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บทคัดยอ 
 
                    การวิจัยนี้มวีัตถุประสงค    เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับลักษณะการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ตและพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ รวมถึงศึกษา
รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขนาด
กลุมตัวอยาง 400 ราย โดยใชสถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) T-Test สถิติวิเคราะหการผัน
แปรทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
(Scheffe’ Test) รวมทั้งสถิติ Chi-square (X2)     ผลการวิจยัมีดังนี ้
                      ลักษณะประชากรชองกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง    
19 - 21 ปและกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีคาใชจายตอเดือน    ตั้งแต 4,001 - 5,000 บาท  และ
ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตชองกลุมวัยรุนนั้น มีการตอบสนองความตองการของตนเองดาน  เชน การ
แสวงหาเพื่อนตางเพศ ความตองการเขาสูจินตนาการ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ความตองการ
เปนสวนหนึ่งของสังคม  รวมถึงความตองการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  
                  ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ต พบวา กลุมวัยรุนใชส่ืออินเตอรเน็ต 1–7 ครั้งตอสัปดาห มี
ระยะเวลาใชส่ืออินเตอรเน็ต 1-3 ช่ัวโมงตอครั้ง โดยชวงเวลาที่สะดวก คอื ชวงเวลา 18.00 น. - 24.00 น.  
เนื่องจากเปนเวลาหลังเลิกเรียน โดยใชส่ืออินเตอรเน็ตทีบ่านมากที่สุด   เพราะเปนสถานที่ที่สะดวก
และสามารถใชส่ืออินเตอรเน็ตไดอยางอิสระ และไมจํากดัเวลาการใชงาน 
                  จากลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตทําใหทราบถึงลักษณะเดนทางสื่ออินเตอรเน็ตที่ดึงดดู
ใจกลุมวยัรุน พบวา ส่ืออินเตอรเน็ตสามารถยืดหยุนในเรื่องเวลาและสถานที่ได  และวิธีการใชส่ือ
นั้นไมตองระบช่ืุอจริงของตนเอง  ประกอบกับไมตองเหน็หนาซึ่งกันและกันทําใหรูสึกดี มีสถานภาพ
เทาเทียมกนั อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนเองไดตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังพบวา 
ความสามารถทางสื่ออินเตอรเน็ตเปนการโตตอบสื่อสารแบบสองทาง  และเขาถึงขอมูลตางๆไดงาย  
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                  สวนการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต พบวา กลุมวัยรุนมีการตอบสนองความ
ตองการกับกิจกรรมตางๆ บนสื่ออินเตอรเน็ต ไดแก การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสาร
ตางๆ  การติดตามขาวสาร การเปนสมาชิกในเว็บไซต การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต การใช
ไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail)  โดยกจิกรรมที่กลุมวัยรุนสวนใหญนิยมมากที่สุดคือ การคนหา
ขอมูลผานเว็บไซต เพื่อสนบัสนุนขอมูลในการเรียนการศึกษา ในขณะเดยีวกันสื่ออินเตอรเน็ตยังมี
กิจกรรมที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ การเลนเกมสและการพูดคุย
สนทนาหาเพือ่นทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงไดรับความนิยมรองลงมา 
                   สําหรับการศึกษาดานรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต พบวา กลุมวยัรุนสวนใหญให
ความสําคัญกับการศึกษาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาคือการชมทีวีหรือการฟง
เพลงออนไลน  นอกจากนี ้ ยังใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เชน การดาวนโหลดเพลง 
รูปภาพและเกมสตางๆ ไดรับตอบสนองเพียงบางสวนเทานั้น สําหรบัการจองตั๋วชมภาพยนตรผาน
ส่ืออินเตอรเน็ต และการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ ดวยการดาวนโหลดคลิปวิดีโอ การ
คนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ, การเช็คอีเมล และการ Chat ผานโทรศัพทมือถือนั้น  อยูในระดับต่าํ 
เนื่องจากความไมสะดวกในการใชงาน รวมท้ังคาใชจายเพื่อเชื่อมตอระบบอนิเตอรเน็ตผานโทรศัพทมอืถือ 
ซ่ึงมีราคาแพงเกินไป  
  
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
                     1.   ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต
ของกลุมวัยรุน ดังนั้น ทางสถาบันการศึกษาตาง  ๆ จึงควรสงเสริมใหมีจุดใหบริการอินเตอรเน็ตในแตละ
สถาบันเพื่อตอบสนองความตองการในการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆของกลุมวัยรุน 
                 2.  กลุมวัยรุนมพีฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ  ที่หลากหลาย 
ดังนั้น กิจกรรมบนสื่ออินเตอรเน็ต ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะกับกลุมผูใชในแตละวัย เนื่องจาก
ในปจจุบนัรูปแบบของเว็บไซตตางๆ มีความลอแหลมมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิง่การแสดงออก
ในดานเพศ  ซ่ึงอาจขอความรวมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อออกกฎ 
ระเบียบในการจัดทําเว็บไซตตางๆ ใหเหมาะสมตอไป 
                 3.  กลุมวัยรุนมีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตแบบใหม  คอื การชมทีวีออนไลน และการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เพื่อความบันเทิงเปนสวนใหญ ในทางเลือกอืน่ ซ่ึงอาจทําให
เกดิการหางเหนิจากครอบครัวและบุคคลอืน่รอบขาง ดงันั้น ทางผูปกครอง ควรใหความสนใจแกบตุร
หลาน ดวยการสงเสริมและแนะนําใหกลุมวันรุนทํากิจกรรมอยางอืน่บาง เชน การออกกาํลังกาย การ
ไปสังสรรคครอบครัว  หรือการสงเสริมใหทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study a relationship between using mass media 
internet and behavior in using mass media internet to meet the needs, including to study 
teenagers’ mass media internet usage styles.  This research is a survey research that has 400 of 
sample size by using Description Statistics, T-Test, One Way Analysis of Variance : ANOVA, 
Pair testing by Scheffe’ Test Method and Chi-square (X2).  From this research, we can summarize 
as follows; 
 Majority of characteristic population are female that are more than male, aging between 
19 – 20 years old, studying in bachelor’s degree and earning income or expense between 4,001 – 
5,000 Baht.  There is the difference between its usage styles because teenagers have different 
styles to satisfy their needs such as seeking opposite sex friend, entering their imagination, being 
successful, being a party of society and interacting with each other. 
 From this survey, we found that majority of teenagers has high frequency in using it at    
1 – 7 times per week and 1 – 3 hours per time.  The most period they use it at home is between 
6.00 PM. to 12.00 PM. as it is a free time for them after coming back from school, using it 
unlimited.  And home is a convenient place for them to use it. 
 These usage styles make us know their attractive usage.  And we found that it is flexible 
time and place in using it, communicating without indicating their names, without seeing each 
other, feeling like being in the same social status, often adjusting their character, being two ways 
communication and getting data easily.    
 Studying in different kinds of teenagers in using mass media internet, we found that they 
respond on activities on it such as sharing their opinion and information on web board, updating 
an information, being websites’ members, sending purchasing order through it, sending electronic 
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mail.  And the most favorite activity is to search information on website to support their learning.  
And there are also funny activities such as playing game online and chatting with their friends as 
the second 
 From studying its usage styles, we found that majority of teenagers emphasizes mostly 
on searching educational data, secondly on watching TV online or listening to radio online.  
Moreover, they can access it on mobile phone such as downloading music, pictures and games 
that can fulfill just only a part of their needs.  Reserving movie ticket, downloading VDO clip, 
searching data on website, checking electronic mail, and chatting with their friends by using it on 
mobile phone cannot satisfy their needs as it is inconvenient and very expensive. 
      
Suggestion from this research 
1. Teenagers’ mass media internet usage will reflect their styles so educational institution 

should provide internet service points to serve their needs for searching data on website. 
2. Teenagers’ behaviors in using it have several usage styles.  Activities on mass media internet 

should be improved to suit with its target group in each age level because there are many 
types of websites that are not suitable for teenagers especially sex appearance.  It should be 
co-operated from Ministry of Information and Communication Technology to launch 
regulation to control websites. 

3. Teenagers has new trend in using mass media internet such as watching TV online, accessing 
mass media internet on mobile phone mainly for entertainment purpose that is a cause to 
make them become distance with their families and people around them.  So their families 
should take care of their children and advice them to do other activities such as exercising, 
doing family activities or doing social activities.       
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กิตติกรรมประกาศ 
 

                  วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวย ความกรุณาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานพินธ
ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร. บุญเลิศ ศุภดลิก  ประธานกรรมการสอบวิทยานพินธ          
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัศวนิ  เนตรโพธิ์แกว  พันโทรองศาสตราจารย ดร.เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ   และผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลทิพย ศาสตระรุจิ  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ที่ใหคําแนะนาํทั้งดานวิชาการ    และเทคนิคการทํางานวิจัย   กระทั่งผูวิจัยสําเร็จเปน
มหาบัณฑติสมความมุงหมาย ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพยิ่ง 
                  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตรทุกทานที่ชวยเติมเตม็ความรู ซ่ึง
ผูวิจัยไดนํามาใชประกอบการวิจัยอีกทั้งสามารถใชพัฒนางานในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
                  ขอขอบคุณกลุมวยัรุนผูตอบแบบสอบถาม ที่ใหขอมูลเปนประโยชนตองานวิจยัคร้ังนี้ 
รวมทั้งบุคคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลทิพย ศาสตระรุจ ิ
และผูชวยศาสตราจารย กนกพร ปมแปง ผูอํานวยการฝายบริการสื่อสารการตลาด ที่ไดใหโอกาสที่
ดีแกผูวิจัยไดศกึษาจนสําเร็จ ขอขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือทุกทานซึ่งไมสามารถกลาวนามไว ณ ที่นี ้

ขอระลึกถึงพระคุณคณุพออนันต ขวัญคํา และคุณแมคนงึสุข ขวัญคํา ผูที่สงเสียคาเลาเรียน 
และคอยอบรมบมนิสัยใหผูวจิัยเจริญวัยอยางมีคุณภาพเทาที่เปนได  ขอบพระคุณพีจุ่ฑามาศ ขวัญคํา ที่
คอยเฝาเปนหวงและสั่งสอนในเรื่องการดําเนินชวีิตประจําวันใหมีคณุคาและมีศีลธรรม รวมทั้ง
ชวยเหลือผูวิจยัทั้งทางตรงและทางออม   ขอขอบคุณพี่พงษศักดิ์ เคล่ือนสูงเนิน ทีค่อยแนะนําและ
ชวยเหลือเร่ืองการทําวิจยั รวมท้ังขอบคุณ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากดั ซ่ึงไดสละเวลาเพื่อการทํา
วิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

ทายที่สุดนี้ ขอบพระคุณคณุพระศรีรัตนตรัยที่ทรงอวยพรใหเกิดสติปญญาและความรู 
รวมถึงหากวิทยานิพนธฉบับนี้กอใหเกดิคุณคาตอสังคม ขอคุณงามความดีนีเ้ปนเสมือนเครื่อง
สักการะบูชาตอคุณพระศรีรัตนตรัยดวย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

สังคมไทยกําลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เนื่องจากการกาวเขาสูยุคสารสนเทศ 
เปนคําพยากรณที่ไดรับการคาดหมายอยางกวางขวางจากแวดวงวิชาการและสื่อมวลชน จากนีไ้ปจะ
ไมใชเร่ืองแปลกประหลาดที่เราสามารถทําใหการรับขอมูลขาวสารตางๆ เปนเรื่องที่งายและ
สะดวกสบายมากขึ้นดวยเทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย 

Bill Mckibben ไดแสดงความคิดเห็นเอาไวในหนังสือ New Media Technology ที่วา
ดวยผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมอินเตอรเน็ต (Social and Culture Consequences) กลาวไว
วา We believe that we live in the age of information that there has been an information “Explosion” an 
information “Revolution” ซ่ึงหมายถึง  “พวกเราเชื่อวาพวกเราอาศยัอยูในยุคสารสนเทศ ซ่ึงมีการ
ประทุของขอมูลขาวสาร และมีการปฏิวัตขิองขอมูลขาวสาร (John V. Pavlik, 1995:303) 

ขอความดังกลาวไดช้ีใหเห็นวา โลกเราทุกวันนี้เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร ซ่ึงกระจัด
กระจายอยูเต็มไปหมด จนเรยีกไดวาเปนยุคแหงปฎวิัติของขอมูลขาวสารก็วาได และดวยความกาวหนา 
อยางยิ่งยวดของเทคโนโลยีขาวสาร (Information Technology) โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการสื่อสาร
ผานเครือขายคอมพิวเตอรทีม่ีขนาดใหญที่สุดในโลก และประกอบดวยเครือขายยอยเชื่อมถึงกันเปน
จํานวนมากที่เรียกวา ระบบอินเตอรเน็ต ทําใหขอมูลขาวสารเหลานั้นกระจายตัวไปทั่วโลกภายใน
เวลาเสี้ยววินาที การเชื่อมโยงขาวสารเปนเครือขายใยแมงมุมผืนใหญเชื่อมโลกใหเปนหนึ่งเดียว ทํา
ใหโลกเราไมมีพรมแดนอกีตอไป 

อาจกลาวไดวาอินเตอรเน็ตเปนนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว
มากในปจจุบัน เนื่องดวยความสามารถในการเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะสื่อประสม (Multimedia)       
คือสามารถสื่อความหมายทัง้ในรูปแบบของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง ไปในเวลาเดยีวกัน 
ทําใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผานบริการตาง  ๆ ของอนิเตอรเน็ตไดแก 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) บริการขอมลูขาวสาร (User News) การสนทนาออนไลน (IRC/Internet 
Rely Chat) การคัดลอกขอมูลระหวางคอมพวิเตอร (FTP/File Transfer Protocal) โปรแกรมการใชงานแบบ
ตัวอักษร (Telnet) และสวนบริการคนหาขอมลู ประกอบดวย Archie Gopher Hytelenet  WAIS (Wide Area 
Information Service) และ World Wide Web (WWW) หรือที่เรียกสัน้  ๆวา  “เว็บ”  (Web) ดวย  ความสามารถ
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ที่พิเศษกวาและใชงานงาย    เปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่รวบรวมเนือ้หาสาระตาง  ๆ  ออกมาในรปูของเว็บ
เพจ (Web page)  ซ่ึงสามารถแสดงผลสื่อความหมายทัง้ในรูปแบบของขอมูลตัวอักษรหรือขอความ  ภาพนิง่  
ภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟฟกส และเสยีงในเวลาเดยีวกัน และอกีทั้งยังรวมเอาบริการหลาย  ๆ อยางของ
อินเตอรเน็ตเขาไวดวยกัน อาท ิการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนกิส  การสนทนาออนไลน  หรือ Chat   รวม
ไปถึงการดาํเนนิธุรกจิตาง  ๆ      ทีเ่รียกวา E-Commerce 

จุดเดนของอินเตอรเน็ตก็คือ  “เสรีภาพ”  ซ่ึงไมคอยมีหนวยงานที่คอยตรวจสอบ 
เร่ืองราวหรือขอมูลที่ถูกนําเสนอ อีกทั้งเรื่องราวเหลานัน้ยังสามารถถูกนําเสนอไปไดทั่วทุกมุมโลก 
แบบที่ภาษาองักฤษเรียกวา Global Reach  ดวยตนทุนต่าํ หรือภาษาธุรกิจเรียกวา Low Distribution 
Cost และไปดวยความเรว็สูง (Cover Story 2543 : 81) รวมถึงความนาสนใจของเนื้อหาที่มีอยูใน
อินเตอรเน็ต  ซ่ึงหมายรวมถึง   ขอความ  ภาพ  เสียง  และภาพกราฟฟกส  โดยเฉพาะในแงขาวสารนัน้ 
อินเตอรเน็ตถือเปนสื่อชวยเพิ่ม Value Added หรือคุณคาเพิ่มเติม ใหกับขาวสารอีกดวยเพราะ
สามารถ Customize หรือจดัขาวที่ผูบริโภคตองการใหกับผูบริโภคแตละคน ทีละคน ไดแบบไมตอง
เหมอืนกัน (Customize and Personalization) เปนชองทางการรับรูขาวสารที่ผูบริโภคสามารถเลือก
เปดรับเอาเองได เชน วยัรุนที่สนใจเรื่องเกมสก็จะสามารถเลือกเขาไปดาวนโหลดเกมสตางๆ  ที่
สนใจได   เปนตน 

จึงเปนผลใหอินเตอรเน็ตกลายเปนสื่อทีไ่ดรับความนิยม และมีผูใชเพิม่ขึ้นหลายเทาตวัใน 
เวลาอันรวดเรว็  โดยพิจารณาจากจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต หรือที่เรียกวา “นักทองเว็บ” ทั่วโลกในป 
2000 มีอยู 195 ลานคน  คาดวาป 2002 จะเพิ่มเปน 490 ลานคน ของเอเซียมีอยู 34 ลานคน คาดวาจะ
เพิ่มเปน 65 ลานคน (อภิรักษ โกษะโยธิน 2544 :  65)  
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ตารางที่  1.1  จํานวนประชากรในประเทศไทยที่ใชอินเตอรเน็ต 
 

Year Year A.D. Users Source 
2534 1991 30 NECTEC 
2535 1992 200 NECTEC 
2536 1993 8,000 NECTEC 
2537 1994 23,000 NECTEC 
2538 1995 45,000 NECTEC 
2539 1996 70,000 NECTEC 
2540 1997 220,000 Internet Thailand/NECTEC 
2541 1998 670,000 Internet Thailand/NECTEC 
2542 1999 1,500,000 ISP Club/NECTEC 
2543 2000 2,300,000 ISP Club/NECTEC 
2544 2001 3,500,000 NSO/NECTEC (household survey) 
2545 2002 4,800,000 NECTEC (estimate) 
2546 2003 6,000,000 NECTEC (estimate) 
2547 2004 6,970,000 NECTEC (estimate) 
2548 2005 9,900,000 NECTEC (estimate) 

 
ที่มา : http://www.ntl.or.th/internet/user-growth.html 
 

ยิ่งเทคโนโลยกีารสื่อสารเจริญกาวหนามากขึ้นเทาไหร สะดวกสบายมากขึ้นเทาไหร ยิ่ง
มีโอกาสผลักดันใหผูคนทั่วโลกเขาสูโลกของการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ Interactive มากขึ้นเปน
เงาตามตัว (John V. Pavlik, 1995:137) 

การใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยจึงมกีารขยายตัวและเจริญเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในหมูวัยรุนหรือเด็กรุนใหม ที่ใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสาร โดยใชการพูดคยุ
ผานทางอินเตอรเน็ต (Chat) หรือการสื่อสาร โดยใชวธีิการสง E-mail กับผูรวมเลนคนอื่นๆ เกิดเปน
การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลชองทางใหม  ซ่ึงสวนใหญจะเริ่มพัฒนามาตัง้แตยังไมรูจัก
กันมากอน จนพัฒนากลายมาเปนเพื่อนกนัในเวลาตอมา  ดังนั้น การใชส่ืออินเตอรเน็ตในรูปแบบ
ตางๆ ของกลุมวัยรุนในสังคมไทยจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
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นอกจากนี้ การศึกษาดานรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนนี้ ยังเกี่ยวพันกับ
การรับสงขอมูลขาวสารในแบบ  Always on the move ทั้งคือสามารถรับ และสงขอมูลขาวสาร 
ที่ตองการอยูตลอดเวลาผานทางโทรศัพทมอืถือ  อาทิเชน   การดาวโหลดริงโทน, ขาวสาร ขาวฟุตบอล
ขาวดาราผานทางโทรศัพทมือถือในรูปแบบของ MSM และ SMS ทั้งยังสามารถ Check E-mail ผาน
โทรศัพทมือถือไดอีกดวย 

โดยในงานวจิยันี้ ผูวิจยัไดใหความสําคัญในการศึกษากลุมวัยรุนหรือ  Generation Z ซ่ึง
เปนกลุมลาสุดที่เติบโตมาทามกลางอินเตอรเน็ต และการใชชีวิตแบบ Delivery เนนไปทาง e-Commerce 
Genaration Z  นั้น มีแนวโนมที่จะทวีจํานวนมากขึน้เรื่อยๆ 

การศึกษากลุม Generation Z นี้ไดมีการแบงชวงอายขุองกลุมวัยรุนที่เกิดมาพรอมกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางอนิเตอรเน็ต โดยใชหลักเกณฑการแบงชวยอายุของ  สุชา  จันทรเอม 
(2529)  ที่ไดกลาวถึง จิตวทิยาวยัรุนไววา เปนการศึกษากระทํา หรือพฤติกรรมความเจริญเติบโต 
ความตองการ ความสนใจ  และความแตกตาง   ระหวางบคุคลของเด็กตั้งแตยางเขาสูวยัรุนจนถึงวัย
ผูใหญ  โดย Luella Cole (อางถึงใน สุชา จนัทรเอม, 2529) ไดแบงชวงอายุของเด็กวัยรุนไว ดังนี ้

 
- วัยเตรยีมเขาสูวัยรุน (Pre-Adolescence) หญิง 10 – 13 ป ชาย 13 – 15 ป 
- วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) หญิง 13 – 15 ป ชาย 15 – 17 ป 
- วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) หญิง 15 – 18 ป ชาย 17 – 19 ป 
- วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence ) หญิง 18 – 21 ป ชาย 19 – 21 ป 
- วัยผูใหญ (Adulthood)  21 ปขึ้นไป 

 
ปจจุบันปญหาเรื่องการใชส่ืออินเตอรเน็ตในกลุมวัยรุนนั้น เริ่มมีความรุนแรงในสังคมเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนทีก่อใหเกดิรูปแบบการดําเนนิชวีิต
แบบใหม ที่มแีนวโนมหลีกเลี่ยงความสัมพันธกับคนในครอบครัว และจะใหความสนใจกับบุคคล
อ่ืนที่อยูในสังคมไซเบอรมากกวา ซ่ึงมีผลทําใหเกิดชองวางระหวางคนในครอบครัว  ความรักและ
ความผูกพันลดนอยลง      รวมถึงผลของคะแนนในการเรียนตกต่ําอีกดวย   แตในขณะเดียวกนัการ
ใชอินเตอรเน็ตก็มีความสําคัญตอการตอบสนองความตองการ ทั้งทางดานจิตใจและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของกลุมวัยรุน เชน การเลนเกมสของเด็กซึ่งเปนลักษณะของการใชส่ืออินเตอรเน็ตอีกประเภทหนึ่งที่ชวย
ตอบสนองความตองการความเพลิดเพลินและความสนุกสนานจากเกมสนั้น  ๆ และยังชวยสงเสริมเพิ่ม
ความรูทางการศึกษาดวยการหาขอมูลจากสื่ออินเตอรเน็ต ในเว็บไซตตางๆได เปนตน  
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ส่ืออินเตอรเน็ตจึงเปนเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชนและโทษในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ลักษณะ
การใชส่ืออินเตอรเน็ต จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการบริโภค
อินเตอรเน็ตในแตละประเภทวามีปจจยัใดบางที่สงผลใหเกดิการใชงานอนิเตอรเนต็ในแตละประเภทนัน้  ๆ 
และกลุมวัยรุนมีความตองการใชอินเตอรเน็ตในดานใดมากที่สุด ตลอดจนการคํานึงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการใชอินเตอรเน็ตในแตละประเภท ที่ควรหาทางแกปญหา หรือบรรเทาปญหา ซ่ึงที่ผานมาไดมีการวิจัย
ในตางประเทศเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเสพตดิอินเตอรเนต็และผลกระทบตางๆ โดยพบวา การใชส่ือ
อินเตอรเน็ตนัน้จะสงผลกระทบตอชีวิตผูใชอินเตอรเน็ต และบุคคลรอบขาง  ซ่ึงจะมคีวามสัมพนัธกับ
ลักษณะปญหาทางจติใจและอารมณของผูใชอินเตอรเน็ตดวย   รวมทั้งรูปแบบการดาํเนินชวีิตผานสื่อ
อินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนนัน้อาจกอใหเกดิการสรางวัฒนธรรมการบรโิภคสื่ออินเตอรเน็ตในรูปแบบ
ใหม ที่ควรใหความสนใจในการศึกษาตอไป 
 
1.2  ปญหานําวิจัย 

จากความสนใจที่ตองการศึกษาหวัขอเร่ือง “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุม
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร”   ผูวิจัยตองการทราบผลของคําถามงานวิจัยคร้ังนี้ คือ 

1.2.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับลักษณะการใชอินเตอรเน็ต       
ของกลุมวัยรุนหรือไมอยางไร 

1.2.2  ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อตอบสนองความตองการ ของกลุมวัยรุนหรือไมอยางไร 

1.2.3  กลุมวัยรุนมีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

1.3.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร       ที่มีความสัมพันธกบัลักษณะการใช
ส่ืออินเตอรเน็ตที่แตกตางกนัของกลุมวัยรุน 

1.3.2  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร  ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความตองการทีแ่ตกตางกันของกลุมวัยรุน  

1.3.3  เพื่อศึกษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุน 
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1.4  สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร       ที่มีความสัมพันธกับลักษณะการใชส่ือ

อินเตอรเน็ตทีแ่ตกตางกันของกลุมวัยรุน    
1.4.2  ลักษณะทางประชากรศาสตร  ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชส่ือ

อินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความตองการทีแ่ตกตางกันของกลุมวัยรุน 
 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร”     

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดงันี้ คือ 
1.5.1  ศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุน อายุระหวาง 13–21 ป   ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

เปนจุดเริ่มตนของการใหบริการอินเตอรเนต็ความเร็วสูง หรือ ADSL และเปนศนูยกลางของระบบ 
ICT ที่ใหญทีสุ่ดในประเทศ จึงเปนพื้นทีท่ี่มีจํานวนกลุมวัยรุนที่มกีารใชส่ืออินเตอรเน็ตที่สูงและมี
แนวโนมที่จะทวีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตมากขึ้นดวย โดย ศึกษาจากกลุมตัวอยาง  400  คน 

1.5.2  ศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุน ที่มีประสบการณในการใชบริการอินเตอรเน็ตตั้งแต 1 ป
ขึ้นไป  

1.5.3  การวิจยัครั้งนี้  ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 
ถึง เดือนมกราคม 2550 

 
1.6  นิยามศัพท 

1.6.1  กลุมวัยรุน  หมายถึง  กลุมวัยรุนหรือกลุมที่เรียกวา กลุม Generation Z   เปนกลุม
ลาสุดที่เติบโตมาทามกลางอินเตอรเน็ต และการใชชีวติแบบ Delivery เนนไปทาง E-Commerce 
มากกวาโดยศกึษากลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13–21 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.6.2  ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ต  หมายถึง   ความถี่ในการเปดรับ ระยะเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชอินเตอรเนต็ และสถานที่ใน
การใชอินเตอรเน็ต 

1.6.3  พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ   หมายถึง   พฤติกรรม
การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการในดานตางๆ ของกลุมวัยรุน ไดแก ความ
ตองการขาวสารขอมูลที่ทันสมัย การผอนคลายความเครียด พักผอนหยอนใจ การหลีกหนีจาก
ปญหาตางๆ ในชีวิต ความตองการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น การเปนสวนหนึ่งและการไดมีสวน
รวมในกลุม การที่ไดสรางบุคลิก ลักษณะตัวตนขึ้นใหม เปนตน 
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1.6.4 รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต หมายถึง  รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุม
วัยรุนทีเ่ลือกทาํกิจกรรมในแตละวัน ซ่ึงประกอบไปดวย การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสาร
ตางๆ การติดตามขาวสารผานอินเตอรเนต็ การดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต การเลนเกมส การ
พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชิกใน
เว็บไซตตางๆ การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต และการใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 

                    
1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.7.1  ไดทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร  ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
ส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกนัของกลุมวัยรุน 

1.7.2  ไดทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร       ที่มีความสัมพันธกับลักษณะการใช
ส่ืออินเตอรเน็ตที่แตกตางกนัของกลุมวัยรุน   

1.7.3  เพื่อศึกษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุน 
              1.7.4  ขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมลูพื้นฐานในการพัฒนาทาง
สังคมเพื่อสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชนของกลุมวัยรุนได 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเนต็ของกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ไดอาศัยทฤษฎีแนวคดิและงานวิจยัที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดเพื่อเปน
ประโยชนตอการวิจยั ดังนี ้

 
2.1  แนวคดิเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 
2.2  แนวคดิเกีย่วกับพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ต 
2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการและการใชส่ือตอบสนองความตองการ 
2.4  แนวคดิเกีย่วกับรูปแบบการดําเนนิชวีติ 
2.5  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับวฒันธรรมการบริโภค 
2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

    
2.1  แนวคิดเทคโนโลยีการสือ่สารสมัยใหม 

 เทคโนโลยีการสื่อสารนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีนั้น กอใหเกดิการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มคีวามรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ ปจจุบนัมี
ส่ือทางดานอเิล็กทรอนกิสและดจิิตอลเกดิขึ้นมากมาย   เราเรยีกวาเปนเทคโนโลยกีารสื่อสารรูปแบบ
ใหมหรือส่ือใหม (New Media) ซ่ึงเปนสื่อที่ผสมผสาน “ระบบโทรคมนาคม”   เขากบั “ระบบ
สารสนเทศ” 

Alvin Toffler ผูเขียนเรื่อง “The Third Wave” ไดทํานายผลกระทบที่จะเกิดจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ คอมพิวเตอร วาจะสรางผลกระทบตอวิถี
ชีวิต และวิธีคดิของบุคคล สถาบันตางๆ ของสังคม ความสัมพันธทางการเมือง วัฒนธรรม ครอบครัว ที่
ทํางาน กลุมเพือ่นรูปแบบใหม ชุมชนแบบใหม 

ยุคสารสนเทศนี้ ขอมูลขาวสารไดมีบทบาทกับชีวิตของเรามากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) จึงเปนสิ่งทีจ่ําเปนเพื่อชวยจดัการกับขอมูลใหมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้ คอมพวิเตอรนัน้ก็เปนหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และการจดัการเก็บขอมูล 
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คอมพวิเตอรไดมีบทบาทในการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ (Information Networks) ทํา
ใหคอมพวิเตอรนั้นสามารถสงขอมูลไปไดทัว่โลก สามารถติดตอส่ือสารกันไดตลอดเวลา ทกุทิศทาง 
โดยไมตองคํานึงถึงอุปสรรคดานเวลาและสถานที่ และอนิเตอรเน็ต (Internet) ก็เปนสวนหนึ่งใน
ระบบเครอืขายสารสนเทศนี้ อินเตอรเน็ตนัน้เปนเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกดิขึ้นในป พ.ศ. 2512 โดย
โครงการปองกันประเทศของสหรฐัอเมริกา (US Department of Defence) หรือที่เรียกวา ARPA 
(Advanced Research Project Agency) ซ่ึงไดสรางเครือขายทดลองชื่อ  “ARPAnet” เพือ่สนับสนนุการ
พัฒนาของระบบคอมพวิเตอร เครือขายของกองทพัสหรัฐอเมริกา เรียกไดวาอนิเตอรเน็ตในยคุนั้น
เจริญกาวหนาภายใตภาวะสงคราม และถูกนําไปใชในกจิการการทหารเปนหลัก ตอมาในป พ.ศ. 2528  
อินเตอรเน็ตกเ็ร่ิมเขาสูวงการศึกษาและวงการธุรกิจ อินเตอรเน็ตนั้นแพรหลายอยางรวดเร็ว เปนสื่อไร
พรมแดน ดังนั้นปรมิาณผูใชจึงเพิม่ขึ้นอยางรวดเรว็ อินเตอรเน็ตนัน้กําลังไดรับความนยิมสูงสดุใน
ปจจุบนั และมนัไดกลายเปนเครอืขายคอมพวิเตอรทีใ่หญที่สุดในโลก เชื่อมทัง้โลกเขาไวดวยกนั  
(อาทชิา เมืองยม, 2547:1) 

ผลของเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมยั สงผลใหโลกแคบลงดวยเครือขายอนิเตอรเน็ต
การสื่อสารผานคอมพวิเตอร (Computer – Mediated Communication) โดยมีเครอืขายอินเตอรเน็ตเปน
ตัวเช่ือมโยงนัน้ เปนทีแ่พรหลายอยางมาก เนื่องจากสามารถสื่อสารไดฉับไว สะดวกในการใชแสดง
ขอมูลในรูปแบบตัวอักษร ภาพเสียง มีศักยภาพสูงในการสื่อสารแบบสองทาง ผูใชสามารถสื่อสารกันใน
ลักษณะโตตอบกันได มีการเชื่อมโยงเครือขายถึงกันหมด ซ่ึงผูใชนั้นสามารถติดตอส่ือสารไดทั่วโลก 
รวมทั้งอิสระในการใชสูง เพราะวามีมาตรการในการควบคุมนอยมาก ผูใชจึงมีอิสระในการใช
อินเตอรเน็ตไดอยางเต็มที่อินเตอรเน็ตจึงกลายเปนชองทางการสื่อสาร เปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่ผูคน
นิยมเขาใชบริการ  เปนการตดิตอส่ือสารขามโลกโดยไมตองสนใจความแตกตางของเวลาและสถานที ่

บริการของอินเตอรเน็ตนั้นมหีลากหลายรูปแบบ เชน การคนหาขอมูลบน World  Wide 
Web (WWW) ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Mails) ซ่ึงเปนการรับสงขอความกับบุคลอื่น
ทั่วโลก  ใชเพือ่ส่ือสารกับเพื่อน  ครอบครัว การตดิตอธุรกิจการงาน การบริการโอนถายแฟมขอมลู
ตางๆ และบรกิารดานจดหมายขาวสาร (Messaging And Bulletin Board Service) Asynchronous 
Discussion Forum เปนการแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวตางๆ  (News Group)  ซ่ึงเปนการเขารวมออก
ความเหน็ในหวัขอตางๆ โดยไมตองสนใจเรื่องของเวลา เพราะเราสามารถอภิปราย รับสงความคิด
ไดตลอดเวลา และเราก็สามารถเปนสวนหนึ่งของกลุมที่มีความเหน็  ความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
Symchronous Chats เปนการสนทนาผานหนาจอคอมพิวเตอร ผูใชสามารถออนไลนเขาไปคุยใน
หองสนทนาในเวลาเดยีวกันกับคนอื่นๆ ไดตลอดเวลา เปนเครื่องมือที่ใหคนตั้งแต 2 คน ส่ือสารกัน
ไดทันที ฉับไว ไมวาจะอยูที่ไหนในโลก MUD  (Multi Users Domain) เปนการที่ผูใชหลายคน
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สามารถเขามาใชรวมกนั ในรปูแบบสังคม เชน การสนทนาขอความในชมุชนเสมือนจริง (Virtual Reality) 
หรือในสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Environment) ซ่ึงมีการผสมผสานเทคโนโลยเีพือ่สรางความรูสึก
วาอยูในสถานที่และชุมชนนั้นจริง ผูใชสามารถที่จะคุยและสรางตัวละครหรือสภาพแวดลอมตาง  ๆได 

 เนื่องดวยความสะดวกและประโยชนอันมากมายมหาศาลของอินเตอรเน็ตจึงทําใหอินเตอรเน็ต
นั้น ไดรับการกลาววาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุดในปจจุบัน ส่ืออินเตอรเน็ตนั้นเปน
เครือขายขอมูลระดับโลก ที่ผูใชสามารถแสวงหาขอมูลจากแหลงหนึ่งไปอีกแหลงไดโดยงาย เพราะมี
เครือขายเชื่อมโยงกันไวหมดผูใชนั้นสามารถที่จะควบคุมขอมูลขาวสารเองไดสามารถเลือกรับขาวสารที่
นาสนใจและปฏิเสธขาวสารที่ไมนาสนใจไดเอง ทําผูใชนั้นสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารตามความ
พอใจของตนเอง (Information on Demand) 

Hoffman and Novak (1995) พบวา อินเตอรเน็ตนั้นมีลักษณะของการสื่อสารแบบแสวง
ใหขอมูลตามความสนใจของผูใช ซ่ึงตางจากสื่อประเภทอื่นที่สงผานขอมูลขาวสารทางเดียวสูผูรับ
จึงกลาวไดวาในส่ืออินเตอรเน็ตนี้ ผูใชนั้นมีอํานาจควบคมุขาวสารเองได ในอินเตอรเน็ตนั้นผูใชจะ
มีพลัง มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมไดมากกวาที่เคยไดรับจากสื่อในรปูแบบเดิม เพราะในสื่อนี้ผูใช
นั้นจะเปนผูผลิต ผูกระทํา และผูใชในเวลาเดียวกัน 

Amy Harmon (1998) กลาววา อินเตอรเน็ตนั้นมีศกัยภาพมากกวาโทรทัศน หรือส่ือที่
สงผานขอมูลทางเดียว (Passive) อ่ืนๆ เพราะมันทําใหผูใชสามารถเลือกชนิดของขอมูล ขาวสาร ที่
เขาตองการไดรับและสามารถตอบสนอง มีปฎิสัมพันธ (Interactive)  กับมันได จากงานวิจยัในอดตี
พบวา ผลจากการดูโทรทัศนนั้น สงผลใหผูใชปลีกตัวออกจากสังคม    เมื่อนักวิจยัไดทําการศึกษา
ส่ือใหมนี้    ก็พบวาการทีส่ื่อทําใหคนไดมีสวนรวม  มีปฏิสัมพันธ  นั้นยิ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
พฤติกรรมและจิตใจของผูใชมากกวาเดิมมากมาย 

จากแนวคดิเทคโนโลยีการสือ่สารสมยัใหม ทําใหไดทราบถึงความสําคญัของอนิเตอรเน็ต
ที่มีความเกีย่วของกับสังคมโลกและเปนสือ่กลางที่ทันสมัย ซ่ึงทําใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยาง
สะดวก รวดเรว็ ผูวจิัยจึงใชทฤษฎีดังกลาวมาเปนเกณฑในการศึกษาคณุสมบัติของสื่ออินเตอรเน็ตที่
อาจมีผลรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.2   แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตในสงัคมไทย 

อินเตอรเน็ต คือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสากลขนาดใหญที่เชื่อมโยงผูใชเครือขาย
จากทั่วโลกเขาไวดวยกัน  เปนแหลงรวบรวมขาวสารจาํนวนมากมายมหาศาล และนับเปนระบบ
การสื่อสารที่เติบโตรวดเร็วท่ีสุดในประวตัิศาสตร เร็วยิง่กวาการสื่อสารหลายๆ ชนดิ เชน การเขยีน 
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การพมิพ หรือแมแตส่ือโทรทัศน รวมทัง้ใหความหลากหลายในรูปแบบบริการตางๆ ที่ไมเคยปรากฎ
ในสื่อใด โดยบริการที่มีอยูในสื่ออินเตอรเน็ตปจจุบนั ประกอบดวย 

1. ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail หรือ E-mail)  เปนบริการที่มีใชกันมาก 
เพราะสามารถสงและอานขอความกับผูที่ตองการติดตอดวยโดยไมตองเสียคาใชจาย และผูรับจะ
ไดรับสารในเวลาเดียวเกือบทันทีที่สงไป  ผูใหบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแบบไมเสียคาใชจาย
ในปจจุบนั เชน Hotmail Yahoo Mail หรือ เฉพาะกลุมเว็บในแตละประเทศที่ใหบริการ สําหรับ
เฉพาะกลุมที่มคีวามสนใจเหมือนกัน เชน thaimail.com หรือ  chaiyo.com ซ่ึงเปนของคนไทย 

2. เทลเนต็ (Telnet) รายการพื้นฐานทีใ่ชสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องใหบริการทีเ่ปนยนูิค 
(UNIX) หรือไลนุค (LINUX) เพื่อใชเขาไปควบคมุการทํางานของเครื่องหรือใชอานไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส หรือใชปรับหนาแรก  (Homepage)  หรือเรียกรายการประมวลผลใดๆ   เปนตน  จุด
หนึ่งที่ผูใชรายการเทลเน็ตนยิม คือ การใชรายการตรวจสอบไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (PINE) ซ่ึงมี
อยูในเทลเน็ตสําหรับรับ - สงไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 

3.  กลุมผูใชอินเตอรเน็ต  (Usenet News หรือ News Group) บริการกลุมผูใชอินเตอรเน็ตไดมี
ผูใชบริการอยางแพรหลายมาก เพราะเปนแหลงที่ผูใชสามารถสงคําถามเขาไปและผูใชคนอื่นๆ ที่
พอจะตอบคําถามไดจะชวยตอบ ซ่ึงนอกจากการสงขอความเขาไปในกลุมผูใชอินเตอรเน็ตแลว    
ผูใชยังสามารถสงแฟมในรปูแบบใดๆ เขาไปก็ได (Attach File) ทําใหเกิดสังคมของการแลกเปลี่ยน
ขาวสารขึ้น 

