเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีความอยากรู้อยากเห็น กระตุน้จิตใตส้าํนึกของแต่ละบุคคล

ดว้ยภาพ และกิจกรรมย ัว่ยวน  ทาํใหช้ายหญิงตอ้งตอบสนองกบัส่ิงเหล่าน้ีไม่มากก็นอ้ย และความ

อยากรู้อยากเห็นอยากลองจึงทาํใหเ้กิดผลประโยชน์นานาประการ 

 

5. ช่องทางการเผยแพร่ ภาพลามก กิจกรรม และพฤติกรรมต่าง  ๆสามารถมาถึง 

ตวัเยาวชน 

1.มาจากการแสดงออกของผูป้กครองหรือญาติพ่ีนอ้งใกลต้วั 

2.มาจากส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนงัสือ วีดีโอ ซีดี อินเทอร์เน็ต 

3.มาจากการบอกเล่าประสบการณ์ของเพ่ือน  ๆท่ีอยูใ่นสงัคมเดียวกนัใน 

เวลานั้น 

ภาพและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงเยาวชนไดทุ้กทาง หากไม่ระมดัระวงัหรือป้องกนั  

โดยเฉพาะส่ือต่าง ๆ นบัเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงตวัเยาวชนไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก  ส่ือมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 

หากนาํไปเผยแพร่ส่ิงดีก็จะเกิดประโยชน์แต่ถา้นาํไปเผยแพร่เพ่ือก่อประโยชน์ส่วนตวัโดยไม่

คาํนึงถึงผลเสียของสงัคมก็จะเป็นปัญหาท่ีตอ้งตามแกไ้ขกนัอยา่งไม่จบส้ิน 

อินเทอร์เนต เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลู  ภาพลามกอนาจารเหล่าน้ีไดง่้ายมากกว่าส่ือ

อ่ืน ไม่ตอ้งหาซ้ือ มีความหลากหลาย มีกิจกรรมสมาชิกโตต้อบข่าวสาร ทาํใหเ้กิดการติดตาม รวมไป

ถึงอนัตรายท่ีบางเวบไซตมี์ขอ้มลูชกันาํใหท้าํในส่ิงท่ีทาํลายวฒันธรรมโดยไม่รู้ตวั หรือปลกูฝัง

ค่านิยมเร่ืองเพศอยา่งหมกมุ่น มาตรการป้องกนับุตรหลานและเยาวชนจึงตอ้งไล่ตามกนัอยา่งหา้ม
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ลดละ ส่ิงท่ีพ่ึงตนเองไดดี้ท่ีสุดคือการใหค้าํแนะนาํ และขั้นต่อไปคือการรวมตวักนัเพ่ือผลกัดนัให้

ออกขอ้บงัคบั หรือกฎระเบียบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระทาํความผดิลอยนวลอยูไ่ด ้

 

6. ภาพโป๊ไม่ดีอยา่งไร  

ภาพลามกคือส่ิงย ัว่ย ุกระตุน้ทาํใหอ้ยากรู้อยากเห็น อยากลอง  เม่ือไดย้า่งกา้วเขา้ไปแลว้

จะเกิดความตอ้งการตอบสนองทางอารมณ์ หากมีความเขา้ใจ  มีวิจารณญาณ สมควรแก่เวลา และมี

ความพร้อม สามารถรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาก็จะควบคุมได ้ 

ความเป็นจริงแลว้เร่ืองเพศเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ซ่ึงถึงว่าเป็นส่ิงท่ีทุกคนมีสิทธิ 

ไดส้มัผสั แต่ถา้ขาดความรู้ ความเขา้ใจ  หรือยงัไม่สมควรแก่เวลาท่ีจะรับรู้ ก็จะทาํใหเ้กิดผลเสียท่ีไม่

พึงประสงคไ์ด ้ 

ดงันั้นเยาวชนควรทาํความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจ และศึกษาผล 

ของการกระทาํท่ีจะเกิดข้ึนว่าจะมีผลดีผลเสียอยา่งไรบา้ง 

1. คุณค่าความเป็นตวัเองลดลงเกิดความทรงจาํท่ีไม่ดี  

2. ปัญหาความไม่พร้อมเกิดขอ้ผดิพลาดไม่พร้อมท่ีจะรับผดิชอบปัญหาท่ีเกิดข้ึน

(ตั้งครรภ)์ 

3. โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธห์รือนาํไปสู่ยาเสพติด 

4. หมกมุ่นกบัค่านิยมเร่ือง Sex ท่ีไดรั้บการซึมซบั ลืมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 

5. สร้างปัญหาความเดือนร้อนใหก้บัผูอ่ื้นเพ่ือตอบสนองเร่ือง Sex ใหก้บัตนเอง 

6. เกิดปัญหาอาชญากรรมในกรณีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได ้(ข่มขืน) 

ก่อนท่ีเยาวชนจะกา้วด่ิงลงไปสู่ปัญหา ผูป้กครอง ครู รุ่นพ่ี และผูมี้หนา้ท่ีดูแลเยาวชน 

ควรใหเ้หตุผล ใหค้าํปรึกษา  ใหค้าํช้ีนาํกบัเยาวชนอยา่งถกูตอ้ง เพ่ือสร้างความเขา้ใจว่าเหตุใดจึงไม่

สมควรเขา้ชมเวบลามก หากยงัไม่ถึงเวลา 

 

7. สถานการณ์ส่ือสามก ภยัคุกคามเด็ก 

ส่ือเร่ืองเพศมีปรากฏในสงัคมมาเน่ินนาน แต่ถกูจาํกดัใหมี้และใหใ้ชป้ระโยชน์เฉพาะ

กลุ่มคนเช่น คู่สามีภรรยา และเป็นท่ียอมรับกนัว่าผูท่ี้จะสามารถเสพส่ือเหล่าน้ีตอ้งเป็นผูใ้หญ่มีวุฒิ

ภาวะ มีความคิดกลัน่กรองในการบริโภคส่ือเหล่านั้นอยา่งมีวิจารณญาณ  แต่ในปัจจุบนักลบั

กลายเป็นว่าส่ือเหล่าน้ีถกูผลิตออกมาหลากหลายแพร่กระจายไปทัว่ทุกหวัระแหง ทุกคน (รวมทั้ง

เด็ก ๆ  ) สามารถเขา้ถึงส่ือลามกไดง่้าย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอินเทอร์เนต การควบคุมก็เป็นไปอยา่ง
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เช่ืองชา้ไม่ทนักบัการเติบโตของธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือลามก ซํ้าร้ายธุรกิจเหล่าน้ียงัตกัตวง

ผลประโยชน์จากเด็ก ๆ มองเด็กเป็นเหยือ่ทั้งในแง่เป็นลกูคา้บริโภคส่ือลามก พบเด็กเป็นผูถ้กูกระทาํ

อยูใ่นส่ือลามก รวมไปถึงการชกัชวนใหเ้ขา้สู่การคา้ประเวณีกฎหมายท่ีมีบทลงโทษผู ้ประกอบการ 

“ส่ือลามก” ก็มีอยู ่เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 จาํคุกได ้3 ปี ปรับไม่เกิน 3 พนับาทแต่ดู

เหมือนไม่สามารถจดัการกบัธุรกิจส่ือลามก ซ่ึงมีเมด็เงินหมุนเวียนมากมายมหาศาล ปัญหาทางเพศ

ของเด็กก็ยิง่ทวีความซบัซอ้นข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งการมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร  การตั้งครรภใ์นวยัเรียน 

ค่านิยมของเด็กวยัรุ่นเร่ืองก๊ิกหรือแข่งขนัการสะสมคู่นอน เด็ก ๆ กระโจนเขา้สู่วงัวนของการขาย

ประเวณีตามมาดว้ยปัญหาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ สถิติผูป่้วยโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กวยัรุ่นเพ่ิมมาก

ข้ึน การทาํแทง้ ฯลฯ  ความกงัวลใจของสงัคมท่ีมีต่อสถานการณ์ “ส่ือลามก” เร่ิมก่อตวัข้ึนเร่ือย ๆ ถา้

ดูจากรายงานประจาํปีเร่ือง “สุขภาพคนไทย“ โดยสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ม.มหิดล ภายใต้

การสนบัสนุนจากสสส. ไดค้ดัเลือกสถานการณ์เด่นท่ีประชาชนทัว่ประเทศเห็นว่ามีผลกระทบต่อ

สุขภาพของคนไทยในปี 2547 พบว่ามีทั้งส้ินจาํนวน 37 สถานการณ์ และมี 3 สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบั

เร่ืองเพศ คือ  เร่ืองส่ือลามก (เร่ืองโป๊ วีดีโอ เพลง เวป็ไซท ์การ์ตูน จอมือถือ หนงัแผน่  และเวป็แคม 

เพศศึกษากบัปัญหาเซ็กซเ์อ้ืออาทร และเซ็กซเ์พ่ือการซ้ือขาย ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและผูห้ญิง

ผูห้ญิง (ข่าวสด ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 5101 วนัท่ี 16 พ.ย. 2547) 

 

8. ความหมายของส่ือลามกอนาจาร 

1. ส่ือลามกอนาจาร หมายถึง 

“ส่ือลามกอนาจาร” เม่ือพิจารณาตามตวับทกฎหมายและแนวคาํพิพากษาศาลฎีกา 

หมายถึง ส่ิงท่ีผูพ้บเห็นแลว้มีความรู้สึกน่าอุจาดบดัสี น่าอบัอาย  เป็นส่ือท่ีแสดงออกในรูปของภาพ

เปลือยมนุษย ์ภาพอวยัวะเพศทั้งหญิงและชาย  หรือภาพการร่วมเพศ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้พ้บ

เห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพพิมพ ์ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ 

ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ หรือส่ิงอ่ืนใดก็ตาม  

หากมีลกัษณะและจุดประสงคด์งักล่าว ลว้นเป็นส่ือลามกทั้งส้ิน (ธนะชยั ผดุงธิติ ส่ือลามกกบั

ผูก้ระทาํความผดิทางเพศ 2545) 

2. ส่ือลามกตอ้งหา้ม 

ส่ือลามกเขา้ข่ายร้ายแรงตอ้งหา้มท่ีสงัคมไม่อาจยอมรับใหมี้การเผยแพร่ เพราะ

ก่อใหเ้กิดภยัต่อสงัคมได ้คือ มีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี ปรากฏอยูใ่นลกัษณะถกูละเมิดทางเพศแสดงถึง

การมีเพศสมัพนัธข์องคนในครอบครัว เช่น  พ่อกบัลกูสาว เพราะเป็นการนาํไปสู่ความเขา้ใจท่ีไม่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ถกูตอ้งในเชิงจิตวิทยาเร่ืองบทบาทและความสมัพนัธร์ะหว่างคนในครอบครัว หากเด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้

ยอ่มตอ้งเกิดความสบัสนและมีทศันคติเร่ืองเพศท่ีเบ่ียงเบน แสดงถึงการมีเพศสมัพนัธแ์บบวิตถาร 

เป็นรูปแบบท่ีเกินมาตรฐานของการมีชีวิตทางเพศแบบปกติ เช่น สวิงก้ิง  การร่วมเพศกบัสตัว ์เวป็

ไซตท่ี์ใชชุ้ดชั้นในเป็นส่ิงเร้าหรือกระตุน้อารมณ์ทางเพศ เพราะมกัเป็นเร่ืองราวจากจินตนาการ เกิน

ความจริง เด็ก ๆ  ยงัไม่มีวิจารณญาณและอ่อนดอ้ยประสบการณ์ทางเพศ อาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ  

ไดม้าจากการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เช่น รูปภาพท่ีไดม้าจากการแอบถ่าย การแอบดู  เป็นการสร้างให้

เด็กเกิดความเคยชินต่อการล่วงละเมิดสิทธิผูอ่ื้น และอาจกระตุน้ใหเ้ด็กอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมมากข้ึน

อีก เป็นวตัถุอุปกรณ์ทางเพศท่ีไม่จาํเป็นสาํหรับการใชชี้วิตแบบปกติ สินคา้ในร้านเซ็กซช์อปบาง

ชนิดจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งรู้เท่าทนั เช่น สารชะลอการหลัง่  ใชก้บัผูป่้วยท่ีมีปัญหาเร่ืองการหลัง่เร็ว

ผดิปกติ ประเด็นคือสาํหรับคนปกติไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการหลัง่นาน แต่เด็กอาจเขา้ใจผดิว่าการ

หลัง่นานเป็นเร่ืองดี ส่ือชนิดน้ีสามารถเผยแพร่ไดแ้ต่ตอ้งจาํกดัไม่ใหเ้ด็กเขา้ถึง เด็ก ๆ เสพ “ ส่ือลามก

อนาจาร” ไดจ้ากท่ีไหนอยา่งไร จากงานวิจยั “ส่ือลามกกบัเด็กไทย” ของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั โดยเก็บขอ้มลูจากเด็กประถมปลาย ( 4-6) เด็กมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า   เด็ก

ส่วนใหญ่เร่ิมเสพส่ือลามกตั้งแต่ประถม 6 (ชาย 18.3% หญิง 14.3%) และมีเด็กบางคนเร่ิมตั้งแต่

อนุบาล 1 (ชาย 0.32% หญิง 0.51%) โดยระบุว่าดูจากทา้ยวีดีโอการ์ตูนท่ีพ่อเปิดใหดู้ เด็กมากกว่า 

50% รู้จกัและเสพส่ือลามกจากเพ่ือน เช่น ใครมีวีดีโอโป๊จะเอามาใหเ้พ่ือนๆเวียนกนัดู  สถานท่ีท่ีเด็ก

ส่วนใหญ่นิยมเสพส่ือลามกท่ีหอ้งส่วนตวั รองลงมาคือท่ีบา้นเพ่ือน  และโรงเรียน ประเภทของส่ือ

ลามกท่ีเด็กชายชอบคือ วีซีดี หนงัสือและอินเทอร์เนต  ส่วนเด็กหญิงนิยมการ์ตูนมากท่ีสุด รองลงมา

คือหนงัสือและวีซีดี ทั้งน้ี  ทั้งชายและหญิงเห็นตรงกนัว่าวีซีดีและอินเทอร์เนตเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย

ท่ีสุด 

 

 

 

 

3. ส่ือลามกยอดนิยมของเด็ก 

หนงัสือการ์ตูนเป็นของคู่กบัเด็กมาแต่ไหนแต่ไร แต่การ์ตูนเด๋ียวน้ีกลบัมีเน้ือหาเร่ือง

เพศท่ีไม่เหมาะสาํหรับเด็ก ๆ  มีภาพโป๊เปลือยและการร่วมเพศ ซํ้าร้ายกว่านั้นคือมีความลามก

อนาจารรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น เซ็กซว์ิตถาร (คนกบัสตัว)์ เด็กข่มขืนเด็ก เด็กข่มขืนครู ฯลฯ ราคา

ไม่แพง เล่มละ 35 บาท ยิง่ถา้เป็นหนงัสือมือสองก็จะถกูลงไปอีก เด็กๆหาซ้ือไดง่้าย จากรายการ 

“ถอดรหสั” ตอน “โป๊มั้ยนอ้ง” ออกอากาศวนัท่ี 7 ม.ค. 2548 สาํรวจพบร้านขายการ์ตูนลามกหนา้
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โรงเรียนดงั ๆ ในกรุงเทพหลายแห่ง  เม่ือถึงเวลาเลิกเรียนจะมีนกัเรียนเขา้มาเลือกซ้ืออยา่งขวกัไขว ่

โดยมีเจา้ของร้านคอยแนะนาํสินคา้ตลอดเวลา นอกจากน้ีตามแผงหนงัสือทัว่ไปก็จะมีการ์ตูนลามก

ปะปนอยู ่ การ์ตูนลามกจะมีหนา้ปกเหมือนการ์ตูนธรรมดาจนพ่อแม่ไม่สงัเกต แต่คนท่ีอ่านหนงัสือ

พวกน้ีจะดูออก 

วีซีดีโป๊ แผน่วีซีดีโป๊มีราคาถกู ( 20-30 บาท) และวางขายแพร่หลาย ในหา้ง แผงลอย 

ตลาดนดั ป้ายรถเมล์  สามารถอดักอปป้ีแจกจ่ายใหก้นัได ้เพียงแค่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอุปกรณ์

ไรทซี์ดี กลอ้งถ่ายภาพวีดีโอมีใชก้นัแพร่หลาย และเป็นท่ีมาของวีซีดีโป๊ท่ีอาจตั้งใจถ่ายหรือถกูแอบ

ถ่ายก็ตาม เช่น  เหตุการณ์วีซีดีไฮโซอ้ือฉาวเม่ือไม่นานมาน้ี หนงัแผน่มีตน้ทุนการผลิตตํ่า กาํไรงาม  

ทาํใหธุ้รกิจผลิตหนงัแผน่ท่ีเนน้เร่ืองกามารมณ์วาบหวิวหรือขายเรือนร่างเติบโตมาก ภาครัฐควบคุม

ไม่ทัว่ถึง และในปัจจุบนัยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัถึงมาตรการควบคุม  อินเทอร์เนต เป็นแหล่งเสพส่ือ

ลามกท่ีสะดวกมากท่ีสุด พ่อแม่มกัปล่อยใหเ้ด็กใชเ้วลากบัการอยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่

ติดตามดูว่าเด็กทาํอะไร และมีหลายบา้นท่ีมกัจะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้น 

หอ้งนอนส่วนตวั  จากการสาํรวจจาํนวนเวป็ไซดท่ี์เก่ียวกบัเวป็ลามก พบว่ามีมากกว่า 

106 ลา้นเวป็ จาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เนตในไทย  กลุ่มท่ีมีอตัราการเติบโตสูงสุดคือ กลุ่มเด็กอายตุ ํ่ากว่า 

20 ปี ผลสาํรวจในต่างประเทศ ระบุว่า 1 ใน 5 ของเด็กท่ีเล่นแชทรูม (หอ้งสนทนา) เคยถกูชกัชวนให้

มีเพศสมัพนัธ ์25% ของเด็กท่ีถกูชกัชวนใหมี้เพศสมัพนัธ ์กลา้บอกพ่อแม่9 ใน 10 ของเด็กอาย ุ9-16 

ปี เคยดูส่ือลามกในอินเทอร์เนตช่ือท่ีน่าจะปลอดภยัสาํหรับเด็กในการคน้หาดว้ย search engine กลบั

นาํไปสู่เวป็ไซตล์ามก เช่น Disney , Action man , Barbie , Pokemon , Alice , My Little Pony  

(ธนะชยั ผดุงธิติ  2545) 

           

 

 

9. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

นางสาวทยาพร   ร่มโพธ์ิ  2(2551)2 2เร่ือง การศึกษา2พฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนต ของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุทิศ (จนัทาบอนุสรณ์)  ปีการศึกษา 2551

ประชากร คือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 365 คน 

พบว่าว่า พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2551 ในส่วนของสถานท่ีท่ีนกัเรียนใชบ้ริการอินเทอร์เนตพบว่า นกัเรียนใชบ้ริการอิน

เทอร์เนตท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 แสดงว่า

นกัเรียนมีพฤติกรรมการใชบ้ริการอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  ในส่วนของ 2ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนใชบ้ริการ
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อินเทอร์เนตของโรงเรียน พบว่านกัเรียนใชบ้ริการอินเทอร์เนตในชัว่โมงเรียนคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 

2มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 แสดงว่านกัเรียนมีพฤติกรรมการใช้

บริการอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  ในส่วนของบริการทางอินเทอร์เนตท่ีนกัเรียนนิยมใช ้พบว่า นกัเรียน

ใชบ้ริการคน้หาขอ้มลูมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 รองลงมา

คือ เกมส์ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.17 แสดงว่านกัเรียนมี

พฤติกรรมการใชบ้ริการอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก 

พนัธศ์กัด์ิ ศิริรัชตพงษ ์( 2550) ผลสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เนต พบว่า  เด็กอายตุ ํ่า

กว่า 20 ปี ยงัเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีนิยมกิจกรรมออนไลน์สุดฮิตในยคุน้ี  ทั้งการสนทนาออนไลน์ การ

เล่นเกม การอ่านหรือเขียนบลอ็ก และเวป็บอร์ดมากกว่ากลุ่มอายอ่ืุน  ๆ ขณะท่ีสดัส่วนของกลุ่มผูใ้ช้

อินเทอร์เนตมากท่ีสุด ยงัอยูใ่นระดบัอายตุั้ง แต่ 20-25 ปี เฉล่ีย 19.9% รองลงมา คือระดบัอาย ุ26-30 

ปี เฉล่ีย 18.5% และกลุ่มอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี เฉล่ีย 16.5% อยา่งไรก็ตาม ผลสาํรวจคร้ังน้ี เป็นการสาํรวจ

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 28,582 คน ซ่ึงกลุ่มอายท่ีุเขา้มาตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัอายตุั้ง 

แต่ 20-30 ปี ทาํใหกิ้จกรรมท่ีทาํบนอินเทอร์เนตมากท่ีสุดของคนกลุ่มน้ี อนัดบั 1 ยงัเป็นการสืบคน้

ขอ้มลู เฉล่ีย 22.9% รองลงมาเป็นอีเมล ์20.5%  การสาํรวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เนตปีน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมตอบ

แบบสอบถามประจาํปีน้ี ทั้งหมด  28,582 คน และมีคาํถามพิเศษถึงการใชบ้ริการเน้ือหาดิจิทลับน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (mobile content) ซ่ึงปรากฏว่ามีเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์

เนตท่ีแตกต่างจากปีก่อนๆ คือ การซ้ือสินคา้  และบริการบนอินเทอร์เนต กลายเป็นเร่ืองของการ

ดาวน์โหลดเพลงออนไลน ์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมในอตัราท่ีสูงเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน ขณะท่ี การสัง่จอง

บริการต่างๆ ผา่นอินเทอร์เนต เช่น ตัว๋ภาพยนตร์ โรงแรม ยงัคงไดรั้บความนิยมค่อนขา้งสูง  สาํหรับ

เหตุผลของผูท่ี้ตอบว่า ไม่ซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เนต พบว่า  การไม่ไวใ้จผูข้าย และการไม่สามารถจบั

ตอ้งสินคา้ท่ีขายผา่นอินเทอร์เนต เป็นเหตุผลหลกั  ซ่ึงมีอตัราการตอบเท่ากนั คิดเป็น 58.5% ต่างจาก

ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงระบุว่าไม่ไวใ้จผูข้ายเป็นหลกั ประมาณ 63.6% ดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตใน

ช่วงเวลาต่างๆ ผูต้อบระบุว่า ใชอิ้นเทอร์เนตจากบา้นมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ท่ีทาํงาน  และ

สถานศึกษา ตามลาํดบั โดยช่วงเวลาท่ีใชม้ากท่ีสุดอยูใ่นช่วงเวลา 20.01-24.00 น. อยา่งไรก็ตาม ผล

สาํรวจถึงปัญหาท่ีพบจากการใชอิ้นเทอร์เนตปีน้ี พบว่า ปัญหาการมีแหล่งย ัว่ยทุางเพศ  โดยใชอิ้น

เทอร์เนตเป็นส่ือ ไดรั้บความสาํคญัเพ่ิมข้ึนเป็นอนัดบั 3 แทนท่ีปัญหาอีเมลข์ยะ ส่วนปัญหา 2 อนัดบั

แรก ยงัคงเป็นเร่ืองไวรัส  และความล่าชา้ในการรับส่งขอ้มลู ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ประมาณ 36.8% เห็นว่า ประเด็นทางดา้นอินเทอร์เนตท่ีควรไดรั้บการพิจารณาเป็นลาํดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ 

เร่ืองไวรัส และการรักษาความมัน่คงของเครือข่าย ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีพบจากการใชอิ้น

เทอร์เนต ทั้งน้ี อตัราการขยายตวัของอินเทอร์เนตบรอดแบนดปี์ 2550 มีการเติบโตข้ึนถึง 36.8% 
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ขณะท่ีการเช่ือมต่อแบบไดอลัอพั ลดลงเหลือเพียง 14% ทาํใหป้ริมาณการใชค้อมพิวเตอร์ประเภท

พกพา (โนต้บุ๊ค) และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทสมาร์ทโฟน มีอตัราการใชเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ยงัส่งผลใหมี้การพฒันาเน้ือหาดิจิทลับนมือถือ ทั้งในรูปของ เสียง ภาพ ขอ้ความ  รวมถึง

การส่ือสารขอ้มลูต่างๆ เช่น ดาวน์โหลด โลโก ้ริงโทน เกม เพลงตามความตอ้งการ  (มิวสิค ออน ดี

มานด)์ หรือแมก้ระทัง่การดูรายการโทรทศัน์ผา่นมือถือ (ทีวี ออน  ดีมานด)์ ปัจจยัขา้งตน้ กระตุน้

ยอดใชง้านอินเทอร์เนตในไทยใหข้ยายตวัข้ึน โดยมีจาํนวนผูใ้ชท้ัว่ประเทศเพ่ิมเป็น 13 ลา้นคน จาก

ปีท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบั 11-12 ลา้นคน โดยมีการประเมินว่า อตัราการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในปีน้ี คิด

เป็นสดัส่วน 69% ของจาํนวนประชากร ขณะท่ีปี 2549 มีประมาณ 61% ขณะท่ีมลูค่าตลาดส่ือสาร

รวมทั้งเสียง และบริการขอ้มลู (นอนวอยซ)์ จะอยูร่าวๆ 387,137 ลา้นบาท โดยเฉพาะตลาดบริการ

ส่ือสารนอนวอยซจ์ะอยูใ่นระดบั 44,306 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี  2549 ท่ีอยูใ่นระดบั 37,270 ลา้น

บาท ในส่วนของบริการเน้ือหาดิจิทลับนมือถือ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการมากท่ีสุด คือการ

รับส่งขอ้ความ (เอสเอม็เอส) ประมาณ  62.6% รองลงมา ไดแ้ก่ การเล่นเกมบนมือถือ การดาวน์

โหลดภาพ และริงโทน  โดยเพศหญิงมีแนวโนม้ใชบ้ริการมากกว่าเพศชาย และผูท่ี้เคยใชบ้ริการ

ส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอาย ุ 26-30 ปี ทั้งน้ี เพศชายใชบ้ริการท่องเวป็ไซตผ์า่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

มากกว่าเพศหญิง ส่วนบริการท่ีไม่รู้จกัมากท่ีสุด คือ การดูขอ้มลูหุน้ และการลงทุนทางธุรกิจ  

อยา่งไรก็ตาม การสาํรวจแนวโนม้การใชบ้ริการเน้ือหาดิจิทลับนมือถือ พบว่า  ประเภทของบริการท่ี

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เนตไม่เคยใช ้แต่ใหค้วามสนใจมากท่ีสุด คือ  การชาํระค่าบริการต่าง ๆ คิดเป็นสดัส่วน 

22.4% และการรับชมทีวี/เคเบิลทีวีบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 39.4% โดยปัจจยัหลกัท่ีทาํใหส้นใจใช้

บริการคือ ความสะดวกในการใชบ้ริการ ความแปลกใหม่ทนัสมยั และการเลือกชม  และฟังรายการ

ยอ้นหลงัได ้สาํหรับปัญหาของการใชบ้ริการเน้ือหาดิจิทลับนมือถือ พบว่า ปัญหาหลกัคือความล่าชา้

ของการรับส่งขอ้มลู ค่าบริการแพงกว่าวิธีอ่ืน และปัญหาการเช่ือมต่อกบัเครือข่าย เช่น หลุดง่าย เป็น

ตน้  สาํหรับแนวโนม้การใชอิ้นเทอร์เนตในปี 2551 นั้น การขยายตวัของการบริโภคบริการหลอม

รวมส่ือ โดยเฉพาะส่ือบนัเทิงผา่นอินเทอร์เนตความเร็วสูง จะยงัคงมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ือง  

สุนิสา มาณพ (2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ

ใชอิ้นเทอร์เนตตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ใชบ้ริการอินเทอร์เนตท่ีบา้น / ท่ีพกัอาศยั โดยใช ้3-4 คร้ัง / สปัดาห์ 

แต่ละคร้ังจะใชเ้วลา 1 - 2 ชัว่โมงในช่วงเวลากลางคืนก่อนเท่ียงคืน และใชด้า้นการศึกษาเพ่ือการ

ลงทะเบียนผา่นอินเทอร์เนต ในดา้นบนัเทิงจะใชเ้พ่ือการดูหนงัฟังเพลงมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังาน

ของนอ้งนุช ศกัดินาเกียรติกุล (2547) ท่ีทาํงานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้

งานอินเทอร์เนตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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พบว่าพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เนตของนกัศึกษา ส่วนใหญ่ใชเ้พ่ือคน้หาขอ้มลู สถานท่ีใชง้าน

อินเทอร์เนต คือ ท่ีบา้นระยะเวลาการใชง้านอินเทอร์เนตในแต่ละคร้ัง คือ 1 - 2ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีใช้