4.  บริการโอนยายขอมูล   (FTP : File Transfer Protocal)   บริการนี้ใชสําหรับบรรจ ุ
(Download) แฟมลงผานทางเบราเซอร (Browser) โดยการคัดลอกรายการจากเครื่องใหบริการ 
(Server) มาไวในเครื่องของตน  แตถาจะบรรจุแฟมขึ้น (Upload) ซ่ึงหมายถึง การสงแฟมจากเครื่อง
ของตน   เขาไปเก็บในเครือ่งใหบริการทีอ่ยูอีกซีกหนึ่งของโลก  จะตองใชรายการอืน่ เชน รายการ 
cuteftp หรือ wsftp หรือ ftp เชน การบรรจุแฟมขึ้นเพื่อการปรับปรุงหนาแรก เปนตน 

5.  เวิลดไวดเว็บ  (WWW : World Wide Web : W3)  บริการขอความหลายมิติทีใ่ช
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสงผานขอมูล  โดยใหผูใชรายการเบราเซอร เชน Netscape  Internet 
Explorer หรือ Opera เปนตน ในการเปดขอมูลหนาแรกทีส่ามารถนําเสนอไดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงประกอบ ซ่ึงสามารถแสดงเอกสารอีกฉบับหนึ่งทีเ่กี่ยวของขึ้นมาอานได โดยท่ีเอกสารนั้นจะ
บรรจุเชื่อมโยง (Link) ไวดวยกัน  ซ่ึงเปนที่นยิมในปจจุบันและมีผูใชอยางแพรหลาย 

6.  เนต็ทูโฟน (Net2Phone) บริการโทรศัพทจากคอมพิวเตอร ไปยงัเครื่องรับโทรศัพท
จริงๆ ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมาก เพราะมีอัตราคาโทรศัพทที่ถูกกวา นอกจากนี้ยังมีบริการ เน็ตทูแฟกส 
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(Net2Fax) ซ่ึงใหบริการสงเอกสารจากคอมพิวเตอรไปยงัเครื่องรับเอกสาร (Fax) จริงๆ ซ่ึงมีอัตรา
คาบริการที่ถูกกวาเชนกัน 

7.  เน็ตมตีติ้ง (Netmeeting) เปนรายการทีม่ีช่ือเสียงมาก  เพราะทําใหคนจากทวีปหนึ่ง
สามารถติดตอกับอีกทวีปไดดวยเสียงจากคอมพิวเตอรซ่ึงคลายกับโทรศัพท แตไมตองเสียคาใชจาย
เพิ่มเติมแตอยางใด  และรายการในลักษณะนี้ ยังเพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกับเครื่องรับ
ภาพอิเล็กทรอนิกส ดังนัน้ คนที่มีรายการนี้จะคยุและเหน็ภาพของแตละฝาย จึงทําใหการติดตอทีม่ี
ประสิทธิภาพ โดยไมตองเสยีคาใชจายเพิ่มเติม 

8.  ไอซีควิ (ICQ) บริการนี้เปนที่นยิมแพรหลาย เพราะผูใชที่มีคอมพวิเตอรเปนของตนเอง 
และมีรายการอยูในเครื่อง จะสามารถติดตอกับเพื่อนที่ใชรายการเดยีวกันอยูไดอยางสะดวก 
นอกจากนี้เมื่อเปดเครื่อง รายการนีแ้สดงฐานะของเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ําการตรวจสอบไววา อยู
ในสาย (On-line) หรือไมไดอยูในสายไดดวย 

9.  ไออารซี (IRC : Internet Relay Chat) บริการนี้เปนที่นยิมของกลุมวยัรุนชาวไทยโดยเฉพาะ
รายการเพิรช (PIRCH) เพราะทําใหสามารถคุยกับผูใดกไ็ดที่ใชรายการเดียวกันอยู การคุยกันจะใช
ผานแปนพิมพ (Keyboard) เปนสําคัญ โดยไมตองเห็นหนาหรือรับผิดชอบตอส่ิงที่พิมพออกไป
อยางจริงจัง   เพราะไมมีการควบคุมจากศนูยที่ชัดเจน   ทําใหทุกคนมีอิสระที่จะคดิและสงขอมลู
ออกไปไดทกุชาติ ทุกภาษา 

10.  เกมสผานสาย  (Game Online)  ปจจบุันไดมีการสรางเกมสและบริการที่ทําใหผูใช
ตอสูกัน โดยใหผูใชติดตอเขาไปในเครื่องบริการและจายเงินลงทะเบียน จากนัน้ก็สามารถขอเขาไป
เลมเกมสกับใครก็ไดในโลกที่ไดจายเชนกนั เละพดูคุยกนัผานแปนพิมพ เปนการทําความรูจักกนั
ในขณะเลนเกมสไดอีกดวย  ซ่ึงเปนบริการที่กําลังเติบโตอยางรวดเรว็อีกบริการหนึ่งบนอินเตอรเน็ต 

จาก 10 บริการบนอินเตอรเน็ต  ดวยความสามารถที่พิเศษกวาบรกิารอื่นๆ และความงาย
ตอการใชงานของ เวิลดไวดเวบ็ (World Wide Web) จึงทําใหเปนบริการขอมูลขาวสารบนอินเตอรเน็ตที่
ไดรับความนยิมสูงสุดในปจจุบัน  จากระบบการคนหาไฟลและฐานขอมูลแบบเครือขายใยแมงมมุ 
(World Wide Web) ซ่ึงมีขอมูลมากมายที่ปรากฎบนเครือขายในรูปแบบ Multi-Media ผูใชสามารถใช
งานไดงาย สามารถครอบคลมุการบริการแบบอื่นๆ ได  เชน การสงจดหมายอเิล็กทรอนิกส (E-mail) 
การสืบคนขอมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ และการดาวนโหลดขอมูล (Download) นั่นเอง 

นอกจากนี้  การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเว็บของผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยธนัสถ  เกษมไชยานันท พบวา วัตถุประสงคในการใชเว็บไซต ที่กลุมตัวอยางเลือกตอบเปน
อันดับหนึ่งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เพื่อสืบคนขอมลู เพื่อสงขอมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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(E-mail) และเพื่อความบันเทิง รวมทั้งเว็บไซตที่กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมใชมาเปนอันดับแรก คือ 
Hotmail รองลงมา คือ Yahoo และอันดับที ่3  คือ Sanook  (ธนัสถ เกษมไชยานนัท, 2544:113) 

ประเด็นทีไ่มอาจมองขาม นั่นคือ พฤติกรรมการบริโภคอินเตอรเน็ตในการแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็กบัเพื่อนของกลุมนักศึกษานั้น       (ในทีน่ี้อาจไมใชกลุมเพื่อนที่รูจักกันในชีวิตจริง) 
เราสามารถอธิบายจากการวิเคราะหความตองการของวัยรุน ดังนี้  (สุพัตรา สุภาพ,  2536:43) 

- ตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
- มีความสนใจเรื่องเพศและเพือ่นตางเพศ 
- ตองการรวมกลุม 
- ตองการการยอมรับ 
- ตองการประสบการณใหม 

ภายใตปรากฎการณตางๆ ที่ถูกมองเปน 2 มุม การเปดรับเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหมอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงที่เสมือนเหรียญที่มีอยูสองดาน 
กลาวคือ  นอกจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม   จะทําใหการติดตอส่ือสารสามารถกระทําได
เพียงปลายนิ้วสัมผัสจากทุกหนทุกแหงในโลก ไมวาจะเปนจากหองเล็กๆ  ในพืน้ที่หางไกลผูคน
หรือในที่ประชุมกลางใจเมือง  ขณะเดียวกันนั้น ก็สามารถทําใหผูคนในสังคมขาวสารเลือกวิถีชีวิตที่
แปลกแยกไปจากวิถีชีวิตในสงัคมแบบเดิมๆ ไดมากยิ่งขึ้น มีความเปนสวนตวั โดดเดีย่วมากขึ้นหรือ
ตลอดจนแยกยอยเปนกลุมเล็กๆ   ที่มีแบบแผนในการดําเนนิชีวิตเปนของตนเอง ดังนัน้ ขณะที่กระแส
โลกาภิวัฒนจะทําใหโลกเปนหนึ่งเดียวแบบไรพรมแดนแลว  ก็กําลังกอใหเกิดปรากฎการณที่เรียกวา   
“สังคมแตกแยก”  ควบคูไปดวย 

   จากแนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตในสังคมไทย ผูวิจัยจะนําแนวคิด
ดังกลาวมาเปนเกณฑในการศึกษาถึงลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน ซ่ึงจะทําใหทราบ
วากลุมวัยรุนในปจจุบันมีความตองการใชส่ืออินเตอรเน็ตในดานใดมากที่สุด จนถึงในระดับที่นอยท่ีสุด 
และการใชส่ืออินเตอรเน็ตนั้นจะสงผลใหเกิดรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนไดอยางไร 
 
2.3  ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการและการใชสื่อตอบสนองความตองการ 

มีกลุมทฤษฎีที่เอยถึงความตองการของมนุษยหลายทฤษฎี ที่นักวิชาการดานสื่อนํามาใช
เพื่ออธิบายปรากฎการณเกี่ยวกับสื่อ ดังนี ้

ซิกมัน ฟรอยด ที่ไดอธิบายถึงกระบวนการทํางานของจิตมนุษยทีว่า โดยความเปนจริง
แลวมนษุยเราเกิดมาพรอมกบัความตองการตามธรรมชาติของมนุษย หรือ อิด (ID) แตเราก็ไม
สามารถแสดงออกมากไดอยางอิสระ เนื่องจากสังคมไดคอยกลอมเกลาใหมนษุยอยูในกรอบมากขึน้
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ตามคํากลาวของฟรอยดที่วา “มนุษยเราทีท่ําทุกอยางดวยความมีเหตุผลนั้น แทจริงแลวมีเบื้องหลัง
อันถูกครอบงําดวยความรูสึก และอารมณอันไรเหตุผลเสียทั้งส้ิน คนเราทําทุกอยางเพื่อระบาย
แรงผลักดันทางอารมณออกมาภายนอก และไดพยายามทําอยางมีเหตผุล ก็เพียงเพื่อไมใหเกิดความ
ขัดแยงกับมาตรฐานทางสังคมเหลานั้น” 

ตามแนวคิดของฟรอยดนี้สามารถนํามาอธิบายปจจยัทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเสพติดได เนื่องจากวาธรรมชาติของอินเตอรเน็ตนั้นเปนชองทางซึ่งเปดโอกาสให
มนุษยแสดงอดิหรือความตองการพื้นฐานที่อยูในตวัเรา บุคคลจึงใชส่ืออินเตอรเน็ตระบายอิดได
อยางไรขีดจํากัด และยังเปนการชดเชยหรือทดแทนการแสดงออกของอิดในทางทีป่ลอดภัย ส่ือ
อินเตอรเน็ตนัน้เปดโอกาสใหบุคคลสามารถแสดงความคิด ความตองการ และการการะทําออกมา
ไดอยางเต็มที ่โดยไมมีเงื่อนไข และมาตรฐานทางสังคมที่กําหนดอยู ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นเกดิความพงึ
พอใจ และยดึติดกับการใชอินเตอรเน็ต 

อับราฮัม มาสโลว ก็ไดพดูถึงความตองการของมนุษย (Human Needs) ที่ตองการ
ตอบสนองเชนเดียวกนั แตมาสโลวไดจาํแนกความตองการของมนุษยเปนลําดับขั้น โดยมนุษยจะ
สนองความตองการตามลําดับกอนหลัง ซ่ึงลําดับตางๆ นั้นไดแก 

1.  Physiological Needs ความตองการดานสรีระ เปนความตองการทางดานรางกาย 
การที่มนุษยจะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้นกเ็พราะความตองการอาหาร น้ํา  เร่ืองทางเพศ  ซ่ึงเปนความ
ตองการพื้นฐานขั้นแรกของมนุษย 

2. Safety Needs ความตองการดานความมั่นคงความปลอดภัย เปนความตองการความ
ปลอดภัยที่ตองการไดรับการปกปองคุมครอง   ปราศจากอันตรายและสิ่งที่กดดนัในชีวิต  ซ่ึงสังคม
ที่ดีนั้นจะทําใหบุคคลรูสึกปลอดภัยจากสิ่งที่นากลัว 

3.  Social Needs  เปนความตองการทางสังคม ความตองการที่จะผูกพันกบัสถาบันและเปน
ที่รักเปนความตองการที่เกดิขึ้นหลังจากทีม่นุษยไดเขารวมสังคมกบับคุคลอื่นๆ มนษุยจะตองการเปน
ที่รักของครอบครัว เพือ่น และสังคม ตองการมีความรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการ หรือ
สถาบันทีต่นสงักัดอยู มนษุยนัน้จะรูสึกเจบ็ปวดและไดรับผลกระทบจากการขาดเพื่อน คูรัก ดงันัน้ 
มนุษยจงึอยากมีปฏิสัมพันธกบัคนอืน่ อยากจะเขาถึงสถานทีห่รือสถานการณที่ไดรับความสมัพันธ
มากกวาสิ่งอืน่ใดในโลก เพือ่ลืมความเจ็บปวดนัน้ และสังคมที่ดีนัน้สามารถใหความพงึพอใจแกความ
ตองการนีไ้ด 

4.  Esteem Needs ความตองการที่จะเปลีย่นเปนที่นบัถือยกยองในวงสงัคม มนษุยชอบที่
จะมีความเคารพในตนเอง ใหเกยีรติตนเอง และในขณะเดยีวกนัเขากต็องการไดรับเกยีรติ และความยก
ยองในตวัเขาจากบุคคลอื่นดวย มนุษยนัน้ตองการสถานภาพและความตองการใหคนอื่นตระหนกัใน

DPU



 15 

ความสําคัญของเขา บุคคลในสังคมนัน้ตองการความมัน่คง ความนับถือตนเอง ตองการความแข็งแกรง
เพื่อชัยชนะ เพือ่ความมัน่ใจในการเผชญิกับโลก บคุคลตองการที่จะมีช่ือเสียง ไดรับการยอมรบันับถือ
จากผูอ่ืน มคีวามเปนอิสระและไดรับสถานะที่ตองการ การไดรับความพึงพอใจในความตองการนีจ้ะ
นํามาซึ่งความรูสึกมั่นใจในตวัเอง การมีคณุคาในตวัเอง และความสามารถนัน้เปนสิง่ที่จาํเปนในโลก
แหงความเปนจริง 

5.  Self-Actualization Needs ความตองการสัมฤทธิผลในอุดมคติที่ตนเองตั้งไว   หรือความ
พึงพอใจสวนตัว (Self-fulfillment) มนุษยจะมีความปรารถนาที่จะเปนอยางที่ตนเองไดใฝฝนไว การ
เขาถึงตนเองในสิ่งที่ตองการจะเปน ตัวตนในอุดมคตินีเ้ปนความตองการชั้นสูงสุดของมนุษย 

 
ในทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการกับการใชส่ือมากที่สุด ก็ไดแก ทฤษฎีการใชส่ือ 

และความพงึพอใจ (Used and Gratification Theory) ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงความตองการ และ
แรงจูงใจในการเลือกใชส่ือของผูรับสาร โดยไดจําแนกความตองการ (Needs) ขาวสารตามลักษณะ
จิตวิทยา ไดดังนี้ 

1.  Cognitive Needs คือ ความตองการในการเปดรับขาวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรู  เขาใจ
ส่ิงตางๆ รอบตัว 

2.  Affective Needs  คือ ความตองการในการเปดรับขาวสาร เพื่อไดรับความพึงพอใจ
ทางอารมณ 

3.  Integrative Needs คือ ความตองการขาวสาร เพื่อตอกย้ําความคิด ความมั่นใจ ความ
มั่นคงทางอารมณและความคิด ตองการทีจ่ะเปนทีย่อมรบัในสังคม 

4.  Escape Needs   คือ  ความตองการเปดรับสื่อเพื่อที่จะหลีกหนจีากโลกแหงความเปน
จริง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา ลืมความเจ็บปวด ปญหาในชวีิต เปนความตองการใชส่ือเพื่อผอนคลาย 
และหลีกหนีจากความเปนจริง  
 

Katz ไดอธิบายวาบุคคลนั้นจะเปดรับสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับตนเอง ซ่ึงความตองการของแตละบุคคลจะตางกัน ทําใหการเปดรับ
ส่ือหรือการใชส่ือนั้นแตกตางกันดวย 

 
ส่ืออินเตอรเน็ตก็อยูในขายทีเ่ปนตัวเลือกของผูใชส่ือเชนเดียวกัน ขึ้นอยูกับวามีลักษณะ

ที่สามารถตอบสนองความตองการดานตางๆ ไดมากนอยเพียงใด โดยเปรียบเทยีบกับสื่ออ่ืน 
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การใชอินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ 
John Suler (1997) นั้นไดทาํการศึกษาถึงการบริโภคอินเตอรเน็ตวา ส่ืออินเตอรเน็ตเติม

เต็มความตองการในลําดับความตองการของมนุษยของ Maslow ไดอยางไร โดยไดพบวาสื่ออินเตอรเน็ต
นั้นสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยไดและชวยเติมเต็มชดเชยความตองการที่ขาดหายไป
ของบุคคลในลําดับขั้นตองการได ดังนี้ 
 

1. Sexual Needs  ความตองการในดานเพศ 
ฟรอยดกลาววา  เร่ืองเพศ (Sex) นี้เปนการตองการพื้นฐานของมนุษย และเปนความ

ตองการลําดับขั้นแรกของ  Maslow  ซ่ึงในปจจุบนัเรื่องของเพศนั้นเปนหวัขอทีน่ิยมมากในสือ่
อินเตอรเน็ต เมื่อบุคคลถูกครอบงําจากกิจกรรมทางเพศในออนไลน หรือ Cybersex นี้ จะทําใหเขา
ไดรับความพึงพอใจ ซ่ึงกจิกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศในอินเตอรเน็ตนี้เปนสิ่งเสพติดได เพราะมันงาย
ในการเขาถึง ลักษณะของสื่อที่ผูใชไมตองระบุช่ือนัน้ก็เปนหนทางทีป่ลอดภยั มทีางเลือกสรางอตั
ลักษณใหมและเปลี่ยนเพศใหม ซ่ึงทําใหอินเตอรเน็ตนีส้ามารถเติมเตม็พลังความตองการได และการ
ที่บุคคลสามารถเขาไปหาคูไดตามตองการของตน Cybersex นั้นเปนการชดเชยการแสดงออกใน
เร่ืองเพศทางกายภาพ เมื่อบคุคลนั้นยังไมไดรับความพึงพอใจในเรื่องเพศจากชวีิตจรงิ เขาก็จะมอง
ส่ิงทดแทนในอินเตอรเน็ต 
 

2.  Need for an Altered State of Consciousness ความตองการเขาสูจินตนาการ ความเพอฝน
บุคคลนั้นมีแนวโนมตองการที่จะเปลี่ยนแปลงความมีสติรูสํานึกของตน เพื่อที่จะไดรับประสบการณ
ความเปนจริงจากแงมุมที่แตกตางกัน ซ่ึงความตองการนี้อาจถูกแสดงผานหลายพฤติกรรม เชน ทางดาน
สรางสรรคศิลปะ ทางดานเพศ การเสพตดิยาและสื่อมวลชน เนื่องจากสิ่งเหลานี้จะชวยใหบุคคลหลุด
จากโลกแหงความจริงเขาสูโลกแหงจนิตนาการ ความเพอฝน อินเตอรเน็ตนั้นเปดโอกาสใหบุคคล
แสดงออกซึ่งความไรสติ มันใหทางเลือกเพื่อเปล่ียนแปลงความมีสติ โดยอนุญาตใหบุคคลแสดง
จินตนาการเพือ่ปฏิสัมพันธกับคนอื่น และสํารวจโลก  และเนื่องจากเวลา  สถานที่  และอัตลักษณของ
คนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได ทําให Cyberspace นั้นกลายมาเปนโลกแหงความฝน เชน โลกแหง
จินตนาการใน MUD และ Multimedia Environment 

บุคคลจะถูกดงึดูดใหเขาไปในสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Environment) เพราะ
มันเหมือนความฝน เขาจะไดรับความตองการที่นาพึงพอใจโดยจะถูกดึงสูความไรสติ ที่ซ่ึงเขา
สามารถแสดงออกไดถึงจินตนาการ ซ่ึงก็อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ (Sexuality) ความรุนแรง 
(Aggression) และการจนิตนาการในบทบาทสมมติ (Role Playing) ในอินเตอรเน็ต 
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3.  Need for an Achievement and Mastery Altered ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ 
และเปนผูเชีย่วชาญ 

บุคคลนั้นมีความตองการพื้นฐานในการเรยีนรู ไดรับการประสบความสําเรจ็  เปนผูควบคุม
สถานการณ มอํีานาจ และความนับถือ ในตนเองกเ็ปนหนึง่ในความตองการนี้ บุคคลจะเขาไปเรยีนรูกับการ
ใชโปรแกรมตาง  ๆ การคนหาขอมูลขาวสารเพื่อนํามาชวยแกปญหาและตัดสินใจ อินเตอรเน็ตนัน้ทาํให
บุคคลไดเรียนรูสังคม วัฒนธรรมตาง  ๆ ใหการยอมรับกบัความสําเรจ็ของบคุคล แตชุมชนในอนิเตอรเน็ต
นั้นกเ็ปลีย่นแปลงเรว็มาก  ดังนั้น ในการทีจ่ะควบคุมสิ่งตาง  ๆไดบคุคลจึงใชเวลาบอยมาก  ๆ กับมนั 
 

4.  Need to Belong ความตองการมีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของสังคม 
บุคคลจะตองการติดตอระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับทางสังคม การมีสวนรวม

ความรูสึกในการเปนสวนหนึง่ของกลุม อินเตอรเน็ตนัน้ชวยใหบุคคลเขามาเปนสวนหนึ่งในชุมชนที่
เขาพงึพอใจได เมื่อบคุคลรูสึกกดดนัจากสังคมจริง รูสึกแปลกแยกเขากันไมไดกบัสังคมที่ดําเนนิอยู 
เขาจะหนัมาหาสังคมในอินเตอรเน็ตที่จะชวยชดเชยความรูสึกนั้นได และตองการที่จะคงไวใน
สังคมเสมือนจริงแหงนี้ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกชีวติ 

อินเตอรเน็ตนัน้เปดโอกาสใหบุคคลเขามาอยูในสังคมรวมกัน เมื่อมีผูใชเพิ่มมากขึ้น ชุมชน
ก็จะเปลี่ยนเรว็มากกวาในชวีติจริง ซ่ึงถาบุคคลตองการติดตอกับชุมชน  เขาจะตองหมั่นเขาไปใช
อินเตอรเน็ต ยิ่งใชเวลามากเทาไหรในโลกออนไลน คนอื่นก็จะรูจักเรามากขึน้เทานั้น  ถาเรา
ตองการไมใหถูกลืมหรือสูญเสียสังคมนี้ไป  เราก็จะตองหมั่นเขาไปใชอินเตอรเน็ตเพื่อตัวเรายังคง
อยูในสังคมออนไลนได 
 

5.  Need for Relationship  ความตองการมปีฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 
เปนความตองการติดตอระหวางบุคคล อินเตอรเน็ตนั้นเปนสังคมที่มีพลังและใหโอกาสใน

การมีสวนรวมแกบุคคล ซ่ึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดของอินเตอรเน็ต  อินเตอรเน็ตนั้นชวยสนองความ
ตองการใหแกบุคคลที่ไมไดรับความสัมพันธทางสังคมเพียงพอ  สําหรับคนขี้อายหรือคนที่หวาดกลัวที่
จะติดตอบุคคลอื่นในชีวิตจริงนั้น  อินเตอรเน็ตจะชวยชดเชยใหคนเขาไปมีความสัมพันธในออนไลนได  
และดวยความที่ไมมีใครรูวาเราคือใครในสื่ออินเตอรเน็ตนั้นจะชวยใหบคุคลสามารถแสดงออกมากขึ้น  
รูสึกมั่นคงและมั่นใจมากขึ้น 

นอกจากนี ้ อินเตอรเน็ตยังชวยใหบุคคลสามารถพบปะกับเพื่อนใหมหรือแสวงหา
ความสัมพันธแบบคูรักได  ซ่ึงอินเตอรเนต็ก็จะสรางความพึงพอใจในความสัมพันธกับบุคคลอื่นได
มากกวาในชวีติจริง ทําใหบคุคลนั้นละทิ้งชีวิตจริงเพื่อเขามาติดตอมาหาเพื่อนในอินเตอรเน็ต 
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Grohol (1996) นั้นเหน็วา  ความตองการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น หรือความตองการ
ทางสังคมนี้เปนความตองการที่สําคัญ  ที่กอใหเกิดพฤตกิรรมการเสพติด  ผูเสพตดินั้นจะแสวงหา
ความตองการนี้โดยผานการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การ Chat–Room หรือการเลนเกมสออนไลน 
 

6.  Need for Self – Actualization and the Transcendence of Self 
เปนความตองการเขาถึงความตองการภายใน  ทัศนคติและบุคลิกภาพ  ซ่ึงกอนหนานี้

ถูกปดบังเอาไว  อินเตอรเน็ตนั้นชวยใหบุคคลไดแสวงหาตัวตนในอุดมคติของเขา  เขาถึงส่ิงที่เขา
อยากจะทํา ส่ิงที่เขาจะเปนไดอยางแทจริง 

อินเตอรเน็ตนัน้สามารถเขาถึงและสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยไดใหทุกดาน
และมันกท็ําใหบุคคลสามารถเสพติดมันไดงาย  เนื่องจากความตองการที่หลากหลาย ของแตละ 
บุคคลสามารถชดเชยไดจากสื่ออินเตอรเน็ต 

ผูบริโภคอินเตอรเน็ตนั้นยึดตดิการบริโภคอนิเตอรเน็ต เนื่องจากอินเตอรเน็ตนั้นสามารถ
ตอบสนอง และเติมเต็มความตองการที่ขาดหายของพวกเขาได  และชวยใหพวกเขาสามารถหลบหนีจาก
ปญหาในชวีิตจริง Cooper (1998) นั้นไดแสดงความคิดสนับสนุนสาเหตุของการบริโภคอินเตอรเนต็นี้ 
โดยระบวุา  การที่บุคคลบริโภคอินเตอรเน็ตนั้นก็เพราะวา  อินเตอรเน็ตนั้นสามารถเติมเต็มความ
ตองการของบคุคลและชวยใหบุคคลหลบหนีจากปญหา และความเปนจริงได 

Maressa Hecht Orzack (1999) นั้นกลาววา ในสังคมปจจุบนันี้คนไดยึดตดิกับ
อินเตอรเน็ตมากขึ้นทุกที่ ไมเพียงแตการเขาไปรับขอมูลขาวสาร แตก็เพื่อความบนัเทิงดวย การ
บริโภคอินเตอรเน็ตนั้นเกิดไดกับคนทุกเพศทุกวยั  เด็กนัน้อาจถูกดึงดูดจากในเกมอินเตอรเนต็ 
วัยรุนนั้นอาจถูกดึงดูดจากการสนทนาในอินเตอรเน็ต พวกเขานั้นจะหาอินเตอรเนต็เพื่อตอบสนอง
ความตองการของเขา  เพื่อจดัการกับความกระวนกระวาย  เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณของบุคคล  หรือ
เพื่อหลีกหนีจากปญหาในชวีิต 

เชนเดยีวกัน  Fanning และ O’Neil (1996) ก็ไดกลาวไววา  เมื่อบุคคลรูสึกวาความ
ตองการของเขานั้นยังมไิดรับความตอบสนอง  ซ่ึงอาจเกดิจากเหตุการณหรือสถานการณที่ไมนาพงึ
พอใจในชีวิตจริง  พฤติกรรมบริโภคจะถูกใชเพื่อตอบสนองความตองการและหลบหนจีากสถานการณ
ที่ไมนาพึงพอใจนั้นจะชวยใหบุคคลไดปลดปลอยทางอารมณ และจิตใจ และเปนหนทางใหบุคคลได
หลบหนีจากปญหา 

จากผลการสํารวจของ Center for On-Line Addiction พบวา 6% ของผูตอบ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 17,251 ชุด  นั้น  มีพฤตกิรรมที่แสดงวามกีารบริโภคอินเตอรเน็ตและ 
30% ของผูบริโภคนั้นกลาววา    พวกเขาเลือกบริโภคส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อหลบหนจีากความรูสึกทางลบ
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จากปญหาที่เกดิขึ้นในชวีิตจริง  เขาจะหันหาอินเตอรเนต็เมื่อ เขารูสึกไมสบายใจ เศราเสียใจกับสิง่
ตางๆ ที่เกิดขึน้ เขาจะใชอินเตอรเน็ตเพื่อระบายความเจบ็ปวดนัน้ 

Young (1998) นั้นไดระบุถึงปญหาที่ทําใหบุคคลหลบหนีจากชีวิตจริง  เขาสูโลก
อินเตอรเน็ต ไวดังนี ้
 
 1.  ความเหงา เปลาเปลี่ยว  6.  ปญหาทางการเงิน 
 2. ชีวิตสมรสที่ไมพึงพอใจ  7.  ความรูสึกไมปลอดภัยในดํารงชีวิต 
 3. การทํางานไมเครงเครียด  8.  ความวิตกกงัวล 
 4. ความเบื่อหนาย   9. การหลบหนีจากการเสพติดอื่น 
 5. ความเศราซึม   10.  การมีชีวิตในสังคมที่จํากดั 
 

Young (1996) ก็ไดอธิบายพฤติกรรมการเสพติดนี้วา  อินเตอรเน็ตจะเติมเต็มความ
ตองการจติวทิยาใหกับคนทีต่องการหลบหนีเขาสูโลกเสมอืนจริง  และโลกที่ไมตองระบุตัวตน ปญหา
ก็คือ  โลกเสมอืนจริงในอนิเตอรเนต็นัน้สามารถสรางความรูสึกเสมือนได  และสนองความตองการให
พึงพอใจกบัผูใชไดมากกวาโลกแหงความเปนจรงิ  และเนื่องจากอนิเตอรเนต็นัน้สามารถสรางความ
พึงพอใจใหแกบุคคลได  ดังนั้นมันจึงมีความเปนไปไดที่คนจะเสพตดิมัน เมื่อเขารูสึกวาชีวิตไมได
รับอํานาจ ความพึงพอใจ ฯลฯ  เขาก็จะมีพฤติกรรมการเสพติดอินเตอรเน็ต 
 
ลักษณะของอินเตอรเน็ตกับการตอบสนองความตองการ 

อินเตอรเน็ตนัน้เปนสื่อที่มีความพิเศษ ที่สามารถดึงดูดใหผูคนเขามายดึติด หรือเสพติด
ไดเนื่องมาจากการที่มนัสามารถเขาถึง และตอบสนองความตองการภายในของบุคคลได อินเตอรเนต็
นั้นเปนสื่อที่ไมมีการควบคมุ ไมมีกฎระเบียบหรือมาตรฐานสังคมมาคอยควบคุม  ผูใชสามารถ
จินตนาการตวัเองเปนใครกไ็ด เพราะไมมใีครรูจักตวัตนจริงซึ่งกันและกนั ดังนั้น  การแสดงความรูสึก  
การแสดงออกจึงสามารถกระทําไดอยางอิสระเสรี  ซ่ึงในโลกแหงความเปนจริงนั้นมนษุยตองเก็บกดไว 
เนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมไดคอยอยู  แตในโลกเสมือนจริงหรือโลกออนไลนนี้ มนุษยสามารถ
ปลดปลอยความตองการไดอยางเต็มที ่

จะเห็นไดวาดวยประโยชนและรูปแบบที่หลากหลายของอนิเตอรเน็ต  ทําใหอินเตอรเน็ต
กลายเปนสื่อทีค่วามพิเศษเหนือส่ืออ่ืนๆ ที่เคยมีมา  ลักษณะของสื่ออินเตอรเน็ตที่สามมารถตอบสนอง
ความตองการ  ซ่ึงดึงดูดใหบคุคลเขาใชและยึดมัน่ในพฤติกรรมนั้นมีดงัตอไปนี ้
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1.  ความยืดหยุนในเรื่องของเวลา  อินเตอรเน็ตนั้นนําเสนอบริการ  ที่ชวยยืดหยุนอุปสรรคใน
เร่ืองเวลาใหกับผูใช  กลาวคือ ทั้งการสื่อสารในทันทีทันใดในเวลาจริง  (Synchronous Communication) 
คือ การที่ผูใชคอมพิวเตอรออนไลนเขาไปในเวลาเดียวกัน  ติดตอส่ือสารกันผานเครือขาย อินเตอรเน็ตซ่ึง
ตัวอยางก็ไดแก  การสนทนาในหองสนทนา (Chat Room) ในอีกดานหนึ่ง  การสื่อสารผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และกลุมขาวสาร (News Group) ก็เปนการสื่อสารในเวลาที่ตางกัน 
(Asynchronous Communication) ซ่ึงผูใชนั้นไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธส่ือสารกันในเวลาเดียวกัน 

ลักษณะทั้ง 2 อยางนี้  ทําใหเราสามารถยึดหยุนในเรื่องของเวลา อินเตอรเน็ตชวยให
เวลาการติดตอส่ือสารยืดออกไป  มันใหความสะดวกในการติดตอเมือ่เปรียบเทียบกับการสื่อสาร
แบบเหน็หนากัน  ทําใหเรามีเวลาในการไตรตรองสิ่งตางๆ  และโตตอบกลับไปอยางรอบคอบ  มัน
ทําใหบุคคลสามารถตอบการสนทนาเมื่อตองการ   และเมื่อสะดวกที่สามารถทําได   ซ่ึงมันก็ชวยให
ผูใชเกิดความมั่นใจในการมปีฏิสัมพันธกับคนอื่น  อินเตอรเน็ตยงัชวยใหบุคคลที่อยูสถานที่และ
เวลาที่แตกตางกันไดเขามาอยูในเวลาเดยีวกันในอินเตอรเน็ต  ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดกัน  มี
ประสบการณรวมในเวลาเดยีวกัน 
 

2.  ความยดืหยุนในเรื่องของสถานที ่ผูใชนัน้สามารถตดิตอส่ือสารกับบคุคลอื่นไดทัว่โลก 
สามารถติดตอ พบปะกับบคุลที่อยูหางไกลกัน  โดยไมตองคํานึงถึงสถานที่ที่อยูจริง ชวยใหเกดิ
ความรวดเร็วและสะดวกสบายแกผูใช บุคคลจะรูสึกเหมอืนกันวาไดพดูคุยสนทนาเสมือนอยูในทีท่ี่
เดยีวกนั  บุคคลจะสามารถแสดงความสนใจหรือตองการได เขาก็จะสามารถแสวงไดจากอินเตอรเนต็ 
และดวยความงายในการคนหาบุคคลที่เหมือนกับเรา หรืออยางที่ตองการ  ทําใหบุคคลสามารถ
สรางกลุมที่จะคอยยอมรับความคิดเห็น  หรือชวยแกปญหาซึ่งอาจจะมาจากสถานทีต่างๆ กันไป  
อินเตอรเน็ตนัน้ชวยใหเราสามารถขยับขยายประสบการณในการพบปะบุคคลที่ในชวีิตนั้น หากไม
มีส่ืออินเตอรเน็ตบุคคลก็อาจจะไมมีโอกาสไดพบกัน ซ่ึงสําหรับบุคคลที่มีบุคลิกเขากับผูอ่ืนไมได 
เขาสังคมไมได หรือไมไดรับความสัมพันธทางสังคมที่เพียงพอและไมไดรับการยอมรับทางสังคม 
อินเตอรเน็ตกส็ามารถชวยชดเชยและทดแทนความตองการทางสังคมที่ขาดหายนี้ได 
 

3.  การใชส่ือโดยไมตองระบช่ืุอ  (Anonymity) ในการใชอินเตอรเน็ตนัน้    สามารถเขาไป
มีปฏิสัมพันธกนัโดยไมมใีครมองเหน็ซึ่งกนัและกนั ดวยธรรมชาตขิองสื่อนี้ที่ไมสามารถรูวาผูใชส่ือ
คือใคร  ผูใชจงึไมเปดเผยชื่อจริงและที่อยูจริง  บคุคลนัน้จะรูสึกสะดวกสบายใจกบัการใชส่ือนี ้ทําให
เปดโอกาสใหคนไดแสดงออกถึงความตองการทีแ่ทจริง แสดงตวัตนท่ีแทจริง  หรือสรางสรรค
ความคิดตางๆ และแสดงออกไดโดยอิสระ ดังนั้น ผูใชจงึสามารถเปดเผยความลับของตัวเอง ถกเถียง
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เร่ืองปญหา  หรือแสดงอัตลักษณความตองการของตวัเองทีไ่มกลาทําในโลกแหงความเปนจริง 
หรือไมเคยคดิจะทําได  บุคคลที่กลัวในการเปดเผยตวัตนจริงในโลกจริง เชน กลุมทีม่ีความผิดปกติ
ของทางดานรางกาย หรือทางเพศ ก็สามารถเปดเผยตวัเองได  โดยรูสึกวาอินเตอรเน็ตนัน้ปลอดภัยใน
การแสดงออกถึงตัวตนทีแ่ทจริง 

ในอกีดานหนึ่ง การที่สามารถระบุช่ือผูใชอินเตอรเน็ตไดนั้น ทาํใหบุคคลสามารถสรางอัตลักษณ
ใหมใหกับตนเองได บุคคลสามารถที่จะเปนไดทุกอยางที่เขาอยากจะเปน  ทําใหบุคคลสามารถมีตัวตนที่
หลากหลาย  ส่ืออินเตอรเน็ตนี้เปดโอกาสใหบุคคลปลอมตัว เชน  การเปลี่ยนเพศ เปล่ียนรูปลักษณได 

จากการที่ไมตองระบุช่ือผูใช ทําใหผูใชรูสึกวาอยูในสภาพที่ไรการขัดขวาง และควบคุม ทํา
ใหบุคคลปลอมตัวและหลอกลวงได  กอใหเกิดจินตนาการ ความเพอฝน และสามารถแสดงพฤติกรรมที่
ตรงขามกับความเปนจริงได  ผูใชจะรูสึกเปนอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิด  และพฤติกรรมที่ไมตอง
ควบคุม  ทําใหเปดโอกาสในการเขาถึงความตองการขางใน  ซ่ึงสามารถตอบสนองใหคนรับรูสึกดี  มีความสุข
ที่ไดอยูในโลกออนไลน  และยึดติดกับอินเตอรเน็ตมากจนเกินไป 

ลักษณะการใชส่ือโดยไมตองระบุช่ือนี้ทําใหบุคคลที่ตองการเติมเต็มความตองการทางจิตใจ
และสังคม  มีอิสระในการแสดงออกไดอยางเต็มที่  สามารถเติมเต็มจินตนาการของตนเองได  ไมวาจะ
เปนในเรื่องของเพศสัมพันธ ความรุนแรง  การสมมติเปนบุคคลอื่น  กอใหเกิดความมั่นใจในการ
แสดงออกโดยไมตองกังวลวาจะมีผูอ่ืนรูจักตัวตนที่แทจริงของเรา  ลักษณะของสื่อนี้ทําใหผูที่มีภาวะทาง
จิตออนแอ  หรือผูที่มีปญหาทางดานสังคมไดรับความพึงพอใจ  และกลาที่จะแสดงออกซึ่งความตองการ
ที่แทจริงไดในอินเตอรเน็ต 
 

4.  ลักษณะการใชส่ือโดยไมเห็นซึ่งกันและกัน  ในการใชส่ืออินเตอรเนต็นั้น การมองเห็น
ผูสนทนาอื่น หรือการไดยินเสียงกนัยังถูกจํากดัอยู ถึงแมจะมีเทคโนโลยีภาพและเสียงของผูสนทนา 
เขามาอํานวยความสะดวกบางแลวกต็าม  โดยสวนใหญผูสนทนาในอนิเตอรเน็ตจะตดิตอกนัโดยการ
พิมพภาษาพมิพขอความ  เนื่องจากการไมเหน็ฝายตรงขาม  ทําใหการพิมพนั้น พยามยามใสอารมณ
และความรูสึกมากขึน้  ซ่ึงจากการสื่อสารผานตวัอักษรทีใ่สความรูสึกนี้ทําใหผูใชเกดิจนิตนาการ 
ความเพอฝนได  ผูใชนั้นจะไมสามารถตดิตอสัมพนัธกบัผูอ่ืนทางกายได ทาํใหบุคคลรูสึกปลอดภัย  
และกลาเขามาใชโดยไมประหมา 

สภาพแวดลอมในอนิเตอรเนต็ไมวาจะเปนใน  เวบ็เพจ กระดานขาว หรือในหองสนทนา 
ผูใชจะไมสามารถมองเหน็ซึง่กันและกัน  ทําใหบุคคลกลาเขาไปใชบริการ หรือทาํกจิกรรมทีแ่ตกตาง
ไมเคยทาํ  หรือไมกลาทําไดในชีวติจรงิ  ซ่ึงลักษณะการใชส่ือโดยไมเหน็ซึ่งกันและกนันี้ ความสัมพนัธ
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กับลักษณะการใชส่ือโดยไมตองระบุช่ือ  ซ่ึงจะชวยปกปดตวัตนทีแ่ทจริงของผูใช  เปนลักษณะทีท่ํา
ใหผูใชสามารถแสดงออกไดอยางเตม็ที่ และมีอิสระมีความมั่นใจมากยิง่ขึ้น 
 

5.  ลักษณะที่สนับสนุนใหผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของตนเอง  เนื่องจากลักษณะ
ของการขาดการมองเหน็ซึ่งกนัและกัน  และการตดิตอส่ือสารนัน้ก็ทําไดเพยีงแคจากการพิมพขอความ 
บุคคลจึงสามารถเลือกตวัตนที่จะเปนได  โดยอาจจะแสดงบางสวนทีเ่ปนตวัเอง  จนิตนาการถึงสิง่ที่
อยากจะเปน  หรือเปนในสิ่งที่ไมใชตนเอง  บุคคลจะสามารถแสดงออก ระบายความตองการหรือ
อารมณ และสนทนาในสิ่งที่เขาไมกลา หรือไมสามารถทาํไดในชีวติจรงิ บุคคลจะใชอินเตอรเน็ตเพือ่
แสดงออก  ไดรับประสบการณในแงมุมทีต่างไปจากอัตลักษณของตนเอง  บางคนจะสรางบคุลิกใน
ออนไลนของตนเองโดยเฉพาะ  เพื่อเติมเตม็ความตองการและความเพอฝนของตน 

ผูคนมีแนวโนมที่จะมีชีวิตในออนไลนที่แตกตางจากชวีติจริง  บุคคลจะมีกลุมออนไลน
มีเพื่อน และกิจกรรมที่ตางจากที่ที่ทําในชีวิตจริง และในทามกลางกลุมและกจิกรรมที่หลากหลาย
ในออนไลน บุคคลจะสามารถเลือกเขากลุมได  บุคคลจะไดรับโอกาสในการไดรับการสนับสนุน 
ความคิด  และอัตลักษณจากคนในกลุม 

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองในออนไลนนี้ขึ้นอยูกับอารมณและความปรารถนา
ของผูใช ซ่ึงทําใหผูใชสามารถหลบหนีจากปญหาทางอารมณ (ความเครียด ความกดดัน ความวิตกกังวล)  
จากสถานการณที่เปนปญหา  หรือความทุกขทรมานของตนเอง  เชน  ผลการเรียนที่ตกต่ํา  การถูกไล
ออกจากงาน  ปญหาในชีวิตสมรส ฯลฯ 
 

6.  ลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรูของผูใช การใชอินเตอรเน็ตนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
การรับรู หรือการมีสติสัมปชัญญะของบุคคลได  ในขณะที่บุคคลใชบริการในอินเตอรเน็ต เขาจะผสม
กลมกลืนความคิดและจิตใจเขากับสภาพแวดลอมในอินเตอรเน็ต   ซ่ึงทําใหเกิดสภาวะที่เหมือนกับ
ความฝน  ดึงดูดใหผูคนสนใจ  เปนการเปลี่ยนแปลง สติการรับรูใหบุคคลเขาสูสภาวะความฝน  ทําให
บุคคลเกิดจิตนาการ อินเตอรเน็ตนั้นสนับสนุนใหบุคคลสรางจินตนาการโดยใหความปลอดภัย และ
ความเสมือนจริง โดยไดขยับขยายประสบการณขอบเขตของความจริงใหกับผูใช  ซ่ึงจนิตนาการเหลานี ้
สามารถชวยสนองตอบความตองการของบุคคลที่ถูกซุกซอนไวได  ไมวาจะเปนจตินาการในเรื่องเพศ  
หรือความสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
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ความฝนและจตินาการจะตอกย้าํใหบุคคลมพีฤติกรรมทีห่มกมุน  และในผูที่มภีาวะทาง
จิตออนแอ มปีญหาดานบุคลิกภาพ และขาดความสัมพนัธในสังคมนี ้  ความเพอฝนและจนิตนาการ
เสมือนจริงก็จะชวยชดเชยความตองการที่ขาดหาย  และดึงดูดใหผูใชรูสึกถึงความตองการที่แทจริงได 
 

7.  ลักษณะการโตตอบสื่อสาร 2 ทาง  อินเตอรเน็ตนั้น มีลักษณะที่โดดเดนกวา ส่ืออ่ืนในอดตี
เนื่องจากมนัมคีุณสมบัตขิองการมปีฏิสัมพนัธกันระหวางผูใช  โดยปกตแิลวบคุคลนัน้มีความตองการที่จะ
มีปฏิสัมพันธกบับุคคลอื่น  และสิ่งรอบตวัเปนพืน้ฐานอยูแลว  และกจิกรรมในอินเตอรเน็ต เชน การ
สนทนาในหองสนทนา การคนหาขอมูลในเว็บไซต บริการที่ใหผูใชสามารถที่จะตดิตอส่ือสารกนัในขณะ
เลนได  ซ่ึงส่ิงเหลานีก้ระตุนใหบุคคลรูสึกมสีวนรวม  และเสมือนจริง บุคคลสามารถเขามามีปฏิสัมพนัธ
กับบุคคลอืน่  และชุมชนในอินเตอรเน็ตได  โดยไมกดดนัเหมือนในชวีิตจริง  ทําใหพวกเขารูสึกพึงพอใจ  
และยดึตดิกับรูปแบบการปฏิสัมพันธในอนิเตอรเน็ตมากกวาในชวีิตจริง 
 

8.  ความสามารถในการเขาถึงขอมูล   อินเตอรเน็ตนัน้เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไมถูก
ควบคุมโดยสถาบันตางๆ การคนหาขอมูลขาวสารนี้สามารถใหความพึงพอใจแกผูใชได  เนื่องจาก
อินเตอรเน็ตนีเ้ปนสื่อที่อิสระ  ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารโดยไมจํากัด ไมวาจะเปนเรื่องเพศ 
หรือเร่ืองอื่นใดที่บุคคลมีความสนใจ อินเตอรเน็ตนั้นเปนสื่อที่ผูใชสามารถแสวงหาขาวสารไดตาม
ความตองการของตนเอง  และในผูที่ไมมีความมัน่ใจในตนเอง  ไมยอมรับคุณคาของตนเอง  การ
แสวงหาความรูในอนิเตอรเนต็ก็ชวยเพิม่ความรู ความเชีย่วชาญ  ทาํใหบุคคลเกดิความยอมรับใน
ตนเองได 

 
9.  การใหสถานภาพที่เทาเทยีมกันแกผูใช  อินเตอรเน็ตนัน้ใหสถานภาพที่เทาเทยีมกนัแก

ผูใชในการเขาถึงขอมูลและความรูตางๆ     รวมถึงการแสดงความคดิเห็น  ทุกคนในอินเตอรเนต็จะ
ไดรับโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัในการแสดงตนเอง  โดยไมสนใจฐานะทางสังคม เชือ้ชาต ิเพศ ฯลฯ  ซ่ึงใน
ชีวิตจริงนัน้บคุคลอาจไมกลา       หรือมคดิที่จะแสดงออกมาลักษณะของสื่อในขอนี้ทําใหบุคคลรูสึกมี
อํานาจในการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ  ทําใหบุคคลรูสึกมีคุณคาในตนเอง    และยอมรับความสามารถ
ของตนเองได   ซ่ึงมันก็ชวยชดเชยความรูสึกใหแกบุคคลที่รูสึกวาตนเองต่าํตอยและไมมคีุณคา   ดังนั้น 
พวกเขาจึงพยายามคงอยูในสภาพแวดลอมในอินเตอรเนต็นานๆ    เพื่อใหไดรับการยอมรับทั้งจาก
ตนเองและบุคคลอื่น 
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10.  ความสามารถในการเขาถึงความตองการทางจิตใจ อินเตอรเน็ตนั้นเปนสื่อที่ชวยชดเชย
และสนองตอบความตองการที่หลากหลายใหแกผูใชได อินเตอรเน็ตเปนสถานที่ที่ชวยใหบุคคล
สามารถหลบหนีจากชวีิตและผอนคลาย บุคคลจะไดรับความพึงพอใจทั้งจากเรื่องงาน ความสัมพันธกบั
บุคคลอื่น  ความรัก จากกิจกรรมทางใดทางหนึ่งในอินเตอรเน็ต   ซ่ึงทําใหบุคคลยดึติดกับความพึง
พอใจที่ไดรับนี้  บุคคลจะเขาใชอินเตอรเน็ตเรื่อยๆ  เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ  ลักษณะเชนนี้ของ
อินเตอรเน็ตจะดึงดดูใหบุคคลที่มีภาวะทางจิตออนแอ  ผูที่ไมไดรับความตองการทางสังคมที่เพยีงพอ  
ผูที่มีปญหาดานบุคลิกภาพใหเขามาใช  เพื่อชดเชยความตองการที่ขาดหายไปของตนเองใน
อินเตอรเน็ต 

จะเห็นไดวาลักษณะของสื่ออินเตอรเน็ต  ที่ตอบสนองความตองการของบุคคลเหลานี้
ลวนแลวแตมสีวนสนับสนนุใหบุคคลเกดิการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตไดทั้งส้ิน 

จากผลการวิจยัของ Young (1996)  ผูบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตนั้น ไดระบุลักษณะของสื่อ
อินเตอรเน็ตทีด่ึงดูดใหพวกเขาเขาใชดังนี้ 86% บอกวา การที่ไมตองระบุช่ือผูใช ไมรูจักตัวตนนั้น
ทําใหพวกเขาอยากใชส่ือนี ้ 63%   เปนเพราะความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความตองการ
ตางๆ ของพวกเขา 58%  บอกวาเปนเพราะความปลอดภัยในการใช 37% ระบุวาเปนสื่อที่ใชงาย 
และสะดวกในการใช 

อินเตอรเน็ตนัน้เปนสื่อทีแ่พรกระจายไดอยางรวดเรว็  เพราะมนัเปนวธีิที่งายและสะดวก
ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความบันเทิงตางๆ  ดวยบริการที่หลากหลายของอินเตอรเน็ตนั้น ทําให
อินเตอรเน็ตสามารถเตมิเตม็ความตองการแกบุคคลได  ทาํใหบุคคลใชส่ือนี้เพือ่แสวงหาความตองการ
และหลบหนีจากความกดดัน หรือปญหาในชีวิตจริง  การบริโภคอินเตอรเน็ตไมไดเปนการบริโภค
ที่ตัวส่ือ  แตเปนการบริโภคที่กิจกรรม  หรือส่ิงที่ไดรับจากสื่ออินเตอรเน็ต ซ่ึงอินเตอรเน็ตนั้นก็เปน
ชองทางใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไดอยางอิสระ  รวมทั้งสามารถเปดชองทางใหบคุคลบริโภคสิ่ง
ตางๆ จากสื่ออินเตอรเน็ตไดงายขึ้น ไมวาจะเปนการการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตในดานการพนัน
ออนไลน  การเลนเกมสคอมพิวเตอร การตดิตอเพื่อนตางเพศในอนิเตอรเน็ต ฯลฯ 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการและการใชส่ือตอบสนองความตองการ  ผูวิจัยจะนํามา
ประยุกตใชเกีย่วกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมวัยรุน ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต ที่กอใหเกิดแนวโนมของวัฒนธรรมใหมที่เกีย่วของ
กับการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
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2.4  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

Reimer (1995:124-135) กลาววา รูปแบบการดําเนินชวีิต คือรูปแบบเฉพาะของกิจกรรม
ในแตละวนั ที่แสดงถึงความเปนตัวของคนนั้นๆ  โดยที่รูปแบบการดําเนินชวีิตของแตละบุคคลจะ
เปนเอกลักษณที่ไมมีใครเหมอืน  คนแตละคนจะเลือกทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่นๆ ซ่ึงก็อาจจะมี
ใครคนอื่นทําในสิ่งเหลานี้เหมือนกันกเ็ปนได จึงมคีนจํานวนหนึง่ที่มีรูปแบบการดําเนินชวีิตที่
เหมือนๆ กัน 

รูปแบบการดาํเนินชวีิตที่ Reimer ไดจดัแบงไวนั้น มีพื้นฐานความคิดในกรอบที่วา แตละ
บุคคลนั้นมีความสนใจที่แนนอนในการดําเนินชวีิต และมีการกระทาํที่สนองตอความสนใจนั้นๆ
อยางแนนอนเปนประจําวัน รูปแบบการดําเนินชวีิตนีไ้มไดหมายถึง กิจกรรมที่ทาํเพื่อจุดประสงค
ตางๆ เฉพาะเหตุการณ เพราะบางครั้ง กิจกรรรมที่ทํานั้นอาจมีวัตถุประสงคที่ตางกนัในแตละครั้ง 

รูปแบบการดําเนินชวีิต 5 กลุม ของ Reimer  มีดังนี ้
       1.  Culture Orientation   คอื  รูปแบบของกิจกรรมแสดงถึงวัฒนธรรม หรือประเพณนีิยมใน

แตละสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ไมวาจะเปนวัฒนธรรมระดับชาวบานหรือวัฒนธรรมชั้นสูงก็ตาม 
      2.  Social Orientation  คอื รูปแบบที่นอกเหนือจากสิง่ที่เปนอยูทัว่ไป เปนสิ่งที่มีสําคัญ

ความและควรคาตอการที่แตละบุคคลจะเขาไปรวมทํา เชน เร่ืองการเมอืง 
      3.  Entertainment Orientation   คือ  รูปแบบที่มีลักษณะคลายกับ  Culture Orientation  แตจะ

เปนเรื่องใกลตวั และมจีุดมุงหมายเพื่อความพึงพอใจและความบันเทิงของตนเองมากกวา 
      4.  Home and Family Orientation  คือ  รูปแบบของกจิกรรมที่มีลักษณะของความใกลชิด 

และเรื่องที่เปนสวนตวั 
      5.  Sport and Outdoor Orientation  คือ  ส่ิงที่ทําเพื่อสุขภาพรางกาย ซ่ึงประกอบดวยการ

เลนหลายในรูปแบบตางๆ 
ตัวอยางการศึกษาของ Reimer  ในเรื่องรูปแบบการดาํเนินชีวิตของเยาวชนในประเทศสวีเดน

พบวา เยาวชนในสวีเดนมีรูปแบบการดําเนนิชีวิตในแบบ Entertainment Orientation  คือ  ไปในทาง
ที่เกี่ยวของกับความบันเทิงเปนสวนใหญ  เพราะนอกเหนือจากกิจกรรมที่ทําเปนประจําอยางเรือ่ง
การเรียน  หรือการทํางานแลว ความสนใจเรื่องความสขุ ความบันเทงิ ก็นับวาเปนเรื่องที่สําคัญและ
เปนเรื่องที่จริงจังสําหรับเยาวชน รูปแบบการดําเนนิชีวติในแบบบนัเทิงนี้ เปนสิ่งที่เหมือนกนัใน
กลุมเยาวชนทกุระดับชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ สวนรูปแบบอื่นๆ นั้นจะรวมอยูในสัดสวนที่มาก
นอยตางๆ กันไปตามแตกจิกรรม เชน การดูโทรทัศนเปนกจิกรรมเพื่อความบันเทิง และในขณะเดยีวกัน 
อาจจะเปนกจิกรรมทางดานครอบครัว ซ่ึงเปนรูปแบบขององ Home and Family Orientation  ดวยก็ได  
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ในการศึกษาวาส่ือจะมีบทบาทตอวิถีชีวิตของผูรับส่ือนั้นหรือไม ทางหนึ่งที่เราจะศกึษา
ก็คือ ศึกษาวาสื่อไดทาํใหชีวิตประจําวันของผูรับส่ือนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากทีเ่คยเปนหรือไม  ใน
การศกึษาครั้งนี้ผูวิจยัอยากทราบวา ส่ืออินเตอรเน็ตนัน้จะมีบทบาทกบัรูปแบบการดําเนินชวีิตของ
กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเปนกลุมผูใชอินเตอรเน็ตกลุมใหญที่สุดในประเทศ ผูวิจยั
ไดศึกษาถึง รูปแบบกจิกรรมในชวีิตประจําวนัของกลุมวัยรุนทีเ่กีย่วของกับอนิเตอรเน็ตที่ระบไุด
อยางชัดเจน จึงไดหยิบยกเอาทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ในสาขาพฤติกรรม
ผูบริโภคมาใชในการศึกษาครั้งนี้ 

แบบการดําเนนิชีวิต (Lifestyle)  (หรือในที่นี้เรียกวารูปแบบการดําเนนิชีวิต) เกิดขึน้เมื่อ
นักการตลาดหลังทศวรรษ 1960 เปนตนมา พบวา บุคลิกภาพของแตละคนไมสามารถทํานาย
พฤติกรรมของผูบริโภคไดแนนอน จึงหันมาศึกษาเรื่อง แบบการดําเนนิชีวิต  (Lifestyle)  หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวา ลักษณะจิตวทิยาทางสังคม (Psychographics) (ดารา ทีปะปาล, 2542:168) 

Kotler and Andreason (1997:173) กลาววา คนเรากระทําส่ิงตางๆ ตามลักษณะหรือ
บุคลิกที่เราเปน ทั้งนี้รูปแบบการดําเนนิชีวิตจะมีลักษณะไมคงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในขณะที่
บุคลิกภาพจะลักษณะคงเดิมเปนเวลานาน 

คําวา “แบบการดําเนินชวีิต” หรือ Lifestyle อาจใหนิยามไดงายๆ วา หมายถึง “บุคคลมี
การดํารงชีวิตอยูอยางไร” (How one lives) (Mowen and Minor, 1998:220) หรือหมายถึง “รูปแบบ
การใชชีวิตของบุคคลอยูในโลก ที่แสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ตางๆ (Kotler, 1997:180) แบบการดําเนนิชวีิตจะเหน็ไดชัด
วาเกีย่วของกบัการกระทําทีเ่ปดเผย (Overt action and behaviors) ของผูบริโภคที่สังเกตได (Markin, 
Quoted in Mowen and Minor, 1998:220 อางถึงใน ดารา ทปีะปาล, 2542:171) 

รูปแบบการดําเนินชวีิต  คือ  ลักษณะของความเปนอยูทีแ่สดงถึง การใชเวลาของแตละ
คนวาเปนอยางไร (Activities) การใหความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Interests) และ ความ
คิดเห็นที่มีตอตนเองและสิ่งรอบขาง (Opinions) ซ่ึงตัวแปรเหลานี ้ คือ ลักษณะทางจิตวิทยา 
(Psychological Characteristics) อันประกอบดวย (Asset, 1986:95 อางถึงใน กาญจนา ธานีปกรณ, 
2544:40 )  

กิจกรรม  หมายถึง  การแสดงออกอยางเดนชัด เชน การซื้อสินคา หรือการคุยกับเพือ่น
บานเกีย่วกับบริการใหมๆ  ซ่ึงแมวาการแสดงออกเหลานีจ้ะสามารถสังเกตเหน็ได แตก็เปนเรื่องยาก
ที่จะวัดเหตุผลของการกระทาํโดยตรง 

ความสนใจ  เปนความสนใจในบางวัตถุประสงค บางสถานการณ หรือบางเรื่อง ซ่ึงหมายถึง
ระดับของความตื่นเตนที่เกิดขึ้นพรอมกับความเอาใจใสเปนพิเศษ หรือความเอาใจใสแบบตอเนื่อง 
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ความคิดเหน็  เปน “คําตอบ” ของแตละบุคคลในการตอบสนองตอส่ิงเราทีเ่กดิขึ้น ซ่ึง
เปรยีบเสมอืนเปน “คําถาม” ในลักษณะการตคีวาม ความคาดหวงั และการประเมนิผล เชน ความ
คาดหวังเหตกุารณในอนาคต และการประเมนิผลดแีละผลเสียของการเลือกที่จะกระทําสิง่ใดสิ่งหนึ่ง 

Joseph T. Plummer (1974) ไดจําแนกตวัแปรยอยในการพิจารณา กิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) และความคิดเหน็ (Opinions) ไวดังนี ้
 

The AIO Framework 
 

กิจกรรม (Activities) : A ความสนใจ (Interests) : I ความคิดเหน็ (Opinions) : O 
การทํางาน (Work) ครอบครัว (Family) เกี่ยวกับตนเอง (Themselves) 
งานอดิเรก (Hobbies) บาน (Home) ประเด็นทางสงัคม  

(Social Issues) 
เหตุการณทางสังคม  
(Social Events) 

งาน (Job) การเมือง (Politics) 

วันหยุดพักผอน (Vacation) ชุมชน (Community) ธุรกิจ (Business) 
บันเทิง (Entertainment) สันทนาการ (Recreation) เศรษฐกิจ (Economics) 
สมาชิกสโมสร  
(Club Membership) 

แฟชั่น (Fashion) การศึกษา (Education) 

กิจกรรมชุมชมุ (Communities) อาหาร (Food) สินคาและบริการ (Product) 
เลือกซื้อสินคา (Shopping) ส่ือตางๆ (Media) อนาคต (Future) 
กีฬา (Sports) การประสบความสําเร็จ 

(Achievements) 
วัฒนธรรม (Culture) 

 
ที่มา :  Joseph T. Plummer อางถึงใน James F. Engel, Roger D, Blackwell and Paul W, Miniard 
(1993:369-370) 
 

นักการวิจยัทางการตลาดจะทําการวเิคราะหแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค  โดยการตั้ง
คําถามเพื่อใหผูบริโภคตอบทั้ง 3 อยาง เรียกวา AIO Statements ดังนี้ (ดารา ทปีะปาล, 2542:171) 

1.  คําถามเกี่ยวกับกจิกรรม  จะเปนคําถามเพือ่ใหผูบริโภคเปดเผยออกมาในสิ่งที่เขาทํา ส่ิง
ที่เขาซื้อ และการใชเวลาของเขาวาเขามีวิธีการใชอยางไร 
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2.  คาํถามเกีย่วกับความสนใจ  จะเปนคําถามมุงเนนทางดานความชอบและการจัดความสําคัญ
กอนหลังของผูบริโภค 

3. คาํถามเกีย่วกับความคิดเหน็  จะเปนคําถามทัศนะและความรูสึกของผูบริโภคเกีย่วกับโลก 
ทองถ่ิน ศีลธรรม  เศรษฐกิจและกิจกรรมงานสังคมตางๆ 
 
ตัวอยางแบบคาํถามที่ปรากฏในรายการคําถาม AIO 

1.  คําถามเกี่ยวกับกจิกรรม (A) 
    ก.  กีฬากลางแจงอะไรบาง  ที่ทานเขาไปรวมเลนอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง 
      ข.  ทานอานหนังสือปละกี่เลม 
      ค.  ทานไปจายตลาดที่ศนูยการคาบอยมั๊ย 
      ง.   ทานเคยไปพักผอนตางประเทศในวันหยุดมัย๊ 
      จ.  ทานเปนสมาชิกสโมสรกี่แหง 
      2.  คําถามเกี่ยวกับความสนใจ (I) 
      ก.  ส่ิงตอไปนี้ทานสนใจอะไรมากที่สุด – กีฬา วัด หรือทํางาน 
      ข.  การไดทดลองรับประทานอาหารใหมๆ  มีความสําคัญตอทานแคไหน 
      ค.  การประสบผลสําเร็จเจริญกาวหนาในชีวิตมีความสําคัญตอทานแคไหน 
      ง.  ทานอยากจะใชเวลา 2 ช่ัวโมง ตอนบายวันเสารเพื่ออยูกับภรรยาหรืออยากอยูในเรือ

ตกปลาคนเดยีว 
      3.  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (O) 
      ก.  คนฟลิปปนสก็เหมือนกับพวกเรา 
      ข.  ผูหญิงควรจะมีสิทธิ์เลือกโดยอิสระเกี่ยวกับการทําแทง 
      ค.  หมอไดรับคาจางสูงเกินไป 
      ง.  บริษัทการบินไทยเปนหนวยรัฐ 

จ. เราจะตองเตรยีมพรอมเพื่อรับมือกับสงครามนิวเคลียร 
คําถามเกี่ยวกบักิจกรรม (A) 

-   กีฬากลางแจง 
     -   ทานอานหนังสือปละกี่เลม 
     -   ทานไปจายตลาดที่ศูนยการคาบอยแคไหน 
     -   ทานเคยไปพักผอนตางประเทศบอยแคไหน 
     -   ทานเปนสมาชิกสโมสรกี่แหง    
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คําถามเกี่ยวกบัความสนใจ (I) 
-   ส่ิงตอไปนีท้านสนใจอะไรมากที่สุด – กีฬา วัด หรือทํางาน 

      -   การไดทดลองรับประทานอาหารใหมๆ  มีความสําคัญตอทานแคไหน 
      -   การประสบผลสําเร็จเจริญกาวหนาในชีวิตมีความสําคัญตอทานแคไหน 
      -   ทานอยากจะใชเวลา 2 ช่ัวโมง ตอนบายวนัเสารเพือ่อยูกับภรรยาหรือ 
          อยากอยูในเรือตกปลาคนเดียว 

 คําถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ (O) 
-   คนฟลิปปนสก็เหมือนกับพวกเรา 

     -    ผูหญิงควรจะมีสิทธิ์เลือกโดยอิสระเกี่ยวกับการทําแทง 
     -    หมอไดรับคาจางสูงเกินไป 
     -    บริษัทการบินไทยเปนหนวยรัฐ 
     -    เราจะตองเตรียมพรอมเพื่อรับมือกบัสงครามนิวเคลียร 
 

ที่มา : ดัดแปลงจาก  John C, Mowen and Michael Minor. (1998). Consumer Behavior (5th.). 
(ดารา ทีปะปาล, 2542:172) 
 

ในการศึกษาจากกรอบของ AIO ทําใหนกัการตลาดไดทราบและเขาใจถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภคของเขา ผลก็คือ สามารถนําขอมูลทีไ่ดมาใชในการปรับปรุง พฒันา หรือผลิต 
ผลิตภณัฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงใจ  หรือสามารถหาจุดขายเอก (Unique 
Selling Point) ใหกับสินคาได  

และในการที่ผูวิจัยนําตวัแปรในกรอบของ AIO มาประยกุตใชในการศกึษาเรื่องบทบาท
ของสื่ออินเตอรเน็ตที่มีตอผูใชอินเตอรเน็ตในครั้งนี้ จะทาํใหทราบวาผูใชอินเตอรเนต็ไดทํากจิกรรม
ใดบางในชีวิตประจําวนั  ทาํมากนอยแคไหน  ยอมสะทอนถึงวาผูบริโภคไดรับเอาสื่ออินเตอรเน็ต
เขามาใชในชวีติประจําวนัของเขาในดานตางๆ ซ่ึงบทบาทของอินเตอรเน็ตจะมีมากหรือนอยนัน้ก็
ขึ้นอยูกับผูใชวาทํากิจกรรมนั้นๆ มากนอยเพียงไร 

ในการศึกษาครัง้นี้ไดอางอิงเฉพาะการวิเคราะหตัวแปรของ AIO ในหัวขอกิจกรรม (Activities) 
เทานั้น การนําเพียงตวัแปรยอยชุดนี้มากศึกษา   เพราะตองการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยาง
ชัดแจง เปนผลมาจากความคดิเห็นและการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเทานั้น ไมตองการใหมีเร่ืองความรูสึก
เขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงจะมาจากตวัแปรกลุมความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)  
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จากการศึกษาถึงกิจกรรมที่กระทําบนอินเตอรเน็ต  จากการสํารวจของ Business Week/Harris 
Poll และ Price Waterhouse กับผูใชเว็บไซดในประเทศอเมริกาพบวา กิจกรรมที่พวกเขานิยมทํากนั
มากที่สุดปรากฏผลดังนี้ (Strauss and Frost, 1999:63-64) 

 
กิจกรรมที่ทํามากที่สุด   ความบอยในการทําคิดเห็นเปอรเซ็นต 
-  การวจิัย (Research)     50%  
-  การศึกษา (Education)     37% 
-  บันเทิง (Entertainment)    31% 
-  ขาวสาร (News)      30% 
-  งานอดิเรก (Hobbies)      18% 
-  เลนเกม (Game Playing)     14% 
-  คนหาขอมูลเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และซอฟแวร    13% 

         (Obtaining information on computers and software) 
-  กิจกรรมทางสังคม (Socializing)     13% 
-  การลงทุน (Investing)     12% 
-  การเลือกซื้อสินคา (Shopping)       1% 

 
และจากการวจิัยพบวาเวลาในการใชทํากจิกรรมตางๆ บนอินเตอรเน็ตแจกแจงเปน

เปอรเซ็นตไดดังนี ้
กิจกรรมที่ทํามากที่สุด                    เวลาที่ใชในการทํากิจกรรม 
-  วิจยั (Research)     43%  
-  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)    34% 
-  เลนเกมส (Game Playing)      9% 
-  อานขาว หรืออานนิตยสารออนไลนขาวสาร      5%  

         (Online Magazine or News)       
-  ใชบริการธนาคารออนไลน (Online Banking)      2%  
- การสื่อสารโตตอบกัน (Two –Way Voice)      1% 
- ซ้ือสินคาและบริการออนไลน (Online Shopping)      1% 

 
ที่มา : ปรากฏบนเว็บไซด www.cyberatlas.com  (1998) 
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จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจยัไดนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณา ในการสรางแบบสอบถาม
ในเรื่องของรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตดวย 

โดยสรุปแลวแนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการดาํเนินชวีิต  จะแสดงใหเหน็ถึงลักษณะของกิจกรรม
ตางๆ ทีใ่ชส่ืออินเตอรเน็ต   ซ่ึงจะมีเร่ืองของความสนใจและความคิดเหน็ในการกระทาํกิจกรรมแตละ
อยางบนอินเตอรเน็ต ดังนั้นจึงสามารถนํามาประยกุตใชเกี่ยวกับแนวโนมพฤตกิรรมการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความตองการของกลุมเปามายได  เนื่องจากรปูแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต
นั้นจะเปนตวัแปรหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตได 
 
2.5  แนวคิดวัฒนธรรมการบริโภค 

วัฒนธรรม เกดิจากความสามารถของมนษุยในการสรางและใชกระบวนการคิดเชิงสัญลักษณ 
(Symbolic Conceptuallization) ไดอยางกวางขวางและเปนระบบ  วัฒนธรรมมีความหมายทีก่วางขวางมาก 
ไดมีผูรูหลายทานใหคํานิยามของ “วัฒนธรรม” ดังนี ้

โฮเบล (Hobel) ไดใหนยิามของวัฒนธรรมไววาเปนพฤติกรรมทั้งมวลที่เกิดจากการ
เรียนรู ไดจําแนกวัฒนธรรมออกเปน 2 สวนคือ  (อางถึงในไพศาล  ไกรสิทธิ์, 2535:15) 

1.  พฤติกรรมที่สังเกตที่สังเกตเหน็ได  (Over Behavior)  ซ่ึงเปนกระทาํมาปรากฏออกมา
ใหเหน็  เปนการเคลื่อนไหวที่เกดิจากการกระทําของกลามเนือ้ที่สามารถจะมองเห็นไดโดยตรง 

2.  พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นได (Cover Behavior) เปนกิจกรรมภายใน เชน การคิด 
กิจกรรมของตอมและอวยัวะภายใน พฤตกิรรมสวนนี้จะควบคุมการรับรู เพราะเปนสวนที่ทําใหเกิด
ทัศนคติและความเชื่อ ซ่ึงจะควบคุมพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได 

เทเลอร กลาววา วฒันธรรมเปนสวนที่ซับซอนประกอบไปดวย ความรู ความเชือ่ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย ประเพณี และสามารถอื่น  ๆที่มนุษยหามาไดจากการเปนสมาชิกของสังคม รวมทั้งส่ิงมนุษยสราง
ขึ้นในสังคมดวย 

อมรา พงศาพิชญ กลาวถึงวฒันธรรมไววาคือ  “ส่ิงที่มนษุยสรางขึ้น กาํหนดขึ้นมใิชส่ิงที่
มนุษยทําตามสัญชาตญาณ  อาจเปนการประดิษฐวัตถุส่ิงของขึ้นใช  หรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรม
หรือความคิดตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน ฉะนัน้วัฒนธรรมก็คอืระบบในสังคมมนุษยที่มนุษย
สรางขึ้นมิใชระบบที่เกดิขึ้น  โดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ” (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ, 2540:25)  

อัศวนิ  เนตรโพธิ์แกว ใหความหมายของวฒันธรรมไววา “ไมใชส่ิงที่หยุดนิ่งอยูกับทีห่รือ
ไรความเคลื่อนไหว แตวฒันธรรมสามารถจะปรับเปลี่ยนไดดจุเดียวกบัวิถีชีวติมนษุยที่แปรเปลี่ยนไป
ตามเหตุการณและสภาวะแวดลอมรอบๆ ตวั การสื่อสารและโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ส่ือ” เขามามีบทบาท
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ในการปรับเปลี่ยนนั้น  วฒันธรรมจึงอาจจะสภาพอยูหรือเปลี่ยนแปลงไป มกีารสรางขึ้นใหมหรือ
แมแตกลับไปเปนอยางเกา (ตามที่เชือ่วาเปน) ไดอยูเสมอ (อางถึงใน อัศวนิ เนตรโพธิแ์กว, 2545:28) 

วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญ 4 อยางดังนี ้
1.  วัฒนธรรมไดมาจากการเรียนรู (Culture is learned) 

      2.  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ใชรวมกัน (Culture is shared) 
     3.  วัฒนธรรม เปนตัวกําหนดและบังคับพฤติกรรม (Culture defines & constrains) 
     4.  วัฒนธรรมไมคงที่ (Culture is adaptive) 

 การแบงประเภทของวัฒนธรรมอยางกวางๆ แบงเปน 2 ประเภทดังนี ้       
1.  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) เปนเรื่องเกีย่วกับสุขภาพเพือ่ใหไดอยูดกีินดีมี

ความสุข สะดวกสบายในการครองชพี วฒันธรรมประเภทนี้ไดแก ส่ิงจาํเปนเบื้องตนในชีวติ 4 อยาง 
และสิ่งอื่นๆ เชน เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณที่เปนเครื่องปองกนัตวั 

2.  วัฒนธรรมทางจิตใจหรอืวัฒนธรรมไมเกีย่วกบัวตัถุ  (Non-Material Culture) ในที่นี้
หมายรวมถึงสิ่งที่ทําใหปญญาและจติใจมคีวามเจริญงอกงาม ไดแก ศกึษาวิชาความรูอันบํารุงความคิด
ทางปญญา  ศาสนา จรรยา ศลิปะ วรรณคด ี  กฎหมาย และระเบยีบประเพณี ซ่ึงสงเสรมิความรูสึกทาง
จิตใจใหงอกงาม 
 

การแบงประเภทของวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไป  แบงออกไดเปน 9 ประเภท ดังนี ้
  1.  วัฒนธรรมการบริโภค 
 2.  วัฒนธรรมการอยู 
 3.  วัฒนธรรมแตงกาย 
 4.  วัฒนธรรมการพักผอน 
 5.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงอารมณ 
 6.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับสื่อความหาย 
 7.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการจราจรขนสง 
 8.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการอยูรวมกันเปนหมูคณะ 

9.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขทางจิตใจ 
 

กลาวโดยสรุปแลว “วัฒนธรรม” เปนลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู หรือ 
ส่ิงตางๆ ที่ถูกถายทอดมาจากคนรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึ่ง  วฒันธรรมจะเปนพืน้ฐานในการกําหนด
ความตองการและพฤติกรรมของคนในสังคมใหถูกตองกับความเชื่อถือ   แบบการดํารงชวีิต การแตงกาย ฯลฯ 
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ของสังคม นอกจากนี้วัฒนธรรมยงัครอบคลุมทกุสิ่งทกุอยางในการดาํเนินชวีิตของมนุษยในแตละ
สังคม มนษุยคิดคนระเบยีบ กฎเกณฑการปฏิบัติ ความเชื่อ คานยิม ความรูและสัญลักษณตางๆ เพื่อ
ลอมกรอบพฤติกรรมมนษุย 

เปนที่ยอมรับกันวา การสื่อสารและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีความสัมพนัธกันอยางใกลชิด 
ทั้งนี้ เพราะการสื่อสารเปนเครื่องมือในการถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม 
ตลอดจนปรัชญาและแนวคดิตางๆ อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจากชนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง 
หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง แนวความคดิทีว่าการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่
แตกตางกนัใหมาใกลชิดกนั เปนทีย่อมรับของบรรดานักสงัคมวิทยานกัมานุษยวิทยามา ตั้งแตศตวรรษ
ที่ 20 นกัวิชาการเหลานัน้ไดศึกษาเกีย่วกบัความสัมพนัธระหวางวฒันธรรมและการสื่อสารจนตั้งเปน
แนวความคดิหรือทฤษฎไีดวา “การสื่อสารเปนตวัจกัรกลที่ประสานสังคมและเปนสื่อกลางสําหรับการ
ปฏิสัมพันธกนัทางสังคม” 

กลาวไดวา คนเราไดเรยีนรูและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมไดโดยอาศยัการสื่อสารเปนสื่อกลาง
ทั้งโดยทางตรง ไดแก การสื่อสารระหวางบคุคลตอบุคคลและโดยทางออม ซ่ึงไดแก ขาวสารที่หล่ังไหล
ผานสื่อมวลชนตางๆ เนื้อหาของสารที่ถูกสงผานสื่อมวลชนยอมเปนเครื่องสะทอนถึงวัฒนธรรม หรือ
วิถีทางแหงการดํารงชวีิตในสังคมนัน้ (สุรพงษ  โสนะเสถียร, 2533:4) 

อิทธิพลของวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมมนุษยในแงมุมตาง  ๆเชน  ตัวแปร
ทางจิตวิทยา  ตัวแปรภายในตัวบุคคล และตัวแปรระหวางบุคคล  ตัวแปรทางจิตวิทยาตาง  ๆ ไดแก 
ความคิด ความเขาใจ การจงูใจ และทัศนคติ ตางๆ อีกดวย  นอกจากอิทธิพลดังกลาวขางตนแลว 
วัฒนธรรมยังมอิีทธิพลตอตัวแปรอื่นๆ เชน ส่ือสาร  การดําเนินกรรมวิธีเกีย่วกับขาวสาร  การพัฒนาและ
การแสดงออกของบุคลิกภาพ ดังนั้น เราอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมมีความสําคัญที่สุดในการกําหนด
พฤติกรรมของมนุษย รูปแบบวิถีทางในการซื้อและใชสินคา ซ่ึงมักมีอิทธิพลตอการจัดสรางสวนผสม
ทางการตลาด (4P’S) ดวย (อดลุย  จาตุรงคกุล, 2546:180) 

เรยมอนด วิลเล่ียม (Raymond Williams) นกัเศรษฐศาสตร การเมืองรุนใหมไดศกึษาแนวคิด
เร่ืองวัฒนธรรมการบริโภค โดยวเิคราะหถึงการเกดิขึ้นของผูบริโภคและการจดัการทางการตลาดในระบบ
ทุนนยิมสมยัใหม (Modern Capitalism) ซ่ึงมีการปรับระบบการถือครองการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน มี
การรวมธุรกจิตาง  ๆเขาดวยกนัหรือเกิดการรวมศูนยในทางเศรษฐกจิมากขึน้  ภาคธุรกิจไดเขามาจดัการและ
ควบคุมทางการตลาดมากกวาเดิม  เกดิองคกรใหม  ๆที่ทําหนาที่ทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งทาํใหเกิดผูบริโภค
และการจดัการทางการตลาด กจิกรรมทีเ่ปนสวนหนึ่งของยทุธวิธีการขายที่สําคัญ คือการวิจยัตลาด (Market 
Research) และการโฆษณา (Advertising) วิลเล่ียมมีความเห็นวา  การโฆษณาเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่
ทรงอิทธิพลในระบบทุนนยิมสมัยใหมมากทีสุ่ด มีบทบาททั้งเปนพลังการผลิตที่ชวยในการดาํเนินธุรกิจ
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ในสังคมทนุนยิมสมัยใหมจะรกุคืบเขาไปยงัอาณาเขตของสิ่งของที่สังคมควบคุมอยู หรือกลาวไดวาเปน
ประเพณีของการเลือก ในการที่ธุรกิจสมยัใหมจะผนวกเอาสิง่ตาง  ๆไมวาจะเปนสิ่งของ อารมณ ความรูสึก
หรือแมแตสภาพทางสังคมเขามาเปนสวนหนึง่ของมนั (ฆัสรา  ขมะวรรณ, 2537:140)  อางถึงใน (William, 
1961:200) 

จะเห็นไดวาคนในสังคมปจจบุันที่เปนสังคมบริโภคมีความสัมพันธกับสนิคาอยูพอสมควร 
ความสัมพันธระหวางคนกับสินคามีหลายอยางคือ 

1.  ความสัมพันธในแงของการใชประโยชน หรือการใหความพึงพอใจ เพราะสามารถ
ตอบสนองความตองการทางกายภาพแบบพื้นฐานทัว่ไปได  เชน เรารับประทานอาหาร เพราะเปน
สวนหนึ่งของปจจัยส่ีคือ อาหาร เพื่อดํารงชีวิตอยู 