งานอินเทอร์เนต คือ 20.00 น.ถึง 24.00น. ประเภทเวป็ไซตท่ี์ใชง้านมากท่ีสุด คือ ประเภทบนัเทิง

เป้าหมายหลกัในการใชง้านอินเทอร์เนต คือ คน้หาขอ้มลูข่าวสารสอดคลอ้งกบั สิริพร สุทธิพร

มณีวฒัน ์ (2545) ทาํงานวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา 

ศนูยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พบว่า นกัศึกษาส่วนมากมีจาํนวนเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต

ระหว่าง 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงไดผ้ลการวิจยัสอดคลอ้งกบั เรืองยศ ใจวงั (2547) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการ

ใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า นกัศึกษา

วิทยาลยันอร์ท - เชียงใหม่ใชอิ้นเทอร์เนตท่ีบา้นมากท่ีสุด  และระยะเวลาต่อคร้ังในการใช ้ คือ 1 - 2 

ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีใชง้านอินเทอร์เนต คือ 18.00 น. ถึง 24.00 น. วตัถุประสงคใ์นการใชเ้พ่ือ

การศึกษาคน้ควา้เอกสารการเรียนหรือรายงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.1 ใชเ้พ่ือการติดต่อส่ือสาร

ในการส่งอีเมลม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 ใชเ้พ่ือความบนัเทิงในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจ

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ97.6 ใชเ้พ่ือการคน้ควา้นวตักรรมในการดาวน์โหลดซอฟต-์แวร์มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 79.4 และใชเ้พ่ือการทาํธุรกิจในการเลือกชมสินคา้ท่ีตนเองสนใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 83.3 เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ ครองใจ ชยัสมบติั (2546) ทาํวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้น

เทอร์เนตในทางท่ีผดิของวยัรุ่น โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

วิทยาเขตเชียงราย พบว่า นกัศึกษามีระยะเวลาในการเล่นอินเทอร์เนตไม่เกิน 3 ชัว่โมงต่อคร้ังแต่

สถานท่ีท่ีใชเ้ล่นบ่อยท่ีสุด คือ สถานศึกษา 

ปราณี  เอ่ียมละออภกัดี ( 2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชอิ้น

เทอร์เนตของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัเชิงเหตุ

ของพฤติกรรมผูว้ิจยั กาํหนดสมมติฐานการศึกษา 4 ขอ้ ดงัน้ี  

1.iนกัศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา สาขาท่ีกาํลงัศึกษา จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีใชอิ้นเทอร์เนตและรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน

แตกต่างกนั มีกิจกรรมการใชง้านอินเทอร์เนตแตกต่างกนั  

2.iนกัศึกษามีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง   และมีความ

ถนดัทางคอมพิวเตอร์สูง มีกิจกรรมการใชง้านอินเทอร์เนตมากกว่านกัศึกษาท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนตํ่ามีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิตํ่าและมีความถนดัทางคอมพิวเตอร์ตํ่ากว่า  

3.iนกัศึกษามีทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาสูง มีคอมพิวเตอร์เป็นของ

ตนเองและมีความสะดวกในการใชง้านอินเทอร์เนตสูง มีความถ่ีในการใชง้านอินเทอร์เนตมากกว่า
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นกัศึกษาท่ีมีทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาตํ่า ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง และ

มีความสะดวกในการ ใชง้านอินเทอร์เนตตํ่า  

4.iปัจจยัจิตลกัษณะและปัจจยัสถานการณ์เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการใช้

งานอินเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรอบแนวคิดใน

การศึกษามีดงัน้ี ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา และ 

สาขาท่ีกาํลงัศึกษา  

5. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  

6. จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีใชอิ้นเทอร์เนต  

7. รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน  

ปัจจยัเชิงเหตุของพฤติกรรมประกอบดว้ย 1. ปัจจยัสถานการณ์ ไดแ้ก่ 1.1 

สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา 1.2 การมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 1.3 ความสะดวกในการ

ใชอิ้นเทอร์เนต 2 .ปัจจยัจิตลกัษณะไดแ้ก่ 2.1แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 2.2 ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

2.3 ความถนดัทางคอมพิวเตอร์ ตวัแปรตามประกอบดว้ยพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต ไดแ้ก่ 1. 

กิจกรรมท่ีใชง้าน 2.ความถ่ีในการใชง้านและกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 400 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) กาํหนดจากสดัส่วนของนกัศึกษาในแต่ละสาขา

และแต่ละชั้นปี การเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายตวัแปร

และสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบไคสแควร์และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple 

Regression) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถนดัปานกลางในเร่ืองการใชง้าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเร่ืองความรู้ความชาํนาญเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การใชง้านอินเทอร์

เนตในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในระดบัมาก 

ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาในระดบัปานกลางส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้

อินเทอร์เนต 2 – 3 ปี ใชอิ้นเทอร์เนตของท่ีบา้นหรือสถานศึกษาเพ่ือคน้หาขอ้มลู ชมสินคา้ ระยะเวลา

การใชโ้ดยเฉล่ีย 1 ชัว่โมง นอ้ยกว่า 3 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. (หวัคํ่าถึงดึก) โดยส่วน

ใหญ่ใชอิ้นเทอร์เนตในวนัเสาร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุชั้นปี สาขาวิชา และรายไดต่้อเดือนของ

ครอบครัวแตกต่างกนั มีกิจกรรมใชง้านอินเทอร์เนตแตกต่างกนั ความถนดัทางคอมพิวเตอร์เป็นตวั

แปรท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกบัการใชอิ้นเทอร์เนตในกิจกรรม e-mail ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และความถนดัทางคอมพิวเตอร์เป็นตวัแปรท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัการใช้

อินเทอร์เนตในการคน้หาขอ้มลู ความถนดัทางคอมพิวเตอร์เป็นตวัแปรท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกนั

กบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) พบว่า สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาไม่เป็นตวั
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แปรท่ีมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา ความสะดวกในการใชง้าน

คอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา 

วอนชนก ไชยสุนทร (2546) พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรี ใน

สาขาวิชาดา้นคอมพิวเตอร์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัสามารถแบ่งได้

ดงัน้ี 1.ดา้นวตัถุประสงคข์องการใชอิ้นเทอร์เนต 1.1 นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือ

การศึกษาตามหลกัสูตร ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.47) โดยพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ  การลงทะเบียนเรียนผา่นทางเวป็เพจของสถาบนัฯ,การรับข่าวสารจากทาง

สถานศึกษา และการคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือทาํกิจกรรมหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบั ส่วน

พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การติดต่ออาจารยผ์ูส้อนนอกเวลาเรียน 1.2 นกัศึกษามีพฤติกรรมการ

ใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือการศึกษานอกหลกัสูตร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.37) โดย

พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีสนใจ,การรับ

ขอ้มลูจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหลกั (Download) เช่น โปรแกรมท่ีตอ้งการเพ่ือนาํมาศึกษาและทดลอง

ใชง้าน และการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารหรือความคิดเห็น ตามลาํดบั  ส่วนพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด คือ  การทดลองฝึกอาชีพหรือหางานอดิเรกเพ่ิมเติมและการฝึกสร้างเวป็เพจหรือพฒันาบริการ

ทางอินเทอร์เนตชนิดอ่ืนๆเช่นกระดานข่าว 1.3 นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือความ

บนัเทิงและความสนุกสนาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.28) โดยพฤติกรรมท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การโตต้อบจดหมายอเลก็ทรอนิกส์ , การติดต่อกบัผูใ้ชอิ้นเทอร์เนต

โดยผา่นโปรแกรมสนทนา และการศึกษาเน้ือหาขอ้มลูตามความสนใจ เช่น งานอดิเรก , การ

ท่องเท่ียว, การเมืองการปกครอง ตามลาํดบั ส่วนพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ  การซ้ือ-ขายสินคา้

ผา่นทางอินเทอร์เนต 1.4 นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือการประกอบอาชีพและธุระ

ส่วนตวั ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X= 2.75) โดยพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

คือ การโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ , การศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพหรือการทาํงานเพ่ิมเติม และ

พฒันาโปรแกรมหรือสร้างเคร่ืองมือการบริการทางอินเทอร์เนต ตามลาํดบั  ส่วนพฤติกรรมท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การซ้ือ-ขายสินคา้ผา่นอินเทอร์เนต  2. นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต 

ดา้นประเภทของการบริการท่ีใชบ้นอินเทอร์เนตส่วนใหญ่ เป็นพฤติกรรมในระดบันอ้ย  โดย

พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ เวิลด์ไวดเ์วป็ การรับ – ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และ

การสนทนาโตต้อบแบบ Online (Chatting) ตามลาํดบั ส่วนพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ โกเฟอร์ 

(Gopher)  3. นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นประเภทของขอ้มลูท่ีตอ้งการจากอินเทอร์

เนตส่วน ใหญ่เป็นพฤติกรรมในระดบัมาก โดยพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ  
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คอมพิวเตอร์, เพลง และดนตรีและอินเทอร์เนต และบนัเทิงทัว่ไป ตามลาํดบั  ส่วนพฤติกรรมท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ้มลูดา้นราชการ 

ธีรยสถ ์ อุดมมณีธน  (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการสมัภาษณ์แบบ    

เจาะลึก  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  200  คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

โมเด็มท่ีบา้น เร่ิมใชง้านคอมพิวเตอร์และใชอิ้นเทอร์เนตมากกว่า  3  ปี  และเคยไดรั้บการอบรมจาก

หน่วยงานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จุดประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือตอ้งการคน้หาความรู้มาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือเพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  คน้ควา้ทาํงานงานวิจยั  และเพ่ือความบนัเทิง  การใช้

งานส่วนใหญ่ใชรั้บส่งอีเมลม์ากท่ีสุด  รองลงมาคือ ใชติ้ดตามขอ้มลูข่าวสาร  คน้ควา้ทาํงานวิจยั   ใช้

ในการเรียนการสอน  แสดงความคิดเห็นในกลุ่มสนทนา (Chat)  สัง่ซ้ือสินคา้   และเพ่ือทาํธุรกิจ   

และกลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เนตเฉล่ีย  2- 5  ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มากท่ีสุดรองลงมาคือ  ใชม้ากกว่า  5 

– 10 ชัว่โมง   ช่วงเวลาท่ีใชส่้วนใหญ่ใชน้อกเวลาทาํงานคือ  07.00 08.00  น.  และ  16.00 -  24.00 น.  

มากท่ีสุด  ปัญหาและอุปสรรคในการใชอิ้นเทอร์เนตคือระบบเครือข่ายมีปัญหาบ่อย   คอมพิวเตอร์มี

ไม่เพียงพอ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพตํ่า  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีตอ้งการ

ใช ้และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่พฒันาเครือข่ายท่ีเร็วมากข้ึน 

ตอ้งการใหมี้การจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อจาํนวนอาจารย ์ และตอ้งการให้

มหาวิทยาลยัสนบัสนุนการนาํอินเทอร์เนตมาใชใ้นการเรียนการสอน 

มะลิวรรณ  หงษท์อง (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลู  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดบัปริญญาตรีจาํนวน  310  

คน  และปริญญาโท  จาํนวน  230  คน  พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ี

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  โดยเขา้ใชอิ้นเทอร์เนต ณ ศนูยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ

ศึกษาศาสตร์   โดยใช ้ 3 – 4  คร้ัง  / สปัดาห์  ช่วงเวลาท่ีใชบ่้อยท่ีสุดคือ  20.01 – 22.00  น . นกัศึกษา

เรียนรู้อินเทอร์เนตจากการศึกษาดว้ยตนเองและมีความรู้เก่ียวกบับริการสืบคน้ขอ้มลูมากท่ีสุด  มีการ

ใชบ้ริการไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุด  และใชง้านดา้นดา้นบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ เวป็ไซตท่ี์

นิยมเขา้ใช ้ไดแ้ก่  www.hotmail.com,  www.yahoo.com   และ www.sabye.com  นกัศึกษาส่วน

ใหญ่ใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มลูเพ่ือประกอบการเรียนการสอน  การทาํรายงาน  หรืองานวิจยัมาก

ท่ีสุด และพบปัญหาสาํคญัในการใชอิ้นเทอร์เนตไดแ้ก่  ความล่าชา้ของการับส่งสญัญาณทกัษะใน

การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
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บทที ่3 

 วธิีการดําเนินการวจิยั  

  

หวัขอ้การวิจยัคือ “พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” เป็น

งานวิจยัเชิงสาํรวจ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตโดยทัว่ไปของนกัศึกษาคณะวิทยาการ 

จดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

4. เพ่ือศึกษาวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตในดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษาคณะวิทยา 

การจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินวิจยัดงัน้ี 

1.ระเบียบวิธีวิจยั  

2.ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 

3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

5.การทดสอบเคร่ืองมือวิจยั 

6.วิธีการวิคราะห์ขอ้มลู  

1.ระเบียบวธิีวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสาํรวจพฤติกรรม

การใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 
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มหาวิท ยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซ่ึงเป็นประชากรเป้าหมายของการวิจยั ผลจาก

การสาํรวจขอ้มลูจะใชใ้นการวิเคราะห์แสดงผลการวิจยัเป็นค่าความถ่ี ร้อยล่ะ วิเคราะห์พฤติกรรม

การใชอิ้นเทอร์เนต และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัสร้างข้ึนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

จากนั้นผูว้ิจยัทาํการวิจยัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2. ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใชก้ารแจกแบบสอบถาม โดย

เก็บขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายคือนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษทุกคนท่ีศึกษาใน มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน  430 คน 

(สาํนกังานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : 2553) แสดงตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ขนาดประชากรในการวิจยั 

ช้ันปี ประชากรชาย ประชากรหญิง จาํนวน(คน) 

1 18 94 112 

2 23                111 134 

3 29 71 100 

4 22 62                  84 

รวม 92 338 430 

 

ขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 

ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาสาขาวิชา

การจดั การธุรกิจและภาษาองักฤษทุกชั้นปี คือ ชั้นปีท่ี  1 ถึงชั้นปีท่ี  4 จาํนวนรวมทั้งส้ิน 430 คน 

เท่านั้น จึงไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากลุ่มประชากรท่ีศึกษาจาํนวน 430คน 

โดยแจกแบบสอบถามแก่นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยา ลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกคน โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอก

ขอ้ความในแบบสอบถามเอง โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีการตรวจสอบความครบถว้น

ความถกูตอ้งของแบบสอบถามทนัทีท่ีไดรั้บแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามทุกรายก่อน

นาํแบบสอบ ถามไปวิเคราะห์ขอ้มลู 

2. ข้อมูลทุตยิภูม(ิSecondary Data) 

ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีจากตาํรา บทความ เอกสาร รายงาน 

วารสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียงขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต โดยเก็บรวมรวมขอ้มลูเพ่ือใหท้ราบถึง

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใช ้รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต

เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยั 

4. คร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ประกอบดว้ย  

4 ตอน รายละอียดแสดงในภาคผนวก  

ตอนที ่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ จาํนวน  6 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงในแต่ล่ะขอ้

เลือกไดเ้พียงคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือน เร่ิมใชอิ้น

เทอร์เนตเม่ืออายเุท่าใด ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 

ตอนที ่ 2 พฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงทบทวนมา

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม จาํนวน 14 ขอ้ ไดแ้ก่ จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เนตต่อ

วนั ช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงเลือกตอบไดม้ากกว่า1ขอ้ สถานท่ีในการเล่นอินเทอร์เนต การ

ใหข้อ้มลูทางอินเทอร์เนต การนดัเจอคนท่ีรุ้จกัทางอินเทอร์เนต การรับรู้เก่ียวกบัเวบ็ลามกอนาจาร 
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การเคยดูภาพโป๊ทางอินเทอร์เนต ใชบ้ริการดูภาพโป๊ทางอินเทอร์เนตทางใด การมีส่ือลามกบนอิน

เทอร์เนตปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไดห้รือไม่ ประเภทเน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน ความคิดเห็นต่อเน้ือหา

เก่ียวกบัความรุนแรงทางอินเทอร์เนต ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอินเทอร์

เนตท่ีมีอนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนัอยา่งไร พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้น

เทอร์เนตอยา่งไรบา้ง ซ่ึงเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

ตอนที ่ 3 วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงผวูิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามวตัถุประสงค์

การใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี1ดา้นการศึกษาทัว่ไป ดา้นท่ี 2 ดา้รการศึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจและการทาํงาน ดา้นท่ี 3 การศึกษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ดา้นท่ี  4  การทาํธุรกิจ ดา้นท่ี  

5 นวตกรรมและเทคโนโลย ีดา้นท่ี  6 การติดต่อส่ือสาร ดา้นท่ี 7 ความบนัเทิงและท่องเท่ียว  ในแต่

ละปัจจยัใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนความสาํคญัในแต่ละขอ้ท่ีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตเลือก

ตามวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ โดยมีคะแนนความสาํคญัจากนอ้ยท่ีสุดถึงคะแนนความสาํคญัมาก

ท่ีสุด 

ตอนที ่ 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นคาํถามปลายปิดเพ่ือใหผู้ท่ี้ตอบแบบสอบถามสามารถ

แสดงความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาเพ่ือทาํการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5. การทดสอบเคร่ืองมอืวจิยั 

ในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

1. ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั จากหนงัสือ วารสาร  

และบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือกาํหนดประเด็น 

2. ร่างแบบสอบถามใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยพิจารณาความ 

ถกูตอ้งและเน้ือหาท่ีใช ้

3. นาํแบบสอบถามท่ีร่างข้ึนใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน  

4. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงจากผูเ้ช่ียวชาญไปทดสอบกบันกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน 40 คน พบว่า แบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือ (Reliability) ของสมัประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค ( Cronbach’s Alpha) มีค่าเท่ากบั 0.933 ซ่ึง

มีค่าเขา้ใกล1้แสดงว่า แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง (สรชยั พิสารบุตร เสวรส สว่างใหญ่ และ

ปรีชา อศัวเดชานุกร : 2549) 
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 5.นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้งและความเช่ือมัน่ ไปเก็บ

รวบรวมขอ้มลูภาคสนามคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 430 ชุด เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

6. วธิีการวคิราะห์ข้อมูล  

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 430 คน นาํมาวิเคราะห์ประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) สาํหรับค่านยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 เม่ือวิเคราะห์แลว้ผูว้ิจยันาํมาเสนอ

โดยเสนอขอ้มลูเชิงพรรณนา แสดงค่าขอ้มลูดงัน้ี 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ 

เพศ ชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสม รายได ้เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนตเม่ืออายเุท่าใด ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์

เนต โดยการคาํนวนหาค่าทางสถิติ คือค่าร้อยละ  

2. พฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงมีพฤติกรรมใน

การใชอิ้นเทอร์เนตต่างกนั โดยศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต โดยคาํนวนหาค่าสถิติ 

คือค่าร้อยละ (Percentage : %) 

3. วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการ 

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผูต้อบ

แบบสอบถามพิจารณาตามวตัถุประสงคก์ารใชใ้นแต่ละดา้น ทั้งน้ีกาํหนดคะแนนตามวตัถุประสงค์

ท่ีสาํคญัในการใชบ้ริการอินเทอร์เนต ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัตามแนวคิดของลิเกิร์ต ( Likert Type 

Scale) รายละเอียดดงัน้ี 

 

นอ้ยท่ีสุด  ค่าคะแนนเท่ากบั   1  คะแนน 

นอ้ย  ค่าคะแนนเท่ากบั   2 คะแนน 

ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากบั   3 คะแนน 

มาก  ค่าคะแนนเท่ากบั   4 คะแนน 

มากท่ีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั   5 คะแนน 
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 โดยการคาํนวนหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD) สาํหรับการวดัระดบัวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

4. การแปรความหมายของค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตของ 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

การวดัระดบัความสาํคญัในแต่ล่ะระดบัของวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ของ

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การแปรความหมายของค่าเฉล่ียของประเด็นคาํถามเป็นขอ้ในแต่ละ

ดา้นของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑก์ารแปรความหมายตามแนวทางของประสพชยั พสุนนท์  

(2553) รายละเอียดดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายความว่า มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51 - 4.50  หมายความว่า  มีความเห็นในระดบัมาก  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.50  หมายความว่า  มีความเห็นในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51 - 2.50  หมายความว่า มีความเห็นในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.50  หมายความว่า  มีความเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

โดยจดัเรียงระดบัความสาํคญัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด วตัถุประสงคใ์นการใชท่ี้ได้

คะแนนรวมนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นอ้ย

ท่ีสุด และวตัถุประสงคใ์นการใชท่ี้ไดค้ะแนนรวมมากท่ีสุด เป็นวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต 

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มากท่ีสุด 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประโยชน์ และผลกระทบจากการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา โดยเก็บ

ขอ้มลูจากนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาการจดัการธุรกิจภาษาองักฤษ  ชั้นปีท่ี  1 ถึงชั้นปีท่ี 4 

จาํนวนทั้งส้ิน 430 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 430 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูว้ิจยัได้

เสนอผลวิเคราะห์ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม โดย

นาํมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 - 4.6 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาผูต้อบ

แบบสอบถามโดยนาํมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 - 4.19 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต ตามวตัถุประสงคข์องนกัศึกษา

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.20-

4.26 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ตอนที ่1 ผลวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางที ่ 2 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ อนัดับที ่

ชาย 92 21.4 2 

หญิง 338 78.6 1 

รวม 430 100.0 - 

                        

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 และเพศชายจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 3 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามชั้นปี 

ช้ันปี จาํนวน ร้อยละ อนัดับที ่

1 112 26.0 2 

2 134 31.2 1 

3 100 23.3 3 

4  84 19.5 4 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็นอยูใ่น

ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.0  ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน  100 คน คิดเป็นร้อยละ  23.3 และ ชั้นปีท่ี  4  จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.5 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 4 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

เกรดเฉลีย่ จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ไม่เกิน 2.00  17 4.0 5 

2.01 – 2.50 100 23.3 3 

2.51 – 3.00 147 34.2 1 

3.01 – 3.50 119 27.7 2 

3.51 – 4.00  47 10.9 4 

รวม 430 100.0 - 

  

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่เกรดเฉล่ีย

อยูใ่นช่วง 2.51-3.00 จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  34.2 รองลงมาคือช่วง 3.01- 3.50 จาํนวน 119 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 เกรดเฉล่ียในช่วง 2.01 – 2.50 จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 เกรดเฉล่ีย

อยูใ่นช่วง 3.51 – 4.00จาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 10.9 และเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วงไม่เกิน 2.00 

จาํนวน17 คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 5 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามรายรับต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ไม่กิน 3000 / เดือน   67 15.6 3 

3001 – 5000 / เดือน 212 49.3 1 

5001 - 7000 / เดือน 107 24.9 2 

7001 - 9000 / เดือน   37   8.6 4 

มากกว่า 9000 บาทข้ึนไป    7   1.6 5 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่มีรายได ้

3001 – 5000 / เดือน  จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาคือช่วง  5001 - 7000 / เดือน

จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ  24.9  รายรับในช่วงไม่กิน 3000 / เดือนจาํนวน67คน คิดเป็นร้อยละ 

15.6รายรับอยูใ่นช่วง 7001 - 9000 / เดือนจาํนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 8.6 และรายรับอยูใ่นช่วง

มากกว่า 9000 บาทข้ึนไปจาํนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.6 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 6 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม ช่วงอายท่ีุเร่ิมใชอิ้นเทอร์เนต 

ช่วงอายุที่เร่ิมใช้อนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

อายตุ ํ่ากว่า 12 ปี 146 34.0 2 

13 - 15 ปี 224 52.1 1 

16 - 18ปี   34   7.9 3 

18 ปี ข้ึนไป   26   6.0 4 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ เร่ิมใชอิ้น

เทอร์เนตเม่ืออาย ุ 13 – 15 ปี จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ  52.1 รองลงมาคืออายตุ ํ่ากว่า 12 ปี 

จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 อายุ 16 – 18 ปีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และอาย ุ18 ปี 

ข้ึนไปจาํนวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 6.0  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 7 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 

ประสบการณ์ในการใช้อนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

นอ้ยกว่า 1 ปี - - - 

1 ปี - - - 

2 ปี     5   1.2 4 

3 ปี   22   5.1 3 

4 ปี   70 16.3 2 

มากกว่า 4 ปี 333 77.4 1 

 รวม 430 100.0 - 

  

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เนตมากกว่า 4 ปี จาํนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 77.4 รองลงมาคือ 4 ปี

จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  16.3 ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 3 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.1 และประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 2 ปี จาํนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.2 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางที ่ 8 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม จาํนวนท่ีใชอิ้นเทอร์เนตต่อวนั 

จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้อนิเทอร์เนต / วนั จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ไม่เกิน 1 ชัว่โมงต่อวนั 22   5.1 5 

ระหว่าง  1 – 2 ชัว่โมงต่อวนั 62 14.4 4 

ระหว่าง 2 – 3 ชัว่โมงต่อวนั 123 28.6 1 

ระหว่าง 3 – 4 ชัว่โมงต่อวนั 75 17.4 3 

ระหว่าง 4 – 5 ชัว่โมงต่อวนั 62 14.4 4 

มากกว่า 5 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั 85 19.8 2 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใชอิ้น

เทอร์ระหว่าง 2 – 3 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือมากกว่า 5 ชัว่โมง

ข้ึนไปต่อวนัจาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ  19.8 ระหว่าง 3 – 4 ชัว่โมงต่อวนัจาํนวน 75 คน ระหว่าง 

1 – 2 ชัว่โมงต่อวนัจาํนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 14.4 ระหว่าง 4 – 5 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 62 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.4 และไม่เกิน 1 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 9 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต 

ช่วงเวลาในการใช้อนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

08.01 - 12.00   80   8.7 5 

12.01 - 16.00 152 16.3 3 

16.01 - 20.00 221 23.8 2 

20.01 - 24.00 292 31.4 1 

24.01 - 04.00 128 13.7 4 

04.01 - 08.00   58    6.3 6 

 

*เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใชอิ้น

เทอร์เนตในช่วงเวลา 20.01 - 24.00 จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ  31.4 รองลงมาคือช่วง 16.01 - 

20.00 จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ  23.8 ช่วง 12.01 - 16.00 จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 

ช่วง 24.01 - 04.00 จาํนวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 13.7 ช่วง 08.01 - 12.00 จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.7 และช่วง 04.01 - 08.00 จาํนวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 6.3  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 10 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม สถานท่ีใชอิ้นเทอร์เนต 

สถานที่ใช้อนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ท่ีบา้น 119 27.7 2 

หอพกั 205 47.7 1 

หอ้งคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยั   75 17.4 3 

ร้านใหบ้ริการอินเทอร์เนต   25   5.8 4 

อ่ืน ๆ    6   1.4 5 

รวม 430 100.0 - 

  

จากตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใช้

อินเทอร์เนตท่ีหอพกั จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ  47.7 รองลงมาคือท่ีบา้น จาํนวน 119  คน คิด

เป็นร้อยละ 27.7 หอ้งคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัจาํนวน  75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ร้าน

ใหบ้ริการอินเทอร์เนต จาํนวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 5.8 อ่ืน ๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 11 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม การใหข้อ้มลูเท็จจริงกบับุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เนต 

การให้ข้อมูลเท็จจริงกบับุคคลอืน่ทางอนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ไม่เคย   61 14.2 3 

เป็นบางคร้ัง 287 66.7 1 

บ่อย / เกือบทุกคร้ัง   82 19.1 2 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ให้

ขอ้มลูเท็จกบับุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เนตเป็นบางคร้ัง จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ  66.7 รองลงมา

เคยใหข้อ้มลูจริงบ่อยเกือบทุกคร้ังจาํนวน 82 คิดเป็นร้อยละ 19.1 และไม่เคยใหข้อ้มลูท่ีเป็นความจริง 

จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.27 

  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 12 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม การนดัเจอกบัคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนต 

การนัดเจอกบัคนที่รู้จกักนัทางอนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ไม่เคย 313 72.8 1 

เคย / บ่อยเกือบทุกคร้ัง   35   8.1 3 

เป็นบางคร้ัง   82 19.1 2 

รวม 430 100.0 - 

  

จากตารางท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ไม่

เคยนดัเจอกบัคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนต จาํนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ  72.8 รองลงมาเคยเป็น

บางคร้ัง จาํนวน 82 คิดเป็นร้อยละ 19.1 และเคย / บ่อยเกือบทุกคร้ังจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 13 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม การรับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจาร 

การรับรู้เกีย่วกบัเวป็ลามกอนาจาร จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

รับรู้โดยบงัเอิญ 184 42.8 1 

เพ่ือนแนะนาํ   67 15.6 2 

ขอ้มลูท่ีส่งมาทางอีเมล ์   33   7.7 5 

เวป็บอร์ด / กระทูต่้างๆ   64 14.9 3 

เวบ็ไซตท่ี์บริการคน้หาขอ้มลูGoogle   41   9.5 4 

นิตยสาร / หนงัสือ   20   4.7 7 

อ่ืน ๆ   21   4.9 6 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  รับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามก

อนาจารโดยบงัเอิญ จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ  42.8 รองลงมาเพ่ือนแนะนาํ จาํนวน  67 เวป็

บอร์ด / กระทูต่้างๆ  จาํนวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 เวป็ไซตท่ี์บริการคน้หาขอ้มลู  Google 

จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  9.5 ขอ้มลูท่ีส่งมาทางอีเมลจ์าํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ  7.7 อ่ืน ๆ 

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 นิตยสาร / หนงัสือจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 14 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามประสบการณ์เคยดูภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต 

ประสบการณ์เคยดูภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทาง

อนิเทอร์เนต 

จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ไม่เคยด ู 210 48.8 2 

เคยดู 220 51.2 1 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เคยดูภาพโป๊ / เวป็ลามก

อนาจารทางอินเทอร์เนต จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ  51.2 และไม่เคยดูจาํนวน 210 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.8  

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 15 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม การใชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจาร 

การใช้บริการที่เกีย่วกบัภาพโป๊  / เวป็ลามกอนาจาร จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ใชบ้ริการดาวน์โหลดภาพ / วีดีโอโป๊ 130 30.2 2 

ใชบ้ริการผา่นเวป็แคม เช่น Cam frog   32   7.4 3 

คุยเร่ืองเพศกบัคนอ่ืนบนเวป็   18   4.2 5 

เล่นเกมส์ผา่นเวป็ลามกอนาจาร   30   7.0 4 

ไม่เคย 220 51.2 1 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ไม่เคย ใชก้ารใชบ้ริการ

ท่ีเก่ียวกบัภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารมากท่ีสุด จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ  51.2 รองลงมาใช้

บริการดาวน์โหลดภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต  และจาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.2 ใชบ้ริการผา่นเวป็แคม เช่น Cam frog จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 เล่นเกมส์ผา่นเวป็ลามก

อนาจาร จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 คุยเร่ืองเพศกบัคนอ่ืนบนเวป็จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 16 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม การยอมรับการมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต 

การยอมรับการมส่ืีอลามกบนอนิเทอร์เนต จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

ยอมรับไม่ได ้ 113 26.3 3 

ยอมรับได ้ 161 37.4 1 

ไม่ระบุความคิดเห็น 156 36.3 2 

รวม 430 100.0 - 

  

จากตารางท่ี 16 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ยอมรับการมีส่ือลามก

บนอินเทอร์เนต มากท่ีสุดจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ไม่ระบุความคิดเห็นจาํนวน 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.3 ยอมรับไม่ไดจ้าํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 17 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม เน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน (สาํหรับผูท่ี้เขา้เวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรง) 

จาํแนกตามเนือ้หาข่าวสารที่อ่าน 

(สําหรับผู้ที่เข้าเวป็ไซต์ที่มเีนือ้หารุนแรง) 

จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

เน้ือหาประเภทฆาตกรรม 101 23.5 3 

เน้ือหาประเภทฆ่าตวัตาย   71 16.5 4 

เน่ือหาท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงต่อชาติ 152 35.3 1 

อ่ืน ๆ 106 24.7 2 

รวม 430 100.0 - 

 

จากตารางท่ี 17 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ่านข่าวสารท่ี

เก่ียวกบัเน่ือหาท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงต่อชาติจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 อ่ืน ๆ จาํนวน 106 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 เน้ือหาประเภทฆาตกรรม จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 เน้ือหา

ประเภทฆ่าตวัตาย จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 

 

 

ตารางที ่ 18 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม ความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางอินเทอร์เนต  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ความคดิเห็นต่อเนือ้หาที่เกีย่วกบัความรุนแรงทาง 

อนิเทอร์เนต 

จาํนวน ร้อยละ อนัดบั 

ธรรมดา เป็นเร่ืองปกติ   98 22.8 2 

ต่ืนเตน้ / เป็นเร่ืองแปลกใหม่ / น่าคน้หาติดตาม   67 15.6 3 

ตกใจ / สะเทือนใจ / กระทบกระเทือนจิตใจ 201 46.7 1 

น่ากลวั   48 11.2 4 

อ่ืน ๆ   16   3.7 5 

รวม 430 100.0 - 

  

 จากตารางท่ี 18 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรฃบุรี   มีความคิดเห็นต่อ

เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางอินเทอร์เนตว่ามีความตกใจ / สะเทือนใจ / กระทบกระเทือนจิตใจ 

มากท่ีสุด จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ธรรมดา เป็นเร่ืองปกติจาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.8  ต่ืนเตน้ / เป็นเร่ืองแปลกใหม่ / น่าคน้หาติดตาม  จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 น่ากลวั 

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 อ่ืน ๆ  จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่ 19 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอินเทอร์เนตมีความ

อนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัเวป็ไซต์ที่มเีนือ้หารุนแรงทางอนิ

เทอร์เนตมคีวามอนัตรายต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
จาํนวน ร้อยละ อนัดบั 

ทาํใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป / หมกมุ่นในส่ิงท่ีไม่ดี   93 21.6 2 

ทาํใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมตามมา   90 20.9 3 

ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณและมุมมองของผูดู้แต่ละคน 205 47.7 1 

ข้ึนอยูก่บัประเภทของความรุนแรงของข่าว   42   9.8 4 

รวม 430 100.0 - 

  

จากตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ความคิดเห็น

เก่ียวกบัเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอินเทอร์เนตมีความอนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนัโดย

ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณและมุมมองของผูดู้แต่ละคนมากท่ีสุด จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 

รองลงมาคือทาํใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป / หมกมุ่นในส่ิงท่ีไม่ดี จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21.6 ทาํใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมตามมา จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และข้ึนอยูก่บัประเภท

ของความรุนแรงของข่าวจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
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ตารางที ่ 20 แสดงจาํนวนค่าร้อยละ และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตาม พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์เนต 

พฤตกิรรมที่เปลีย่นแปลงไปหลงัจากการใช้ 

อนิเทอร์เนต 

จาํนวน ร้อยละ อนัดับ 

เก็บตวัมากข้ึน 108   9.18 4 

พดูนอ้ยลง   72   6.12 8 

ขอค่าใชจ่้ายมากข้ึน   92   7.82 6 

มีสงัคมมากข้ึน 172 14.63 2 

การเรียนแยล่ง   90   7.66 7 

ภาษาองักฤษดีข้ึน 142 12.08 3 

นิสยักา้วร้าวข้ึน   60   5.10 9 

ทศันคติดีข้ึน 102   8.67 5 

สนใจคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนตมากข้ึน 283 24.06 1 

อ่ืน ๆ   55   4.68 10 

 

*เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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จากตารางท่ี 20 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์เนต มากท่ีสุดคือ สนใจคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เนตมากข้ึน  

จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ  24.06 รองลงมาคือ มีสงัคมมากข้ึน จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ  

14.63ภาษาองักฤษดีข้ึนจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08 เก็บตวัมากข้ึน จาํนวน 108 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.18 ทศันคติดีข้ึน  จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 ขอค่าใชจ่้ายมากข้ึน  จาํนวน 92 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.82 การเรียนแยล่ง  จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 พดูนอ้ยลงจาํนวน 72 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.12 นิสยักา้วร้าวข้ึน จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 อ่ืน ๆ จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.68 
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ตารางที ่ 21 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู มีวตัถุประสงคใ์นการ

ใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาในระดบัท่ีโดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ใชเ้พ่ือคน้หาเอกสารขอ้มลูทางวิชาการ ขอ้มลูประกอบการทาํรายงาน วิจยั อยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.01) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน=0.908) 

2. ใชเ้พ่ือรับ – ส่งขอ้มลูทางวิชาการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.50) และมีวตัถุประสงค ์

การใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.908) 

3. ใชใ้นการคน้หาหอ้งสมุดเสมือนจริง E-Book อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.15)  

และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน=1.063) 
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ตารางที ่ 22 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู มีวตัถุประสงคใ์นการ

ใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาธุรกิจและทาํงานในระดบัท่ีโดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางดาํเนินธุรกิจของคนเองในอนาคตอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =  

3.33) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.077) 

2. ใชเ้พ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของบริษทัหรือองคก์รต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =  

3.19) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.003) 

3. ใชเ้พ่ือหาขอ้มลูเก่ียวกบัการรับสมคัรบุคลากรเขา้ทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =  

3.19) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.170) 

4. ใชเ้พ่ือหาขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีฝึกงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.17) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.121) 

5. ใชเ้พ่ือศึกษากลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.07) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.049) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที ่  23  แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู มีวตัถุประสงคใ์นการใช้

อินเทอร์เนตดา้นการศึกษาภาษาองักฤษ ในระดบัท่ีโดย สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ใชท้ดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษของตนเองอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.71) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .908) 

2. ใชใ้นการฝึกอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) และมีวตัถุประสงคก์าร 

ใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .911) 

3. ใชใ้นการพฒันาคาํศพัทอ์ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้น 

เทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .974) 

4. ใชใ้นการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.56) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .880) 

5. ใชใ้นการฝึกเขียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.018) 
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ตารางที ่ 24 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู มีวตัถุประสงคใ์นการใช้

อินเทอร์เนตดา้นการทาํธุรกิจ ในระดบัท่ีโดย สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ใชเ้พ่ือหาขอ้มลู/เลือกชมสินคา้ท่ีสนใจทางเวป็ไซตต่์างๆอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =  

3.52) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.064) 

2. ใชเ้พ่ือทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =  

2.87) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.173) 

3. ใชเ้พ่ือทาํการคา้แบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  

= 2.86) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 

1.223) 
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ตารางที ่ 25 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู มีการใชอิ้นเทอร์เนต

ดา้นนวตกรรมและเทคโนโลย ีในระดบัท่ีโดย สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ใชเ้พ่ือดาวน์โหลด Program Software ต่างๆอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.014) 

2. ใชเ้พ่ือหาข่าวสารขอ้มลูดา้นนวตกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก  

(ค่าเฉล่ีย = 3.68) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน=.994) 

3. เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ตวัเองและเป็นท่ียอมมรับของผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  

= 3.33) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 

1.022) 
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ตารางที ่ 26 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู มีวตัถุประสงคใ์นการใช้

อินเทอร์เนตดา้นการติดต่อส่ือสารในระดบัท่ีโดย สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ใชเ้พ่ือสนทนาผา่นเวป็ออนไลน์ เช่นMSN, Yahoo, Google อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =  

4.10) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.991) 

2. ใชเ้พ่ือติดต่อส่ือสารทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =  

4.01) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.907) 

3. เสนอข่าวสารและความคิดเห็นบนWeb board อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.48)  

และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.057) 

4. ใชใ้นการสนทนาผา่น VDO Conference เช่น Web Cam frog อยูใ่นระดบัปานกลาง  

(ค่าเฉล่ีย = 2.97) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน= 1.166) 

5. ใชเ้พ่ือส่ง E-Card แสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.97)  

และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.168) 
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ตารางที ่ 27 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลู โดยมีวตัถุประสงคใ์น

การใชอิ้นเทอร์เนตดา้นบนัเทิง/ท่องเท่ียว มีในระดบัท่ีโดย สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. เพ่ือฟังเพลง, ดูมิวสิควีดีโอ, ดูหนงั, ดูทีวี ออนไลน,์ ดาวน์โหลดเพลง, ดาวน์โหลด มิวสิคว ี

ดีโอ, ดาวน์โหลด หนงั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  = 4.44) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต

ดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.776) 

2. เพ่ือรับทราบข่าวสารขอ้มลูวงการบนัเทิงอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.89) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.085) 

3. เพ่ือศึกษาหาขอ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.82) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.033) 

4. เพ่ือเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.79) และมี 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.196) 

5. เพ่ือดูนิตยสารออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.72) และมีวตัถุประสงคก์ารใชอิ้น 

เทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.135) 

6. เพ่ือจองตัว๋คอนเสิร์ตอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.77) และมีวตัถุประสงคก์ารใช ้

อินเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.305) 

7. ใชอิ้นเทอร์เนตเก่ียวกบัเร่ืองเพศอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 1.88) และมีวตัถุประสงค ์

การใชอิ้นเทอร์เนตดงักล่าวท่ีต่างกนัมาก   (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.056) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็น

การวิจยัเชิงสาํรวจ สามารถสรุปขั้นตอนในการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. สรุปผลการวจิยั 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตโดยทัว่ไปของนกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

2.เพ่ือศึกษาวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตในดา้นต่างๆของนกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีทั้งหมด 4 ชั้นปี 

ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี4 จาํนวน 430 คน  

  กลุ่มตวัอยา่ง ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของ

นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ทุกชั้นปี คือ ชั้นปีท่ี1 ถึงชั้นปีท่ี4 จาํนวนรวมทั้งส้ิน 430 คน เท่านั้น จึงไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง 
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1.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการทําวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการสาํรวจพฤติกรรม

การใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ  

   

ตอนที ่1 ลกัษณะประชากร จาํนวน 6 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงในแต่ล่ะขอ้เลือกได้

เพียงคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือน เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนต

เม่ืออายเุท่าใด ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบหลาย

ขอ้ (Multiple Choices) 

ตอนที ่ 2 พฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงทบทวนมา

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม จาํนวน 14 ขอ้ ไดแ้ก่ จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เนตต่อ

วนั ช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงเลือกตอบไดม้ากกว่า1ขอ้ สถานท่ีในการเล่นอินเทอร์เนต การ

ใหข้อ้มลูทางอินเทอร์เนต การนดัเจอคนท่ีรุ้จกัทางอินเทอร์เนต การรับรู้เก่ียวกบัเวบ็ไซตโ์ป๊ การเคย

ดูภาพโป๊ทางอินเทอร์เนต ใชบ้ริการดูภาพโป๊ทางอินเทอร์เนตทางใด การมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต

ปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไดห้รือไม่ ประเภทเน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน ความคิดเห็นต่อเน้ือหาเก่ียวกบั

ความรุนแรงทางอินเทอร์เนต ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอินเทอร์เนตท่ีมี

อนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนัอยา่งไร พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์เนต

อยา่งไรบา้ง ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบหลายขอ้ (Multiple Choices) 

ตอนที3่ วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงผวูิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามวตัถุประสงค์

การใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี1ดา้นการศึกษาทัว่ไป ดา้นท่ี 2 ดา้นการศึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจและการทาํงาน ดา้นท่ี 3 การศึกษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ดา้นท่ี 4 การทาํธุรกิจ ดา้นท่ี 5 

นวตกรรมและเทคโนโลย ีดา้นท่ี 6 การติดต่อส่ือสาร ดา้นท่ี 7 ความบนัเทิงและท่องเท่ียว  ในแต่ละ

ปัจจยัใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนความสาํคญัในแต่ละขอ้ท่ีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตเลือกตาม

วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ โดยมีคะแนนความสาํคญัจากนอ้ยท่ีสุดถึงคะแนนความสาํคญัมากท่ีสุด  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) มีคาํตอบ 5 ตวัเลือก 
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1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามลาํดบัขั้นตอนคือ 

1.Iนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ไปแจกใหแ้ก่ นกัศึกษา คณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยมีทั้งหมด 4 ชั้นปี ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 

430 ชุด ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งแจง้กาํหนดวนัรับแบบสอบถามคืน 

2. หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งส้ิน 430 ชุด ผูว้ิจยัไดน้าํเนินการ 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดก่อนท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ เพ่ือ

ความถกูตอ้งสมบูรณ์ โดยมีช่วงเวลาเก็บรวมรวมขอ้มลูระหว่างวนัท่ี วนัท่ี 19 กรกฏาคม พ .ศ. 2553 

ถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม พ .ศ.2553 เป็นระยะเวลา 12 วนั  

3. นาํผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูไปวิเคราะห์ ดว้ยโปรแกรมSPSS for 

Windows 

1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ คือตารางการแจกแจงความถ่ีร้อย

ละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด 

ตอนที ่1 เก่ียวกบัลกัษณะของประชากรศาสตร์ จาํนวน 6 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงใน

แต่ล่ะขอ้เลือกไดเ้พียงคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือน 

เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนตเม่ืออายเุท่าใด ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต  วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมทั้งนาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํอธิบาย 

ตอนที ่ 2 พฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงทบทวนมา

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม จาํนวน 14 ขอ้ ไดแ้ก่ จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เนตต่อ

วนั ช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงเลือกตอบไดม้ากกว่า1ขอ้ สถานท่ีในการเล่นอินเทอร์เนต การ

ใหข้อ้มลูทางอินเทอร์เนต การนดัเจอคนท่ีรุ้จกัทางอินเทอร์เนต การรับรู้เก่ียวกบัเวบ็ไซตโ์ป๊ การเคย

ดูภาพโป๊ทางอินเทอร์เนต ใชบ้ริการดูภาพโป๊ทางอินเทอร์เนตทางใด การมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต

ปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไดห้รือไม่ ประเภทเน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน ความคิดเห็นต่อเน้ือหาเก่ียวกบั

ความรุนแรงทางอินเทอร์เนต ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอินเทอร์เนตท่ีมี
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อนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนัอยา่งไร พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์เนต 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ( Percentage) พร้อมทั้งนาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบคาํอธิบาย 

 

 

ตอนที ่3 วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงผวูิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต ซ่ึงแบ่งออกเป็น  7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี 1ดา้นการศึกษาทัว่ไป ดา้นท่ี 2 

ดา้รการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจและการทาํงาน ดา้นท่ี 3 การศึกษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ดา้นท่ี 4 การทาํ

ธุรกิจ ดา้นท่ี  5 นวตกรรมและเทคโนโลย ีดา้นท่ี  6 การติดต่อส่ือสาร ดา้นท่ี 7 ความบนัเทิงและ

ท่องเท่ียว  ในแต่ละปัจจยัใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนความสาํคญัในแต่ละขอ้ท่ีผูใ้ชบ้ริการอิน

เทอร์เนตเลือกตามวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ โดยมีคะแนนความสาํคญัจากนอ้ยท่ีสุดถึงคะแนน

ความสาํคญัมากท่ีสุด วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย หรือมชัฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean)โดยใช้

มาตราส่วนประมาณค่า(Ratting Scale) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) พร้อมทั้ง

นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํอธิบาย 

1.6 ผลการวจิยั 

1.iลกัษณะของประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม จากการ

วิเคราะห์ พบว่า 

1.1iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 และเพศชายจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

1.2iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 

จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี1 จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  ชั้น

ปีท่ี 3จาํนวน  100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ ชั้นปีท่ี 4  จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 
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1.3iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 

2.51-3.00 จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  34.2 รองลงมาคือช่วง 3.01- 3.50 จาํนวน 119 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.7 เกรดเฉล่ียในช่วง 2.01 – 2.50 จาํนวน100 คน คิดเป็นร้อยละ  23.3 เกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 

3.51 – 4.00 จาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 10.9 และเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วงไม่เกิน 2.00 จาํนวน 17 คิด

เป็นร้อยละ 4.0 

  1.4iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่มีรายได ้ 3001 – 

5000 / เดือน จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาคือช่วง 5001 - 7000 / เดือนจาํนวน 107 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 รายรับในช่วงไม่กิน 3000 / เดือนจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 รายรับ

อยูใ่นช่วง 7001 - 9000 / เดือนจาํนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 8.6 และรายรับอยูใ่นช่วงมากกว่า 9000 

บาทข้ึนไปจาํนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.6 

1.5iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่มีเร่ิมใชอิ้นเทอร์เนต

เม่ืออาย ุ13-15 ปี จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคืออายตุ ํ่ากว่า 12 ปี จาํนวน 146 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.0 อายุ16 - 18 ปีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และอาย ุ18 ปี ข้ึนไปจาํนวน 26 

คนคิดเป็นร้อยละ 6.0  

1.6iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ

ใชอิ้นเทอร์เนตมากกว่า4ปี จาํนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ  77.4 รองลงมาคือ4ปีจาํนวน 70 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.3 ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 3ปี จาํนวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ  5.1 และ

ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 2 ปี จาํนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.2 

2.พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์

พบว่า 

2.1iiiนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา 

องักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์ระหว่าง  

2 – 3 ชัว่โมงต่อวนัจาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือมากกว่า 5 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ระหว่าง 3 – 4 ชัว่โมงต่อวนัจาํนวน 75 คนระหว่าง 1 – 2 ชัว่โมง

ต่อวนัจาํนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 14.4 ระหว่าง 4 – 5 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.4 และไม่เกิน 1ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

 

 

2.2 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เนตในช่วงเวลา  

20.01 - 24.00 จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาคือช่วง 16.01 - 20.00 จาํนวน 221 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.4 ช่วง 12.01 - 16.00 จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ  35.3 ช่วง 24.01 - 04.00 

จาํนวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 29.8 ช่วง 08.01 - 12.00 จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 และช่วง 

04.01 - 08.00 จาํนวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 

2.3 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เนตท่ีหอพกั 

จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ  47.7 รองลงมาคือท่ีบา้น จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7  หอ้ง

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ร้านใหบ้ริการอินเทอร์เนต จาํนวน 

25 คนคิดเป็นร้อยละ 5.8 อ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

2.4 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ใหข้อ้มลูเท็จจริงกบับุคคล

อ่ืนทางอินเทอร์เนตเป็นบางคร้ัง จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเคยใหข้อ้มลูจริงบ่อย

เกือบทุกคร้ังจาํนวน 82 คิดเป็นร้อยละ  19.1 และไม่เคยใหข้อ้มลูท่ีเป็นความจริง  จาํนวน 61 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.27 

2.5 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่ไม่เคยนดัเจอกบัคนท่ีรู้จกั

กนัทางอินเทอร์เนต จาํนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ  72.8 รองลงมาเคยเป็นบางคร้ัง จาํนวน 82 คิด

เป็นร้อยละ19.1 และบ่อย เกือบทุกคร้ัง จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 
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2.6 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจารโดยบงัเอิญ 

จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ  42.8 รองลงมาเพ่ือนแนะนาํ จาํนวน  67 เวป็บอร์ด/กระทูต่้างๆ 

จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 เวบ็ไซตท่ี์บริการคน้หาขอ้มลู Google จาํนวน  41 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.5 ขอ้มลูท่ีส่งมาทางอีเมลจ์าํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 อ่ืนๆจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.9 นิตยสาร / หนงัสือจาํนวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

2.7 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เคยดูภาพโป๊  / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์

เนต จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และไม่เคยดูจาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ48.8  

2.8  นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไม่เคยใชช่้องทางท่ีใชบ้ริการดูภาพโป๊  / เวป็

ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต มากท่ีสุด จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ  51.2 รองลงมาใชบ้ริการดู

ภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต และจาํนวน  130 คน คิดเป็นร้อยละ  30.2 ใชบ้ริการ

ผา่นเวป็แคม เช่น  Cam frog จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  7.4 เล่นเกมส์ผา่นเวป็ลามกอนาจาร 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 คุยเร่ืองเพศกบัคนอ่ืนบนเวป็จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 

2.9 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ยอมรับการมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต มากท่ีสุด

จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ  37.4 ไม่ระบุความคิดเห็นจาํนวน  156 คน คิดเป็นร้อยละ  36.3 

ยอมรับไม่ไดจ้าํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 

2.10 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ่านข่าวสารท่ีเก่ียวกบัเน่ือหาท่ีเป็นภยัต่อความ

มัน่คงต่อชาติจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  อ่ืนๆจาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7  เน้ือหา

ประเภทฆ่าตกรรม จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 เน้ือหาประเภทฆ่าตวัตาย จาํนวน 71 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.5 

2.11 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   มีความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรง

ทางอินเทอร์เนตว่ามีความตกใจ / สะเทือนใจ / กระทบกระเทือนจิตใจ มากท่ีสุด จาํนวน 201 คน คิด
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เป็นร้อยละ 46.7 ธรรมดา เป็นเร่ืองปกติจาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  ต่ืนเตน้/เป็นเร่ืองแปลก

ใหม่/น่าคน้หาติดตาม จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 น่ากลวั จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

อ่ืนๆ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

 

 

2.12 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรง

ทางอินเทอร์เนตมีความอนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนัโดยข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณและมุมมองของผู ้

ดูแต่ละคนมากท่ีสุด จาํนวน  205 คน คิดเป็นร้อยละ  47.7  รองลงมาคือทาํใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนไป / หมกมุ่นในส่ิงท่ีไม่ดี จาํนวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ  21.6  ทาํใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม

ตามมา จาํนวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ  20.9 และข้ึนอยูก่บัประเภทของความรุณแรงของข่าวจาํนวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

2.13 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้น

เทอร์เนต มากท่ีสุดคือ สนใจคอมพิวเตอร์  / อินเทอร์เนตมากข้ึน จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ  

24.06 รองลงมาคือ มีสงัคมมากข้ึน จาํนวน 172  คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 ภาษาองักฤษดีข้ึนจาํนวน 

142 คน คิดเป็นร้อยละ  12.08 เก็บตวัมากข้ึน จาํนวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ  9.18 ทศันคติดีข้ึน  

จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 ขอค่าใชจ่้ายมากข้ึน  จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ  7.82  การ

เรียนแยล่ง  จาํนวน90  คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 พดูนอ้ยลงจาํนวน 72  คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 นิสยั

กา้วร้าวข้ึน  จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1  อ่ืน ๆ  จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 

3. วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามจากการ

วิเคราะห์พบว่า 

3.1 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้น

การศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชเ้พ่ือคน้หาเอกสารขอ้มลูทางวิชาการ ขอ้มลูประกอบการทาํ

รายงาน วิจยั รองลงมา คือ ใชเ้พ่ือรับ  – ส่งขอ้มลูทางวิชาการ และสาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ใช้

ในการคน้หาหอ้งสมุดเสมือนจริง E-Book 
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3.2 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้น

การศึกษาธุรกิจและทาํงานขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพ่ือศึกษาแนวทางดาํเนินธุรกิจของคนเองใน

อนาคต รองลงมาคือ ใชเ้พ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของบริษทัหรือองคก์รต่าง ๆ ใชเ้พ่ือหาขอ้มลูเก่ียวกบั

การรับสมคัรบุคลากรเขา้ทาํงาน ใชเ้พ่ือหาขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีฝึกงาน และสาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือ ใชเ้พ่ือศึกษากลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ  

3.3 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้น

การศึกษาภาษาองักฤษ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชท้ดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษของตนเอง 

รองลงมา คือ ใชใ้นการฝึกอ่านภาษาองักฤษ ใชใ้นการพฒันาคาํศพัท ์ใชใ้นการเรียนไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ และสาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ใชใ้นการฝึกเขียนภาษาองักฤษ 

3.4 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการทาํ

ธุรกิจ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชเ้พ่ือหาขอ้มลู / เลือกชมสินคา้ท่ีสนใจทางเวป็ไซตต่์าง ๆ รองลงมา

คือ ใชเ้พ่ือทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ และสาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 

ใชเ้พ่ือทาํการคา้แบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)  

3.5 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นนวตกรรมและ

เทคโนโลย ีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชเ้พ่ือดาวน์โหลด Program Software ต่าง  ๆ รองลงมาคือ ใช้

เพ่ือหาข่าวสารขอ้มลูดา้นนวตกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลย ีและสาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ตวัเองและเป็นท่ียอมมรับของผูอ่ื้น  

3.6 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชเ้พ่ือสนทนาผา่นเวป็ออนไลน์ เช่น MSN Yahoo Google 

รองลงมาคือ ใชเ้พ่ือติดต่อส่ือสารทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Mail) เสนอข่าวสารและความ

คิดเห็นบน Web board ใชใ้นการสนทนาผา่น VDO Conference เช่น Web Cam frog และสาํหรับขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ใชเ้พ่ือส่ง E-Card แสดงความยนิดีในโอกาสต่าง  ๆ
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3.7 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตดา้นบนัเทิง 

/ ท่องเท่ียว  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพ่ือฟังเพลง ดูมิวสิควีดีโอ  ดูหนงั ดูทีวี ออนไลน์ดาวน์โหลด

เพลง ดาวน์โหลด  มิวสิควีดีโอ ดาวน์โหลด หนงั  รองลงมาคือ เพ่ือรับทราบข่าวสารขอ้มลูวงการ

บนัเทิง เพ่ือศึกษาหาขอ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์  / เกมส์ออนไลน์ เพ่ือดู

นิตยสารออนไลน์ เพ่ือจองตัว๋คอนเสิร์ต และสาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ใชอิ้นเทอร์เนตเก่ียวกบั

เร่ืองเพศ  

2. อภิปรายผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ผลขอ้มลูการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของ นกัศึกษา

คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี สามารถอภิปรายราบละเอียดในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