2.  ความสัมพนัธในเชงิสัญญะ ระหวาง คนกบัสินคา เชน  เมือ่เราซื้ออาหาร  เราไมได
คํานึงถึงความอิ่มทองเทานัน้ หากเราพจิารณาถึงประเภทอาหาร หนาตาของอาหาร ตรายีห่อ 
บรรยากาศในการับประทาน ความดูดีมีระดับขณะรับประทาน ซ่ึงลวนเปนความสัมพนัธกับสินคาใน
เชิงสัญญะ ทัง้สิ้น  ซ่ึงทําใหตรรกะในการบริโภคอาหารมักไมไดเปนตรรกะแหงการใชประโยชน
วัฒนธรรมสากล หรือวฒันธรรมในโลกปจจุบันจะเกิดมาจากการผสมผสานของการนาํเอาสิ่งที่ดีที่สุด 
ในแตละวัฒนธรรมมาผสมผสานเขาดวยกนั  เชน  รูปแบบของการบริโภคแบบสากลนานาชาติจะ
ประกอบดวยสูตรดังนี้ “ดื่มการแกแฟคาปุชชิโน (อิตาลี) ดื่มน้ําแรเปอริแย (ฝร่ังเศส) ตกแตงอพาร
เมนทดวยผลิตภณัฑอาคะเดยี รับประทานอาหารปลาซูชิ สวมชดุเบเนตอง ฟงเพลงรอ็คอเมริกนัและ
อังกฤษ ในขณะขับรถฮนุไดไปกนิแมคโดนัลด” เปนตน (กาญจนาแกวเทพ, 2545:77)  เชนเดียวกัน
สังคมไทยในปจจุบนัที่คนไทยสวนใหญมีรูปแบบการดาํเนินชวีิตดวยเอกลักษณที่แสดงความเปนไทย
นอยลง หนัมาใชชีวติในรูปแบบใหมๆ ทีเ่ปนเหมือนกนัทัว่โลกดวยการดําเนินชวีิตในสไตล “สากล” 
เหมอืนๆ กัน  และที่เห็นไดชัดทุกวนันี้คือคนไทยหนัมานยิมบริโภคส่ืออินเตอรเน็ตทีต่อบสนองความ
ตองการในดานตาง  ๆมนษุย  โดยเฉพาะในกลุมวยัรุนทีไ่ดรับอิทธิพลของสื่อสมัยใหมที่มีความหลากหลาย
ในการใชงานและสามารถตดิตอส่ือสารกบัคนไดทัว่โลก 

จากแนวคิดวฒันธรรมการบริโภค ผูวิจยัจะนํามาเปนเกณฑวัดลักษณะของพฤติกรรมที่
เกิดจากการเรยีนรู เพื่อบริโภคสื่ออินเตอรเน็ต ที่ถูกถายทอดมาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึง่  
ซ่ึงวัฒนธรรมจะเปนพื้นฐานในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ต
ของกลุมวัยรุนในสังคมได  
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ณัฐธยาน จุลรักษา  (2548:บทคัดยอ)  ศกึษาเกี่ยวกับ บทบาทของเทคโนโลยีบรอดแบรนดตอ

สังคมไทย (กรณีศึกษานักศกึษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอดุมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร) 
พบวา   

1. ปจจัยที่ทําใหการใชเทคโนโลยีบรอดแบรนดเติบโตในสังคมไทย   ในทรรศนะของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 2 มหาวิทยาลัย สรุปได 2 ประเด็นที่สําคัญตามลําดับดังนี้ 
คือ (1) ปจจยัดานความเร็วของเทคโนโลยีบรอดแบรนด (2) ปจจัยดานความเรว็ของเทคโนโลยี  
บรอดแบรนดและราคาที่เหมาะสม 

2. บทบาทของเทคโนโลยีบรอดแบรนดทีม่ีผลตอสังคมไทยในดานตางๆ ซ่ึงสรุปได 6 
บทบาท ดังนี ้ (1) บทบาทดานการคนหาขอมูล (2) บทบาทดานการรับ – สงอีเมล (E-mail) (3) 
บทบาททางดานการลงทะเบยีนและตรวจผลการศึกษา (4) บทบาททางดานการใชเว็บบอรด (5) 
บทบาททางดานการดาวนโหลดโปรแกรม (6) บทบาททางดานการสนทนาออนไลน (Chat) เพื่อทํา
รายงานกลุม 

3.  บทบาทของเทคโนโลยีบรอดแบรนดทางดานการสื่อสารๆ ไดแก การพูดโทรศัพทผาน
เครือขายอนิเตอรเน็ตแบบเหน็ภาพ (Voice over IP) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย 

4. บทบาทของเทคโนโลยีบรอดแบรนดทางดานการสื่อสาร กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
สรุปไดวา  การสนทนาออนไลน (Chat) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใชภาษาไทย 
โดยมีการใชภาษายอ และสะกดไมตรงตามไวยกรณไทยเพื่อความสะดวกรวดเรว็และเกิดอรรถรส
ในการสนทนา รวมทั้งการสรางภาษาใหมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

5. บทบาทของเทคโนโลยีบรอดแบรนดทางดานบันเทิง   ซ่ึงจะมีลักษณะเปนปจเจก
บุคคลสูง สรุปได 5 บทบาท ดังนี้ (1) บทบาทของการฟงเพลงออนไลนและการดาวนโหลดเพลงได
อยางมีประสิทธิภาพ (2) บทบาทของการดูรายการยอยหลังและรายการที่กําลังออกอากาศจากทวีี
ออนไลน (3) บทบาทของการอานหนังสือพิมพออนไลน ทีเขาถึงเว็บเพ็จและขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว (4) บทบาทของการดาวนโหลดภาพยนตร (5) บทบาทของการเลนเกมสออนไลนและการ
ดาวนโหลดเกมส ตลอดจนการเกิดเปนสังคมบันเทิงออนไลนบนเว็บไซตประเภท Bit Torrent เพื่อ
แลกเปลี่ยนเพลงและภาพยนตรของนักเลนอินเตอรเน็ต 

6. บทบาทของเทคโนโลยีบรอดแบรนดทางดานธุรกิจ สรุปได  2 บทบาท ดังนี้ (1) บทบาท
ตอการดําเนนิธุรกิจ ประกอบดวย พาณชิยอิเล็กทรอนกิส (e-Commerce) และการเปนชองทางที่
สะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล และรูปภาพของสินคาเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา (2) 
บทบาททางดานการบริหารจดัการองคกรธุรกิจ ประกอบดวย การเชื่อมโยงเครือขาย ภายในองคกร
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ดวยเทคโนโลยีบรอดแบรนด (Lan System) และการสือ่สารทางธุรกิจดวยการรับสงอีเมล (e-Mail) 
ซ่ึงเปนการลดตนทุนขององคกร รวมทั้ง การเปนชองทางในการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร
ผานเว็บไซดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับแนวโนมการประยุกตใชเทคโนโลยีบรอดแบรนดใน
สังคมไทย สรุปได 5 หัวขอ ดังนี้ (1) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) (2) พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ที่ครบวงจร (3) การประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) 
(4) การเรียนการสอนทางไกลผานจอภาพแบบโตตอบได (e-Learning) (5) การแพทยทางไกลผาน
จอภาพ (e-Medicine) ตลอดจนผลกระทบในแงลบของการใชเทคโนโลยี  บรอดแบรนด สรุปได  4 
หัวขอ ดังนี้ (1) การดาวนโหลดเพลงของผูบริโภคสงผลกระทบตอผูประกอบกิจคายเพลง (2) การ
ติดเกมสออนไลน (3) การละเมิดลิขสิทธิ์ (4) เว็บอนาจาร 

ธนิกานต มาฆะศิรานนท (2545:บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรรมการเสพติดอินเตอรเน็ต
และปจจยัที่มคีวามสัมพันธกับการเสพติดอินเตอรเน็ต ของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 
พบวา  

ผูเสพติดอินเตอรเน็ตจะใชเวลาในอินเตอรเน็ตสูงกวาผูที่ไมเสพติดอินเตอรเน็ต ผูที่เสพติด
จะมีการใชบริการและประโยชนจากอินเตอรเน็ต เพื่อตอบสนองความตองการทางดานอารมณ 
สังคม และจติใจสูงกวา แตจะใชอินเตอรเน็ตเพื่อการแสวงหาขอมูลขาวสารนอยกวาผูที่ไมเสพตดิ 
ในสวนของการประเมินความสัมพันธระหวางตนเองกับสื่อนั้น ผูทีเสพติดจะประเมินวาตนเองมี
ความสามารถในการใชอินเตอรเน็ต รูสึกถูกดึงดูดใจจากสื่ออินเตอรเน็ต ไดรับผลกระทบจากการใช
ส่ืออินเตอรเน็ตสูงกวาผูที่ไมเสพติดเชนเดียวกัน และผูที่เสพติดจะตระหนักรูถึงภาวะการเสพติด แต
ไมสามารถลดหรือหยดุใชได 

ผลการวิจยัแสดงใหเหน็วาปจจยัจติวทิยานัน้เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกดิพฤตกิรรมการ
เสพติดเมื่อเปรยีบเทียบระหวางผูที่เสพติดและไมเสพติด พบวาผูที่เสพตดินั้นจะประสบปญหาทางจิตใจ 
ปญหาความสมัพันธทางสังคม และมีแนวโนมทีจ่ะเสพตดิสิ่งอื่นๆ มากอนมากกวาผูทีไ่มเสพตดิ 

เมื่อพิจารณาในเรื่อง ปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับการเสพติดก็พบวา 
ลักษณะทางอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ นั้น จะมคีวามสัมพันธกับการเสพติดอินเตอรเน็ต จาก
ปจจยัลักษณะทางประชากรศาสตรนัน้ จะสงผลใหผูเสพติดและไมเสพติดมคีวามแตกตางกนัในเรื่อง
การใชอินเตอรเน็ต และการประเมินตนเองกับสื่ออินเตอรเน็ตดวย 

อรอุมา  ศรีสุทธิพันธ (2545:บทคัดยอ)  ศึกษาเกีย่วกบัความคดิเห็นและพฤตกิรรมการ
เปดรับส่ืออินเตอรเนต็กบัรูปแบบการดําเนนิชีวติของผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  
ผูหญิงมีความตื่นตัว ยอมรบั 120 นวตักรรมใหมนีแ้ละใชส่ืออินเตอรเน็ตมากยิง่ขึ้น โดยกลุม
ตัวอยางชวงอายุ  26–35 ป และชวงอายุ 18–25 ป มีจํานวนมากพอๆ กันที่เปนกลุมที่มีการยอมรบั
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เทคโนโลยีดานตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมีปริมาณสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยส่ืีออินเตอรเน็ต
ที่นับวันจะมีผูใชในประเทศไทยมากขึน้ทกุๆ ป  โดยสวนใหญเปนสมาชิกของบริษัทที่ใหบริการ
อินเตอรเน็ต ซ่ึงใชเวลากันสื่ออินเตอรเน็ต มากกวา 2 ช่ัวโมง และมากกวา 4 คร้ังตอสัปดาห และ
นิยมใชอินเตอรเน็ตที่บานมากที่สุด โดยกจิกรรมที่ทํามากที่สุด คือ การคนควาขอมูล รองลงมาคือ
เร่ืองของการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นและ ใชเพื่อกิจกรรมความบันเทิงเปนสวนนอย  เนื่องจาก
ความบันเทิงตางๆ ตองอาศัยระบบอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง ซ่ึงจะตองมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซ่ึง
กลุมตัวอยางมคีวามคิดเหน็วาส่ืออินเตอรเน็ตเปนแหลงคนควาหาความรูใหมๆ เพื่อใชประโยชน
ทางการศึกษา แตกย็ังมีความคิดเห็นในเชิงลบอีกดานหนึง่ คือ มองวา อินเตอรเน็ตจะนํามาซึ่งปญหา
สังคมในภายหลัง แมวาบทบาทและหนาที่ของสื่ออินเตอรเน็ตนีไ้ดใหผลสะทอนทั้งในดานบวก
และดานลบ แตก็ไดรับการยอมรับจากผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนสื่อที่ทํา
หนาที่ของตนเองอยูในระดับที่ดี 

ธนัสถ  เกษมไชยานนท (2544:บทคัดยอ) ศกึษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
เว็บไซต (Web Sites)  ของผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ใชเว็บไซต คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร นั่นคือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได  นอกจากนัน้ 
ยังพบกลุมตวัอยางที่เปนเพศชายและเพศหญิงในรอยละ 50 เทากนั ซ่ึงไดอภิปรายไวในบทที่ 5 วา
ปจจุบันผูหญิงมีความตื่นตวัในการใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น 

มณีวัลย เอมะอมร  (2540:บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต : การใชประโยชนและ
ความพึงพอใจของผูใชที่เปนคนไทย พบวา  ผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ มีอายุต่ํากวา 25 ป เปนนักศึกษา 
และทํางานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีอินเตอรเน็ตใชโดยไมเสียคาสมาชิก เปนโสดและ
เปนชายมากกวาหญิงที่มีรายได 20,000 บาท และใชวันละไมเกนิ 1 ช่ัวโมง ในระหวาง   วนัจันทร
ถึงวันศุกรชวงบาย และวันเสารถึงวันอาทิตยชวงกลางคืนทุกวัน โดยมีความรูเร่ืองอินเตอรเน็ตปานกลาง 
และใชเวิลดไวดเว็บ โดยใชเพื่อรับขอมูลขาวสารใหมๆ และใชเพือ่ความบันเทิง รองลงมาคือศกึษา
และวจิยั โดยตองการมีเว็บเพจของตนเองและใชโปรแกรมรวมโดยไมตองลงทะเบยีน  ซ่ึงผูใชอินเตอรเนต็
มีความคิดวา ขอมูลขาวสารที่ไดรับเพยีงพอสําหรับการใชงาน มีความสนใจใชเวิลดไวดเวบ็และอีเมล
มากที่สุด และลักษณะที่ดทีี่สุดของอนิเตอรเน็ตก็คือคุณภาพขาวสาร  ซ่ึงทกุมหาวิทยาลยัควรมี
อินเตอรเน็ตและในที่ทาํงานหลายแหงก็มีอินเตอรเน็ตซึ่งเหมาะสมอยูแลว เพราะจะไดเปนประเทศที่
พัฒนาทัดเทยีมกับตางประเทศ  
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ณัฐวฒุิ  ศรีกตัญู  (2540:บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการดําเนนิชีวิต พฤติกรรมการ
เปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร พบวา 

1. รูปแบบการดําเนินชวีิตของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 6 กลุม 
คือ กลุมรักสวยรักงาม กลุมนกัทองเทีย่ว กลุมเด็กเรียน กลุมเอาแตใจตนเอง กลุมนักเรียน และกลุมรักบาน 

2.  เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร   มีลักษณะของรูปแบบการดําเนนิชีวติที่เหมือนกับ
เจเนอเรชั่นวายในสังคมอเมริกัน คือ เปดรับสื่อในระดบัมาก ชอบเลนกีฬา ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมและพิษภยัของยาเสพติด และการแตงกาย สวนลักษณะที่ตางกันคือ เจเนอเรชั่นวาย
ในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับครอบครัว และไมคอยสนใจและไมนิยมใชสินคาที่มี
เทคโนโลยีช้ันสูง ในขณะที่เจเนอเรชั่นวายในสังคมอเมริกันที่ตรงกันขาม 

3. ลักษณะของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ที่ตรงตามนิยามของนักการตลาดใน
เมืองไทย คือ ตามแฟชั่น ใชเสื้อผาจากตางประเทศ ตองการสิทธิเสรีภาพ และการยอมรับสังคม 
ลักษณะที่ไมตรงตามนิยม คอื ไมคอยสนใจและไมนิยมใชสินคาเทคโนโลยีสมัยใหมกันมากนัก 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธี 

 
ในศกึษาวิจยัเรื่อง “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

เปนการศกึษาถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร  ที่มีความสัมพนัธกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเนต็ 
และพฤตกิรรมการใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อตอบสนองความตองการทีแ่ตกตางกนัของกลุมวยัรุน รวมถึง
การศกึษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุน เปนการวิจยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดย
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  และการสัมภาษณเชงิลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และนาํขอมูลที่ไดมาวเิคราะหและประเมนิผล เพื่อใหไดคําตอบที่บรรลุวัตถุประสงค
ของการศกึษา ซ่ึงผูวิจยัรายละเอียดในการศึกษา ดังนี ้
ตารางที่ 3.1 แสดงถงึกรอบการศึกษาวิจัย 

ปญหาการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ระเบียบวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรมี
ความสัมพันธกับลักษณะการใชสื่อ
อินเตอรเน็ต  หรือไมอยางไร 

- แนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม 
-  ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
และการใชสื่อตอบสนองความ
ตองการ 

- แบบสอบถามจากกลุมวัยรุน จํานวน 
400 คน และจากการเขาตอบ
แบบสอบถามของกลุมวัยรุนผานสื่อ
อินเตอรเน็ตในชวงระยะเวลา 1 เดือน 
- การสัมภาษณเชิงลึกจํานวน  8 คน 
 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตร  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
สื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุน    
หรือไมอยางไร 

-  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคสื่ออินเตอรเน็ต 
-  ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
และการใชสื่อตอบสนองความ
ตองการ 

- แบบสอบถามจากกลุมวัยรุน จํานวน 
400 คน และจากการเขาตอบ
แบบสอบถามของกลุมวัยรุนผานสื่อ
อินเตอรเน็ตในชวงระยะเวลา 1 เดือน 
- การสัมภาษณเชิงลึกจํานวน  8 คน 

3. กลุมวัยรุนมีรูปแบบการใชสื่อ
อินเตอรเน็ต อยางไร 

-  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต 
-  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการบริโภค 
 

- แบบสอบถามจากกลุมวัยรุน จํานวน 
400 คน และจากการเขาตอบ
แบบสอบถามของกลุมวัยรุนผานสื่อ
อินเตอรเน็ตในชวงระยะเวลา 1 เดือน 
- การสัมภาษณเชิงลึกจํานวน  8 คน 
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3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
มีวิธีการศึกษาและวิเคราะหตามกรอบแนวคิดดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่ืออินเตอรเน็ต 

การใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเพือ่ 
การตอบสนอง
ความตองการ 

 
 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของกลุม

วัยรุน 

รูปแบบการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน 

 
ลักษณะการใช 
ส่ืออินเตอรเน็ต 
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3.2  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัการเรือ่ง“รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnair) และการสัมภาษณเชิงลึก  
(In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล ซ่ึงทําใหงานวิจยัมีลักษณะของการ
ผสมผสาน ทัง้งานวิจยัเชิงปรมิาณ (Quatitative) และงานวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative) โดยใชระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่จะทําการศึกษาวิจยัครั้งนี้ คือ กลุมวัยรุนที่ใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวาจํานวนวยัรุนที่ใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีอยูประมาณ  1,519,000 ราย  (ขอมูลจากแผนก
ดิจิตอล บริษทั เจ. วอลเตอร ธอมสิน จํากัด อางจากรายงานการสํารวจจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
บริษัท เอซี เนลเสน, เมษายน 2543) โดยเปนกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 88 
ของจํานวนทั้งหมด นั่นคือจาํนวนกลุมวยัรุนที่ใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีประมาณ
1,336,720 ราย  โดยการกําหนดกลุมตวัอยางเพื่อการวจิัยในครั้งนี ้
กลุมตัวอยาง 

การเลือกกลุมตัวอยางสําหรบังานวิจยันี้ กําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ  
Taro Yamane  ซ่ึงกําหนดระดบัความเชื่อมัน่เทากับรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่
ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 หรือที่ระดบันยัสําคัญ 0.05 ใหไดขนาดของกลุมตัวอยาง จากสูตร 

 
                     n       =        N 

           1+Ne2 
                      เมื่อ      n       =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                                  N      =     ขนาดของประชากร 
                                  e       =     ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

 
แทนคาตามสตูร ไดผลดังนี ้
                     n       =           1,336,720 

         1+1,336,720 (0.05)2     
                                   n       =            399.88 
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จากจํานวนประชากรทั้งหมด  1,336,720  คน จะตองเปนขนาดกลุมตวัอยางไมต่ํากวา  400  คน 
ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลทั้งจาก แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส และแบบสอบถาม
กระดาษ เพื่อชวยลดความผิดพลาด และคาสถิติที่ใกลคาที่ควรจะไดจากประชากร และในการเลือก
ตัวอยางวิจยัครั้งนี้ ไดใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
                               
การสุมตัวอยาง 

การสุมตวัอยางใชวิธีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอนแบบแบงชั้นภูม ิ(Multi-Stage Stratified 
Cluster Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  ใชวิธีการแบงกลุม    (Cluster Sample)   โดยแบงประชากรออกตามปริมาณการใช
บริการอินเตอรเน็ต ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 5 แหลง คือ   

1.  ยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   เชน รานเกมส หอพักหรือบริเวณตลาดใกลมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2.  ยานมหาวทิยาลัยรามคําแหง   เชน รานเกมส หรือหอพักใกลมหาวทิยาลัยรามคําแหง   
เดอะมอลลบางกะป 

3.     ยานจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  เชน หางพนัธุทิพย พลาซา  เซ็นเตอรพอยท  ตลาดสามยาน 
4.  ยานมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  เชน รานเกมส หอพักหรือบริเวณตลาดใกลมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร   
5.    ยานเมเจอรรังสิต เชน หางสรรพสินคาฟวเจอรปารค หางเมเจอรรังสิต หอพักและรานเกมส

บริเวณใกลเคียง 
6. สถาบันกวดวิชา เชน เดอะเบรน , สถาบันสอนคอมพิวเตอรและภาษา ECC, สถาบันสอน

คอมพิวเตอรและภาษาบริสติช  อเมริกัน, สถาบันสอนคณิตศาสตรคูมอน  เ ปนตน 
ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล

เฉพาะกลุมวยัรุน ตามสถานทีต่าง  ๆแตละยาน  ๆละ 80 คน โดยเก็บรวบรวมจากที่อยูอาศัย รานอนิเตอรเนต็ 
สถาบันการศึกษา เปนตน 
 
สมมุตฐิานการวิจัย 
                   สมมุติฐานที่ 1  : ลักษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกบัลักษณะการใช
ส่ืออินเตอรเนต็ที่แตกตางกัน  

สมมุติฐานยอยที่ 1.1.1  เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน 
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สมมุติฐานยอยที่ 1.1.2   เพศทีแ่ตกตางกนั  มคีวามสัมพนัธกบัระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 
แตกตางกัน 

       สมมุติฐานยอยที่ 1.1.3   เพศที่แตกตางกัน    มีความสัมพันธกับประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต 
แตกตางกนั 

สมมุติฐานยอยที่ 1.1.4   เพศที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอยที่ 1.1.5    เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับสถานที่ใชอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 
สมมุติฐานยอยที่ 1.2.1  อายุที่แตกตางกัน         มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต 

แตกตางกัน 
สมมุติฐานยอยที่ 1.2.2  อายทุีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกบัระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

แตกตางกนั 
      สมมุติฐานยอยที่ 1.2.3  อายุทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกับประสบการณในการใชอินเตอรเนต็

แตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 1.2.4  อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

แตกตางกัน 
     สมมุติฐานยอยที่ 1.2.5   อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพันธกบัสถานทีใ่ชอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 1.3.1  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั      มคีวามสัมพนัธกบัความถีใ่นการใช

อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 1.3.2  ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน  มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใช

อินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 1.3.3  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพันธกบัประสบการณในการ

ใชอินเตอรเนต็แตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 1.3.4   ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั     มีความสัมพนัธกบัชวงเวลาในการใช

อินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 1.3.5  ระดับการศกึษาทีแ่ตกตางกนั  มีความสัมพันธกับสถานที่ใชอินเตอรเน็ต

แตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 1.4.1  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มคีวามสมัพันธกบัความถี่

ในการใชอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 
    สมมุติฐานยอยที่ 1.4.2  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับระยะเวลา

ในการใชอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 
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     สมมุติฐานยอยที่ 1.4.3  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับประสบการณ
ในการใชอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

    สมมุติฐานยอยที่ 1.4.4  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับชวงเวลา
ในการใชอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

    สมมุติฐานยอยที่ 1.4.5  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพันธกบัสถานที่
ใชอินเตอรเนต็แตกตางกนั 
 

    สมมุติฐานที่ 2 : ลักษณะทางประชากร ทีแ่ตกตางกนัมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความตองการที่แตกตางกนัของกลุมวัยรุน   

   สมมุติฐานยอยที่ 2.1.1  เพศทีแ่ตกตางกนั    มีความสัมพนัธกับการรวมแสดงความคดิเหน็ใน
กลุมขาวสารตาง  ๆแตกตางกนั 

    สมมุติฐานยอยที่ 2.1.2   เพศทีแ่ตกตางกัน   มีความสัมพันธกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน 

    สมมุติฐานยอยที่ 2.1.3  เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน 

    สมมุติฐานยอยที่ 2.1.4   เพศทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกบัการเลนเกมส แตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.1.5  เพศทีแ่ตกตางกนั   มคีวามสัมพนัธกบัการพดูคุยสนทนาหาเพือ่นผาน

อินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.1.6  เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ

แตกตางกัน 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.1.7  เพศที่แตกตางกนั  มคีวามสัมพนัธกบัการเปนสมาชกิในเวบ็ไซตตางๆ

แตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.1.8  เพศที่แตกตางกัน  มคีวามสัมพันธกบัการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต

แตกตางกัน 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.1.9   เพศทีแ่ตกตางกนั   มคีวามสัมพนัธกบัการใชไปรษณียอิเล็คทรอนกิส     

(E-Mail) แตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.1  อายุทีแ่ตกตางกนั    มีความสัมพนัธกับการรวมแสดงความคดิเหน็ใน

กลุมขาวสารตาง  ๆแตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.2  อายุที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเนต็

แตกตางกัน 
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    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.3  อายุที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน 

    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.4  อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการเลนเกมส แตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.5  อายุทีแ่ตกตางกนั   มคีวามสัมพนัธกบัการพดูคุยสนทนาหาเพือ่นผาน

อินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.6   อายุที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ

แตกตางกัน 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.2.7  อายุทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกับการเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ

แตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.2.8  อายุทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกบัการสั่งซื้อสินคาทางอนิเตอรเน็ต

แตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.2.9  อายุทีแ่ตกตางกนั  มคีวามสัมพนัธกบัการใชไปรษณียอิเล็คทรอนกิส 

(E-Mail) แตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.3.1  ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกัน   มคีวามสัมพันธกับการรวมแสดง

ความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ แตกตางกัน 
      สมมุติฐานยอยที่ 2.3.2   ระดับการศกึษาทีแ่ตกตางกนั   มีความสัมพนัธกับการตดิตามขาวสาร

ผานอินเตอรเนต็แตกตางกัน 
    สมมุติฐานยอยที่ 2.3.3  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั   มีความสัมพนัธกับการดูหนัง ฟงเพลง

ผานอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.3.4  ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกัน    มีความสัมพันธกับการเลนเกมส 

แตกตางกัน 
      สมมุติฐานยอยที่ 2.3.5   ระดับการศกึษาทีแ่ตกตางกนั    มีความสัมพนัธกบัการพดูคุยสนทนา

หาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ตแตกตางกนั 
      สมมุติฐานยอยที่ 2.3.6  ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีความสัมพันธกับการคนหาขอมูล

ผานเว็บไซตตางๆแตกตางกนั 
      สมมุติฐานยอยที่ 2.3.7  ระดับการศกึษาทีแ่ตกตางกนั    มีความสัมพนัธกบัการเปนสมาชกิใน

เว็บไซตตางๆแตกตางกัน 
     สมมุติฐานยอยที่ 2.3.8  ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกัน  มีความสัมพันธกับการสั่งซื้อสินคา

ทางอินเตอรเนต็แตกตางกัน 
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      สมมุติฐานยอยที่ 2.3.9  ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน    มีความสัมพันธกับการใชไปรษณีย
อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) แตกตางกัน 

       สมมุติฐานยอยที่ 2.4.1  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน    มีความสัมพันธกับการ
รวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ แตกตางกนั 

     สมมุติฐานยอยที่ 2.4.2  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน    มีความสัมพันธกับการ
ติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 

     สมมุติฐานยอยที่ 2.4.3  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน   มีความสัมพันธกับการ 
ดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 

     สมมุติฐานยอยที่ 2.4.4  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั     มคีวามสัมพนัธกับ
การเลนเกมส แตกตางกัน 

      สมมุติฐานยอยที่ 2.4.5  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั      มคีวามสัมพนัธกับ
การพดูคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเนต็แตกตางกัน 

       สมมุติฐานยอยที่ 2.4.6  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกัน    มคีวามสัมพันธกับ
การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆแตกตางกัน 

        สมมุติฐานยอยที่ 2.4.7  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกัน      มคีวามสัมพันธกับ
การเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆแตกตางกนั 

      สมมุติฐานยอยที่ 2.4.8  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกัน    มคีวามสัมพันธกับ
การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

       สมมุติฐานยอยที่ 2.4.9  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกัน    มคีวามสัมพันธกับ
การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) แตกตางกัน 

 
     สวนรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยุรนนัน้ ไมไดนาํมาตั้งสมมุติฐาน เนื่องจาก

จะใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก( In-Depth Interview) มาอภิปรายผลตอไป 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูล 
    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ภาษาไทยโดยประกอบ

ไปดวยคําถามปลายเปด (Opened –Ended Question) และปลายปด (Closed-Ended Question)  20  ขอ 
รวมทัง้ประเมนิคา (Rating Scale) ซ่ึงประกอบดวยคําถามที่วัดตวัแปรตางๆ ดังตอไปนี ้

สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง ไดแก    
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดหรือคาใชจายตอเดือน จาํนวน  4 ขอ 

สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง   ไดแก 
ความถี่ในการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต ชวงเวลาทีใ่ชส่ืออินเตอรเน็ต สถานที่ใชส่ืออินเตอรเน็ต จาํนวน 5  ขอ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความ
ตองการ  ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสาร
ตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต การเลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต 
การพดูคยุสนทนาหาเพื่อนผานสื่ออินเตอรเนต็  การคนหาขอมูลจากเวบ็ไซตตาง  ๆ ผานสือ่อินเตอรเน็ต 
เปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆการสั่งซื้อสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
จํานวน 9  ขอ 

สวนที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกับรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุน ไดแก   การ
ชมทีวีออนไลน การฟงเพลงออนไลนผานสื่ออินเตอรเน็ต การศึกษาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ต การ
จองตัว๋ชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต กิจกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมอืถือ  จาํนวน 4 ขอ 

คําถามปลายเปด  เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชและไมไดใชอินเตอรเน็ต จํานวน 2 ขอ 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ผูวิจัยไดตั้งเกณฑการใหคะแนนในการวดัตัวแปร ดังตอไปนี ้
           1.  การวัดลักษณะการใชอินเตอรเน็ต  
                         -  การวดัลักษณะการใชอินเตอรเน็ต มีคะแนนดังนี ้
          มากที่สุด = 5 คะแนน 

 มาก  = 4 คะแนน 
 ปานกลาง = 3 คะแนน 
 นอย  = 2 คะแนน 
 นอยที่สุด = 1 คะแนน 
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 ผูวิจัยไดตั้งเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนลักษณะการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต ดงันี้ 

คะแนนระหวาง  1.00 – 1.80      หมายถึง     มีลักษณะการใชต่ํามาก 
คะแนนระหวาง  1.81 – 2.60      หมายถึง     มีลักษณะการใชต่ํา 
คะแนนระหวาง  2.61 – 3.40      หมายถึง     มีลักษณะการใชปานกลาง 
คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20      หมายถึง     มีลักษณะการใชสูง 
คะแนนระหวาง  4.21 – 5.00      หมายถึง     มีลักษณะการใชสูงมาก 

 
2.  การพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความตองการ  

      -  การวดัพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ  
มีคะแนนดังนี ้
         มากที่สุด = 5 คะแนน 

มาก  = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน 
นอย  = 2 คะแนน 
นอยที่สุด = 1 คะแนน 
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนพฤตกิรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต

เพื่อตอบสนองความตองการ มีดังตอไปนี ้
คะแนนระหวาง  1.00 – 1.80      หมายถึง มีพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต

เพื่อตอบสนองความตองการ           
ในระดับต่าํมาก 

คะแนนระหวาง  1.81 – 2.60      หมายถึง มีพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อตอบสนองความตองการ          
ในระดบัต่ํา 

คะแนนระหวาง  2.61 – 3.40      หมายถึง มีพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อตอบสนองความตองการ          
ในระดบัปานกลาง 

คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20             หมายถึง มีพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อตอบสนองความตองการ           
ในระดับสูง 

DPU



 49 

คะแนนระหวาง  4.21 – 5.00      หมายถึง     มีพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อตอบสนองความตองการ          
ในระดบัสูงมาก 

 
3.  การวัดรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุวัยรุน 

      -  การวดัรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตมีคะแนนดังนี้ 
        มากที่สุด = 5 คะแนน 

มาก  = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน 
นอย  = 2 คะแนน 
นอยที่สุด = 1 คะแนน 

 
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต        

มีดังตอไปนี ้
คะแนนระหวาง  1.00 – 1.80      หมายถึง       มีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต      

ในระดบัต่ํามาก 
คะแนนระหวาง  1.81 – 2.60      หมายถึง มีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต     

ในระดบัต่ํา 
คะแนนระหวาง  2.61 – 3.40      หมายถึง มีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต     

ในระดบัปานกลาง 
คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20      หมายถึง มีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต     

ในระดบัสูง 
คะแนนระหวาง  4.21 – 5.00      หมายถึง       มีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต      

ในระดบัสูงมาก 
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3.4  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                  การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการวัด 1 วิธี คือ 

    1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สราง
ขึ้นจากขอมูลทีท่ําการศึกษาไปขอคําแนะนาํและ ขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรกึษาและกรรมการได
ตรวจสอบแกไขพิจารณาจดัลําดับเนื้อหาครอบคลุมขอมูลที่ตองการรวมถึงการใชภาษาเปนการทดสอบ
ความเที่ยงตรงและความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหไดคําถามที่ถูกตองกับวัตถุประสงคของการวิจยั 

   2. ทดสอบความเชือ่ถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม ซ่ึงจะนําแบบสอบถามไป
ทดสอบ (Pre-Test) กับผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง แตมีคุณลักษณะตรงตามลักษณะ
ของกลุมประชากรทีใ่ชจริงในการวิจยั กลาวคือ เปนกลุมตัวอยางวยัรุน จํานวน 30 คน โดยนําผลของ
แบบสอบถามที่ไดไปทดสอบขอมูลในโปรแกรม SPSS เพื่อตรวจสอบวา คําถามของแบบสอบถาม
สามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผูวิจยัตองการ และมีความเหมาะสมกับสถานที่ทีเ่ก็บขอมูล หากผลที่
ไดไมกอใหเกดิความนาเชื่อถือก็อาจเปลี่ยนสถานทีใ่นการเก็บรวบรวมขอมูลใหมได เปนตน  

ผลของการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ไดคาความนาเชือ่ถือ เทากับ 0.705 
ซ่ึงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพยีงพอที่จะนาํไปใชดําเนินการวิจยัได 
 
3.5  การเก็บรวมรวมขอมูล 

     ผูวิจัยไดแบงวธีิการเก็บขอมูลเปน 3 สวน ดังนี ้
     1.  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกระดาษ ผูวิจัยไดเกบ็ขอมูลในสวนนี้ดวยตนเอง จาก

กลุมวัยรุนทีใ่ชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ การศึกษา รายได
หรือคาใชจายตอเดือน  โดยวิธีการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง  (Self-
Administered Questionaire)  

      2.  เก็บขอมูลโดยผานเว็บไซตออนไลนบนเครือขายอินเตอรเนต็ มกีารเขียนขอความเชิญ
ชวนใหผูเลนอนิเตอรเน็ตเขาไปฝากชื่อ, อีเมล และเบอรโทรศัพท เพื่อติดตอสงแบบสอบถามกลับไป
ใหผูทีจ่ะเขาตอบแบบสอบถามและสงกลับมาใหผูวจิัย โดยประกาศไวตามกระดานขาวของเวบ็ไซตที่
มีผูเขามาชมมากที่สุด ไดแก www.sanook.com  www.kapook.com  www.pantip.com  www.hotmail.com   
www.hunsa.com    
    แบบสอบถามที่จะสงใหกลุมตัวอยาง จะเปนแบบสอบถามภาษาไทย ซ่ึงประกอบดวย 
คําอธิบายในการทําแบบสอบถาม และวตัถุประสงคของการวิจยั นอกจากนี้ผูวจิัยไดกําหนดใหมี
รางวัลผลตอบแทนเพื่อดึงดูดใจแกผูที่เขามาตอบแบบสอบถามอีกดวย  โดยรางวัลจะเปนเสื้อยืด 
สมุดโนต และปากกา 
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      3.  เมื่อไดกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจากกระดานขาวของเว็บไซตตางๆ แลว  ทําการ
สุมคัดเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน เพื่อขอนัดสัมภาษณเชิงลึกและเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
เพื่อประมวลตอไป 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมติฐาน ดังนี้  
1.  สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เปนการบรรยายขอมูลโดยใชคารอยละ (Perventage) 

เพื่ออธิบายตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร  ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ต พฤติกรรมการใช
ส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ และรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  2.  สถิติเชิงอนมุาณ (Ferential Statistics)  เปนการทดสอบสมมติฐาน  (Hypothesis Testing) 
ตั้งไวที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใชไคสแควร (Chi-Square) คาสถิติทีเทสต  (T-Test) และคาความ
แปรปรวนจําแนกทางเดยีว (One-Way Anova) 
 
3.7  การประมวลผลขอมูล 

หลังจากไดเกบ็รวบรวมขอมลูและตรวจสอบความถกูตองของแบบสอบถามที่ไดรับแลว 
จะนํามาทําการลงรหัส (Coding) แลวจึงนําขอมูลไปประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Window Version 10.0 
 
 

DPU



 52 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษา เรื่อง รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
                   สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร               

     สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ต               
     สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชส่ือเพื่อตอบสนองความตองการ         
     สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต  

 
4.1 สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมวัยรุน 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 119 29.8 
หญิง 281 70.2 
รวม 400 100.0 

 
    จากตารางที ่4.1 พบวากลุมตวัอยางสวนใหญ   เปนเพศหญิง   จํานวน 281 คน    คดิเปน

รอยละ 70.3   สวนเพศชายจาํนวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
13 – 15 ป 80 20.0 
16 – 18 ป 141 35.3 
19 – 21 ป 179 44.7 
รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 พบวา อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญ  มอีายุระหวาง 19 - 21 ป จํานวน 
179 คน คิดเปนรอยละ 44.8  รองลงมามีอายุระหวาง 16-18 ป จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3  
และมีอายุระหวาง 13-15 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนตน 80 20.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 52 13.0 
ปวช. 69 17.3 
ปวส. 93 23.3 
ปริญญาตรี 106 26.4 
รวม 400 100.0 

 
      จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  สวนใหญกําลังศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 106 คน  คิดเปนรอยละ 26.5  รองลงมากําลังศึกษาอยูในระดบั ปวส. 
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3  กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศกึษาตอนตน จํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 20.0  กําลังศึกษาอยูในระดับระดับ ปวช. จํานวน 69 คน คดิเปนรอยละ 17.3 และกําลัง
ศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  52 คน คิดเปนรอยละ 13.0  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4  จาํนวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามรายไดหรือคาใชจายตอเดือน 
 

รายไดหรือคาใชจายตอเดือน จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 2,000 บาท 40 10.0 
2. 2,001 – 3,000 บาท 90 22.5 
3. 3,001 – 4,000 บาท 60 15.0 
4. 4,001 – 5,000 บาท 108 27.0 
5. 5,001 – 6,000 บาท 60 15.0 
6. ตั้งแต 6,000 บาทขึ้นไป 42 10.5 
รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.4  พบวา รายไดหรือคาใชจายตอเดือนของกลุมตัวอยาง สวนใหญมี
รายได 4,001 - 5,000 บาท จาํนวน 108 คน  คดิเปนรอยละ 27.0 มีรายได 2,001 – 3,000 บาท จาํนวน 90 คน 
คิดเปนรอยละ 22.5  และกลุมตัวอยาง ที่มีรายได 3,001 – 4,000 บาท และ รายได 5,001 – 6,000 บาท มี
จํานวน 60 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 15.0 ซ่ึงผูมีรายไดตัง้แต 6,000 บาทขึ้นไป จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 10.5 มจีํานวนใกลเคียงกับ ผูมีรายได ต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน 40 คน คดิเปนรอยละ 10.0  
ตามลําดับ 
 
4.2  สวนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต             

ตอสัปดาห 
 

ความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ 
ตอสัปดาห 

จํานวน รอยละ 

1. 1 - 7 ครั้งตอสัปดาห 178 44.4 
2. 8 - 14 คร้ังตอสัปดาห 128 32.0 
3. 15 - 21 คร้ังตอสัปดาห 61 15.3 
4. มากกวา 22 คร้ังตอสัปดาห 33 8.3 
รวม 400 100.0 

 
      จากตารางที่ 4.5   พบวา ความถี่ในการใชอินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยางตอสัปดาห  สวนใหญ

ใชอินเตอรเนต็  1 - 7 คร้ังตอสัปดาห มจีํานวน 178 คน  คิดเปนรอยละ 44.5   รองลงมา มีผูใช
อินเตอรเน็ต  8 - 14 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 128 คน  คดิเปนรอยละ 32.0 ผูใชอินเตอรเน็ต  15 - 21 
คร้ังตอสัปดาห จํานวน 61 คน  คดิเปนรอยละ 15.3 และมีผูใชอินเตอรเน็ต  มากกวา 22 คร้ังตอ
สัปดาห จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 8.3   ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาทีใ่ชอินเตอรเนต็ 
                    ในแตละครั้ง 

 
ระยะเวลาที่ใชอินเตอรเน็ต 

ในแตละครั้ง 
จํานวน รอยละ 

1. 1 - 3 ช่ัวโมงตอคร้ัง 139 34.7 
2. 4 - 6 ช่ัวโมงตอคร้ัง 129 32.3 
3. 7 -  9 ช่ัวโมงตอคร้ัง 116 29.0 
4. มากกวา 10 ช่ัวโมงตอครั้ง 16 4.0 
รวม 400 100.0 

  
      จากตารางที่ 4.6  พบวา ระยะเวลาที่ใชอินเตอรเน็ตในแตละครั้งของกลุมตัวอยางสวน

ใหญใชอินเตอรเน็ต  1 - 3 ช่ัวโมงตอครั้ง มีจํานวน 139 คน  คิดเปนรอยละ 34.8   รองลงมา มีผูใช
อินเตอรเน็ต   4 - 6  ช่ัวโมงตอคร้ังจํานวน  129  คน   คิดเปนรอยละ 32.3 ผูใชอินเตอรเน็ต   7 -  9 
ช่ัวโมงตอครั้ง จํานวน 116 คน  คิดเปนรอยละ 29.0 และมผูีใชอินเตอรเน็ต  มากกวา 10 ช่ัวโมงตอ
คร้ังจํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 4.0   ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต 

 
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต จํานวน รอยละ 
1. นอยกวา 1 ป 60 15.0 
2. 1 - 2 ป 97 24.3 
3. 3 - 4 ป 134 33.5 
4. มากกวา 4 ป 109 27.2 
รวม 400 100.0 
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      จากตารางที่ 4.7    พบวา ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง สวนใหญมี
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ตั้งแต 3 - 4 ป มีจํานวน 134 คน  คิดเปนรอยละ 33.5  รองลงมา 
มีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต มากกวา 4 ป จํานวน 109 คน  คิดเปนรอยละ 27.3 มี
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ตั้งแต 1 - 2 ป จํานวน 77 คน  คิดเปนรอยละ 24.3 และผูมี
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต นอยกวา 1 ป  จํานวน 60 คน คิดเปนรอยและ  15.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 
                    ในแตละครั้ง 
 

ชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 
ในแตละครั้ง 

จํานวน รอยละ 

1. 06.01 น. - 12.00 น. 33 8.3 
2. 12.01 น. - 18.00 น. 199 49.6 
3. 18.01 น. -  24.00 น. 123 30.8 
4. 00.01 น. -  06.00 น. 45 11.3 
รวม 400 100.0 

 
      จากตารางที่ 4.8  พบวา ชวงเวลาในการใชอินเตอรเนต็ของกลุมตัวอยางในแตละครั้ง 

สวนใหญใชอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 12.01 น. - 18.00 น.  มีจํานวน 199 คน  คิดเปนรอยละ 49.8
รองลงมา มีผูใชอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 18.01 น. -  24.00 น. จํานวน 123 คน  คิดเปนรอยละ 30.8  
มีผูใชอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 00.01 น. -  06.00 น.จํานวน 45 คน  คดิเปนรอยละ 11.3 และ มีผูใช
อินเตอรเน็ตในชวงเวลา 06.01 น. - 12.00 น. จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 8.3  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ต 
 

สถานที่ใชบริการอินเตอรเนต็ จํานวน รอยละ 
1. บาน 263 65.7 
2. สถานศึกษา 65 16.3 
3. สถานที่ใหบริการอินเตอรเน็ต 72 18.0 
รวม 400 100.0 

                   
จากตารางที่ 4.9 พบวา สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยางสวนใหญ ใช

อินเตอรเน็ตที่บาน มีจํานวน 263 คน  คิดเปนรอยละ 65.8  รองลงมา มีผูใชอินเตอรเน็ตตามสถานที่
ใหบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ 18.0 และมีผูใชอินเตอรเนต็ในสถานศึกษา 
จํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 16.3  ตามลําดับ 
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4.3  สวนที่ 3   ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่ออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความ ของกลุมวัยรุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.10   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการของ  

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อ
ตอบสนองความตองการ 

มีผล 
มาก
ที่สุด 

มีผล 
มาก 

มีผล 
ปาน
กลาง 

มีผล 
นอย 

มีผล 
นอย
ที่สุด 

รวม 

1.  รวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสาร 12 49 156 122 61 400 
   ตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต (3.0) (12.3) (39.0) (30.4) (15.3) (100) 
2.  ติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต 39 106 160 61 34 400 
  (9.8) (26.4) (40.0) (15.3) (8.5) (100) 
3.  ดูหนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต 110 116 86 60 28 400 
  (27.0) (29.0) (21.5) (15.5) (7.0) (100) 
4.  เลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต 69 103 84 76 68 400 
  (17.3) (25.7) (21.0) (19.0) (17.0) (100) 
5.  พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่อ 88 119 92 54 47 400 
     อินเตอรเนต็ (22.0) (29.7) (23.0) (13.5) (11.8) (100) 
6.  คนหาขอมลูจากไซตตางๆ 152 114 92 27 15 400 
     ผานสื่ออินเตอรเน็ต (38.0) (28.4) (23.0) (6.8) (3.8) (100) 
7. เปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ 17 53 115 132 82 400 
    (4.4) (13.3) (28.8) (33.0) (20.5) (100) 
8. ส่ังซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต 7 12 37 76 268 400 
  (1.8) (3.0) (9.2) (19.0) (67.0) (100) 
9. การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 79 116 117 56 32 400 
  (19.7) (29.0) (29.3) (14.0) (8.0) (100) 
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จากตารางที่ 4.10 พบวากลุมตัวยางมพีฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความ
ตองการในดานตางๆ ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ 

การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยาง 
สวนใหญ มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  39.0 มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  39.0  มีผลนอยที่สุด คดิ
เปนรอยละ  15.3 มีผลมาก คิดเปนรอยละ  12.3 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 

การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลปานกลาง คิด
เปนรอยละ  40.0  มีผลมาก  คิดเปนรอยละ  26.5  มีผลนอย คิดเปนรอยละ  15.3 มีผลมากที่สุด คิด
เปนรอยละ  9.8 และ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 
  การดูหนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ    มีผลมากคิดเปน
รอยละ  29.0  มีผลมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  27.5  มีปานกลาง คิดเปนรอยละ  21.5 มีผลนอย คิด
เปนรอยละ 15.5 และ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 

การเลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลมาก คิดเปนรอยละ  
25.8  มีผลปานกลาง  คดิเปนรอยละ  21.0  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  19.0 มีผลมากที่สุด  คดิเปน
รอยละ  17.3 และ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 17.0 ตามลําดับ 

การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลมาก คิด
เปนรอยละ  29.8  มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  23.0  มีมากที่สุด    คิดเปนรอยละ  22.0 มีผลนอย  
คิดเปนรอยละ  13.5 และ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.8 ตามลําดับ 

   การคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผล
มากที่สุด คิดเปนรอยละ  38.0  มีผลมากเปนรอยละ  28.5  มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  23.0 มีผล
นอย คิดเปนรอยละ  6.8 และ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ 

    การเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ  
38.0  มีผลมากเปนรอยละ  28.5  มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  23.0 มีผลนอย คิดเปนรอยละ  6.8 
และมีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ 

   การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ  67.0  มีผลนอย คิดเปนรอยละ  19.0  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  9.3 มีผลมาก  คิดเปน
รอยละ  3.0  และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  29.3  มีผลมาก เปนรอยละ  29.0   มีผล
มากที่สุด   คิดเปนรอยละ  19.8 มีผลนอย คิดเปนรอยละ  14.0 และ มผีลนอยที่สุด    คิดเปนรอยละ 
8.0 ตามลําดับ 
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4.4  สวนที่ 4   ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.11  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

กิจกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต มีผล 
มาก
ที่สุด 

มีผล 
มาก 

มีผล 
ปาน
กลาง 

มีผล 
นอย 

มีผล 
นอย
ที่สุด 

รวม 

1. ชมทีวีออนไลน ฟงเพลงออนไลน 74 109 114 68 35 400 
    ผานสื่ออินเตอรเน็ต (18.5) (27.3) (28.4) (17.0) (8.8) (100) 
2.  ศึกษาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ต 152 140 86 10 12 400 
  (38.0) (35.0) (21.5) (2.5) (3.0) (100) 
3. จองตั๋วชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต 5 7 42 121 225 400 
  (1.3) (1.8) (10.5) (30.2) (56.2) (100) 
4.  รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต       
    ผานโทรศัพทมือถือ       
      4.1 ดาวนโหลดเพลงจากเว็บไซตตางๆ 21 44 84 84 167 400 
            ผานโทรศัพทมือถือ (5.3) (11.0) (21.0) (21.0) (41.7) (100) 
      4.2  ดาวนโหลดรูปภาพเว็บไซตตางๆ  17 46 71 95 171 400 
            ผานอินเตอรเน็ต (4.3) (11.5) (17.7) (23.7) (42.8) (100) 
      4.3 ดาวนโหลดเกมสจากเว็บไซตตางๆ  14 29 57 106 194 400 
            ผานโทรศัพทมือถือ (3.5) (7.3) (14.3) (26.5) (48.4) (100) 
      4.4 ดาวนโหลดคลิปวิดีโอจากเว็บไซต  14 23 44 99 220 400 
            ตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ (3.5) (5.8) (11.0) (24.7) (55.0) (100) 
      4.5 การคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ 16 22 60 98 204 400 
            ผานโทรศัพทมือถือ (4.0) (5.5) (15.0) (24.5) (51.0) (100) 
      4.6 เช็คอีเมลผานโทรศัพทมือถือ 10 13 50 108 219 400 
  (2.5) (3.2) (12.5) (27.0) (54.7) (100) 
      4.7 การ Chat ผานโทรศัพทมือถือ 0 0 0 2 398 400 
  (0.0) (0.0) (0.0) (0.5) (99.5) (100) 
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จากตารางที่ 4.11  พบวากลุมตัวอยางมีขอมลูเกี่ยวกับรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของ
กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังตอไปนี้ 
 การชมทวีีออนไลนหรือฟงเพลงออนไลนผานสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตวัอยางสวนใหญ 
มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  28.5 มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  27.3  มผีลมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  
18.5 มีผลนอย คิดเปนรอยละ  17.0 และ มผีลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8.8  ตามลําดับ 

การศึกษาหาความรูผานอินเตอรเน็ตผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มี
ผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ  38.0  มีผลมาก  คิดเปนรอยละ  35.0  มีผลปานกลาง คิดเปนรอยละ  
21.5 มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  3.0 และ มีผลนอย คดิเปนรอยละ 2.5  ตามลําดับ 

การจองตั๋วชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลนอยที่สุด 
คิดเปนรอยละ  56.3  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  30.3  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  10.5 มีผลมาก 
คิดเปนรอยละ  1.8 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 1.3  ตามลําดับ 

การดาวนโหลดเพลงจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมตัวอยาง สวนใหญ 
มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  41.8  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  21.0  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
10.5 มีผลมาก คิดเปนรอยละ  1.8 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ  

การดาวนโหลดรูปภาพจากเว็บไซตตางๆผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  42.8  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  23.8  มีผลปานกลาง  คิดเปน
รอยละ  17.8 มีผลมาก คิดเปนรอยละ  11.5 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.3  ตามลําดับ 

การดาวนโหลดเกมสจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  48.5  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  26.5  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
14.3 มีผลมาก คิดเปนรอยละ  7.3 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.5  ตามลําดับ 

การดาวนโหลดคลิปวิดีโอจากเว็บไซตตาง  ๆผานโทรศพัทมอืถือ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  55  มีผลนอย   คิดเปนรอยละ  24.8  มีผลปานกลาง   คิดเปนรอยละ  
11.0  มีผลมาก คิดเปนรอยละ  5.8 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.5  ตามลําดับ 

การคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผล
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ  51.0  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  24.5  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  15.0 
มีผลมาก คิดเปนรอยละ  5.5 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.0  ตามลําดับ 

การเช็คอีเมลผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลนอยที่สุด  คิดเปน
รอยละ  54.8  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  27.0  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  25.0 มผีลมาก คิดเปน
รอยละ  12.5 และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.3  ตามลําดับ 
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การ Chat ผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีผลนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  
99.5  มีผลนอย  คิดเปนรอยละ  0.5  มีผลปานกลาง  คิดเปนรอยละ  0.0 มีผลมาก คิดเปนรอยละ  0.0 
และ มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.0  ตามลําดับ 
 
4.5  การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมวัยรุนในเขตกรงุเทพมหานคร   มีความสัมพนัธ
กับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตทีแ่ตกตางกันของกลุมวยัรุน โดยมีสมมุติฐานยอยดังนี้ 
 

      สมมุติฐานยอยที่ 1.1.1 เพศที่แตกตางกนั มีความสัมพนัธกับความถีใ่นการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

      สมมุติฐานทางสถิติ 
       Ho : 1μ = 2μ  
       H1 : 1μ ≠  2μ  
      โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของเพศชาย และ 2μ  แทนคาเฉลี่ย

ความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ ของเพศหญงิ 
 

ตารางที่ 4. 12   การทดสอบคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต 
 

เพศ จํานวน คาเฉลีย่ความถีใ่น
การใชอินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

T  
Value 

Significant 

ชาย 
หญิง 

119 
281 

1.73 
1.93 

0.870 
0.985 

-1.932 0.453 

 
จากตารางที ่4. 12  พบวา ความสัมพันธระหวางเพศกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ดวย

นัยสําคัญที ่.05 คา Sig =  0.453  > ∝   = .05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที ่.05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ  เพศที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน 
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    สมมุติฐานยอยที่ 1.1.2  เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 
แตกตางกัน 

    สมมุติฐานทางสถิติ 
    Ho : 1μ = 2μ  
    H1 : 1μ ≠  2μ  
    โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ตางๆ ของเพศชาย และ 2μ  

แทนคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4. 13  การทดสอบคาเฉลี่ยของของระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

 
เพศ จํานวน คาเฉลีย่ของ

ระยะเวลาใน
การใช

อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

T  
Value 

Significant 

ชาย 
หญิง 

119 
281 

1.92 
2.06 

0.885 
0.896 

-1.431 0.804 

 
      จากตารางที ่ 4.13  พบวา ความสัมพนัธระหวางเพศกบัระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =  0.804  > ∝   =.05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที ่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นั่นคือ เพศที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
 

     สมมุติฐานยอยที่ 1.1.3  เพศทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับประสบการณในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 

    สมมุติฐานทางสถิติ 
    Ho : 1μ = 2μ  
    H1 : 1μ ≠  2μ  
    โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยของประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของเพศชาย และ 2μ  

แทนคาเฉลี่ยของประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ ของเพศหญิง 
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ตารางที่ 4.14  การทดสอบคาเฉลี่ยของประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ 
 

เพศ จํานวน คาเฉลีย่ของ
ประสบการณ
ในการใช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

T  
Value 

Significant 

ชาย 
หญิง 

119 
281 

2.61 
2.78 

0.992 
1.032 

-1.486 0.851 

 
        จากตารางที่ 4.14  พบวา ความสัมพนัธระหวางเพศกบัประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต 

ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =   0.851   > ∝   =.05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ เพศที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับประสบการณในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
 

     สมมุติฐานยอยที่ 1.1.4 เพศทีแ่ตกตางกัน มคีวามสัมพันธกับชวงเวลาในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

    สมมุติฐานทางสถิติ 
    Ho : 1μ = 2μ  
    H1 : 1μ ≠  2μ  
    โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยของชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของเพศชาย และ 2μ  แทน

คาเฉลี่ยของชวงเวลาในการใชอินเตอรเนต็ ของเพศหญงิ 
 
ตารางที่ 4.15  การทดสอบคาเฉลี่ยของชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

 
เพศ จํานวน คาเฉลีย่ของ

ชวงเวลาใน
การใช

อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

T  
Value 

Significant 

ชาย 
หญิง 

119 
281 

2.30 
2.51 

0.765 
0.807 

-2.416 0.076 
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จากตารางที่ 4.15  พบวา ความสัมพนัธระหวางเพศกบัชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 
ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =   0.076 > ∝   =.05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที ่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นั่นคอื เพศที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

 
สมมุติฐานยอยที่ 1.1.5  เพศทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต 

แตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ  
H1 : 1μ ≠  2μ  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยของสถานที่ในการใชอินเตอรเนต็ ของเพศชาย และ 2μ  แทน

คาเฉลี่ยของสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.16  การทดสอบคาเฉลี่ยของสถานที่ใชอินเตอรเน็ต 

 
เพศ จํานวน คาเฉลีย่ของ

สถานทีใ่ช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

T  
Value 

Significant 

ชาย 
หญิง 

119 
281 

1.52 
1.52 

0.790 
0.779 

-0.025 0.870 

 
จากตารางที่ 4.16 พบวา ความสัมพันธระหวางเพศกับสถานที่ใชอินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญ

ที่ .05 คา Sig =  0.870    > ∝   =.05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที ่ .05 ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจยั นัน่คือ เพศที่แตกตางกนัมีความสัมพนัธกับสถานทีใ่ชอินเตอรเนต็ แตกตางกัน 
 

สมมุติฐานยอยที่ 1.2.1 อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต 
แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
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โดยที่ 1μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 13 – 15 ป        
                2μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ  16 – 18 ป        
               3μ   แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 19 – 21 ป        

 
ตารางที่ 4.17  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 

คาเฉลีย่ของความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุแตกตางกัน        
 

อาย ุ จํานวน คาเฉลีย่ของ
ความถี่ในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

13 - 15 ป 
16 - 18 ป  
19 - 21 ป 

80 
141 
179 

1.160 
2.140 
1.980 

0.489 
0.907 
1.000 

33.429 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.17 พบวา ความสัมพนัธระหวางอายุกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ดวย

นัยสําคัญที ่.05 คา Sig =  0.000   < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที ่.05 ปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจยันัน่คืออายทุี่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
 

สมมุติฐานยอยที่ 1.2.2   อายุทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกบัระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 
แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 13-15 ป        

               2μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ  16-18 ป        
               3μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ 19-21 ป        
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ตารางที่ 4.18  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 
     คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีอายุแตกตางกัน        

 
อาย ุ จํานวน คาเฉลีย่ของ

ระยะเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

13 - 15 ป 
16 - 18 ป  
19 - 21 ป 

80 
141 
179 

1.580 
2.180 
2.090 

0.708 
0.983 
0.833 

13.753 0.000 

 
จากตารางที ่4.18  พบวา ความสัมพันธระหวางอายุกับระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ดวย

นัยสําคัญที ่.05 คา Sig =   0.000  < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที ่.05 ปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย นั่นคือ อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
 

สมมุติฐานยอยที่ 1.2.3  อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับประสบการณในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ 13-15 ป        

               2μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 16-18 ป        
               3μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 19-21 ป        
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ตารางที่ 4.19  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 
           คาเฉลี่ยของประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุแตกตางกัน        

 
อาย ุ จํานวน คาเฉลีย่ของ

ประสบการณใน
การใชอินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

13 - 15 ป 
16 - 18 ป  
19 - 21 ป 

80 
141 
179 

2.140 
2.770 
2.970 

0.896 
1.106 
0.899 

20.071 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.19  พบวา ความสัมพนัธระหวางอายุกับประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต 

ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig = 0.000 < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที ่ .05 
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นัน่คือ อายุทีแ่ตกตางกันมีความสัมพันธกับประสบการณในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

 
สมมุติฐานยอยที่ 1.2.4  อายุที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 13 – 15 ป        

               2μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ  16 – 18 ป        
               3μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ 19 – 21 ป        
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ตารางที่ 4.20  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 
  คาเฉลี่ยของชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุแตกตางกัน        

 
อาย ุ จํานวน คาเฉลีย่ของ

ชวงเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

13 - 15 ป 
16 - 18 ป  
19 - 21 ป 

80 
141 
179 

1.530 
1.650 
1.420 

0.711 
0.811 
0.777 

3.564 0.029 

 
จากตารางที ่4.20  พบวา ความสัมพันธระหวางอายุกับชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ดวย

นัยสําคัญที ่.05 คา Sig =  0.029  < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที ่.05 ปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจยั  นัน่คือ อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการใชอินเตอรเนต็ 
แตกตางกัน 

 
สมมุติฐานยอยที่ 1.2.5 อายุที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต 

แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุ 13 – 15 ป        

               2μ  แทนคาเฉลี่ยสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ  16 – 18 ป        
               3μ  แทนคาเฉลี่ยสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีอายุ 19 – 21 ป        

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 70 

ตารางที่ 4.21  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 
                       คาเฉลีย่ของสถานที่ใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีอายุแตกตางกัน        

 
อาย ุ จํานวน คาเฉลีย่ของ

สถานที่ใช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F 
Ratio 

Significant 

13 - 15 ป 
16 - 18 ป  
19 - 21 ป 

80 
141 
179 

2.2300 
2.300 
2.670 

0.420 
0.998 
0.693 

12.295 0.000 

 
จากตารางที่ 4.22 พบวา ความสัมพนัธระหวางอายุกับสถานที่ใชอินเตอรเน็ต ดวย

นัยสําคัญที ่.05 คา Sig =  0.000  < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที ่.05 ปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจยั นัน่คือ อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับสถานที่ใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

 
สมมุติฐานยอยที่  1.3.1 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพันธกับความถี่ในการใช

อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน        
                  2μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                         3μ  แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ
ปวช. 
                     4μ  แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ
ปวส.  

        5μ  แทนคาเฉล่ียความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี       
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ตารางที่ 4.23  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 
                    คาเฉลี่ยของความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน        

 
ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลีย่ของ

ความถี่ในการใช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

มัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปวช.  
ปวส. 
ปริญญาตร ี

80 
52 
69 
93 
106 

1.160 
1.750 
2.770 
1.000 
2.650 

0.489 
0.437 
0.807 
0.000 
0.756 

171.858 0.000 
 

 
จากตารางที่ 4.24 พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ 

ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =  0.000   < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นัน่คือ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความถี่ในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
 

สมมุติฐานยอยที่  1.3.2   ระดับการศกึษาทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพันธกบัระยะเวลาในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน        
                 2μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                3μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปวช. 
                   4μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปวส.  
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            5μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี        

 
ตารางที่ 4.25  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ 

                    คาเฉลี่ยของความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน        
 

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลีย่ของ
ระยะเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

มัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปวช.  
ปวส. 
ปริญญาตร ี

80 
52 
69 
93 
106 

1.580 
1.460 
3.070 
1.320 
2.570 

0.708 
0.641 
0.261 
0.470 
0.676 

137.116 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.25 พบวา ความสัมพนัธระหวางระดบัการศึกษากับระยะเวลาในการใช

อินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญที ่ .05 คา Sig =  0.000    < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .05 ปฏิเสธสมมตุิฐานการวิจยั นั่นคือ ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต็ แตกตางกัน 

 
สมมุติฐานยอยที่ 1.3.3 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพันธกับประสบการณในการ

ใชอินเตอรเนต็ แตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
 
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษา

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน        
                             2μ แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่การศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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                 3μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษา
ระดับปวช. 
                    4μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษา
ระดับปวส.  

              5μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต  ของกลุมวัยรุนที่การศึกษา
ระดับปริญญาตรี        
 
ตารางที่ 4.26    การวิเคราะหความแปรปรวนจาํแนกทางเดียวเพื่อเปรียบเทยีบความแตกตางของ คาเฉลี่ยของ 

ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีระดบัการศึกษาแตกตางกัน        
 

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลีย่ของ
ประสบการณใน
การใชอินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

มัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปวช.  
ปวส. 
ปริญญาตร ี

80 
52 
69 
93 
106 

2.140 
2.330 
3.610 
1.780 
3.630 

0.896 
0.810 
0.492 
0.463 
0.485 

162.247 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.26 พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับประสบการณในการใช

อินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญที ่ .05 คา Sig =  0.000   < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบั
นัยสําคัญที่ .05 ปฏิเสธสมมตุิฐานการวิจยั นั่นคือ ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีความสัมพันธกับ
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
 

สมมุติฐานยอยที่ 1.3.4  ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพันธกับชวงเวลาในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  

DPU



 74 

โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน        
                  2μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                  3μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปวช. 
                    4μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปวส.  

             5μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี        

 
ตารางที่ 4.27  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
                       ของชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีระดบัการศึกษาแตกตางกัน        

 
ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลีย่ของ

ชวงเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F 
Ratio 

Significant 

มัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปวช.  
ปวส. 
ปริญญาตร ี

80 
52 
69 
93 
106 

2.230 
1.730 
3.090 
1.800 
3.130 

0.420 
0.448 
0.742 
0.405 
0.536 

136.747 0.000 

 
จากตารางที่ 4.27 พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =     0.000 < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที ่ .05 
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นัน่คือ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
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สมมุติฐานยอยที่ 1.3.5 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกนั  มีความสัมพันธกับสถานทีใ่นการใช
อินเตอรเน็ต แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน        
                  2μ  แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                 3μ  แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ
ปวช. 
                    4μ  แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่การศึกษาระดับ
ปวส.  

             5μ แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีก่ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี        
 
ตารางที่ 4.28  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

ของสถานทีใ่ชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีระดับการศกึษาแตกตางกนั        
 

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลีย่ของ
สถานทีใ่ช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F  
Ratio 

Significant 

มัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปวช.  
ปวส. 
ปริญญาตร ี

80 
52 
69 
93 
106 

1.530 
1.790 
1.480 
1.540 
1.41.0 

0.711 
0.848 
.0759 
0.802 
0.778 

2.187 0.070 
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จากตารางที่ 4.28 พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับสถานที่ใชอินเตอรเนต็ 
ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =   0.070  > ∝   =.05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที ่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับสถานทีใ่ช
อินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

 
สมมุติฐานยอยที่ 1.4.1 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพันธกบัความถี่

ในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
สมมตุิฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ = 6μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือคาใชจาย

ตอเดอืน ต่ํากวา  2,000 บาท    
                  2μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 2,001 – 3,000 บาท 
                   3μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 3,001 – 4,000 บาท    
                      4μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 4,001 – 5,000 บาท 

               5μ  แทนคาเฉลี่ยความถี่ในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 5,001 – 6,000 บาท   

              6μ  แทนคาเฉลี่ยความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือคาใชจาย
ตอเดอืน ตั้งแต  6,000 บาทขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.29  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
                       ของความถี่ในการใชอินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือคาใชจายตอเดือนแตกตางกนั        

 
รายไดหรือคาใชจาย

ตอเดอืน 
จํานวน คาเฉลีย่ของ

ความถี่ในการใช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F Ratio Significant 

ต่ํากวา  2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,000 บาทขึ้นไป
  

40 
90 
60 
108 
60 
42 

1.000 
1.630 
2.40 
1.330 
2.180 
3.400 

0.000 
0.485 
0.887 
0.917 
0.390 
0.497 

87.023 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.29 พบวา ความสัมพนัธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกับความถี่ใน

การใชอินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =  0.000  < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญที ่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวจิัย นัน่คือ รายไดหรือคาใชจายตอเดอืนที่แตกตางกนัมี
ความสัมพันธกับความถีใ่นการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกนั 
 

สมมุติฐานยอยที่ 1.4.2   รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพันธกบั
ระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต็ แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ = 6μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ

คาใชจายตอเดอืน ต่ํากวา  2,000 บาท    
                2μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 2,001 – 3,000 บาท 
                          3μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 3,001 – 4,000 บาท    
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                  4μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 4,001 – 5,000 บาท 

           5μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือคาใชจาย
ตอเดอืน ตั้งแต 5,001 – 6,000 บาท   

          6μ  แทนคาเฉลี่ยระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือคาใชจาย
ตอเดอืน ตั้งแต  6,000 บาทขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.30   การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
                         ของระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนแตก                              

ตางกัน        
 

รายไดหรือคาใชจาย
ตอเดอืน 

จํานวน คาเฉลีย่ของ
ระยะเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F Ratio Significant 

ต่ํากวา  2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,000 บาทขึ้นไป
  

40 
90 
60 
108 
60 
42 

1.000 
1.840 
2.830 
1.560 
2.120 
3.260 

0.000 
0.792 
0.376 
0.800 
0.324 
0.445 

92.088 0.000 

 
จากตารางที่ 4.30 พบวา ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับระยะเวลาใน

การใชอินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =  0.000   < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่
ระดบันยัสําคญัที่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั นั่นคอื รายไดหรือคาใชจายตอเดอืนที่แตกตางกนัมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 
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สมมุติฐานยอยที่ 1.4.3  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพันธกบั
ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ = 6μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ

คาใชจายตอเดอืน ต่ํากวา  2,000 บาท    
                  2μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 2,001 – 3,000 บาท 
                  3μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 3,001 – 4,000 บาท    
                     4μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 4,001 – 5,000 บาท 

               5μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 5,001 – 6,000 บาท   

               6μ  แทนคาเฉลี่ยประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต  6,000 บาทขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.31    การวเิคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของ
คาเฉลีย่ของประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือคาใชจาย
ตอเดอืนแตกตางกัน        

 
รายไดหรือคาใชจาย

ตอเดอืน 
จํานวน คาเฉลีย่ของ

ประสบการณใน
การใช

อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F Ratio Significant 

ต่ํากวา  2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,000 บาทขึ้นไป 
 

40 
90 
60 
108 
60 
42 

1.330 
2.590 
3.520 
2.060 
3.420 
4.000 

0.747 
0.701 
0.504 
0.818 
0.497 
0.000 

137.773 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.32 พบวา ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกบัประสบการณ

ในการใชอินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =   0.000  <∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่
ระดบันยัสําคญัที่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั นั่นคอื รายไดหรือคาใชจายตอเดอืนที่แตกตางกนัมี
ความสัมพันธกับประสบการณในการใชอินเตอรเนต็ แตกตางกัน 
 

สมมุติฐานยอยที่ 1.4.4  รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพันธกบั
ชวงเวลาในการใชอิเนตอรเนต็ แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ = 6μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ

คาใชจายตอเดอืน ต่ํากวา  2,000 บาท    
                  2μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 2,001 – 3,000 บาท 
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                              3μ แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 3,001 – 4,000 บาท    
                     4μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 4,001 – 5,000 บาท 

               5μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 5,001 – 6,000 บาท   

              6μ  แทนคาเฉลี่ยชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต  6,000 บาทขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.33  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

ของชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือคาใชจายตอเดือนแตกตางกนั        
 

รายไดหรือคาใชจาย
ตอเดอืน 

จํานวน คาเฉลีย่ของ
ชวงเวลาในการ
ใชอินเตอรเนต็ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F Ratio Significant 

ต่ํากวา  2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,000 บาทขึ้นไป
  

40 
90 
60 
108 
60 
42 

2.000 
1.870 
3.150 
2.030 
2.920 
3.550 

0.000 
0.402 
0.444 
0.767 
0.279 
0.504 

114.496 0.000 

 
จากตารางที ่ 4.33 พบวา ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับชวงเวลาใน

การใชอินเตอรเน็ต ดวยนัยสําคัญที่ .05 คา Sig = 0.000 < ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบั
นัยสําคัญที ่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวจิัย นัน่คือ รายไดหรือคาใชจายตอเดอืนที่แตกตางกนัมี
ความสัมพันธกับชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกนั 
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สมมุติฐานยอยที่ 1.4.5 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพันธกบัสถานที่
ในการใชอินเตอรเน็ต แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : 1μ = 2μ = 3μ = 4μ = 5μ = 6μ  
H1 : มีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 กลุมที่แตกตางกนั  
โดยที่ 1μ แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ

คาใชจายตอเดอืน ต่ํากวา  2,000 บาท    
                 2μ  แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 2,001 – 3,000 บาท 
                  3μ  แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 3,001 – 4,000 บาท    
                     4μ  แทนคาเฉลี่ยสถานทีใ่นการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวยัรุนที่มีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 4,001 – 5,000 บาท 

               5μ  แทนคาเฉลี่ยสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต 5,001 – 6,000 บาท   

               6μ  แทนคาเฉลี่ยสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนทีม่ีรายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืน ตั้งแต  6,000 บาทขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.34  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
                       ของสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต ของกลุมวัยรุนที่มีรายไดหรือคาใชจายตอเดือนแตกตางกัน    

     
รายไดหรือคาใชจาย

ตอเดอืน 
จํานวน คาเฉลีย่ของ

สถานทีใ่นการใช
อินเตอรเน็ต 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

F Ratio Significant 

ต่ํากวา  2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,000 บาทขึ้นไป 

40 
90 
60 
108 
60 
42 

1.480 
1.700 
1.470 
1.570 
1.450 
1.240 

0.751 
0.785 
0.724 
0.834 
0.811 
0.617 

2.368 0.039 
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จากตารางที ่ 4.34 พบวา ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับสถานทีใ่น
การใชอินเตอรเน็ต ดวยนยัสําคัญที่ .05 คา Sig =  0.039  > ∝   =.05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญที ่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวจิัย นัน่คือ รายไดหรือคาใชจายตอเดอืนที่แตกตางกนัมี
ความสัมพันธกับสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
 

สมมุติฐานที ่ 2 : ลักษณะทางประชากร ทีแ่ตกตางกนัมีความสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการใช
อินเตอรเน็ตเพือ่ตอบสนองความตองการที่แตกตางกนัของกลุมวัยรุน   

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.1   เพศมีความสัมพันธกับการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง  ๆ 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ    คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกับการรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสาร

ตาง  ๆแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.35   การทดสอบความสัมพนัธระหวางเพศกบัการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง  ๆ 

 

การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ  
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน  3  21  47 35   13 
เพศชาย 

  รอยละ    25.0  42.9  30.1  28.7  21.3 
จํานวน  9  28  109  87  48 

เพศหญิง 
  รอยละ    75.0  57.1  69.9  71.3  78.7 
จํานวน  12  49  156  122  61 

รวม 
  รอยละ    3.0  12.3  39.0  30.5  15.3 

Chi-square = 6.312 df = 4 Sig = 0.177 
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จากตารางที ่4.35  พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสาร 
ดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.177   >∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 
.05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นัน่คือ เพศมีความสัมพนัธกับการรวมแสดงความคดิเหน็ในกลุมขาวสาร  
ที่ระดบันยัสําคญัที่ 0.177 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.2   เพศ มีความสัมพันธกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 

 
ตารางที่ 4.36  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 

 

การติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 15 29 45 20 10 
เพศชาย 

  รอยละ   28.5 27.4 28.1 32.8 29.4 
จํานวน 24 77 115 41 24 

เพศหญิง 
  รอยละ   61.5 72.6 71.9 67.2 70.6 
จํานวน 39 106 160 61 34 

รวม 
  รอยละ   9.8 26.5 40.0 15.3 8.5 

Chi-square = 2..179 df = 4 Sig = 0.703 
 

จากตารางที ่4.36 พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.703   > ∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นั่นคือ เพศมีความสัมพนัธกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตที่ระดบั
นัยสําคัญที ่0.703 
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สมมุติฐานยอยที่ 2.1.3 เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต
ที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 

 
ตารางที่ 4.37  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 

 

การดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 39 34 22 17 7 
เพศชาย 

  รอยละ   35.5 29.3 25.6 28.3 25.0 
จํานวน 71 82 64 43 21 

เพศหญิง 
  รอยละ   64.5 70.7 74.4 71.7 75.0 
จํานวน 110 116 86 60 28 

รวม 
  รอยละ   27.5 29.0 21.5 15.0 7.0 

Chi-square = 2.798 df = 4 Sig = 0.592 
 

จากตารางที ่ 4.37 พบวา  ความสัมพนัธระหวางเพศกับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.592   > ∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นั่นคือ เพศมคีวามสัมพนัธกบัการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตที่ระดับ
นัยสําคัญที ่0.592 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.4  เพศทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการเลนเกมสแตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการการเลนเกมส 
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ตารางที่ 4.38  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการเลนเกมส 
 

การเลนเกมส 
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 21 26 26 28 18 
เพศชาย 

  รอยละ   30.4 25.2 31.0 36.8 26.5 
จํานวน 48 77 58 48 50 

เพศหญิง 
  รอยละ   69.6 74.8 69.0 63.2 73.5 
จํานวน 69 103 84 76 68 

รวม 
  รอยละ   17.3 25.8 21.0 19.0 17.0 

Chi-square = 3.254 df = 4 Sig = 0.516 
 
จากตารางที ่4.38 พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการเลนเกมส ดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 

คา Sig  =    0.516   >∝   =  .05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่ระดบันยัสําคญัที่ .05 ยอมรบัสมมุติฐาน
การวิจยั นั่นคอื เพศมีความสมัพันธกบัการเลนเกมส ที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.516 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.5  เพศทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการพดูคยุสนทนาหาเพื่อนผาน
อินเตอรเน็ตแตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการพูดคยุสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.39  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการพูดคยุสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 
 

การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเนต็ 
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 31 36 20 19 13 
เพศชาย 

  รอยละ   35.2 30.3 21.7 35.2 27.7 
จํานวน 57 83 72 35 34 

เพศหญิง 
  รอยละ   64.8 69.7 78.3 64.8 72.3 
จํานวน 88 119 92 54 47 

รวม 
  รอยละ   22.0 29.8 23.0 13.5 11.8 

Chi-square = 4.964 df = 4 Sig = 0.291 
 

จากตารางที ่4.39  พบวา  ความสมัพันธระหวางเพศกบัการพดูคยุสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 
ดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =     0.291  <∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ 
.05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นัน่คือ เพศมคีวามสัมพนัธกบัการพดูคุยสนทนาหาเพือ่นผานอินเตอรเนต็
ที่ระดบันยัสําคญัที่ 0.291 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.1.6 เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ  

แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ
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ตารางที่ 4.40  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ
 

การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 39 39 31 6 4 
เพศชาย 

  รอยละ   25.7 34.2 33.7 22.2 26.7 
จํานวน 113 75 61 21 11 

เพศหญิง 
  รอยละ   74.3 65.8 66.3 7.8 73.3 
จํานวน 152 114 92 27 15 

รวม 
  รอยละ   38.8 28.5 23.0 6.8 3.8 

Chi-square = 3.789 df = 4 Sig = 0.435 
 

จากตารางที ่4.40  พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.435  >∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นั่นคือ เพศมีความสัมพนัธกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตที่ระดบั
นัยสําคัญที ่0.435 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.7 เพศทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ
แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการเปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ
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ตารางที่ 4.41  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการเปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ
 

การเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ 
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 7 17 32 41 22 
เพศชาย 

  รอยละ   41.2 32.1 27.6 31.1 26.8 
จํานวน 10 36 84 91 60 

เพศหญิง 
  รอยละ   58.8 67.9 72.4 68.9 73.2 
จํานวน 17 53 116 132 82 

รวม 
  รอยละ   4.3 13.3 29.0 33.0 20.5 

Chi-square = 1.902 df = 4 Sig = 0.754 
 

จากตารางที ่4.41 พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการเปนสมาชกิในเวบ็ไซตตางๆดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.754   <∝   =  .05  ยอมรับสมมตุิฐานทางสถิตทิี่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ เพศมีความสัมพันธกบัการเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆที่ระดบั
นัยสําคัญที ่0.754 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.8 เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเนต็
แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.42  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 
 

การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเนต็ 
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 3 5 12 22 77 
เพศชาย 

  รอยละ   42.9 41.7 32.4 28.9 28.7 
จํานวน 4 7 25 54 191 

เพศหญิง 
  รอยละ   57.1 58.3 67.6 71.1 71.3 
จํานวน 7 12 37 76 268 

รวม 
  รอยละ   1.8 3.0 9.3 19.0 67.0 

Chi-square = 1.675 df = 4 Sig = 0.765 
 

จากตารางที ่4.42 พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ตดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.795  >∝   =  .05  ยอมรับสมมตุิฐานทางสถิตทิี่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ เพศมีความสัมพันธกบัการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเนต็ที่ระดับ
นัยสําคัญที ่0.795 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.1.9 เพศทีแ่ตกตางกนั  มีความสัมพนัธกบัการใชไปรษณียอิเล็คทรอนกิส     
(E-Mail)  แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางเพศกบัการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนกิส     (E-Mail)   
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ตารางที่ 4.43  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนกิส  (E-Mail)   
 

การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส  (E-Mail)   
เพศ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 21 29 43 19 7 
เพศชาย 

  รอยละ   26.6 25.0 36.8 33.9 21.9 
จํานวน 58 87 74 37 25 

เพศหญิง 
  รอยละ   73.4 75.0 63.2 66.1 78.1 
จํานวน 79 116 117 56 32 

รวม 
  รอยละ   19.8 29.0 29.3 14.0 8.0 

Chi-square = 5.794 df = 4 Sig = 0.215 
 
 จากตารางที่ 4.43 พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศกับการใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส   (E-Mail)  
ดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.215    >∝   =  .05   ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ 
.05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นั่นคือ เพศมคีวามสัมพนัธกบัการใชไปรษณียอิเล็คทรอนกิส     (E-Mail)  
ที่ระดบันยัสําคญัที่ 0.215 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.1 อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการรวมแสดงความคิดเหน็ใน
กลุมขาวสารตาง  ๆแตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง  ๆ
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ตารางที่ 4.44  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง  ๆ
 

การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ  
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 2 10 29 28 11 
13-15 ป 

 รอยละ  16.7 20.4 18.6 23.0 18.0 
จํานวน 5 17 53 42 24 

16 - 18 ป 
 รอยละ  41.7 34.7 34.0 24.4 39.3 
จํานวน 5 22 74 52 26 

19 - 21 ป 
 รอยละ  41.7 44.9 47.4 42.6 42.6 
จํานวน 12 49 156 122 61 

รวม 
 รอยละ  3.0 12.3 39.0 30.5 15.3 

Chi-square = 1.867 df = 8 Sig = 0.985 
 

จากตารางที ่4.44 พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับรวมแสดงความคดิเหน็ในกลุมขาวสาร
ตาง  ๆระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.985   <∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที ่
.05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นั่นคือ อายุมคีวามสัมพนัธกบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตที่ระดับ
นัยสําคัญที ่0.985 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.2   อายุที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการติดตามขาวสารผาน
อินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.45  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
 

การติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 7 30 29 8 6 
13-15 ป 

 รอยละ  17.9 28.3 18.1 13.1 17.6 
จํานวน 17 35 64 17 8 

16 - 18 ป 
 รอยละ  43.6 33.0 40.0 27.9 23.5 
จํานวน 15 41 67 36 20 

19 - 21 ป 
 รอยละ  38.5 38.7 41.9 59.0 58.8 
จํานวน 39 106 160 61 34 

รวม 
 รอยละ  9.8 26.5 40.0 15.3 8.5 

Chi-square = 15.560 df = 8 Sig = 0.049 
 

จากตารางที ่4.45 พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.049   <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมตุิฐานทางสถิตทิี่ระดบันยัสําคัญที่ .05  
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นั่นคือ อายุมีความสัมพันธกับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตที่ระดบั
นัยสําคัญที ่0.000 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.2.3  อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต

แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.46  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
 

การดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 24 24 23 7 2 
13-15 ป 

 รอยละ  21.8 20.7 26.7 11.7 7.1 
จํานวน 38 48 27 20 8 

16 - 18 ป 
 รอยละ  34.5 41.4 31.4 33.3 28.6 
จํานวน 48 44 36 33 18 

19 - 21 ป 
 รอยละ  43.6 37.9 41.9 55.0 64.3 
จํานวน 110 116 86 60 28 

รวม 
 รอยละ  27.5 29.0 21.5 15.0 7.0 

Chi-square = 13.787 df = 8 Sig = 0.087 
 

จากตารางที ่4.46 พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.087   > ∝   =  .05  ยอมรับสมมตุิฐานทางสถิตทิี่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ อายุมคีวามสัมพันธกบัการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตที่ระดับ
นัยสําคัญที ่0.000 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.4  อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการเลนเกมส แตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.47  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการเลนเกมส 
 

การเลนเกมส 
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 10 19 20 20 11 
13-15 ป 

 รอยละ  14.5 18.4 2.8 26.3 16.2 
จํานวน 26 38 33 28 15 

16 - 18 ป 
 รอยละ  37.7 37.9 39.3 26.8 21.1 
จํานวน 33 45 31 28 42 

19 - 21 ป 
 รอยละ  74.8 43.7 36.9 36.8 61.8 
จํานวน 69 103 84 76 68 

รวม 
 รอยละ  17.3 25.8 21.0 19.0 17.0 

Chi-square = 14.696 df = 8 Sig = 0.065 
 

จากตารางที ่4.47 พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับเลนเกมส  ดวยระดบันัยสําคัญที ่.05 
คา Sig  =     0.065    >  ∝   =  .05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่ระดบันยัสําคญัที่ .05 ยอมรับสมมุติฐาน
การวิจยั นั่นคอื อายุมีความสัมพันธกบัเลนเกมส ที่ระดับนยัสําคัญที่ 0.000 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.5 อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการพดูคยุสนทนาหาเพื่อนผาน
อินเตอรเน็ตแตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการพูดคยุสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.48  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการพูดคยุสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 
 

การพดูคยุสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเน็ต 
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 11 23 20 13 13 
13-15 ป 

 รอยละ  12.5 19.3 21.7 24.1 27.7 
จํานวน 32 35 40 22 12 

16 - 18 ป 
 รอยละ  36.4 29.4 43.5 40.7 25.5 
จํานวน 45 61 32 19 22 

19 - 21 ป 
 รอยละ  51.1 51.3 34.8 35.2 46.8 
จํานวน 88 119 92 54 47 

รวม 
 รอยละ  22.0 29.8 23.0 35.0 11.8 

Chi-square = 14.285 df = 8 Sig = 0.075 
 
 จากตารางที่ 4.48 พบวา  ความสัมพันธระหวางอายกุับการพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผาน
อินเตอรเน็ตดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =     0.075    >  ∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติ
ที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นั่นคอื อายุมีความสัมพันธกับการพูดคุยสนทนาหา
เพื่อนผานอินเตอรเน็ตที่ระดบันัยสําคัญที่ 0.075 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.6  อายุที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ
แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ
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ตารางที่ 4.49  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ
 

การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 34 29 11 4 2 
13-15 ป 

 รอยละ  22.4 25.4 12.0 14.8 13.3 
จํานวน 50 41 33 11 6 

16 - 18 ป 
 รอยละ  32.9 36.0 35.9 40.7 10.0 
จํานวน 68 44 48 12 7 

19 - 21 ป 
 รอยละ  44.7 38.6 52.2 44.4 46.7 
จํานวน 152 114 92 27 15 

รวม 
 รอยละ  38.0 28.5 23.0 6.8 3.8 

Chi-square = 8.488 df = 8 Sig = 0.387 
 

จากตารางที ่4.49 พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.387   > ∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญที่ .05 
ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ อายุมคีวามสัมพันธกบัการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆที่ระดับ
นัยสําคัญที ่0.387 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.7  อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ
แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการเปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ
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ตารางที่ 4.50  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการเปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ
 

การเปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 5 11 37 21 6 
13-15 ป 

 รอยละ  29.4 20.8 31.9 15.9 7.3 
จํานวน 5 30 36 42 28 

16 - 18 ป 
 รอยละ  29.4 56.6 31.0 31.8 34.1 
จํานวน 7 12 43 69 48 

19 - 21 ป 
 รอยละ  41.2 22.6 37.1 52.0 58.5 
จํานวน 17 53 116 132 82 

รวม 
 รอยละ  4.3 13.3 29.0 33.0 20.5 

Chi-square = 37.270 df = 8 Sig = 0.000 
 

จากตารางที ่4.50  พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับการเปนสมาชกิในเวบ็ไซตตาง  ๆดวย
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.000   <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมตุิฐานทางสถิตทิี่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นั่นคือ อายุมีความสัมพันธกับการเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆที่ระดบั
นัยสําคัญที ่0.000 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.8  อายุทีแ่ตกตางกนั มคีวามสัมพนัธกับการสั่งซื้อสินคาทางอนิเตอรเน็ต
แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางอายกุับการสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.51  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายกุับการสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต 
 

การสั่งซื้อสินคาทางอนิเตอรเน็ต 
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 2 5 9 18 46 
13-15 ป 

 รอยละ  28.6 41.7 24.3 23.7 17.2 
จํานวน 1 6 8 34 92 

16 - 18 ป 
 รอยละ  14.3 50.0 21.6 44.7 34.3 
จํานวน 4 1 20 24 130 

19 - 21 ป 
 รอยละ  57.1 8.3 54.1 31.6 48.5 
จํานวน 7 12 37 76 268 

รวม 
 รอยละ  1.8 3.0 9.3 19.0 67.0 

Chi-square = 18.885 df = 8 Sig = 0.015 
 

จากตารางที่ 4.51 พบวา  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ตดวย  
ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =     0.015    <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นั่นคือ อายุมคีวามสัมพันธกับการสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเนต็ที่ระดบั
นัยสําคัญที ่0.015 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.2.9   อายุทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพนัธกบัการใชไปรษณียอิเล็คทรอนกิส       
(E-Mail)  แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางอายกุับการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนกิส  (E-Mail) 
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ตารางที่ 4.52   การทดสอบความสัมพนัธระหวางอายกุับการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนกิส (E-Mail) 
 

การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนกิส (E-Mail) 
อายุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 17 29 14 15 5 
13-15 ป 

 รอยละ  21.5 25.0 12.0 26.8 15.6 
จํานวน 27 32 47 21 14 

16 - 18 ป 
 รอยละ  34.2 27.6 40.2 37.5 43.8 
จํานวน 35 55 56 20 13 

19 - 21 ป 
 รอยละ  44.3 47.4 47.9 35.7 40.6 
จํานวน 79 116 117 56 32 

รวม 
 รอยละ  19.8 29.0 29.3 14.0 8.0 

Chi-square = 11.996 df = 8 Sig = 0.151 
 

จากตารางที่ 4.52   พบวา  ความสัมพันธระหวางอายุกับการใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
ดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.151   < ∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที ่
.05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นั่นคือ อายุมคีวามสัมพนัธกบัการใชไปรษณียอิเล็คทรอนกิส     (E-
Mail)ที่ระดับนยัสําคัญที่ 0.151 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.3.1 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีความสัมพันธกับการรวมแสดง

ความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการรวมแสดงความคิดเห็นใน

กลุมขาวสารตางๆ 
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ตารางที่ 4.53  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการรวมแสดงความคิดเห็นใน 
                    กลุมขาวสารตางๆ 
 

การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ  
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 2 10 29 28 11 
ม.ตน 

 รอยละ  2.5 12.5 36.6 35.0 13.8 
จํานวน 2 4 22 16 8 

ม.ปลาย 
 รอยละ  3.8 7.7 42.3 30.8 15.4 
จํานวน 3 9 25 21 11 

ปวช. 
 รอยละ  4.3 13.0 36.2 34.4 15.9 
จํานวน 1 14 35 28 15 

ปวส. 
 รอยละ  1.1 15.1 37.6 30.1 16.1 
จํานวน 4 12 45 29 16 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  3.8 11.3 42.5 27.4 15.1 
จํานวน 12 49 156 122 61 

รวม 
 รอยละ  3.8 12.3 39.0 30.5 15.3 

Chi-square = 5.436 df = 16 Sig = 0.993 
 

จากตารางที่ 4.53  พบวา  ความสัมพนัธระหวางระดับการศึกษากับการรวมแสดงความ
คิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ ดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.993  >∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐาน
ทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นัน่คือ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธกบั
การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.993 

สมมุติฐานยอยที่ 2.3.2 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกนั จะมคีวามสัมพนัธกับการตดิตาม
ขาวสารผานอนิเตอรเน็ตแตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี  ρ  คือ  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต
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ตารางที่ 4.54  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
 

การติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 7 30 29 8 6 
ม.ตน 

 รอยละ  8.8 37.5 36.3 10.0 7.5 
จํานวน 7 14 20 9 2 

ม.ปลาย 
 รอยละ  13.5 26.9 38.5 17.3 3.8 
จํานวน 9 16 33 6 5 

ปวช. 
 รอยละ  13.0 23.2 47.8 8.7 7.2 
จํานวน 7 2 35 20 9 

ปวส. 
 รอยละ  7.5 23.7 37.6 21.5 9.7 
จํานวน 9 24 43 18 12 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  8.5 22.6 40.6 17.0 11.3 
จํานวน 39 106 160 61 34 

รวม 
 รอยละ  9.8 26.5 40.0 15.3 8.5 

Chi-square = 17.376 df = 16 Sig = 0.362 
 

จากตารางที่ 4.54 พบวา  ความสัมพนัธระหวางระดับการศึกษากับการติดตามขาวสารผาน
อินเตอรเน็ตดวยระดบันยัสําคญัที่ .05 คา Sig  =   0.362  > ∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบั
นัยสําคัญที ่.05 ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการติดตามขาวสาร
ผานอินเตอรเน็ตที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.362 
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สมมุติฐานยอยที่ 2.3.3 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีความสัมพันธกับการดูหนัง ฟง
เพลงผานอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการดหูนัง ฟงเพลงผาน

อินเตอรเน็ต 
 

ตารางที่ 4.55  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการดหูนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
 

การดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 24 24 23 7 2 
ม.ตน 

 รอยละ  30.0 30.0 28.8 8.8 2.5 
จํานวน 12 20 8 9 3 

ม.ปลาย 
 รอยละ  23.1 38.5 15.4 17.3 5.8 
จํานวน 19 22 13 10 5 

ปวช. 
 รอยละ  27.5 31.9 18.8 14.5 7.2 
จํานวน 28 25 21 10 9 

ปวส. 
 รอยละ  30.1 26.9 22.6 10.8 9.7 
จํานวน 27 25 21 24 9 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  25.5 23.6 19.8 22.6 8.5 
จํานวน 110 116 86 60 28 

รวม 
 รอยละ  27.5 29.0 21.5 15.0 7.0 

Chi-square = 17.376 df = 16 Sig = 0.295 
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จากตารางที่ 4.55 พบวา  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการดูหนัง ฟงเพลงผาน
อินเตอรเน็ตระดับนยัสําคัญที ่ .05 คา Sig  =  0.295   >∝   =  .05   ยอมรับสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบั
นัยสําคัญที ่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นั่นคอืระดบัการศึกษามีความสัมพนัธกบัการดูหนัง ฟง
เพลงผานอินเตอรเน็ตที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.000 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.3.4 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีความสัมพันธกับการเลนเกมส 

แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการเลนเกมส 

 
ตารางที่ 4.56  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการเลนเกมส 

 

การเลนเกมส 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 10 19 20 20 11 
ม.ตน 

 รอยละ  12.5 23.8 25.0 25.0 13.8 
จํานวน 6 20 10 12 4 

ม.ปลาย 
 รอยละ  11.5 38.5 19.2 23.1 7.7 
จํานวน 16 17 14 13 9 

ปวช. 
 รอยละ  23.2 24.6 20.3 18.8 13.0 
จํานวน 17 25 26 14 11 

ปวส. 
 รอยละ  18.3 26.9 28.0 15.1 11.8 
จํานวน 20 22 14 17 33 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  18.9 20.8 13.2 16.0 31.1 
จํานวน 69 103 84 76 68 

รวม 
 รอยละ  17.3 25.8 21.6 19.0 17.0 

Chi-square = 34.986 df = 16 Sig = 0.004 
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จากตารางที่ 4.56  พบวา  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการเลนเกมส ดวยระดบั
นัยสําคัญที ่ .05 คา Sig  =    0.004    <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 
ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นั่นคือ เพศมีความสัมพันธกับการเลนเกมส ที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.004 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.3.5   ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั  มคีวามสัมพันธกบัการพูดคยุสนทนา
หาเพื่อนผานอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ  ความสัมพนัธระหวางระดับการศึกษากับการพูดคุยสนทนาหาเพื่อน

ผานอินเตอร เน็ต  
ตารางที่ 4.57  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการพูดคยุสนทนาหาเพื่อน 
                          ผานสื่ออินเตอรเน็ต 
 

การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานศฮอินเตอรเน็ต 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 11 23 20 13 13 
ม.ตน 

 รอยละ  13.8 28.8 25.0 16.3 16.3 
จํานวน 14 12 15 7 4 

ม.ปลาย 
 รอยละ  26.9 23.1 28.8 13.5 7.7 
จํานวน 13 19 20 10 7 

ปวช. 
 รอยละ  18.8 27.5 29.0 14.5 10.1 
จํานวน 19 28 21 15 10 

ปวส. 
 รอยละ  20.4 30.1 22.6 16.1 10.8 
จํานวน 31 37 16 9 13 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  29.2 34.9 15.1 8.8 12.3 
จํานวน 88 119 92 54 47 

รวม 
 รอยละ  22.0 29.8 23.0 13.5 11.8 

Chi-square = 18.045 df = 16 Sig = 0.321 
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จากตารางที ่ 4.57 พบวา  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการพูดคุยสนทนา
หาเพื่อนผานอินเตอร เน็ตดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.321  > ∝   =  .05  ยอมรับ
สมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที ่ .05 ยอมรับสมมตุิฐานการวิจยั นัน่คือ ระดับการศึกษามี
ความสัมพนัธกบัการพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอร เน็ตที่ระดับนยัสําคัญที่ 0.321 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.3.6 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีความสัมพันธกับการคนหาขอมูล

ผานเว็บไซตตางๆแตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถติิ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ  คือ   ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 

 
ตารางที่ 4.58  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 
 

การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 34 29 11 4 2 
ม.ตน 

 รอยละ  42.5 36.3 13.8 5.0 2.5 
จํานวน 12 16 16 6 2 

ม.ปลาย 
 รอยละ  23.1 30.8 30.8 15.5 3.8 
จํานวน 31 22 9 4 3 

ปวช. 
 รอยละ  44.9 31.9 13.0 5.8 4.3 
จํานวน 30 20 31 8 4 

ปวส. 
 รอยละ  32.3 21.5 33.3 8.6 4.3 
จํานวน 45 27 25 5 4 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  42.5 25.5 23.6 4.7 3.8 
จํานวน 152 114 92 27 15 

รวม 
 รอยละ  38.0 28.5 23.0 6.8 3.8 

Chi-square = 25.168 df = 16 Sig = 0.067 
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จากตารางที ่ 4.58  พบวา  ความสัมพนัธระหวางระดับการศึกษากับการคนหาขอมูลผาน
เว็บไซตตางๆดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.067  > ∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่
ระดบันยัสําคญัที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นั่นคือ ระดับการศึกษามีความสัมพนัธกับการคนหา
ขอมูลผานเว็บไซตตางๆที่ระดับนยัสําคัญที่ 0.067 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.3.7 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน   มีความสัมพันธกบัการเปนสมาชิก

ในเว็บไซตตางๆ แตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ 

 
ตารางที่ 4.59  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ 
 

การเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 5 11 37 21 6 
ม.ตน 

 รอยละ  6.3 13.8 46.3 26.3 7.5 
จํานวน 1 9 11 19 12 

ม.ปลาย 
 รอยละ  1.9 17.3 21.2 36.5 23.1 
จํานวน 4 17 20 18 10 

ปวช. 
 รอยละ  5.8 24.6 29.0 26.1 14.5 
จํานวน 3 7 20 36 27 

ปวส. 
 รอยละ  3.2 7.5 21.5 38.7 29.0 
จํานวน 4 9 28 38 27 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  3.8 8.5 26.4 35.8 25.5 
จํานวน 17 53 116 132 82 

รวม 
 รอยละ  4.3 13.3 29.0 33.0 20.5 

Chi-square = 41.013 df = 16 Sig = 0.001 
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จากตารางที ่ 4.59  พบวา  ความสัมพนัธระหวางระดบัการศึกษากับการเปนสมาชกิใน
เว็บไซตตางๆ ดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.001   <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่
ระดบันยัสําคญัที่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั นั่นคอื ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเปน
สมาชิกในเว็บไซตตางๆ ที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.001 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.3.8 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน  มีความสัมพันธกับการสั่งซ้ือสินคา

ทางอินเตอรเนต็แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางเพศกบัการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 

 
ตารางที่ 4.60  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากบัการสัง่ซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 
 

การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 2 5 9 18 46 
ม.ตน 

 รอยละ  2.5 6.3 11.3 22.5 57.5 
จํานวน 1 2 2 11 36 

ม.ปลาย 
 รอยละ  1.9 3.8 3.8 21.2 69.2 
จํานวน 0 4 6 20 39 

ปวช. 
 รอยละ  0 5.8 8.7 29.0 56.5 
จํานวน 1 0 8 14 70 

ปวส. 
 รอยละ  1.1 0 8.6 15.1 75.3 
จํานวน 3 1 12 13 77 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  2.8 0.9 11.3 12.3 72.6 
จํานวน 7 12 37 76 268 

รวม 
 รอยละ  1.8 3.0 9.3 19.0 67.0 

Chi-square = 25.248 df = 16 Sig = 0.066 
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จากตารางที ่ 4.60 พบวา  ความสัมพนัธระหวางระดับการศึกษากับการสั่งซ้ือสินคาทาง
อินเตอรเน็ตดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.066   > ∝   =  .05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่
ระดบันยัสําคญัที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นัน่คือ ระดับการศึกษามีความสัมพนัธกับการสั่งซ้ือ
สินคาทางอินเตอรเน็ตที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.066 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.3.9 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีความสัมพันธกับการใชไปรษณีย

อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) แตกตางกัน 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ    คือ    ความสัมพนัธระหวางระดบัการศึกษากบัการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนกิส  (E-Mail) 

 
ตารางที่ 4.61  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศกึษากับการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
 

การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
ระดับการศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 17 29 14 15 5 
ม.ตน 

 รอยละ  21.3 36.3 17.5 18.8 6.3 
จํานวน 5 14 21 7 5 

ม.ปลาย 
 รอยละ  9.6 26.9 40.0 13.5 9.6 
จํานวน 20 10 22 12 5 

ปวช. 
 รอยละ  29.0 14.5 31.9 17.4 7.2 
จํานวน 15 29 28 10 11 

ปวส. 
 รอยละ  16.1 31.2 30.1 10.8 11.8 
จํานวน 22 34 32 12 6 

ปริญญาตรี 
 รอยละ  20.8 32.1 30.2 11.3 5.7 
จํานวน 79 116 117 56 32 

รวม 
 รอยละ  19.8 29.0 29.3 14 8.0 

Chi-square = 25.744 df = 16 Sig = 0.058 
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จากตารางที ่4.61 พบวา  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการใชไปรษณียอิเล็ค- 
ทรอนิกส (E-Mail)ระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.058    <∝   =  .05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่
ระดบันยัสําคญัที่ .05 ยอมรับสมมุตฐิานการวิจยั นัน่คือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกบัการใช
ไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail)ที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.058 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.4.1 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ
รวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ แตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถติิ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการรวมแสดงความ

คิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ 
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ตารางที่ 4.62  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการรวมแสดงความ 
                    คิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ 
 

การรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ  
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 1 7 13 15 4 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

รอยละ 2.5 17.5 32.5 37.5 10.0 
จํานวน 3 8 37 26 16 

2,001 – 3,000 บาท 
รอยละ 3.3 8.9 41.0 28.9 17.8 
จํานวน 3 7 22 20 8 

3,001 – 4,000 บาท 
รอยละ 5.0 11.7 36.7 33.3 13.3 
จํานวน 1 16 41 32 18 

4,001 – 5,000 บาท 
รอยละ 0.9 14.8 38.0 39.6 16.7 
จํานวน 3 4 28 17 8 

5,001 – 6,000 บาท 
รอยละ 5.0 6.7 46.7 28.3 13.3 
จํานวน 1 7 15 12 7 

6,000  บาทขึ้นไป 
รอยละ 2.4 16.7 35.7 28.6 16.7 
จํานวน 12 49 156 122 61 

รวม 
รอยละ 3.0 12.3 39.0 30.5 15.3 

Chi-square = 12.096   df = 20 Sig = 0.913 
 

จากตารางที ่ 4.62 พบวา  ความสัมพนัธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกบัการรวม
แสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ ดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.913   >∝   =  .05  
ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติที่ระดบันยัสําคญัที่ .05 ยอมรับสมมุตฐิานการวิจยั นัน่คือ รายไดหรือ
คาใชจายตอเดอืนมีความสัมพันธกับการรวมแสดงความคดิเห็นในกลุมขาวสารตางๆ ที่ระดับนยัสําคัญ
ที่ 0.913 
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สมมุติฐานยอยที่ 4.2   รายไดหรือคาใชจายตอเดือนทีแ่ตกตางกนั มีความสัมพันธกับการ
ติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการติดตามขาวสาร

ผานอินเตอรเน็ต 
 
ตารางที่ 4.63  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการติดตามขาวสาร 
                           ผานอินเตอรเน็ต 

 

การติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 3 18 14 3 2 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

รอยละ 7.5 45.0 35.0 7.5 5.0 
จํานวน 11 23 37 13 6 

2,001 – 3,000 บาท 
รอยละ 12.2 25.6 41.1 14.0 6.7 
จํานวน 9 16 24 6 5 

3,001 – 4,000 บาท 
รอยละ 15.0 26.7 40.0 10.0 8.3 
จํานวน 7 26 45 21 9 

4,001 – 5,000 บาท 
รอยละ 6.5 24.1 41.7 19.4 8.3 
จํานวน 5 17 25 8 5 

5,001 – 6,000 บาท 
รอยละ 8.3 28.3 41.7 13.3 8.3 
จํานวน 4 6 15 10 7 

6,000  บาทขึ้นไป 
รอยละ 9.5 14.3 35.7 23.8 16.7 
จํานวน 39 106 160 61 34 

รวม 
รอยละ 9.88 26.5 40.0 15.3 8.5 

Chi-square = 22.584   df = 20 Sig = 0.310 
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จากตารางที่ 4.63 พบวา  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการติดตาม
ขาวสารผานอินเตอรเน็ตดวยระดับนยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.310   >∝  =  .05  ยอมรับสมมุติฐานทาง
สถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวจิัย นัน่คือรายไดหรือคาใชจายตอเดือนมี
ความสัมพนัธกบัการติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ตที่ระดับนัยสําคัญที ่0.310 

 
สมมุติฐานยอยที่ 2.4.3 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ

ดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตแตกตางกนั 
สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการดูหนัง ฟงเพลง

ผานอินเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.64  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการดูหนัง ฟงเพลง  
ผานอินเตอรเน็ต 

 

การดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 12 13 9 6 0 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

รอยละ 30.0 32.5 22.5 15.0 0 
จํานวน 22 33 18 11 6 

2,001 – 3,000 บาท 
รอยละ 24.4 36.7 20.0 12.2 6.7 
จํานวน 20 16 13 7 4 

3,001 – 4,000 บาท 
รอยละ 33.3 26.7 21.7 11.7 6.7 
จํานวน 30 32 25 12 9 

4,001 – 5,000 บาท 
รอยละ 27.8 29.6 23.1 11.1 8.3 
จํานวน 13 13 12 18 4 

5,001 – 6,000 บาท 
รอยละ 21.7 21.7 20.0 30.0 6.7 
จํานวน 13 9 9 6 5 

6,000  บาทขึ้นไป 
รอยละ 31.0 21.4 21.4 14.3 11.9 
จํานวน 110 116 86 60 28 

รวม 
รอยละ 27.5 29.0 21.5 15.0 7.0 

Chi-square = 22.007   df = 20 Sig = 0.341 
 

จากตารางที ่4.64   พบวา  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการดูหนัง 
ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตดวยระดบันยัสําคัญที่  .05   คา Sig  =    0.341  >∝   =  .05  ยอมรับสมมุติฐาน
ทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวจิัย นั่นคอื รายไดหรือคาใชจายตอเดือนมี
ความสัมพนัธกบัการดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ตที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.341 
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สมมุติฐานยอยที่ 2.4.4 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ
เลนเกมส แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการเลนเกมส 

 
ตารางที่ 4.65  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการเลนเกมส 

 

การเลนเกมส 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 3 9 10 12 6 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

รอยละ 7.5 22.5 25.0 30.0 15.0 
จํานวน 17 29 17 15 12 

2,001 – 3,000 บาท 
รอยละ 18.9 32.2 18.9 16.7 13.3 
จํานวน 11 15 14 16 4 

3,001 – 4,000 บาท 
รอยละ 18.3 25.0 23.3 26.7 6.7 
จํานวน 18 30 30 16 14 

4,001 – 5,000 บาท 
รอยละ 16.7 27.8 27.8 14.8 13.0 
จํานวน 12 9 5 10 24 

5,001 – 6,000 บาท 
รอยละ 20.0 15.0 8.3 16.7 40.0 
จํานวน 8 11 8 7 8 

6,000  บาทขึ้นไป 
รอยละ 19.0 26.0 19.0 16.7 19.0 
จํานวน 69 103 84 76 68 

รวม 
รอยละ 17.3 25.8 21.0 19.0 17.0 

Chi-square = 45.266   df = 20 Sig = 0.001 
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จากตารางที ่ 4.65  พบวา  ความสัมพนัธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกบัการเลน
เกมสดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.001    <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .05  ปฏิเสธสมมตุิฐานการวิจยั นั่นคือรายไดหรือคาใชจายตอเดือนมีความสัมพันธกบัการ
เลนเกมสที่ระดับนยัสําคัญที่ 0.001 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.4.5 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ
พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ตแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการพดูคุยสนทนา

หาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 
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ตารางที่ 4.66  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการพดูคุยสนทนา 
                     หาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต 

 

การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเนต็ 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 6 13 8 5 8 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

รอยละ 15.0 32.5 20.0 12.5 20.0 
จํานวน 19 18 28 14 11 

2,001 – 3,000 บาท 
รอยละ 21.1 20.0 31.1 15.6 12.2 
จํานวน 13 17 16 10 4 

3,001 – 4,000 บาท 
รอยละ 21.7 28.3 26.7 16.7 6.7 
จํานวน 21 31 25 17 11 

4,001 – 5,000 บาท 
รอยละ 19.4 31.5 23.1 15.7 10.2 
จํานวน 19 22 6 5 8 

5,001 – 6,000 บาท 
รอยละ 31.7 36.7 10.0 8.3 13.3 
จํานวน 10 15 9 3 5 

6,000  บาทขึ้นไป 
รอยละ 23.8 35.7 21.4 701 11.9 
จํานวน 88 119 92 54 47 

รวม 
รอยละ 22.0 29.8 23.0 13.5 11.8 

Chi-square = 23.598   df = 20 Sig = 0.260 
 

จากตารางที ่ 4.66 พบวา  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการพดูคุย
สนทนาหาเพือ่นผานอินเตอรเน็ตดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.260  >∝   =  .05  ยอมรับ
สมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ยอมรับสมมุตฐิานการวจิยั นัน่คือ รายไดหรือคาใชจายตอ
เดือนมีความสัมพันธกบัการพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ตที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.260 
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สมมุติฐานยอยที่ 2.4.6 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ
คนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆแตกตางกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการคนหาขอมูลผาน

เว็บไซตตางๆ 
 
ตารางที่ 4.67  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการคนหาขอมูล 
                    ผานเว็บไซตตางๆ 

 

การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 6 13 8 5 8 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

 รอยละ  15.0 32.5 20.0 12.5 20.0 
จํานวน 19 18 28 14 11 

2,001 – 3,000 บาท 
 รอยละ  21.1 20.0 31.1 15.6 12.2 
จํานวน 13 17 16 10 4 

3,001 – 4,000 บาท 
 รอยละ  21.7 28.3 26.7 16.7 6.7 
จํานวน 21 34 25 17 11 

4,001 – 5,000 บาท 
 รอยละ  19.4 31.5 23.1 15.7 10.2 
จํานวน 19 22 6 5 8 

5,001 – 6,000 บาท 
 รอยละ  31.7 36.7 10.0 8.3 13.3 
จํานวน 10 15 9 3 5 

6,000  บาทขึ้นไป 
 รอยละ  23.8 35.7 21.4 7.1 11.9 
จํานวน 88 119 92 54 47 

รวม 
 รอยละ  22.0 29.8 23.0 13.5 11.8 

Chi-square = 35.002   df = 20 Sig = 0.020 
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จากตารางที ่4.67 พบวา  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกับการคนหา
ขอมูลผานเว็บไซตตางๆดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =    0.020   <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทาง
สถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นั่นคือรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนมี
ความสัมพนัธกบัการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.020 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.4.7 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ
เปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการเปนสมาชิกใน

เว็บไซตตางๆ 
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ตารางที่ 4.68  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการเปนสมาชิก 
                    ในเว็บไซตตางๆ 

 

การเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 3 7 18 10 2 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

 รอยละ  7.5 17.5 45.0 25.0 5.0 
จํานวน 1 16 24 32 17 

2,001 – 3,000 บาท 
 รอยละ  1.1 17.8 26.7 35.6 18.9 
จํานวน 6 11 22 13 8 

3,001 – 4,000 บาท 
 รอยละ  10.0 18.3 36.7 21.7 13.3 
จํานวน 3 11 24 41 29 

4,001 – 5,000 บาท 
 รอยละ  2.8 10.2 22.2 38.0 26.9 
จํานวน 2 7 18 22 11 

5,001 – 6,000 บาท 
 รอยละ  3.3 11.7 30.3 36.7 18.3 
จํานวน 2 1 10 14 15 

6,000  บาทขึ้นไป 
 รอยละ  4.8 2.4 23.8 23.3 35.7 
จํานวน 17 53 116 132 82 

รวม 
 รอยละ  4.3 13.3 29.0 33.0 20.5 

Chi-square = 45.865   df = 20 Sig = 0.040 
 

จากตารางที ่ 4.68 พบวา  ความสัมพนัธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกบัการเปน
สมาชิกในเว็บไซตตางๆดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =   0.040    <∝   =  .05  ปฏิเสธสมมุติฐานทาง
สถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั นัน่คือรายไดหรือคาใชจายตอเดือนมี
ความสัมพนัธกบัการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.040 
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สมมุติฐานยอยที่ 2.4.8 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการ
ส่ังซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการติดตามขาวสาร

ผานอินเตอรเน็ต 
 

ตารางที่ 4.69  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการสั่งซื้อสินคาทาง 
                    อินเตอรเน็ต 

 

การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 2 2 1 12 23 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

 รอยละ  5.0 5.0 2.5 30.0 57.5 
จํานวน 1 5 7 20 57 

2,001 – 3,000 บาท 
 รอยละ  1.1 5.6 7.9 22.6 63.3 
จํานวน 0 2 7 12 39 

3,001 – 4,000 บาท 
 รอยละ  0 3.3 11.7 20.0 65.0 
จํานวน 1 2 10 20 75 

4,001 – 5,000 บาท 
 รอยละ  0.9 1.9 9.3 8.5 69.4 
จํานวน 3 1 8 7 41 

5,001 – 6,000 บาท 
 รอยละ  5.0 1.7 13.3 11.7 68.3 
จํานวน 0 0 4 5 33 

6,000  บาทขึ้นไป 
 รอยละ  0 0 9.5 11.9 78.6 
จํานวน 7 12 37 76 268 

รวม 
 รอยละ  1.8 3.0 9.3 19.0 67.0 

Chi-square = 24.301   df = 20 Sig = 0.229 
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จากตารางที่ 4.69     พบวา   ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกับการสั่งซ้ือ
สินคาทางอินเตอรเน็ตระดับนัยสําคัญที ่.05 คา Sig  =    0.229    > ∝   =  .05  ยอมรับสมมุตฐิานทางสถิติ
ที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั นัน่คอืรายไดหรือคาใชจายตอเดือนมีความสัมพนัธ
กับการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตที่ระดบันยัสําคัญที่ 0.229 
 

สมมุติฐานยอยที่ 2.4.9 รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) แตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถติิ 
Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
โดยท่ี   ρ คือ  ความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการใชไปรษณีย

อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
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ตารางที่ 4.70  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนกับการใชไปรษณีย 
                    อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 

 

การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 4 21 8 6 1 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

 รอยละ  10.0 52.5 20.0 15.0 2.5 
จํานวน 16 16 31 16 11 

2,001 – 3,000 บาท 
 รอยละ  17.8 17.8 34.4 17.8 12.2 
จํานวน 17 13 16 11 3 

3,001 – 4,000 บาท 
 รอยละ  28.3 21.7 26.7 18.3 5.0 
จํานวน 21 34 3 11 11 

4,001 – 5,000 บาท 
 รอยละ  19.4 31.5 28.7 10.2 10.2 
จํานวน 17 21 16 2 4 

5,001 – 6,000 บาท 
 รอยละ  28.3 35.0 26.7 3.3 6.7 
จํานวน 4 11 15 10 2 

6,000  บาทขึ้นไป 
 รอยละ  9.5 26.2 35.7 23.8 4.8 
จํานวน 79 116 117 56 32 

รวม 
 รอยละ  19.8 29.0 29.3 14.0 8.0 

Chi-square = 14.578   df = 20 Sig = 0.003 
 

จากตารางที ่ 4.70 พบวา  ความสัมพนัธระหวางรายไดหรือคาใชจายตอเดือนกบัการใช
ไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ดวยระดบันยัสําคัญที่ .05 คา Sig  =  0.003   <∝   =  .05  ปฏิเสธ
สมมุติฐานทางสถิติที่ระดบันยัสําคัญที่ .05 ปฏิเสธสมมุตฐิานการวิจยั นัน่คือ รายไดหรือคาใชจายตอ
เดือนมีความสัมพันธกบัการใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่ระดับนัยสําคัญที ่0.003 
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4.5  สวนที่ 4 รูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ใชขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มาอภิปรายผลโดยมีกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ 
จํานวน 8 คน ซ่ึงมีบทสรุปการสัมภาษณดงันี้ 
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ตารางที่ 4.71 ตารางสรุปผลการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน 
 

คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 
 หอมระรื่น 

นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณเลนอินเตอรเน็ต
ตั้งแตเมื่อใด 

 ประมาณ ม. 1 ประมาณ ม. ตน  ประมาณ ม. 1 ประมาณ ม. 
ปลาย 

ประมาณ ม. 1 ประมาณ ม. ตน ประมาณ ม. 1 ประมาณ ม. ตน 

ความสามารถและ
ทักษะในการใช
อินเตอรเน็ต 

พอใช แตไมคอย
เกงภาษาอังกฤษ 

ปานกลาง 
โตตอบ

ภาษาอังกฤษได

นิดหนอย 

พอใช  สามารถใชไดดี  ปานกลาง  สามารถใชไดดี พอใช  สามารถใชไดดี 

ใครแนะนําใหคณุใช
อินเตอรเน็ต 
 
 
 

 คุณครูที่
โรงเรียนแนะนํา

ใหใช  เพื่อคนหา
ขอมูลในการทํา

รายงาน 

 เพื่อน เพื่อนๆ ที่
โรงเรียน 

คุณพอ คุณครูที่โรงเรียน

แนะนําใหใช  
เพื่อคนหาขอมูล

ในการทํา

รายงาน 

 เพื่อน เพื่อนชวนเลน

เกมส 
พี่สาว 

คุณเรียนรูการใช
อินเตอรเน็ตจากใคร 
 

จากเพื่อนที่

โรงเรียน 
รานเกมส  จากเพื่อนที่

โรงเรียน 
 ที่โรงเรียน จากเพื่อนที่

โรงเรียน 
 พี่ชาย จากเพื่อนที่

โรงเรียน 
ที่บาน 

ประสบการณในการใช
อินเตอรเน็ตนานกี่ป 
 

ประมาณ 2 ป  ประมาณ 6 ป  ประมาณ 3 ป   ประมาณ 5 ป   ประมาณ 2 ป  ประมาณ 7 ป ประมาณ 1 ป  
กวา 

ประมาณ 8 ป 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  
 

คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 
 หอมระรื่น 

นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  เปลี่ยน
กระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

ความถี่ในการใช
งานตอสัปดาห 
 

 4 ครั้งตอสัปดาห ทุกวัน  5 ครั้งตอสัดาห ทุกวัน  2 ครั้งตอสัดาห ทุกวัน  4 ครั้งตอสัดาห ทุกวัน 

ระยะเวลาใชงาน
แตละครั้ง 
 
 

 3-4 ชั่วโมงตอ
ครั้ง 

5-6 ชั่วโมงตอครั้ง  3-4 ชั่วโมงตอ
ครั้ง 

 1-2 ชั่วโมงตอ
ครั้ง 

 1-2 ชั่วโมงตอ
ครั้ง 

 3 – 4 ชั่วโมงตอ
ครั้ง 

5-6 ชั่วโมงตอครั้ง 2-3 ชั่วโมงตอครั้ง 

ชวงเวลาที่ใช ตั้งแต 12.00 น. – 
15.00 น. 
 
 

ตั้งแต 17.00 น. 
23.00 น. 