2.1 อภิปรายผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาในเร่ืองของการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เนต พบว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่  เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนตเม่ืออาย ุ 13-15 ปี 

เน่ืองจากทางโรงเรียนไดมี้หลกัสูตรการสอนดา้นคอมพิวเตอร์แก่นกัเรียนในช่วงประถมศึกษาถึง

มธัยมศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพรรณี ลีอาํ ( 2549 : 68)ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการ

ใชอิ้นเทรอเ์นตของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาส่วน

ใหญ่เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนตเม่ืออาย ุ 13-15 ปีสอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจของเอแบคโพลลซ่ึ์งไดท้าํการ

สาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของเยาวชนไทย ผลการสาํรวจพบว่า 

พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนตเม่ืออายุ13-15ปี (สาํนกัวิจยัเอแบค

โพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 2550) 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาในเร่ืองของการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เนต พบว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต

มากกว่า4ปี เน่ืองจากเคยใชอิ้นเทอร์เนตก่อนเขา้ศึกษามนมหาวิทยาลยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุ

พรรณี ลีอาํ ( 2549 : 68)ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรี 
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มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต

มากกว่า4ปีข้ึนไป 

2.2 อภิปรายผลการวิจยัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ืองจาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เนต พบว่า นกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่ ใชอิ้นเทอร์เนต ระหว่าง  2 – 3 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด เน่ืองจากมี

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เนตอยูม่ากเช่น การคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือทาํรายงาน เพ่ือทาํวิจยั 

เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ครองใจ  ชยัสมบติั (2546) ทาํวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์

เนตในทางท่ีผดิของวยัรุ่น โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขต

เชียงรายท่ีใชอิ้นเทอร์ ไม่เกิน 3 ชัว่โมงต่อวนั 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ืองช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต พบว่า นกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เนตในช่วงเวลา 20.01 - 24.00 มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

ช่วงเวลาท่ีว่างจากการเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วอนชนก ไชยสุนทร ( 2546 : 48)ท่ีไดท้าํการ

วิจยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรี ในสาขาดา้นคอมพิวเตอร์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชอิ้น

เทอร์เนตในระหว่างเวลา 18.00 - 24.00 น. 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ืองสถานท่ีใชอิ้นเทอร์เนต พบว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เนต ท่ีหอพกัมากท่ีสุด เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่อาศยัอยูท่ี่หอพกั

ของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วอนชนก ไชย

สุนทร (2546 : 48)ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรี 

ในสาขาดา้นคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ผลการวิจยั

พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เนตท่ีหอพกัหรือบา้น 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ือง การใหข้อ้มลูเท็จจริงกบับุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เนต 

พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่  ใหข้อ้มลูเท็จกบับุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เนตเป็น

   ส
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บางคร้ัง มากท่ีสุด เน่ืองจาก เป็นบุคคลแปลกหนา้ซ่ึงไม่ไวว้างใจดา้นการใหข้อ้มลูหรือเปิดเผยขอ้มลู 

สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจของเอแบคโพลลซ่ึ์งไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เนตของเยาวชนไทย ผลการสาํรวจพบว่า ใหข้อ้มลูเท็จกบัคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนตเป็น

บางคร้ัง (สาํนกัวิจยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 2550) 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ือง การนดัเจอคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนต พบว่า

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่  ไม่เคยนดัเจอกบัคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนต มากท่ีสุด 

เน่ืองจากยงัเกิดความไม่ไวว้างใจดา้นความปลอดภยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิสา มาณพ. (2550) 

ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ ไม่เคยนดัเจอกบัคนท่ีรู้จกักนั

ทางอินเทอร์เนต  

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจาร พบว่านกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่ รับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจารโดยบงัเอิญ มากท่ีสุด เน่ืองจากการเขา้

ใชบ้ริการจากเวป็ไซตต่์างๆซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัส่ือลามกอยา่งแพร่หลาย สอดคลอ้ง กบัผลงานวิจยั

ของ (ชาริณี ใจเอ้ือ 2552) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตในทางท่ี

ผดิ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่การรับรู้แหล่งภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต 

โดยบงัเอิญ 

พฤติกรรมของนกัศึกษาเร่ืองประสบการณ์ดูภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์

เนต พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนเคย ดูภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต มาก

ท่ีสุด เน่ืองจากเกิดจากความอยากรู้อยากเห็น และสามารถเขา้ถึงไดง่้ายจากเวป็ไซตต่์างๆสอดคลอ้ง

ผลการสาํรวจของเอแบคโพลลซ่ึ์งไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต

ของเยาวชนไทย ผลการสาํรวจพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ การเคยดูภาพโป๊ / เวบ็โป๊ทางอินเทอร์เนต  

(สาํนกัวิจยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 2550) 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ืองการใชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัภาพโป๊ / เวบ็โป๊พบว่านกัศึกษา

คณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่  การใชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัภาพโป๊  / เวป็ลามกอนาจาร มากท่ีสุด 
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http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D/


 
 

เน่ืองจาก เป็นช่องทางท่ีง่ายต่อการสนองความตอ้งการในการใชบ้ริการมากท่ีสุดสอดคลอ้ง ผลการ

สาํรวจของเอแบคโพลลซ่ึ์งไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของ

เยาวชนไทย ซ่ึงไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของเยาวชนไทย  ผล

การสาํรวจพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ ใชบ้ริการดาวน์โหลดภาพ /  วีดีโอโป๊ มากท่ีสุด (สาํนกัวิจยั

เอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 2550) 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ือง การยอมรับการมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต พบว่า

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่  ยอมรับการมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนต  มากท่ีสุด เน่ืองจาก 

ส่ือลามกเป็นส่ิงท่ีสงัคมในปัจจุบนันั้นยอมรับไดไ้ม่ถือเป็นเร่ืองท่ีผดิ แต่ก็ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

ไม่หมกมุ่นจนเกิดไปสอดคลอ้งผลการสาํรวจของเอแบคโพลลซ่ึ์งไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและ

พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของเยาวชนไทย ผลการสาํรวจพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ ยอมรับไดข้อง

การมีส่ือลามกทางอินเทอร์เนตในปัจจุบนั มากท่ีสุด (สาํนกัวิจยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 

2550) 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ืองเน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน (สาํหรับผูท่ี้เขา้เวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหา

รุนแรง) พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่วนใหญ่ เน่ือหาท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงต่อชาติ

มากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการติดตามสถานการณ์การเมือง การประทว้งท่ีเกิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งผลการสาํรวจของเอแบคโพลล ์ ซ่ึงไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชอิ้น

เทอร์เนตของเยาวชนไทย ผลการสาํรวจพบว่า การเคยเขา้เวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงโดยอ่านข่าวท่ี

เป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ มากท่ีสุด (สาํนกัวิจยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 2550) 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ือง ความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางอิน

เทอร์เนต พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่รู้สึก  ตกใจ  / สะเทือนใจ /

กระทบกระเทือนจิตใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางอินเทอร์เนต มากท่ีสุด เน่ืองจาก 

ตกใจจากสภาพสงัคมไทยปัจจุบนัท่ีนบัวนัยิง่มีความเส่ือมถอ้ยลง สอดคลอ้ง ผลการสาํรวจของ

เอแบคโพลล ์ซ่ึงไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของเยาวชนไทย ผล

การสาํรวจพบว่ากระทบกระเทือนจิตใจ มากท่ีสุด                         
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พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรงทางอิน

เทอร์เนตมีความอนัตรายต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่  คิดว่า

ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณและมุมมองของผูดู้แต่ละคน มากท่ีสุด เน่ืองจาก แต่ละข่าวก็มีความรุนแรงท่ี

แตกต่างกนัไป และมีสาเหตท่ีเกิดแตกต่างกนัจึงข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณของแต่ละคนมากกว่า ซ่ึง

ขดัแยง้กบัผลการสาํรวจของเอแบคโพลล ์ ซ่ึงไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทย ผลการสาํรวจพบว่าเยาวชนไทยใหค้วามเห็นว่า อนัตรายของเวบ็ไซตท่ี์

มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงทางคือ ทาํใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมเปล่ียนไป / หมกมุ่นในส่ิงท่ีไม่ดี 

(สาํนกัวิจยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั0 2550) 

พฤติกรรมของนกัศึกษา ในเร่ือง พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์

เนต พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่  สนใจคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนต มากท่ีสุด 

เน่ืองจาก มีเวลาว่างและส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการใชอิ้นเทอร์เนต สอดคลอ้งกบั 3ผลรายงานของ3

เนคเทคเร่ือง3 การสาํรวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตปี 2552 ผลการสาํรวจพบว่า คนไทยเร่ิมนิยมใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนกว่าปีท่ีผา่นมา (ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2552) 

2.3 อภิปรายผลการวิจยัวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาทัว่ไป พบว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มี วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือคน้หาเอกสารขอ้มลูทางวิชาการ ขอ้มลู

ประกอบการทาํรายงาน วิจยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ตอ้งนาํขอ้มลูไปใชใ้นการ

ทาํงานในรายวิชาต่าง ๆ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรญา สาโรวาท ( 2544 : 29) ท่ีไดท้าํการวิจยั

เร่ืองสภาพและปัญหาการใชอิ้นเทอร์เนตและอินทราเนตในสถาบนัราชภฎัรัตนโกสินทร์ ผลการวิจยั

พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใชโ้ปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น

การใชอิ้นเทอร์เนตและอินทราเนต ระดบัมากท่ีสุด คือ คน้หาความรู้เพิ่มเติม 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาธุรกิจและทาํงานพบว่านกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มี วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือศึกษาแนวทางดาํเนินธุรกิจของคนเอง
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ในอนาคตอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากกลุ่มนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นช่วงชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 

จาํนวนมาก จึงไม่ค่อยสนใจในดา้นการดาํเนินธุรกิจมากนกั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วอนชนก 

ไชยสุนท (2546) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญา

ตรี ในสาขาวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือการประกอบอาชีพและธุระส่วนตวั 

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดา้นการศึกษาภาษาองักฤษ พบว่านกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มี วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือใชท้ดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษ

ของตนเองอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีเรียนส่วนใหญ่ตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษ จึงตอ้งมี

การทดสอบและพฒันาความรู้ภาษาองักฤษของตนเองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรืองยศ ใจวงั 

(2547) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ อาํเภอหางดง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาวิทยาลยั นอร์ท-เชียงใหม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือ ฝึกทกัษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตดา้นทาํธุรกิจ พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มี

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือหาขอ้มลู / เลือกชมสินคา้ท่ีสนใจทางเวป็ไซตต่์างๆอยูใ่น

ระดบัมาก เน่ืองจาก ง่ายและสะดวกต่อการเลือกชมสินคา้ท่ีตนเองสนใจไดอ้ยา่งง่ายดายท่ีหอพกั 

และสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนซ้ือจริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรืองยศ ใจวงั (2547) ท่ีได้

ศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาวิทยาลยันอร์ท - เชียงใหม่ อาํเภอหางดง จงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาวิทยาลยั นอร์ท - เชียงใหม่ ใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือ เลือกชมสินคา้ท่ี

ตนเองสนใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

วตัถุประสงคด์า้นนวตกรรมและเทคโนโลย ี พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มี

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตใชเ้พ่ือดาวน์โหลด Software ต่างๆอยูใ่นระดบัมากเน่ืองจาก ไม่

เสียค่าบริการและสะดวกในการหาโปรแกรมท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรืองยศ ใจวงั 

(2547) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ อาํเภอหางดง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาวิทยาลยั นอร์ท - เชียงใหม่ ใชอิ้นเทอร์เนต เพ่ือ ใชเ้พ่ือ

การคน้ควา้นวตักรรมในการดาวน์โหลดซอฟต ์- แวร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

วตัถุประสงคด์า้นการติดต่อส่ือสาร พบว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงคใ์น

การใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือใชเ้พ่ือสนทนาผา่นเวป็ออนไลน์ เช่น MSN ,Yahoo ,Google อยูใ่นระดบัมาก 

เน่ืองจาก เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีไม่คิดค่าบริการและง่ายต่อการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วอนชนก ไชยสุนทร (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใชอิ้น

เทอร์เนตของนกัศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือ การสนทนาโตต้อบแบบ 

Online (Chatting) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

วตัถุประสงคด์า้นบนัเทิง / ท่องเท่ียว พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงคใ์น

การใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือฟังเพลง,ดูมิวสิควีดีโอ ดูหนงั ดูทีวี ออนไลน์  ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลด 

มิวสิควีดีโอ ดาวน์โหลด หนงั อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ใชเ้พ่ือความบนัเทิง ผอ่นคลายความเครียด 

และสามารถใชบ้ริการฟังเพลงและโหลดเพลงจากเวป็ไซตต่์าง ๆ ไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการ  สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ วอนชนก ไชยสุนทร ( 2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของ

นกัศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือ นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต  

เพ่ือความบนัเทิงและความสนุกสนาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ขอ้เสนอแนะในเชิงปฎิบติั 

จะเห็นไดว้่าอินเทอร์เนตมีประโยชน์ต่อนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเรียนสาขา 

หรือชั้นปีใดก็ตาม แต่ลกัษณะการใชง้านอาจจะมีความแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะมีประโยชน์สาํหรับผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งต่าง  ๆดงัน้ี 
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- กลุ่มอาจารย ์ ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการเรียนการสอน 

เช่น การคน้ควา้ขอ้มลู การติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษาอาจจะผา่นทางอีเมล ์ เวบ็บอร์ดหรือบลอ็ก ซ่ึง

เป็นช่องทางท่ีทาํใหน้กัศึกษาสามารถติดต่อกบัอาจารยไ์ดง่้ายและรวดเร็วข้ึนโดยเฉพาะสถาบนัการ 

ศึกษาของรัฐบาลท่ีมีนกัศึกษาใชง้านอินเทอร์เนตดา้นการศึกษาเป็นจาํนวนมาก 

- กลุ่มนกัศึกษา ควรใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือประโยชน์ในดา้นการศึกษาเป็นหลกั เพราะ

เป็นช่องทางท่ีสามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียนในสถาบนัเดียวกนั เช่น 

คน้หาขอ้มลูสาํหรับการทาํรายงาน หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย และปรับทศันคติในการใชง้านของ

นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของเอกชนใหใ้ชง้านอินเทอร์เนตทางดา้นการศึกษามากกว่าการใชเ้พ่ือ