ชวงเย็น จนถึง 
20.00 น. 

ตั้งแต 16.00 น. - 
19.00 น. 

ตั้งแต 12.00 น. – 
15.00 น. 
 

 ตั้งแต 18.00 น.  - 
21.00 น. 

 ชวงเย็น จนถึง 
22.00 น. 

หลัง 18.00 น.  – 
20.00 น. 

สถานที่ในการใช 
 
 

บาน บาน  รานเกมส บาน บาน บาน บาน บาน 

คุณใชงาน
อินเตอรเน็ตเพื่อ
ทํากิจกรรมใดบาง 

Chat กับเพื่อน 
และเลนเกมส 

Chat กับเพื่อน 
คนหาขอมูลใน

การทํารายงาน 
และ เลนเกมส  

 เลนเกมส Chat กับเพื่อน 
คนหาขอมูลใน

การทํารายงาน 

 คนหาขอมูลใน
การทํารายงาน 

คนหาขอมูลในการ

ทํารายงาน Chat 
กับเพื่อน และ เลน
เกมส 

เลนเกมส Chat กับเพื่อน 
คนหาขอมูลใน

การทํารายงาน 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  
 

คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 
 หอมระรื่น 

นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณบริโภค
อินเตอรเน็ตเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการในดานใด 
 
 

เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน 

 เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน 

 เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน 

 เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน 

เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน 

 เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน และ
ความรู 

 เพื่อความ
สนุกสนาน 

เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน 

คุณเคยใชเวลา
สวนใหญกับการ
บริโภคสื่อ
อินเตอรเน็ต
หรือไม อยางไร 
 

เคยใช สวนใหญ
มักชอบเลนเกมส

ในชวงวัเหยุด

เสารอาทิตย 

Chat กับเพื่อน เคยใช สวนใหญ
เลนเกมส 

Chat กับเพื่อน เคยใช หาขอมูล
ตางๆใน

อินเตอรเน็ต 

ใช Chat กับเพื่อน 
และเลนเกมส 

เคยใช สวนใหญ
เลนเกมส 

Chat กับเพื่อน 

คุณคิดวา
อินเตอรเน็ต
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของทาน
ในดานใด 

ใหความ

เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน  
ไดรับความรู

ใหมๆ 

ไดเพื่อนมากขึ้น

และใหความรู

ใหมๆ 

ใหสนุกสนาน  
ความเพลิดเพลิน 

ใหความ

เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน  ไดรับ
ความรูใหมๆ 

ใหความ

เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน  ไดรับ
ความรูใหมๆ 

ไดความรู ไดความ
เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน 

ใหสนุกสนาน  
ความเพลิดเพลิน 

ใหความ

เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน  ไดรับ
ความรูใหมๆ 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  
 

คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 
 หอมระรื่น 

นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

 คุณคิดวาการ
บริโภคอินเตอรทํา
ใหเกิดผลดีและ
ผลเสียดานใดบาง 
 
 
 

ทํารายงานได

เสร็จตามที่คุณครู

สั่ง 

ผลดีไดรับความรู

ที่หลากหลาย

ผลเสียก็คือ การ
ติดเลนเกมสใน

อินเตอรเน็ต 

 ไดรับความรูใหม 
และ สนุกกับการ
เลนเกมส 

ผลดีไดรับความรู

ที่หลากหลาย 
สวนผลเสียก็คือ มี
การกอ

อาชญากรรม 

สามารถหาขอมูล

ไดมาก และไดรับ
ขาวสารใหม ทัน
เหตุการณอยู

ตลอดเวลา 

สามารถขาวสารได

อยางรวดเร็ว และ
ทั่วถึง ไดรับความรู
ที่หลากหลาย 

สนุกกับการเลน

เกมสและไดรับ

ความรูใหม 

ผลดีไดรับความ

รูทันขาวสารที่

หลากหลาย   สวน
ผลเสียก็คือ การ
หลอกลวง 

สื่ออินเตอรเน็ตมี
ความนาสนใจ
อยางไร 
 
 
 
 

 มีความแปลก
ใหม ทันสมัย 
สามารถคนหา

ขอมูลไดตาม

ความตองการ 

ไดเพื่อนใหมจาก

อินเตอรเน็ต 
สามารถคนหา

ขอมูลไดตาม

ความตองการ 
 

มีเกมสใหมๆ นา
เลนเยอะมาก 

ไดเพื่อนใหมจาก

อินเตอรเน็ต และ
คนหาขอมูลได

ตามความตองการ 

สามารถคนหา

ขอมูลไดตาม

ความตองการ 

ไดเพื่อนใหมและ

สามารถคนหา

ขอมูลได

หลากหลายตาม

ความตองการ 

มีเกมสใหมๆ นา
เลนเยอะมาก 

คนหาขอมูลได

ตามความตองการ 
และไดเพื่อน

ใหมๆจาก

อินเตอรเน็ต 

คุณเคยติดตาม
เทคโนโลยีของสือ่
อินเตอรเน็ต
หรือไม  

ไมเคย  เคย  เชน การใช 
Web Cam และ 
Wi-Fi  
เปนตน 

 ไมเคย เคย  เชน การใช 
Web Cam เปนตน 

 เคยบาง เชน 
เทคโนโลยี

เกี่ยวกับ WireLess 
Lan 

เคย  เชน การใช  
Wi-Fi  GPRS 
BlueTooth และWeb 
Cam  

เคยบาง เชนการ
ใช Wireless Lan 

 เคย  เชน การใช 
Wi-Fi  GPRS  
เปนตน 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  
 

คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 
 หอมระรื่น 

นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณมีขอจํากัดใน
การบริโภคสื่อ
อินเตอรเน็ต
หรือไม อยางไร 

ไมคอยมี  ถาเจอ
ภาษาอังกฤษ ก็จะ
เปดคนหาคําศัพท

จาก Dictionery 

ไมมี  เพราะเคยใช
มานานแลว 

ไมมี ไมมี  เพราะ
สามารถเรียนรูได

งาย 

ไมคอยมี  เพราะ
ไมยากที่จะหา

คําตอบจากคน

รอบขาง 

ไมมี  เพราะไมยาก
ที่จะเรียนรู 

ไมมี ไมมี  เพราะใช
เปนอยูแลวและ

ไมยากที่จะทํา

ความเขาใจ 

คุณลําบากในการ
ปรับตัวใหอยูใน
สังคมหรือไม
อยางไร 

ไมมีเนื่องจากใช

อินเตอรเน็ตเปน

เวลา 

ไมมี  เพราะมี
กิจกรรมอื่นของ

มหาวิทยาลัยให

ทําอยูตลอดเวลา 

มีบาง เพราะชอบ
เลนเกมส 

ไมมี  เพราะมี
กิจกรรมอื่นใหทํา

อยูตลอดเวลา 

ไมมีเนื่องจากใช

อินเตอรเน็ตเปน

เวลา 

ไมมี  เพราะรูจัก
แบงเวลาในการ

ทํางานและการเลน

อินเตอรเน็ต 

มีบาง เพราะชอบ
เลนเกมส 

ไมมี  เพราะมีงาน
อื่นใหทําอยู

ตลอดเวลา 

คุณมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธกับ
บุคคลอื่นหรือคน
ในครอบครัว
หรือไมอยางไร 

ไมมี  เพราะอยู
บานกันหลายคน 
จึงมีกิจกรรมใน

บานใหทําหลาย

อยาง 

ไมมี  เพราะก็ยัง
ติดตอเพื่อนและ

ครอบครัวอยู

บอยๆ 

ไปเลนเกมสที

รานเกมส 
ไมมี  เพราะก็ยัง
ติดตอคนอื่นอยู

บอยๆ 

ไมมี  เพราะมี
กิจกรรมใหทํา

หลายอยาง 

ไมมี  เพราะก็ยัง
ติดตอกับ

ครอบครัวและ

เพื่อนอยูบอยๆ 

เลนเกมสกับ

เพื่อนอยูที่บาน 
ไมมี  เพราะ
พูดคุยกับคนอื่นๆ 
อยูตลอดเวลา 

คุณลําบากใจใน
การติดตอกับ
บุคคลอื่นเหรือไม 

ไมมี เพราะ
สามารถติดตอได

กับคนทุกคน 

ไมมี และยังตอง
ติดตอกับคนอื่น

อยูตลอดเวลา 

ไมมี เพราะ
สามารถติดตอได

กับคนทุกคน 

ไมมี และยัง
พบปะเพื่อนฟูงอ

ยูตลอดเวลา 

ไมมี และสามารถ
ติดตอไดกับทุก

คน 

ไมมี และยังตอง
ติดตอกับคนอื่นอยู

ตลอดเวลา 

ไมมี และติดตอ
ไดกับคนทุกคน 

ไมมี และยัง
พบปะคนอื่นๆ 
อยูตลอดเวลา 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  

 
คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 

 หอมระรื่น 
นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณเคยรูสึกวาขาด
ความสัมพันธที่
อบอุนใน
ครอบครัวหรอืไม    
อยางไร 
 
 

มีบางครั้ง ในชวง
ที่เลนเกมส  คือ
ไมอยากใหใครมา

รบกวน 

มีบางครั้ง ในชวง
ที่เลนเกมส  คือ
ไมอยากใหใคร

มายุง 

อยากเลนเกมส

กับเพื่อน 
ไมมี   เพราะเลน
อินเตอรเน็ตเปน

เวลา 

ไมมี  เพราะแมจะ
คอยดูแลอยูตลอด 

ไมมี  เพราะคิกวา
ครอบครัวตองมา

กอน 

อยากเลนเกมส

กับเพื่อน 
ไมมี   เพราะเลน
อินเตอรเน็ตเปน

เวลา 

คุณเคยรูสึกวา
ไมไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อน
และครอบครัว
หรือไม อยางไร 
 

เคย ตอนที่ติดเลน
เกมส ในชวงที่
เริ่มเลน

อินเตอรเน็ต 

เคย ตอนที่ติดเลน
เกมสหนัก ไม
ยอมไปกินขาว 

เคย ตอนที่ติด
เลนเกมส 

ไมเคย ไมเคย  เพราะเลน
อินเตอรเน็ตเปน

เวลา 

ไมเคย เคย ตอนที่ติดเลน
เกมส 

ไมเคย 

คุณเคยรูสึกวา
ตนเองไมมีสวน
รวมในกิจกรรม
ตางๆ ของสังคม
หรือไม 
 

ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  

 
คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 

 หอมระรื่น 
นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณรูสึกอยางไร
เมื่อไดใช
อินเตอรเน็ต 
 
 
 

รูสึกดี ไดรับ
ความรู ความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

รูสึกดี ความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลินไดรับ

ความรู 

รูสึกดี ไดรับ
ความรู ความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

เพลิดเพลินไดรับ

ความรู  ความ
สนุกสนาน 

รูสึกดี ไดรับ
ความรู ความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

ไดรับความรู ความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลินกับสิ่งที่

สนใจมากมาย 

รูสึกดี ไดรับ
ความรู ความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

ไดรับความรู 
ความบันเทิง และ
ขาวสาร ทําให
ผอนคลาย

ความเครียด 

คุณรูสึกอยางไร
เมื่อไมไดใช
อินเตอรเน็ต 
 
 

เฉยๆ  เพราะตอง
ทํากิจกรรมอยาง

อื่นภายในบาน 

เฉยๆ  เพราะตอง
ทํางานที่เกี่ยวของ

กับการเรียนดวย 

หงุดหงิด เฉยๆ  เพราะตอง
ทํางานที่เกี่ยวของ

กับการเรียนดวย 

เฉยๆ เฉยๆ  เพราะตอง
ทํางานอยางอื่นดวย 

หงุดหงิด อยาก
เลนเกมส 

อยากใช  เพื่อ
ตอบสนองความ

ตองการใน

หลายๆ ดาน 

คุณคิดวาการ
บริโภค
อินเตอรเน็ต ทํา
ใหเกิดรูปแบบ
การดําเนินชีวิต
ของตนเองใหม
หรือไมอยางไร 
 

วัยรุนสวนใหญมี

การใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม

มากขึ้น 

มีการใช

อินเตอรเน็ตมาก

ขึ้น  เพราะมีความ
จําเปนตอการ

ดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

วัยรุนสวนใหญมี

การใช

อินเตอรเน็ตมาก

ขึ้น 

ไดใชอินเตอรเน็ต

มากขึ้น  เพราะมี
ความจําเปนใน

การติดตอสื่อสาร

กับเพื่อน 

สามารถหา

ประโยชนไดจาก

อินเตอรเน็ต 

อินเตอรเน็ตมีความ

จําเปนตอการ

ดําเนิน

ชีวิตประจําวันใน

หลายๆ ดาน 

ใชเวลากับ

อินเตอรเน็ตมาก

ขึ้น 

อินเตอรเน็ตมี

ความจําเปนตอ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  

 
คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 

 หอมระรื่น 
นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณคิดวาการใช
สื่ออินเตอรเน็ต
ในสมัยกอน กับ
ปจจุบัน แตกตาง
กันอยางไร 

แตกอนเครื่อง

คอมมีราคาแพง

ทําใหมีคนเลน

นอย  พอมาสมัย
นี้ราคาถูกลงจึงทํา

ใหมีคนใช

อินเตอรเน็ตมาก

ขึ้น 

แตกอนเขาถึงสื่อ

อินเตอรเน็ตได

ยาก เพราะหายาก 
แตปจจุบันมีมาก

ทุกหนทุกแหง 

แตกอนหาเลนได

ยาก เดี๋ยวนี้ไปที่
ไหนก็มีราน

อินเตอรเน็ต 

วัยรุนสมัยนี้หาก

ใครใชไมเปนถือ

วาลาสมัย 

เดี๋ยวนี้

อินเตอรเน็ตมี

ราคาถูกติดตั้งงาย

ใชงานงาย แต
กอน  ราคาแพง 
คนใชตองมีฐานะ 

ปจจุบันมีราน

อินเตอรเน็ตมาก 
ในมหาวิทยาลัยก็มี

อินเตอรเน็ตทําให

เขาถึงไดงายและ

รวดเร็ว ไมเหมือน
แตกอนเขาถึงยาก 

แตกอนหาเลนได

ยาก เดี๋ยวนี้เลนที่
บานได ราคาไม
แพง 

แตกอนราคาแพง 
มีนอย ปจจุบัน
ราคาถูกหาซื้อได

งายและสะดวก

มากขึ้น 

คุณคิดวา
แนวโนมการ
บริโภคสื่อ
อินเตอรเน็ต
ตอไปจะเปน
อยางไร 

วัยรุนมีการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม 
มากขึ้น 

นาจะมีการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม

มากขึ้น 

มีการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม 
มากขึ้น 

มีการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม

มากขึ้น 

ทุกที่มี

อินเตอรเน็ต 
อัตราการ

เจริญเติบโตของ

อินเตอรเน็ตเพิ่ม

มากขึ้น 

วัยรุนมีการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม 
มากขึ้น 

มีการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่ม

มากขึ้น 

คุณใชมือถือรุน
อะไร 

Nokia E65 Nokia 6270 Nokia 3310 Nokia 6200 Nokia 6230I Nokia N70  Sony Ericsson Nokia 6288  

คุณเคยใช 
Application 
ตางๆ ในมือถือ
มากนอยแคไหน  
 

ไมคอยไดใช  
เพราะใชโทรหา

เพื่อนมากกวา 

ใชถายรูป  และ
โทรคุยกับเพื่อน

และคนที่บาน 

ไมคอยไดใช  
เพราะใชโทรหา

เพื่อนมากกวา 

ใชถายรูป  และ
โทรคุยกับเพื่อน

และครอบครัว 

ใชโทรหาเพื่อน

สวนใหญ 
โทรคุยกับเพื่อน

และคนที่บาน  
และใชถายรูปถาย

วิดีโอ 

ไมคอยไดใช  
เพราะใชโทรหา

เพื่อนมากกวา 

ใชถายรูป  และ
โทรคุยกับเพื่อน

และครอบครัว 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ)  

 
คําถาม ด.ญ.สาวิตรี 

 หอมระรื่น 
นายกีรติ   
ศิริธนชัย   

ด.ช.มานะ  
เปลี่ยนกระโทก 

น.ส. กมลทิพย 
ทองเจือ 

ด.ญ.กาญจนา  
เคลื่อนสูงเนิน 

นายพงษศักดิ์    
ยอดบุนอก   

ด.ช.ไพศาล  
สมบัติวงศขจร 

น.ส.อารียา  
นาคประดับ 

คุณเคยเช็คอีเมล
ผานมือถือ
หรือไม อยางไร 
 
 

ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย ไมเคย 

คุณเคยดาวน
โหลด เพลง 
เกมส รูปภาพ  
คลิปวิดีโอ หรือ
ขอมูลอื่นๆ จาก
เว็บไซตตางๆ 
ผานมือถือ
หรือไม 
 

เคย ดาวนโหลด
เกมส และรูปภาพ 

เคย ดาวนโหลด
เกมส และเพลง 

ไมเคย เคย ดาวนโหลด
รูปภาพ และ
เพลง 

เคย ดาวนโหลด
เพลง 

เคย ดาวนโหลด
เพลง 

ไมเคย เคย ดาวนโหลด
รูปภาพ และ
เพลง 

คุณคิดวาคุณได
ประโยชน
เพียงพอจากมือ
ถือที่คุณใชอยู
หรือไม 
 
 

ไดติดตอสื่อสาร

กับครอบครัว 
และเพื่อนๆ 

ไดติดตอสื่อสาร

กับคนอื่นๆ 
ไดคุยกับเพื่อนๆ ไดพูดคุยกับคน

อื่นๆ 
ไดติดตอสื่อสาร

กับครอบครัว และ
เพื่อนฝูง 

ไดติดตอสื่อสารกับ

เพื่อนและคนใน

ครอบครัว 

ได เพราะคุยกับ
เพื่อนและ

ครอบครัว 

ทําใหอยูใกลกัน

ไดโดยไมตอง

เจอหนากัน 
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4.6  สรุปผลบทสัมภาษณ 
การวิจยัเร่ือง  “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ทางผูวิจัยไดทาํการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ที่มีพฤติกรรมใชส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึง
สรุปผลไดดังนี้ 
 

4.6.1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  
 จากกลุมวยัรุนจํานวน 8 คน มีจํานวน 7 คน ที่เริ่มใชส่ืออินเตอรเน็ต ตั้งแตระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน สวนอกี 1 คน เร่ิมใชส่ืออินเตอรเน็ต ตั้งแตระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึง
มีความสามารถและทักษะในการใชส่ืออินเตอรเนต็อยูในระดบัปานกลางหรือพอใช  แตขาดทกัษะ
ความรูดานการใชภาษาองักฤษ โดยมเีพื่อนเปนผูแนะนาํในการใชส่ืออินเตอรเน็ตมากที่สุด รองลงมา 
คือ ครอบครัว และ คณุครูทีโ่รงเรียน และมีการเรียนรูการใชส่ืออินเตอรเน็ตจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน
มากที่สุด รองลงมาคือ เรียนรูจากรานเกมส ที่บานและจากพี่ชาย   
 

จากการสัมภาษณกลุมวัยรุน ยังพบวา กลุมวัยรุนสวนใหญมีประสบการณในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต 2-3 ป รองลงมาคือ มีประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต  7-8 ป และ 6–5  ป  ซ่ึงมี
เพียงบางสวนที่มีประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต นอยที่สุดคือ ตั้งแต 1 ปขึ้นไป  โดยกลุม
วัยรุนสวนใหญมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตทกุวัน  รองลงมาคือ ใชส่ืออินเตอรเน็ต  4–5 คร้ังตอสัปดาห 
และนอยที่สุดคือ  2 ครั้งตอสัปดาห และสวนใหญมีระยะเวลาใชส่ืออินเตอรเน็ตในแตละครั้ง 3-4  ช่ัวโมง 
รองลงมาคือ  5–6 ช่ัวโมงตอครั้ง และ 1-2 ช่ัวโมงตอครั้ง และมีเพยีงบางสวนที่ใชส่ืออินเตอรเน็ตใน
แตละครั้งเพียง 2-3 ช่ัวโมง ซ่ึงชวงเวลาทีก่ลุมวัยรุนสวนใหญใชส่ืออินเตอรเน็ตมากที่สุด  คือ ตั้งแต
เวลา 18.00 น. – 21.00 น. รองลงมาคือ ตั้งแต  12.00 น. – 15.00 น. และใชส่ืออินเตอรเน็ตชวงเวลา
อ่ืนๆ เชน ตั้งแต 17.00 น. – 23.00 น. ชวงเย็น จนถึง  20.00 น. ชวงเยน็ จนถึง 22.00 น.และ ตั้งแต 
16.00 - 19.00 น.  ซ่ึงสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนสวนใหญใชส่ืออินเตอรเน็ตที่
บานมากที่สุด รองลงมาคือที่รานเกมส  

 
4.6.2  คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวติท่ีเก่ียวของกับการใชสื่ออินเตอรเน็ต  
จากกลุมวยัรุนจํานวน 8 คน สวนใหญใชส่ืออินเตอรเน็ตโดยวัตถุประสงคในการใชส่ือ

อินเตอรเน็ตนัน้ พบวา กลุมวัยรุนจํานวน 5 คน ใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลในการทํารายงาน
และ Chat มากที่สุด รองลงมาคือการเลนเกมส สําหรับเหตุผลของการใชส่ืออินเตอรเนต็ของกลุมวยัรุน 
สวนใหญ ใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อตอบสนองความตองการในดานความบนัเทงิและความสนกุสนานมากที่สุด 
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รองลงมาก็คือใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการในดานการหาความรู โดยใชเวลาสวน
ใหญเลนเกมสในชวงวันเหยดุเสาร - อาทิตย รองลงมาคือการ Chat กับเพื่อน รองลงมาคือการใช
อินเตอรเน็ตเพือ่หาขอมูลตางๆ ในอินเตอรเน็ต กลุมวัยรุนสวนใหญมคีวามเหน็วาส่ืออินเตอรเน็ต
สามารถตอบสนองความตองการในดานความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานและทําใหไดรับความรูใหมๆ 
ผลดีของการใชส่ืออินเตอรเน็ต คือ ทําใหสามารถไดรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเรว็และทัว่ถึง 
และขาวสารทีไ่ดรับนัน้มีความทันสมยัและหลากหลาย สวนผลเสียของการใชส่ืออินเตอรเน็ตไดแก 
การติดเลนเกมสในอินเตอรเน็ต การหลอกลวงทางสื่ออินเตอรเน็ตและมีการกออาชญากรรมทางสื่อ
อินเตอรเน็ต อาทิเชน  การเจาะระบบขอมูลสวนบุคคล เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชในทางมิชอบ  
เปนตน 

    
4.6.3  ลักษณะทางดานสือ่อินเตอรเนต็ท่ีดงึดูดใจใหกลุมวัยรุนเขาใช 
จากกลุมวยัรุนจํานวน 8 คนใชส่ืออินเตอรเน็ต มีจํานวน 6 คนมีความคิดเห็นวา การใช

ส่ืออินเตอรเน็ต มีความนาสนใจในดานความสามารถในการคนหาขอมูลไดตามความตองการมากที่สุด 
รองลงมามีความความคิดเหน็วาส่ืออินเตอรเน็ต มีความแปลกใหม ทนัสมัย ทําใหไดเพื่อนใหมจาก
อินเตอรเน็ตและมีเกมสใหมๆ  ที่นาสนใจ นอกจากนีย้ังไดเคยติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ของสื่อ
อินเตอรเน็ต  โดยเฉพาะในดานการใช  Web Cam รองลงมาคือการใชและ Wi-Fi GPRS  BlueTooth  
ซ่ึงมีกลุมวัยรุนบางสวนที่ไมเคยติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ของสื่ออินเตอรเน็ตเลย 

 
4.6.4 คําถามเกี่ยวกับปญหาในการใชสื่ออินเตอรเน็ตและปญหาความสมัพันธทางสงัคม

ของกลุมวัยรุนท่ีใชอินเตอรเน็ต  
จากการสัมภาษณพบวา กลุมวยัรุนสวนใหญไมมีขอจํากัดในการใชส่ืออินเตอรเน็ต โดยเฉพาะ

ในเรื่องของภาษาอังกฤษ สําหรับความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต คือ ถาพบ
คําศัพทภาษาองักฤษในสื่ออินเตอรเน็ตที่ไมเขาใจ กจ็ะเปดคนหาคาํศัพทจากพจนานุกรมอังกฤษ
แปลเปนภาษาไทย แตกลุมวัยรุนบางสวนไดใหความคดิเห็นวาไมมีขอจํากัด เนื่องจากเคยใชส่ือ
อินเตอรเน็ตมานานแลว จึงสามารถเรียนรูไดงายซ่ึงไมยากที่จะทําความเขาใจกับภาษาอังกฤษในสื่อ
อินเตอรเน็ต สวนการปรับตัวใหอยูในสังคมของกลุมวัยรุน พบวา กลุมวัยรุนจํานวน 6 คน ไมมี
ความยากลําบากในการปรับตัวใหเขากับสงัคม เนื่องจาก มีกิจกรรมอื่นใหทําอยูตลอดเวลา และรูจัก
ใชอินเตอรเนต็ในเวลาที่เหมาะสม และวยัรุนอีก 2 คน ใหความคิดเห็นวา มีความยากลําบากในการ
ปรับตัวใหเขากับสังคม เนื่องจากชอบใชเวลาไปกับการเลนเกมส ซ่ึงอาจทําใหลืมครอบครัวและ
เพื่อนฝูงได 
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จากการสัมภาษณเกี่ยวกับ ความสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือคนในครอบครัวของกลุม
วัยรุน พบวา กลุมวัยรุนจํานวน 6 คน ไมมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความสัมพันธกบับุคคลอื่นหรือ
คนในครอบครัว เนื่องจากอยูบานกนัหลายคน จึงมกีิจกรรมในบานใหทําหลายอยาง และยังมีการ
ติดตอกับเพื่อนและครอบครัวอยูตลอดเวลา และวยัรุนอีก 2 คน ใหความคิดเห็นวา มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงความสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือคนในครอบครัว เนื่องจากติดเลนเกมสกบัเพื่อนอยูที่บาน
หรือไปเลนเกมสที่รานเกมส 

 
 ความลําบากใจในการติดตอพบปะกับบุคคลอื่นเพื่อการศกึษาหรือเพื่อการทํางาน ของ
กลุมวัยรุนสวนใหญ  พบวา  ไมมีความลําบากใจในการติดตอพบปะกบับุคคลอื่นเพื่อการศึกษาหรือ
เพื่อการทํางาน  เนื่องจากมกีารติดตอส่ือสารพบปะพูดคุยกับเพื่อฝูงและบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา 

 
จากกลุมวยัรุนจํานวน 8 คนที่ใชส่ืออินเตอรเน็ต มีจํานวน 4 คน ไดแสดงความคิดเห็น

ในดานความรูสึกวา ตนเองไมเคยขาดความสัมพันธที่อบอุนภายในครอบครัว เนื่องจากกลุมวยัรุน
ใหความสําคญักับคนในครอบครัว คือครอบครัวตองมากอนและรูจักใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนเวลา แต
วัยรุนอกีจํานวน 4 คน รูสึกวา ตนเองขาดความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัว เนื่องจากชวงทีเ่ลน
เกมสไมอยากใหใครมายุง และบางสวนมีสาเหตุมาจาก ความอยากเลนเกมสกับเพื่อนมากกวาการ
อยูกับครอบครัว   

 
 นอกจากนี้ กลุมวันรุนทั้ง 8 คน รูสึกวา  ตนเองมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ ของสังคม 
อาจเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมในสังคมมีกจิกรรมตาง  ๆมากมาย  จึงทําใหกลุมวัยรุนไดมีสวนรวมในกจิกรรม
เหลานั้น 
 

4.6.5  คําถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอการใชสื่ออินเตอรเน็ต  
จากกลุมวยัรุนจํานวน 8 คน ไดแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับความรูสึกที่มีตอการใชส่ือ

อินเตอรเน็ต  ซ่ึงพบวา กลุมวัยรุนทั้ง 8 คน ที่ไดใชส่ืออินเตอรเน็ตแลวจะรูสึกดี ไดรับความ
เพลิดเพลิน ความบันเทิง ความสนุกสนาน อีกทั้งยังไดรับความรูและขาวสารตางๆอีกมากมาย แต
ในขณะเดยีวกนั และจากการสัมภาษณกลุมวัยรุนจํานวน  8  คน  มวีัยรุนจํานวน 6 คน ซ่ึงไดแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการไมไดใชส่ืออินเตอรเน็ต  พบวา หากตนเองไมไดใชส่ือ
อินเตอรเน็ตจะรูสึกเฉยๆ เพราะตองทํากิจกรรมอยางอื่นภายในบาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เรียนหรือการทํางานอยางอืน่ และวยัรุนอกี 2 คน ไดแสดงความคิดเห็นวา หากตนเองไมไดใชส่ือ
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อินเตอรเน็ตแลวจะรูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดใชอินเตอรเนต็ และมีความรูสึกอยากใช  เพื่อตอบสนอง
ความตองการในหลายๆ ดานของตนเอง 

 
โดยรูปแบบการดําเนินชวีิตของกลุมวัยรุนสวนใหญ มีการใชอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากมีความจําเปนในการติดตอส่ือสารกับเพื่อน และส่ืออินเตอรเน็ตก็มคีวามจําเปนตอการ
ดําเนินชวีิตประจําวัน และสามารถหาประโยชนหลายๆอยางไดจากสื่ออินเตอรเน็ตจึงทําใหวยัรุน
สวนใหญใชเวลากับสื่ออินเตอรเน็ตมากขึ้น 

 
  สวนการแสดงความคิดเหน็เปรียบเทยีบในดานวัฒนธรรมการบริโภคส่ือในสมยักอนกับ

ยุคปจจุบันของกลุมวัยรุนไดแสดงความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันอยูหลายประการ  เชน แตกอนเครื่อง
คอมพิวเตอรมรีาคาแพงทําใหมีคนใชส่ืออินเตอรเน็ตนอย  พอมาสมัยนี้ราคาคอมพวิเตอรถูกลงจึง
ทําใหมีคนใชส่ืออินเตอรเน็ตมากขึ้น และสมัยนี้การติดตั้งอินเตอรเนต็ก็สามารถติดตั้งไดงายขึน้และ
ใชงานไดงายกวาเดิม อีกทัง้ยังสามารถเขาถึงส่ืออินเตอรเน็ตไดงาย มีมากมายทุกหนทุกแหง ทัง้ที่
รานอินเตอรเน็ต สถาบันการศึกษาตางๆ ซ่ึงถาวัยรุนสมัยนี้หากใครใชส่ืออินเตอรเน็ตไมเปนอาจถอื
ไดวาเปนคนลาสมัย 
                

4.6.6  คําถามเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตผานระบบมือถือ 
กลุมวัยรุนสวนใหญใชมือถือยี่หอโนเกีย หลากหลายรุน ไดแก Nokia E65  Nokia 6270 

Nokia 3310 Nokia 6200  Nokia 6230I  Nokia N70 Nokia 6288 นอกจากนั้นใช  Sony Ericsson 
เพียง 1 คน  

 
กลุมวัยรุนสวนใหญใชมือถือเพื่อโทรศัพทคุยกับเพื่อนฝูงมากกวา และกลุมวัยรุนบางสวนก็

ใชโทรศัพทมือถือเพื่อถายรูปในบางครั้ง โดยกลุมวยัรุนทั้งหมดไมเคยเช็คอีเมลผานมือถือเลย ซ่ึง
สาเหตุอาจมาจาก กลุมวยัรุนนิยมใชคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อเช็คอีเมลมากกวาเพราะ
มีความสะดวกในดานการใชงานมากกวา  

 
นอกจากนี้ กลุมวัยรุนสวนใหญยังใชมือถือเพื่อดาวนโหลด เพลง เกมส รูปภาพ   มากกวา

การดาวนโหลด คลิปวิดีโอ หรือขอมูลอ่ืนๆ จากเว็บไซตตางๆ ผานมือถือ ซ่ึงก็มีกลุมวัยรุนเพียง
บางสวนที่ไมเคยใชอินเตอรเน็ตผานระบบมือถือเลย 
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ทั้งนี้ กลุมวัยรุนสวนใหญไดแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับประโยชนของมือถือที่ใช ซ่ึงมี
ความคิดเหน็ไปทิศทางเดียวกัน นั่นคือ โทรศัพทมือถือทําใหสะดวกในการติดตอส่ือสาร สามารถ
พูดคุยกับเพื่อนฝูงและครอบครัวไดตลอดเวลาและทําใหอยูใกลชิดกนัมากขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย ขอเสนอแนะ 

 
      อินแตอรเน็ตเปนเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีประโยชน เปนนวตกรรมการสื่อสารที่ใชงาย 
สะดวก ฉับไว สามารถแสดงขอมูลตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงออกมาไดในคราวเดียวกนั 
ผูส่ือสารสามารถโตตอบกันไดทันทีทันใด ทําใหคูสนทนาที่อยูไกลกันในสถานที่ตางกันสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสงขอความติดตอกันไดอยางทันทีทันใด ทําใหความแตกตางในดาน
สถานที่ (Space) และเวลา (Time) หมดสิ้นไป 
 

ส่ืออินเตอรเนต็นี้ เปดโอกาสใหผูใชโดยเฉพาะกลุมวยัรุนในปจจุบนัมอิีสระในการใชสูง 
เนื่องจากสามารถใชส่ือตลอดเวลา ไมวาจะอยูทีไ่หนของโลก ทั้งยังสามารถเลือกเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ความรูความบันเทิงไดตามทีต่นเองตองการ และดวยการรวบรวมคุณสมบัติ ขอดีขอเสยีของ
ส่ืออ่ืนๆ เชน โทรทศัน วทิย ุ โทรศพัท ฯลฯ เขามาไวในตวั ทาํใหส่ืออินเตอรเน็ตกลายเปนสือ่ที่
สามารถใชประโยชนไดหลากหลาย และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมวยัรุนไดอยางดียิ่ง 

 
การวิจยัเรื่อง “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเนต็ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” เปน

การวิจยัเพื่อศกึษาถึงลักษณะการใชส่ืออินเตอรเนต็ พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อตอบสนอง
ความตองการ และรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน โดยจะนาํผลการศึกษาวจิัยไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการพฒันาทางสังคมตอไป   

 
ในการศึกษาครั้งนี้เปนวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยใชเครือ่งมือในการเกบ็

รวบรวมขอมูล 2 วิธีคือ การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ดวยการสุมกลุมตวัอยางจํานวน 400 คน 
และวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In –Depth Interview) จากกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน  โดยการสุมกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงกลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13 - 21 ป  ที่ใชส่ืออินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
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การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ประกอบดวยการวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล่ีย  ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation S.D.)  และการเวิคราะหเชิงปริมาณเพื่อทดสอบปญหานําวิจัย  ดังตอไปนี้ คือ 

 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ต ของ

กลุมวัยรุนหรอืไมอยางไร ในการทดสอบปญหานําวจิยัทางสถิตินี้ใช สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) นั่นคือ สถิติ T-Test และสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดยีว (One-Way  Analysis of 
Variance หรือ ANOVA) 

 
  2.  ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ต

เพื่อตอบสนองความตองการ ของกลุมวัยรุนหรือไมอยางไร ในการทดสอบปญหานําวิจยัทางสถิตินี้
ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชไคสแควร (Chi-Square) 

 
   3.   กลุมวัยรุนมีรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตอยางไร  ในการทดสอบปญหานําวจิยันี้ 

ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  โดยอางอิงจากขอมลูจากการสัมภาษณเชิงลึก (In –Depth Interview) 
จากกลุมตวัอยาง จํานวน 8 คน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัยดานขอมูลท่ัวไป 

การศึกษากลุมวัยรุนทีใ่ชส่ืออินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมจีํานวน 281 คน รอยละ 70.3  และเพศชาย   
มีจํานวน 199 คน รอยละ 29.8  จากจํานวนกลุมวยัุรนทัง้หมดที่ทําการสํารวจพบวา สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 19-21 ป มีจํานวน 179 คน รอยละ 44.8  และกาํลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 
106 คน  รอยละ 26.5  และมีรายไดหรือคาใชจายตอเดือน  ตั้งแต 4,001 - 5,000 บาท  มจีํานวน 108 คน  
รอยละ 27.0 
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การวิเคราะหลักษณะการใชสือ่อินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน พบวา 
ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนสวนใหญ ใชส่ืออินเตอรเน็ต  1-7 คร้ังตอ

สัปดาห มีจํานวน 178 คน  รอยละ 44.5   ระยะเวลาที่ใชอินเตอรเน็ตในแตละครั้ง คือ 1-3 ช่ัวโมงตอคร้ัง มี
จํานวน 139 คน  รอยละ 34.8   โดยสวนใหญมีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต ตั้งแต 3-4 ป มีจํานวน 
134 คน  รอยละ 33.5  ซ่ึงชวงเวลาที่ใชอินเตอรเน็ตในแตละครั้ง เร่ิมเลนตั้งแต 18.01 น. -  24.00 น. มี
จํานวน 199 คน  รอยละ 49.8 และใชส่ืออินเตอรเน็ตที่บานเปนสวนใหญ   มีจํานวน 263 คน  รอยละ 65.8   
 
การวิเคราะหพฤติกรรมการใชสื่ออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมวัยรุน พบวา 

กลุมวยัรุนสวนใหญมีการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆผานสือ่อินเตอรเน็ต มี
ผลอยูในระดบัปานกลาง มจีํานวน 156 คน รอยละ 39.0 การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต มี
ผลอยูในระดบัปานกลาง มจีํานวน 160 คน รอยละ 40.0  การดหูนังฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต มี
ผลอยูในระดบัมาก มีจํานวน 156 คน รอยละ 29.0 และมีการเลนเกมส   มีผลอยูในระดบัมาก มี
จํานวน 103 คน   รอยละ 25.8 

 
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสือ่อินเตอรเน็ต มี

ผลอยูในระดบัมาก มีจํานวน 119 คน   รอยละ 29.8  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ มีผลอยูใน
ระดับมากที่สุด มีจํานวน 152 คน   รอยละ  38.0 และการสมัครเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ ซ่ึงมีผล
อยูในระดับมากที่สุด มีจํานวน 132 คน   รอยละ 33.0  การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต มีผลอยู
ในระดบันอยที่สุด มีจํานวน 268 คน รอยละ 67.0 และการใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) มี
ผลอยูในระดบัปานกลาง มจีํานวน 117 คน รอยละ  29.3 

 
ทั้งนี้ การศกึษากิจกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนสวนใหญ ที่มีผลอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยการจดัลําดับของกิจกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตที่ไดรับการตอบสนองความ
ตองการจากกลุมวัยรุนมากที่สุด  3 อันดับแรก ไดแก การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลจาก
เว็บไซตตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต มีผลอยูในระดับมากที่สุด มีจํานวน 152 คน   รอยละ  38.0 
รองลงมาคือ การดูหนังฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต มีจํานวน 110 คน รอยละ  27.5  และ การพดูคยุ
สนทนาหาเพือ่ผานสื่ออินเตอรเน็ต มีจํานวน 88 คน รอยละ 22.0   
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สําหรับกจิกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนสวนใหญ    ที่มีผลอยูในระดับ
นอยท่ีสุด โดยการจดัลําดับของกจิกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตทีไ่ดรับการตอบสนองความตองการ
จากกลุมวยัรุนนอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต มีจาํนวน 268 คน   
รอยละ  67.0 รองลงมาคือการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ มีจํานวน 82 คน   รอยละ  20.5  และการ
เลนเกมส มีจํานวน 68 คน   รอยละ  17.0 
 
การวิเคราะหรูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน พบวา 

การศึกษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนสวนใหญ มีการศึกษาหาความรูผาน
ส่ืออินเตอรเน็ต มีผลอยูในระดับมากที่สุด มีจํานวน 132 คน   รอยละ 38.0  การชมทีวีออนไลนหรือฟง
เพลงออนไลนผานสื่ออินเตอรเน็ต มีผลอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 114  คน   รอยละ 28.5    และมีการ
จองตั๋วชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต มีผลอยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน 225 คน   รอยละ 56.3  

 
สําหรับการศึกษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ พบวา กลุมวยัรุน

สวนใหญมีการดาวนโหลดเพลงจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีผลอยูในระดับนอยที่สุด มี
จํานวน 167 คน  รอยละ  41.8 มีการดาวนโหลดรูปภาพจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีผล
อยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน 171 คน  รอยละ 42.8  มีการดาวนโหลดเกมสจากเว็บไซตตางๆ ผาน
โทรศัพทมือถือ มีผลอยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน 194 คน  รอยละ  48.5    มีการดาวนโหลดคลปิ
วิดีโอจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีผลอยูในระดับนอยที่สุด  มีจํานวน 220 คน  รอยละ  
55.0  มีการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ   มีผลอยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน 
204  คน  รอยละ  51.0   มีการเช็คอีเมลผานโทรศัพทมือถือ     มีผลอยูในระดบันอยที่สุด มีจํานวน 
219 คน  รอยละ  54.8 และการ Chat ผานโทรศัพทมือถือ มีผลอยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน 398 คน  
รอยละ  99.5 