ความบนัเทิง 

- กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ เจา้ของเวป็ไซตห์รือเจา้ของธุรกิจต่าง ๆ  ท่ีมุ่งหวงั

ประโยชน์กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษา โดยอาจเนน้เพ่ือความบนัเทิง หรือประกอบธุรกิจ ควรมี

การปรับปรุงพฤติกรรมการใหบ้ริการเพ่ือก่อเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษาในดา้น

บวกใหม้ากข้ึน 

3.2 ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย 

-iiiหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีส่วนช่วยในการกาํหนดมาตรการและ

นโยบายต่าง ๆ  ในการควบคุมดูแลการใชอิ้นเทอร์เนตของผูใ้ชง้านในหน่วยงานนั้น ๆ กระทรวง 

ICT ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางควรมีมาตรการรองรับการใชง้าน อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา และมีการ

ป้องกนับางเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหาไม่เหมาะสม รวมถึงการกาํหนดบทลงโทษอยา่งชดัเจนสาํหรับผูท่ี้

กระทาํผดิ 

- สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ควรพฒันาความเร็วของอินเทอร์เนตเพ่ือช่วยลดเวลาใน

การใชง้าน ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการสืบคน้ขอ้มลู และควรส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัการใชอิ้นเทอร์

เนตเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

3.3.1 ควรมีการประเมินคุณภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตของ 

มหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือความรวดเร็วและความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลู 
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3.3.2iควรทาํการวิจยัเพ่ือติดตามพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือนาํผลการวิจยัไปพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.3iควรทาํการวิจยัของสาขาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีเพ่ือทาํการเปรียบเทียบวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนต 
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คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

วนัท่ี  19 กรกฏาคม 2553 

 

เร่ือง  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

เรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม 

ดว้ยขา้พเจา้นางสาวนิภาพร นารูลา รหสัประจาํตวันกัศึกษา 12500706 และ 

นางสาวปรียานุช บรรทม รหสัประจาํตวันกัศึกษา 12500710 เป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกาํลงัทาํ

วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจึงมีความประสงคจ์ะขอเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากท่าน เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

ทั้งน้ีขอ้มลูของทั้งจะถือเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านทั้งส้ิน  ทั้งน้ีเพ่ือประกอบใน

การทาํวิจยัใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณามา  ณ  โอกาสน้ี 

 

         ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

     ( นางสาวนิภาพร  นารูลา )  

 

 

     ( นางสาวปรียานุช  บรรทม )  

 

 

  ( อาจารย ์จิตพนธ ์ชุมเกตุ ) 

  อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาจดัการธุรกิจ 

และภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

........................................................................................................................................................  

การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

วตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีตอ้งการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตในดา้นต่างๆของนกัศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ สาขาจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ซ่ึงขอ้มลูเหล่าน้ีสามารถนาํไปเป็นประโยชน์ในการวิจยัต่อไป 

 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกตอนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษา 

 ตอนที ่2 พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต 

 ตอนที ่3 วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต 

 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

ขอความร่วมมือใหน้กัศึกษาตอบตาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง และขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

นางสาวนิภาพร  นารูลา 

นางสาวปรียานุช  บรรทม 

ผูร้วบรวมเก็บขอ้มลู 
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ตอนที1่ ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษา 

ช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) ขอ้ท่ีตรงกบัขอ้มลูของท่านมากท่ีสุด  

 

1.เพศ 

      (     ) ชาย    (     )   หญิง 

 2.ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา 

 (     )ชั้นปีท่ี  1    (     )ชั้นปีท่ี 2  

 (     )ชั้นปีท่ี  3    (     )ชั้นปีท่ี 4 

3.เกรดเฉล่ียสะสม 

 (     )  ไม่เกิน 2.00    (     ) 2.01 – 2.50 

 (     ) 2.51 – 3.00   (     ) 3.01– 3.50 

 (     )  3.51 – 4.00 

4.รายรับต่อเดือน 

(     ) ไม่เกิน 3,000 บาท  (     ) 3,001  – 5,000 บาท                         

(     ) 5, 001 – 7,000 บาท                     (     ) 7,001  – 9,000 บาท 

(     ) มากกว่า 9,000 บาทข้ึนไป 

5.เร่ิมใชอิ้นเทอร์เนตเม่ือช่วงอาย ุ

(     )  อายตุ ํ่ากว่า 12 ปี       (     )  13-15 ปี  

(     ) อาย ุ16-18 ปี    (     ) 18 ปีข้ึนไป 

6.ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เนต 

(     )  นอ้ยกว่า1ปี   (     ) 1 ปี 

(     ) 2 ปี     (     ) 3 ปี 

(     ) 4 ปี    (     ) มากกว่า 4 ปี 
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ตอนที2่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนต 

ช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย√ ลงในช่องว่าง และกรอกขอ้มลูลงในช่องท่ีท่านเลือก 

1.จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เนตต่อวนั 

(     ) ไม่เกิน 1 ชัว่โมง   (     )  ระหว่าง 1- 2 ชัว่โมง                     

(     ) ระหว่าง 2 - 3 ชัว่โมง  (     )  ระหว่าง 3 – 4ชัว่โมง                     

(     ) ระหว่าง 4 - 5 ชัว่โมง       (     ) มากกว่า 5 ชัว่โมงข้ึนไป 

2.ช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เนต (เลือกตอบไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

(     ) 08.01 — 12.00 น.   (     )  12.01 — 16.00 น.          

(     ) 16.01 — 20.00 น.   (     )  20.01 — 24.00 น. 

(     ) 24.01 — 04.00 น.   (     )  04.01 — 08.00 น.      

3.สถานท่ีในการใชอิ้นเทอร์เนตบ่อยท่ีสุด 

(     )  ท่ีบา้น    (     ) หอพกั     

(     ) หอ้งคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั  

(     ) ร้านใหบ้ริการอินเทอร์เนต(อินเทอร์เนตคาเฟ่)     

(     )  อ่ืนๆ  

4.ท่านเคยใหข้อ้มลูเท็จกบับุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เนตหรือไม่ 

                            (     )ไม่เคย                 (     ) เป็นบางคร้ัง            (     )เคยบ่อย/เกือบทุกคร้ัง         

5.ท่านเคยนดัเจอคนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เนตหรือไม่ 

(     ) ไม่เคย            (     ) เคยบ่อย/เกือบทุกคร้ัง  

(     ) เป็นบางคร้ัง                   

6.ท่านรับรู้เก่ียวกบัเวป็ลามกอนาจรไดอ้ยา่งไร 

(     ) รับรู้โดยบงัเอิญ     (     )เพ่ือนแนะนาํ   

(     ) ขอ้มลูท่ีส่งมาทางอีเมล ์  (     )เวป็บอร์ด/กระทูต่้างๆ  

(     ) จากเวบ็ไซดท่ี์บริการคน้หาขอ้มลู Google  

(     ) นิตยสาร /หนงัสือ                                (     ) อ่ืน ๆ  

7.ท่านเคยดูภาพโป๊/เวป็ลามกอนาจารทางอินเทอร์เนตหรือไม่ ( ถา้ไม่เคย ทาํขอ้10 ) 

(     )ไม่เคยดู    (     )เคยดู  
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8.สาํหรับผูท่ี้เคยดู ส่วนมากจะใชบ้ริการเก่ียวกบัภาพโป๊ / เวป็ลามกอนาจาร โดย 

(     ) ใชบ้ริการดาวน์โหลดภาพ /วีดีโอโป๊ (     )ใชบ้ริการเวบ็แคม เช่น Cam frog   

(     ) พดูคุยเร่ืองเพศกบัคนอ่ืนบนเวบ็ (     )เล่นเกมส์ผา่นเวบ็ลามกอนาจาร   

9.การมีส่ือลามกบนอินเทอร์เนตในปัจจุบนัท่านคิดว่าเป็นส่ิงท่ียอมรับไดห้รือไม่ 

(     ) ยอมรับไม่ได ้  (     )ยอมรับได ้(     )  ไม่ระบุความคิดเห็น  

10.ประเภทเน้ือหาข่าวสารท่ีอ่าน ( สาํหรับผูท่ี้เขา้อ่านเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหารุนแรง )    

                           (     )  เน้ือหาประเภทฆาตกรรม  

                           (     )  เน้ือหาประเภทการฆ่าตวัตาย    

                           (     )  เน้ือหาท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ 

                           (     )  อ่ืนๆ 

11.ความคิดเห็นต่อเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรง (เช่น ภาพการชุมนุมประทว้ง ฆ่าตวัตาย ฆาตกรรม 

เป็นตน้) ทางอินเทอร์เนต 

                          (     ) ธรรมดาเป็นเร่ืองปกติ  

                          (     ) ต่ืนเตน้/ เป็นเร่ืองแปลกใหม่ / น่าคน้หาติดตาม 

                          (     )  ตกใจ / สะเทือนใจ/ กระทบกระเทือนจิตใจ 

                          (     )  น่ากลวั                                                (     )   อ่ืนๆ         

12.ท่านคิดว่าเวป็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงทางอินเทอร์เนตท่ีมีความอนัตรายต่อสงัคมไทย

ในปัจจุบนัน้ีอยา่งไร 

                 (     ) ทาํใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมเปล่ียนไป/หมกมุ่นในส่ิงท่ีไม่ดี 

                 (     ) ทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคมตามมา เช่น ก่อความวุ่นวาย การฆ่าตวัตาย อาชญากรรม    

                 (     ) ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณและมุมมองของผูดู้แต่ละคน 

                 (     ) ข้ึนอยูก่บัประเภทของความรุนแรงของข่าว       

13.ท่านคิดว่าท่านมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการใชอิ้นเทอร์เนตอยา่งไรบา้ง (เลือกตอบ

ไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

                (     ) เก็บตวัมากข้ึน      (     ) พดูนอ้ยลง    

                (     ) ขอค่าใชจ่้ายมากข้ึน     (     )  มีสงัคมมากข้ึน 

   (     ) การเรียนแยล่ง     (     ) ภาษาองักฤษดีข้ึน 

   (     ) นิสยักา้วร้าวข้ึน     (     ) ทศันคติดีข้ึน 

               (     ) สนใจคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เนตมากข้ึน  (     ) อ่ืน ๆ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 
 

ตอนที3่ วตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนต 

ช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย√ ลงในช่องวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเทอร์เนตของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

 

วตัถุประสงคก์ารใชอ้ินเทอร์เนต 

วตัถุประสงคก์ารใชอ้ินเทอร์เนต 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านการศึกษาทั่วไป  

1.ใชเ้พื่อคน้หาเอกสาร ขอ้มูลทางวิชาการ หรือใชข้อ้มูลประกอบการทาํ

รายงาน ทาํวิจยั เป็นตน้ 

     

2.ใชใ้นการรับ-ส่งขอ้มูลทางวิชาการ      

3.ใชใ้นการคน้หาหอ้งสมุดเสมือนจริง ,  E-Book      

ด้านการศึกษาธุรกิจและทํางาน 

1.ใชเ้พื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัหรือองคก์รธุรกิจ      

2.ใชเ้พื่อศึกษากลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ      

3.ใชเ้พื่อหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานท่ีในการฝึกงาน      

4.เพื่อใชห้าขอ้มูลเกี่ยวกบัความตอ้งการรับบุคลากรเขา้ทาํงาน      

5.เพื่อศึกษาแนวทางการดาํเนินธุรกิจของตนเองในอนาคต      

ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ  

1.ใชท้ดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษของตนเอง      

2.ใชใ้นการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ      

3.ใชใ้นการฝึกอ่านภาษาองักฤษ      

4.ใชใ้นการฝึกเขียนภาษาองักฤษ      

5.ใชใ้นการพฒันาคาํศพัท ์      

ด้านการทําธุรกิจ  

1.ใชเ้พื่อทาํการคา้แบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์(E - Commerce)      

2ใใชเ้พื่อการทาํการหาขอ้มูล / เลือกชมสินคา้ท่ีสนใจทางเวบ็ไซต ์      

3.ใชเ้พื่อทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ      

ด้านนวตกรรมและเทคโนโลย ี  

1.ใชเ้พื่อหาข่าวสารขอ้มูลดา้นนวตกรรมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

เทคโนโลยใีหม่ๆ 

     

2. เพื่อดาวน์โหลด Software ต่างๆ      

3. เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ตวัเองเป็นท่ียอมรับของผูอ้ื่น      

   ส
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วตัถุประสงคก์ารใชอ้ินเทอร์เนต 

วตัถุประสงคก์ารใชอ้ินเทอร์เนต 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านการติดต่อส่ือสาร  

1.ใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Mail )      

2.ใชเ้พื่อสนทนาผ่านเวป็ออนไลน์ เช่น MSN Yahoo Google Chat เป็น

ตน้ 

     

3.ใชใ้นการสนทนาผ่าน VDO Conference เช่นWeb, Camfrog      

4.ส่ง E- Card แสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ      

5.เสนอข่าวสารและความคิดเห็นบน web board      

ด้านความบันเทิง / ท่องเที่ยว 

1.เพื่อ ฟังเพลง ดูมิวสิควีดีโอ ดูหนงั ดู TV online ดาวน์โหลดเพลง  

ดาวน์โหลดมิวสิควีดีโอ  ดาวน์โหลดหนงั   

     

2.เพื่อรับทราบข่าวสารขอ้มูลวงการบนัเทิง      

3.เพื่อดูนิตยสานออนไลน์      

4.เพื่อศึกษาหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ      

5.เพื่อจองตัว๋คอนเสิร์ต      

6.เพื่อเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์ออนไลน์      

7.ใชอ้ินเทอร์เนตเกี่ยวกบัเร่ืองเพศ      

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

..................................... ........................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

 

ขอบคุณคะท่ีร่วมกรอกแบบสอบถาม 
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ประวตัผิู้ทําวจิยั  

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวนิภาพร นารูลา  

ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี 6 / 7 ซอยหวัหิน 34 /1 ถนนเพชรเกษม ตาํบลหวัหิน  

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110  

 

ประวติัการศึกษา 

 พ .ศ. 2543  สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จงัหวดัภูเก็ต 

 พ.ศ. 2549  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จงัหวดัภูเก็ต 

 พ.ศ. 2553 ศึกษาระดบัปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

   ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
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ประวตัผิู้ทําวจิยั  

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวปรียานุช บรรทม 

ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี 173 หมู่ 4 ตาํบลสลุย อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 86140  

 

ประวติัการศึกษา 

 พ .ศ. 2543  สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

 พ.ศ. 2549  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จงัหวดัชุมพร 

 พ.ศ. 2553 ศึกษาระดบัปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ 

 ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
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