 
ทั้งนี้ การศึกษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ ของกลุมวัยรุนสวนใหญ 

ที่มีผลอยูในระดับมากที่สุด  โดยการจดัลําดบัของกิจกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 
ที่ไดรับการตอบสนองความตองการจากกลุมวัยรุนมากที่สุด 3 อันดบัแรก ไดแก การดาวนโหลด
เพลงจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีมากที่สุดจาํนวน 21 คน   รอยละ  5.3  รองลงมาคือ 
การดาวนโหลดรูปภาพจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีจํานวน 17 คน รอยละ  4.3  และ 
การคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีจํานวน 16 คน รอยละ 4.0   

 

DPU



 143 

นอกจากนี้ การศึกษารูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ  ของกลุมวัยรุน
สวนใหญ ที่มีผลอยูในระดบันอยที่สุด โดยการจดัลําดบัของกิจกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือ ที่ไดรับการตอบสนองความตองการจากกลุมวยัรุนนอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
การ Chat ผานโทรศัพทมือถือ  มีจํานวน 398 คน   รอยละ  99.5  รองลงมาคือ  การดาวนโหลดคลปิ
วิดีโอจากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ มีจํานวน 220 คน   รอยละ  55.0  และการเช็คอีเมลผาน
โทรศัพทมือถือ มีจํานวน 219 คน   รอยละ  54.8   

 
สรุปผลการวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน 
 

ในการทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับ
ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ คือ 

 
1. เพศที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ ความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาใน

การใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
และสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ทีแ่ตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  พบวา 
เพศที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความถ่ีในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต และสถานที่ในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตทีแ่ตกตางกัน  

 
2. อายุทีแ่ตกตางกนัมีความสัมพันธกบั ความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการ

ใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเนต็ ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต และ
สถานทีใ่นการใชส่ืออินเตอรเน็ตทีแ่ตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 พบวา อายุทีแ่ตก 
ตางกนัไมมีความสัมพนัธกับความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเนต็
ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเนต็ และสถานที่ในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต  
 

3. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ  ความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต และสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ที่แตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาใน
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การใชส่ืออินเตอรเน็ต  ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ตและชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
แตสําหรับการทดสอบสมมุติฐานดานระดับการศึกษากับสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต พบวา ระดับ
การศึกษาทีแ่ตกตางกันจะมีความสัมพันธกบัสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต นั่นคือ กลุมวัยรุนนยิมใช
ส่ืออินเตอรเน็ตที่บานมากกวาที่สถาบันการศึกษาหรือสถานที่ใหบริการอนิเตอรเน็ต 

 
4. รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกันมีความสมัพันธกับ ความถี่ในการใชส่ือ

อินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลา
ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต และสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พบวา รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกนัไมมีความสัมพนัธกับความถี่ใน
การใชส่ืออนิเตอรเนต็ ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต และสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 

 
  ในการทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมวยัรุน สามารถสรปุผลการวเิคราะห
ดังนี้ คือ 
 

1. เพศที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ 
ผานสื่ออินเตอรเน็ต การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต การดูหนงั ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต
การเลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต  การคนหาขอมูล
ผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต การใช
ไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail)ที่แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  พบวา เพศที่
แตกตางกันมคีวามสัมพันธกับการรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต
การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต การดูหนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต การเลนเกมสผาน
ส่ืออินเตอรเนต็ การพดูคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆการ
เปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ การสั่งซื้อสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส           
(E-Mail) ที่แตกตางกัน 

 
2. อายุที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับการรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสาร

ตางๆ การติดตามขาวสารผานอินเตอรเนต็ การดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต การเลนเกมส การ
พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชิกใน
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เว็บไซตตางๆ การสั่งซื้อสินคาทางอนิเตอรเน็ต การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกนั 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  พบวา อายุทีแ่ตกตางกันมีความสัมพันธกับการรวมแสดง
ความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต การเลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต และการ
คนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ ที่แตกตางกัน แตสําหรับการทดสอบสมมติฐานดานอายุกับการ
ติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต การดหูนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต การพดูคุยสนทนาหา
เพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต  การเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต 
และการใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) พบวาอายุที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับการ
ติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต การดหูนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต การพดูคุยสนทนาหา
เพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต  การเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต 
และการใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 

 
3. ระดับการศกึษาที่แตกตางกัน  มีความสมัพันธกับการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุม

ขาวสารตางๆ  ติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต การดหูนงั ฟงเพลงผานอนิเตอรเน็ต การเลนเกมส การ
พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอนิเตอรเน็ต  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชิกใน
เว็บไซตตางๆ การสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกนั 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการ
รวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตาง  ๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต การดหูนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเนต็    
การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเนต็ การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต และการใชไปรษณีย
อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกัน แตสําหรับการทดสอบสมมุติฐานดานระดับการศึกษากับการ
เลนเกมส การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ และการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ ที่แตกตางกนั 
พบวา ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกันไมมคีวามสัมพันธกับการเลนเกมส การคนหาขอมูลผาน
เว็บไซตตางๆ และการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ 

 
4. รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการรวมแสดงความ

คิดเห็นในกลุมขาวสารตาง  ๆ การตดิตามขาวสารผานอินเตอรเนต็ การดูหนัง ฟงเพลงผานอนิเตอรเน็ต  
การเลนเกมส การพูดคยุสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเน็ต การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การ
เปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส      
(E-Mail) ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา รายไดหรือคาใชจายตอเดือนที่
แตกตางกันมคีวามสัมพันธกับการรวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ การติดตามขาวสาร
ผานอินเตอรเน็ต การดูหนงั ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเน็ต 
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และการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตที่แตกตางกัน แตสําหรับการทดสอบสมมุติฐานดานรายได
หรือคาใชจายตอเดือนกับการเลนเกมส การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชิกใน
เว็บไซตตางๆ การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกัน พบวา ระดับการศกึษาที่
แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับการเลนเกมส การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชกิ
ในเว็บไซตตางๆ การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) 
 
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 ไดวา 

 
1. ตัวแปรทางดานเพศของกลุมวัยรุนที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ ความถี่ในการใช

ส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาใน
การใชส่ืออินเตอรเน็ต และสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

 
2.  ตัวแปรทางดานอายุ ระดบัการศึกษาและรายไดหรือคาใชจายตอเดือนของกลุมวัยรุน

ที่แตกตางกันไมมีความสัมพนัธกับความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต
ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเนต็ และสถานที่ในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต ทีแ่ตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน 

 
ยกเวนตัวแปรดานระดบัการศกึษาของกลุมวยัรุนทีแ่ตกตางกนัจะมีความสมัพนัธกับสถานที่

ในการใชส่ืออินเตอรเน็ตทีแ่ตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 
 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2 ไดวา 
 

1. ตัวแปรทางดานเพศของกลุมวัยรุนที่แตกตางกัน   มคีวามสัมพันธกับการรวมแสดง
ความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเนต็   
การดูหนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต การเลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต การพดูคุยสนทนาหา
เพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชกิในเว็บไซตตางๆ    
การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 
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2.  ตวัแปรทางดานอายุของกลุมวัยรุนทีแ่ตกตางกนัมีความสัมพันธกบัการรวมแสดงความ
คิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่ออินเตอรเนต็ การเลนเกมสผานสือ่อินเตอรเน็ต และการคนหา
ขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆที่แตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

 
ยกเวนตวัแปรดานอายุของวยัรุนทีแ่ตกตางกันจะไมความสัมพันธกับการติดตามขาวสาร

ผานสื่ออินเตอรเน็ต การดหูนัง ฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสือ่
อินเตอรเน็ต  การเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การสั่งซื้อสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต และการใชไปรษณีย
อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน 

 
3.  ตวัแปรทางดานระดับการศึกษาของกลุมวัยรุนทีแ่ตกตางกันมคีวามสัมพันธกับการรวม

แสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต การดหูนงั ฟงเพลงผานอินเตอรเนต็     
การพดูคยุสนทนาหาเพือ่นผานอนิเตอรเน็ต การสั่งซื้อสินคาทางอนิเตอรเน็ต และการใชไปรษณีย
อิเล็คทรอนิกส (E-Mail) ที่แตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

 
ยกเวน ตวัแปรดานระดับการศึกษาของวยัรุนที่แตกตางกนั จะไมมีความสัมพันธกบัการ

เลนเกมส การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ และการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ ทีแ่ตกตางกนั พบวา 
ระดบัการศกึษาที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับการเลนเกมส การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 
และการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ ทีแ่ตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมุติฐาน 

 
4.  ตวัแปรทางดานระดับการศึกษาของกลุมวัยรุนทีแ่ตกตางกันมคีวามสัมพันธกับการรวม

แสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ การติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต การดหูนัง ฟงเพลง
ผานอินเตอรเน็ต  การพดูคุยสนทนาหาเพือ่นผานอินเตอรเน็ต และการสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต
ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

 
ยกเวนตัวแปรดานระดับการศึกษาของวยัรุนทีแ่ตกตางกนั จะไมมีความสัมพนัธกบัการ

เลนเกมส การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชกิในเวบ็ไซตตางๆ การใชไปรษณยี
อิเล็คทรอนกิส (E-Mail) ที่แตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุตฐิาน 
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สรุปผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ทางผูวิจัยไดทาํการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยางจํานวน 8 คน โดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามดวยความสมัครใจ  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห ไดดงัตอไปนี ้

 
การวิเคราะหลักษณะการใชสือ่อินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เร่ิมใชส่ืออินเตอรเน็ต ตั้งแตระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงมี
ความสามารถและทักษะในการใชส่ืออินเตอรเน็ตอยูในระดับปานกลางหรือพอใช  แตยังขาดทกัษะ
ความรูดานการใชภาษาอังกฤษ สวนใหญมีเพื่อนแนะนาํในการใชอินเตอรเน็ต และมีประสบการณ
ในการใชอินเตอรเน็ต 2-3 ป และใชส่ืออินเตอรเน็ตทุกวัน  โดยใชระยะเวลากับสื่ออินเตอรเน็ตใน
แตละครั้ง 3-4  ช่ัวโมง และ  5–6 ช่ัวโมงตอคร้ัง ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชอินเตอรเน็ต
มากที่สุด  คือ ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.00 น. และซึ่งใชอินเตอรเน็ตที่บานมากที่สุด  

 
การวิเคราะหรูปแบบการใชชวีิตที่เก่ียวของกับการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมตวัอยางสวนใหญ ใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อคนหาขอมูลในการทํารายงานและ Chat 
ผานสื่ออินเตอรเน็ต ใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อตอบสนองความตองการในดานความบันเทงิและความ
สนุกสนาน โดยกลุมตวัอยางสวนใหญใชเวลากับการเลนเกมสในชวงวนัหยดุเสาร-อาทิตย รองลงมา
คือ โดยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสวนใหญนั้น คิดวาอินเตอรเน็ตสามารถตอบสนองความตองการ
ในดานความเพลิดเพลิน ความสนกุสนานและการไดรับความรูใหมๆ ผลดีของการใชส่ืออินเตอรเน็ต
พบวา ส่ืออินเตอรเน็ตทําใหไดรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็วและทัว่ถึง มีความทนัสมัยและมีความ
หลากหลายของขอมูลขาวสาร  สําหรับผลเสียของการใชส่ืออินเตอรเนต็พบวา การใชส่ืออินเตอรเน็ต
ของกลุมตวัอยางทําใหเกดิพฤติกรรมการเสพติดอินเตอรเนต็ โดยเฉพาะการติดเลนเกมสเกิดการหลอกลวง
ทางสื่ออินเตอรเน็ตและมกีารกออาชญากรรมทางสื่ออินเตอรเนต็ เชน การเจาะระบบขอมูลสวนบคุคล 
เพื่อนาํขอมูลเหลานัน้ไปใชในทางมิชอบ  เปนตน 
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การวิเคราะหลักษณะทางดานสื่ออินเตอรเนต็ท่ีดงึดดูใจใหกลุมตัวอยาง เขาใช  พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา การใชส่ืออินเตอรเน็ตมีความนาสนใจในดาน

ความสามารถในการคนหาขอมูลไดตามความตองการและเปนที่มีความแปลกใหม ทนัสมัย ทําให
ไดเพื่อนใหมจากอินเตอรเนต็และมีเกมสใหมๆ ที่นาสนใจตลอดเวลา นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังได
ใหความสนใจกับการติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ของสื่ออินเตอรเน็ต  เชน การใช Web Cam Wi-Fi 
GPRS  BlueTooth  เปนตน 

 
การวิเคราะหปญหาในการใชสื่ออินเตอรเนต็และปญหาความสมัพนัธทางสงัคมของกลุมตัวยาง  พบวา 

กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมในปจจุบนั ดวย
การแบงเวลาใหถูกตองระหวางกิจกรรมภายในครอบครวักจิกรรมของสังคมหรือกบัการใชส่ืออินเตอรเนต็
ใหเหมาะสมกบัเวลาที่ใช โดยใหความสาํคัญกับคนในครอบครัวและบุคคลอื่นหรือ ดวยการทํา
กิจกรรมรวมกนั และตดิตอส่ือสารกันอยูตลอดเวลา  หากแตมีกลุมตัวอยางเพียงบางสวนที่มี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือคนในครอบครัว เนื่องจากติดเลนเกมสกบั
เพื่อนอยูที่บานหรือไปเลนเกมสที่รานเกมส 

 
การวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  พบวา 

กลุมตวัอยางสวนใหญจะรูสึกด ี ไดรับความเพลดิเพลิน ความบนัเทิง ความสนกุสนาน
และไดรับขอมูลขาวสารตางๆ อีกมากมาย เมื่อไดใชส่ือินเตอรเน็ต แตในขณะเดียวกัน กลุมวยัรุน
บางสวนจะรูสึกวาหากไมไดใชส่ืออินเตอรเน็ตจะรูสึกเฉยๆ เพราะตองทาํกิจกรรมอยางอื่นภายในบาน 
หรือกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเรียนหรือการทํางานอยางอืน่ และกลุมวยัรุนอกีสวนหนึ่ง จะรูสึกวา 
หากไมไดใชส่ืออินเตอรเน็ตแลวจะรูสึกหงดุหงิด ตองการที่จะใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตนเอง 

 
  การแสดงทัศนคติในดานวัฒนธรรมการบริโภคสื่อในสมัยกอนกับวัฒนธรรมการบริโภคส่ือ

ในยุคปจจุบันของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา การบริโภคสื่อในสมัยกอนทําไดยากเนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอรมีราคาแพงทําใหมีคนใชส่ืออินเตอรเน็ตนอย  แตปจจุบันราคาคอมพิวเตอรถูกลงจึงทําใหมี
คนใชส่ืออินเตอรเน็ตมากขึ้น อีกทั้งในดานการติดตั้งสื่ออินเตอรเน็ตในสมัยนี้สามารถติดตั้งไดงายขึ้น
และใชงานงายกวาเดิม จึงทําใหสามารถเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตไดงาย และสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ตก็
มีมากมายทุกหนทุกแหง อาทิเชน รานอินเตอรเน็ต หรือสถาบันการศึกษาตางๆ  
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การวิเคราะหการใชอินเตอรเน็ตผานโทรศพัทมือถือของกลุมตัวอยาง  พบวา    
กลุมตัวอยางสวนใหญใชมือถือยี่หอโนเกยีซ่ึงมีไวสําหรับโทรศัพทคยุกบัเพื่อนฝูง และใช

ถายรูปในบางครั้ง โดยกลุมตวัอยางไมใชโทรศัพทในการเชค็อีเมล หรือ  Chat ผานโทรศัพทมือถือเลย 
เนื่องจากความไมสะดวกในการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ แตกลุมตัวอยางบางสวนมีการใช
โทรศัพทมือถือเพื่อดาวนโหลด เพลง เกมส รูปภาพ  จากเว็บไซตตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ ดวย 

 
ทั้งนี้ กลุมตวัอยางสวนใหญไดแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับประโยชนของโทรศัพทมือถือทีใ่ช 

พบวา การใชโทรศัพทมือถือทําใหสะดวกในการติดตอส่ือสาร สามารถพูดคุยกับเพื่อนฝูงและ
ครอบครัวไดตลอดเวลา เสมือนทําใหอยูใกลชิดกันมากขึน้ 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัเร่ือง รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร    
ในครั้งนี้  พบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมวัยรุนสวนใหญ มีอายุระหวาง 13–21 ป  กําลังศึกษาอยู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงปริญญาตรี  โดยมีรายไดหรือคาใชจายตอเดอืนตั้งแต 2,000 บาท  - 6,000 บาท 
ขึ้นไป  เปนลักษณะของกลุมวัยรุนสมัยใหมที่เติบโตมาทามกลางสื่ออินเตอรเน็ต และใชชีวิตประจําวัน
ผานสื่ออินเตอรเน็ต 

 
สําหรับการศึกษาลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนสวนใหญ พบวา กลุมวยัรุน

มีความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต  1-7 คร้ังตอสัปดาห     และใชระยะเวลาในการเลนอินเตอรเน็ต 1-3 
ช่ัวโมงตอครั้ง ซ่ึงถือวามีการใชเวลากับสื่ออินเตอรเน็ตเปนเวลานานพอสมควร โดยชวงเวลาที่สะดวก 
คือ ชวงเวลา 18.00 น. - 24.00 น.  เนื่องจากชวงเวลาดงักลาวเปนชวงเวลาหลังเลิกเรียนหรือชวงที่
กลับถึงบานแลวจึงเหมาะแกการใชเวลากบัสื่ออินเตอรเน็ต  ซ่ึงในชวงเวลาอื่นๆ เปนชวงเวลาที่กลุม
วัยรุนตองใชเวลาในการศึกษาในหองเรียนตามปกต ิ จึงไมสามารถใชส่ืออินเตอรเน็ตไดอยาง
สะดวก  สวนในดานสถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต พบวา กลุมวยัรุนจะใชส่ืออินเตอรเน็ตที่บาน
มากที่สุด   อาจเปนเพราะบานยังคงเปนสถานที่ที่สะดวกในการใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด กลุมวยัรุน
สามารถใชบริการตางๆ ไดอยางอิสระ ไมตองถูกควบคุม และไมมผูีอ่ืนเขามารวมรับรูกับพฤตกิรรม
ในการใชอินเตอรเน็ตของตนเอง รวมทัง้ยงัไมตองระมัดระวังในเรื่องเวลาที่ใชอีกดวย 
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ดังนั้น  ส่ืออินเตอรเน็ตจึงถือไดวาเปนผลของเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมยั ทีส่งผล
ใหโลกแคบลงดวยเครือขายอนิเตอรเน็ตผานการสื่อสารจากคอมพวิเตอร    เนื่องจากสามารถสื่อสารได
ฉับไว สะดวกในการใชแสดงขอมูลในรูปแบบตวัอักษร ภาพเสียง มีศักยภาพสูงในการเชือ่มโยง
เครือขายถึงกนัหมด 

 
Young (1996) ไดเสนอวา ลักษณะของสื่ออินเตอรเนต็ที่ดึงดูดใจสําหรับผูบริโภคสื่อ

อินเตอรเน็ต ซ่ึงกลาววาอินเตอรเนต็นัน้เปนสื่อที่แพรกระจายไดอยางรวดเร็ว  เพราะมันเปนวิธีที่งาย
และสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความบันเทิงตางๆ  ดวยบรกิารที่หลากหลายของอินเตอรเน็ตนัน้ 
ทําใหอินเตอรเน็ตสามารถเติมเต็มความตองการแกบุคคลได  ทําใหบุคคลใชส่ือนี้เพื่อแสวงหาความ
ตองการและหลบหนีจากความกดดนั หรือปญหาในชวีติจริง  การบรโิภคสื่ออินเตอรเน็ตไมไดเปน
การบริโภคที่ตัวส่ือ  แตเปนการบริโภคที่กิจกรรม  หรือส่ิงที่ไดรับจากสื่ออินเตอรเน็ต ซ่ึง
อินเตอรเน็ตนัน้ก็เปนชองทางใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไดอยางอิสระ  รวมทั้งสามารถเปดชองทาง
ใหบุคคลบริโภคสิ่งตางๆ จากสื่ออินเตอรเน็ต ไดงายขึน้ ไมวาจะเปนการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตใน
ดานการพนันออนไลน  การเลนเกมสคอมพิวเตอร การตดิตอในเรื่องเพศในอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 
ซ่ึงสอดคลองกบัการวจิัยในครั้งนี้ พบวา ส่ืออินเตอรเนต็มีลักษณะทีส่ามารถตอบสนอง

ความตองการในดานตางๆของกลุมวยัรุนได เนือ่งจากสื่ออินเตอรเน็ตมีลักษณะในดานความยดืหยุน
ในเรื่องของเวลาและสถานที ่ การใชส่ืออินเตอรเน็ตโดยไมตองระบุช่ือ  ไมตองเหน็หนาซึ่งกันและกัน 
รวมทัง้เปนการสื่อสารแบบสองทาง ทีส่ามารถปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนเองไดตลอดเวลาและมี
สถานภาพเทาเทียมกัน ซ่ึงทําใหเขาถึงขอมลูขาวสารตางๆไดงาย  อีกทัง้ยังสามารถเขาถึงความตองการ
ทางจติใจไดดวย   
 

สําหรับผลการวิจัย ในดานพฤติกรรมการใชส่ืออินแตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ
ของกลุมวยัรุน พบวา กลุมวยัรุนมกีารตอบสนองความตองการหลายดาน เชน  ความตองการดานเพศ 
ความตองการเขาสูจินตนาการความเพอฝน  ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ความตองการ
เปนสวนหนึ่งของสังคม  ความตองการมปีฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่
กระทําบนสื่ออินเตอรเน็ต อันไดแก การรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ ผานสื่อ
อินเตอรเน็ต  การติดตามขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต  การดูหนังฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ต  และ
การเลนเกมส การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่ออินเตอรเน็ต การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ        
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การสมัครเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การสั่งซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต และการใชไปรษณยี
อิเล็คทรอนิกส (E-Mail)  

 
ซ่ึงสอดคลองกบั ทฤษฏีเกีย่วกับความตองการและการใชส่ืออินเตอรเน็ตตอบสนองความ

ตองการของ John Suler (1997:78) กลาววา ส่ืออินเตอรเน็ตนั้นสามารถตอบสนองความตองการ
ของมนุษยได และชวยเตมิเต็มชดเชยความตองการทีข่าดหายไปของบุคคลในลําดับขั้นตองการได  
เชน การเลนเกมสออนไลน ของกลุมวัยรุนเพื่อตอบสองความตองการความสนุกสนาน ความ
เพลิดเพลิน หรือการใชไปรษณียอิเล็กทรอนกิสเพื่อสงขอความ รูปภาพ และเสียง โดยผานเว็บไซตตางๆ 
เชน Hotmail Yahoo หรือเวบ็ไซตสําหรับเฉพาะกลุมที่มคีวามสนใจเหมือนกัน  เชน  Thaimail.com  
หรือ Chaiyo.com ซ่ึงเปนของคนไทย  โดยรูปแบบบริการที่มีอยูในสื่ออินเตอรเน็ต ดงัที่กลาวนัน้ มี
ลักษณะที่สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเนต็ในสังคมไทย ซ่ึงมีอยูใน
งานวจิยัเลมนี ้
 

จากผลการศกึษาวิจยั พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมวัยรุน พบวา กลุมวัยรุนมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการศกึษา มากกวาการใชส่ืออินเตอรเนต็เพื่อความสนกุสนานเพลิดเพลิน  เนื่องจากกลุม
วัยรุนสวนใหญอยูในวัยเรียนรู จึงคํานึงถึงประโยชนตอการศึกษาของตนเปนสิ่งสําคัญ สําหรับผล
พลอยไดจากการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษานัน้ ก็คือการทํากิจกรรมเพื่อความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรูโดยใช
อินเตอรเน็ตเพือ่สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” (ศักดิ์สิทธิ์ พินิจชยั, 2547:72)  ซ่ึงพบวา กลุมวัยรุนมีการคนควาขอมูลเพื่อไปใช
ในการศึกษาเลาเรียนในระดับมาก รองลงมาจากการเลนเกมสหรือการพดุคนุสนทนาหาเพื่อในอนิเตอรเน็ต 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความมปีระโยชน ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล การรบัรูขอมูลโดยไม
ตองเดินทางไปยังแหลงขอมูลตางๆ  เชน หอสมดุ ศนูยหนังสือ เปนตน ในขณะเดียวกันก็มีความ
ซับซอนในการคนควา ความไมทันสมัยของขอมูลในบางแหลงขอมูลอาจยังปรับปรุงไมทันกบั
สถานการณจรงิ (Update) จึงทําใหกลุมวัยรุนคนควาขอมูลเพื่อการสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดบั
ปานกลาง  
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ดังนั้น กลุมวัยรุนสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ  เพื่อ
แสวงหาขอมลูขาวสาร ขอมูลที่ทันสมัยที่สุด  ซ่ึงเปนความตองการเปดรับขาวสารเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจในสิ่งตางๆ (Cognitive Need) มากกวาการที่จะเลือกใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อความ
บันเทิง ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการทางดานอารมณ จิตใจ และสังคม 
 

สําหรับเหตุผลที่ทําใหการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ  ผานสื่ออินเตอรเน็ต ไมอยูใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่อยูบนอินเตอรเน็ต และวิธีการแสวงหา
ความรูโดยใชส่ืออินเตอรเน็ตที่มีความยุงยากซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนหาขอมูลผานเว็บไซต
ตางๆ ซ่ึงขอมูลที่อยูบนอินเตอรเน็ตมีจํานวนมากและหลากหลายแหลงที่มา จึงทําใหกลุมวัยรุนไม
สามารถจดจําขอมูลที่คนพบจากอินเตอรเน็ตไดมากนกั ซ่ึงหากมีการปรับปรุงจะทําใหเกดิประโยชนตอ
การคนหาขอมูลในเว็บไซตตางๆไดดีขึ้น 
 

รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน พบวา กลุมวัยรุนมกีารใชเวลากับกิจกรรม
ตางๆ (Activities) บนสื่ออินเตอรเน็ต เชน  การชมทีวีออนไลน การฟงเพลงออนไลน การศึกษาหา
ความรูผานอนิเตอรเนต็ การจองตัว๋ชมภาพยนตรผานอินเตอรเน็ต การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศพัทมือถือ 
ไดแก การดาวนโหลดเพลง รูปภาพ เกมส คลิปวิดีโอผานโทรศัพทมือถือ จากเวบ็ไซตตางๆ การ
คนหาขอมูลผานเว็บตางๆ จากมือถือ เช็คอีเมลผานโทรศัพทมือถือ การ Chat ผานโทรศัพทมือถือ 
เปนตน โดยการใหความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว  (Interests) เชน การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพือ่
สันทนาการ เพื่อการทํางาน เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ  เปนตน  

 
นอกจากนี้ ในสวนของการแสดงความคิดเห็น (Opinions) ในดานการไดใชส่ืออินเตอรเน็ต

หรือไมไดใชส่ืออินเตอรเน็ตนั้น กลุมวัยรุนสวนใหญใหความคิดเหน็วา การไดใชส่ืออินเตอรเน็ตทํา
ใหดูเปนคนทีท่ันสมยั ทนัตอเหตุการณตางๆ ไดรับความรูมากขึ้น และกลุมวยัรุนบางสวนไดใหความ
คิดเห็นในสวนของ การไมไดใชอินเตอรเนต็ ซ่ึงพบวา วยัรุนบางคนอาจเกิดอาการหงุดหงดิ รูสึกเบื่อ 
เกดิความหงา หรือขาดอะไรไปบางอยางในชีวติ แตในทางเดยีวหากวยัรุนไดใชอินเตอรเนต็แลวกจ็ะ
รูสึกวาไดรับความรูเพิม่ขึ้น สะดวกสบาย  เกดิความรวดเรว็ในการทํางานและตดิตอส่ือสารกับผูอ่ืน 
ตลอดจนไดพบเพื่อนใหมๆ ในอนิเตอรเนต็ดวยการสนทนา Chat โตตอบกัน  
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ซ่ึงสอดคลองกับ Joseph T. Plummer (1974:369-370) ที่ไดนําตวัแปรในกรอบของ AIO 
มาประยุกตใชในการศึกษาเรือ่งบทบาทของสื่ออินเตอรเน็ตที่มีตอผูใชอินเตอรเน็ตในครั้งนี้ จะทํา
ใหทราบวาผูใชอินเตอรเน็ตไดทํากิจกรรมใดบางในชีวิตประจําวนั ทํามากนอยแคไหน ยอมสะทอน
ถึงวาผูบริโภคไดรับเอาสื่ออินเตอรเน็ตเขามาในชีวติประจําวันของเขาในดานตางๆ ซ่ึงบทบาทของ
อินเตอรเน็ตจะมากหรือนอยนั้นก็ขึ้นอยูกบัผูใชวาทํากจิกรรมนั้นๆ มากนอยเพียงไร จากการ
วิเคราะหตัวแปรของ AIO ในหวัขอกิจกรรม (Activities) เทานั้น การนําเพียงตวัแปรยอยชุดนี้มาก
ศึกษา เพราะตองการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยางชัดแจง เปนผลมากจากความคิดเห็น
และการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเทานั้น ไมตองการใหมีเรือ่งความรูสึกเขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงจะมาจาก
ตัวแปรกลุมความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)  

 
จากการวิจยัพบวา กลุมวัยรุนมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อศึกษาหาความรูอยูในระดบัมาก

ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับพฤตกิรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการในดานการคนหา
ขอมูลผานเว็บไซตตางๆ สะทอนใหเหน็วา กลุมวัยรุนก็ยังตองการคนหาขอมูลเพื่อใชในการศกึษา
เลาเรียนมากกวาการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อความบันเทิง โดยกิจกรรมที่กระทํามากที่สุดรองลงมาคือ 
การชมทีวีออนไลน มีสาเหตุมาจากการพฒันาเทคโนโลยีในดานสื่อตางๆ ที่ทําใหเกดิการรวมตวักนั
ของสื่อ เรียกวา “การหลอมรวมสื่อ” ดังนั้น ส่ืออินเตอรเน็ตในยุคปจจุบันนี้ จึงเปนเสมือนตัวแทน
ของสื่อทุกประเภท ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ หรือโทรศัพท ซ่ึงกลุมวัยรุนนัน้
สามารถเลือกกระทํากจิกรรมตางๆ ในการใชส่ืออินเตอรเน็ตไดอยางไมมีขีดจํากัด  

 
ดวยเหตุนี้เอง รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 

จึงมีรูปแบบของกจิกรรมตางๆ ที่กระทําในอินเตอรเนต็ เชน การเลนเกมส การวมแสดงความคดิเห็น 
การพดูคยุสนทนาหาเพื่อในอนิเตอรเน็ต การเปนสมาชกิในเว็บไซตตาง  ๆ การใชไปรษณียอิเลกทรอนกิส  
การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต การติดตามขาวสาร ตลอดจนการสืบคนหาขอมูลตางตางๆ เพื่อใช
ในการเรยีน กิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนเหตุผลที่ทําใหกลุมวยัรุนเกดิความสนใจเขาใชบริการ
อินเตอรเน็ต ดวยความคิดเหน็ที่แตกตางกนั  ซ่ึงแตละคนนั้นอาจใชอินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความ
ตองการในดานการเรียนรู เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  หรือเพื่อใหตนเองเปนทนัสมัย สามารถ
ใชเทคโนโลยใีหมอยางสื่ออินเตอรเน็ตได โดยเทคโนโลยีอันทันสมัยของอินเตอรเน็ตนี้ก็ไดรับการ
ตอบสนองจากทุกคนทัว่ทุกมุมโลก  
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ดังนั้นจึงถือไดวา กิจกรรมตาง  ๆบนอินเตอรเน็ตเปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ต
ของกลุมวัยรุนในยุคสมัยนี้ โดยอาจกอใหเกิดการบริโภควัฒธรรมทางวัตถุดวยการใชคอมพิวเตอร 
ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิตประจาํวันที่จะตองมกีารติดตอส่ือสารคนหาขอมูล ตลอดจนการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อสรางความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตผานสือ่อินเตอรเน็ตของวัยรุน
ตอไปในอนาคต 
 
5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาที่พบวา รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการดวยการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 
เพื่อใชในการศึกษาเลาเรียน มากกวาที่ใชเวลาไปกับการแสวงหาความเพลิดเพลิน ความบันเทิง และ
ความสนุกสนาน  ผูวิจยัจึงมขีอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัยครั้งนี้ คือ 
 

5.3.1  จากงานวิจัยแสดงใหเหน็วา ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต และสถานที่ในการใชอินเตอรเน็ต นัน้ 
สะทอนใหเหน็ถึงรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน ดังนัน้ ทางสถาบันการศึกษาตางๆ 
จึงควรสงเสริมใหมีจดุใหบริการอินเตอรเน็ตในแตละสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการในการ
คนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ ของกลุมวัยรุน 

 
5.3.2  จากงานวิจัยแสดงใหเหน็วา      พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความ

ตองการของกลุมวัยรุน นั้น พบวา  กลุมวัยรุนมีความตองการที่หลากหลาย ดังนัน้ กิจกรรมบน
อินเตอรเน็ตในเว็บไซตตางๆ ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะกับกลุมผูใชในแตละวยั ทั้งนี้ เนื่องจาก
รูปแบบของเวบ็ไซตตางๆ ในปจจุบันมีความลอแหลมมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิง่การแสดงออก
ในดานเพศ เพือ่ยั่วยุอารมณทางเพศใหแกเยาวชนที่เขาชมเว็บไซตนัน้สนใจ  ซ่ึงอาจขอความรวมมือ
จากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อออกกฎในการจัดทําเว็บไซตตางๆ ใหเหมาะสมตอไป 

 
5.3.3  การศึกษาถึง รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น 

พบวา กลุมวัยรุนมีการใชส่ืออ่ืน  ๆ เชน การใชโทรศัพทมือถือสําหรับเชื่อมตออินเตอรเน็ต  เพื่อดาวน
โหลดเกมส รูปภาพ และเพลงตางๆ ผานมือถือ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กลุมวัยรุนสมัยนี้ใชส่ืออินเตอรเน็ต 
เพื่อความบันเทิง ความเพลิดเพลิน โดยผานเครื่องมือส่ือสารอยางอื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอรที่
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จะตองใชเชื่อมตออินเตอรเนต็  นอกจากนีก้ลุมวัยรุนยังใหความสนใจกบัการชมทีวีออนไลน ฟงเพลง
ออนไลนผานสื่ออินเตอรเน็ต  ซ่ึงอาจทําใหเกิดการหางเหนิจากครอบครัวและบุคคลอื่นรอบขาง 
ดังนั้น ทางผูปกครอง ควรใหความสนใจแกบุตรหลาน ดวยการสงเสริมและแนะนําใหกลุมวันรุน
ทํากิจกรรมอยางอื่นบาง เชน การออกกําลังกาย การไปสังสรรคครอบครัว  หรือการสงเสริมใหทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป 
 
5.4  ขอจํากัดในการวิจัย 

5.4.1  จากการเก็บขอมูลผานเว็บไซตออนไลนบนเครือขายอินเตอรเน็ต มกีารเขียนขอความ
เชิญชวนใหผูเลนอินเตอรเน็ตเขาไปฝากชื่อ อีเมล และเบอรโทรศัพท เพื่อติดตอสงแบบสอบถามกลับไป
ใหผูทีจ่ะเขาตอบแบบสอบถามและสงกลับมาใหผูวจิัย โดยประกาศไวตามกระดานขาวของเวบ็ไซตที่
มีผูเขามาชมมากที่สุด ไดแก www.sanook.com  www.kapook.com  www.pantip.com  www.hotmail.com   
www.hunsa.com   เปนตนนัน้ พบวา กลุมวัยรุนไมไดใหความสนใจ สําหรับการเขาตอบแบบสอบถาม
ผานทางสื่ออินเตอรเน็ต  แมวาจะมกีารกําหนดใหมกีารแจกรางวัลตอบแทน เชน ช่ัวโมงอินเตอรเน็ต, 
เสื้อยืด, สมุดโนต และปากกา เปนตน เพื่อดึงดูดใจแกกลุมวัยรุนทีจ่ะเขามาตอบแบบสอบถามแลวก็
ตาม ดังนั้น ในงานวจิัยนี้จึงมีขอจํากัดจากกลุมตัวอยาง  สาเหตุอันเนื่องมาจากความสนใจที่แตกตาง
กันของกลุมวยัรุน โดยจากผลการสํารวจพบวา กลุมวยัรุนใหความสนใจในการรวมแสดงความคดิ
อยูในระดับปานกลาง  แตสําหรับการตอบแบบสอบถามซึ่งมีขอความหลายสวน จึงทําใหกลุม
ตัวอยางไมอยากสนใจเขาตอบแบบสอบถาม  อีกทั้งความไมนาเชื่อถือในการแจกของรางวัล 
เนื่องจากผูวิจยัไดกาํหนดใหผูตอบแบบสอบถามเขารับของรางวัลดวยตนเอง เพื่อยนืยนัสถานะภาพ
ของกลุมตวัอยางที่ตอบแบบสอบถามวาเปนกลุมวยัรุนจรงิ ตามที่ไดตั้งขอบเขตการวิจยัไว 

 
5.4.2  ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม   อาจมีการบดิเบือนความเปนจริงได เนื่องจาก

กลุมผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมวยัรุนทีม่ีอายุตั้งแต 13 – 21 ป   ซ่ึงเปนวยัที่ชอบความสนุกสนาน
เพลิดเพลินมากกวาการคนควาหาความรูเพือ่การศึกษา โดยในสภาพความเปนจริงในสังคมจะเหน็
ไดวากลุมวัยรุนนิยมการเลนเกมส, การพูดคุยสนทนาผานสื่อทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะทาง MSN 
Yahoo หรือวาเว็บไซตอ่ืน  ๆ  แมวาผลสรุปที่ไดออกมานั้นจะพบวา กลุมวัยรุนมีการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการคนควาหาความรูทางการศึกษา    มากกวาการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อความสนุกสนาน   เพลิดเพลิน
ก็ตาม ซ่ึงเปนขอจํากัดดานหนึ่งในการเกบ็ขอมูลจากแบบสอบถาม 
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5.4.3  ส่ืออินเตอรเน็ตเปนสื่อใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว ตามกระแสยุคโลกาภิวัฒน
ที่มีการหลอมรวมสื่อทุกอยางเขามาไวในสือ่เดียวกัน จึงทําใหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลงานวิจัย
เร่ือง รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  อาจไมทันกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา ซ่ึงจะเหน็ไดจากจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตที่มอัีตราสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป  
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงมขีอกําจัดในเรื่องของขอมูลดานสื่ออินเตอรเน็ตที่อาจไมทนัสมัย หรือทนั
ตอเหตุการณทีเ่กิดขึ้นในแตละชวงเวลา เนื่องจากการติดตอส่ือสารรวดเร็วเกินกวาจะตามไดทัน  
 
5.5  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

5.5.1  ควรมกีารศึกษาเชงิลึกในสวนของวัฒนธรรมการบริโภคส่ืออินเตอรเนต็ของกลุมระดับอุดม  
ศึกษาชั้นตางๆ ที่มีอยูทั้งของรัฐและเอกชน  รวมทั้งศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการ
ดานศึกษาในระดับตางๆทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นของอุดมศึกษาชั้น
ตางๆที่อาจจะมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตในระดับอุดมศึกษา
ในอนาคต 

5.5.2  ควรศึกษารูปแบบการดําเนินชวีิตผานสื่ออินเตอรเน็ตในกลุมตางๆ  เชน กลุมคนวัย
ทํางาน กลุมองคกรหรือชุมชนตางๆ กลุมผูสูงอายุ  ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และอาจจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชประโยชนของสื่ออินเตอรเน็ตใหมากขึ้น 

 
5.5.3  ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมตาง  ๆ   เชน กลุมวัยรุน  

กลุมผูสูงอายุ กลุมผูหญิง  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแนะนําลดชองวางในการเขาถึงอินเตอรเน็ต 
 

5.5.4  ในงานวิจัยตอไปควรมีการศึกษา   ถึงความพึงพอใจตอการใชบริการอินเตอรเน็ต
ระหวางประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับประชากรในตางจังหวัด  วามีปจจยัใดที่ทําใหเขาพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจตอการใชบริการอินเตอรเน็ต 

 
5.5.5  ควรศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรู  โดยใชอินเตอรเน็ตเพื่อสนับสนุน

การเรียนของนักเรียนในโรงเรียนคนหูหนวก เพื่อสงเสริมทักษะในการเรียนรูใหแกเยาวชนทีด่อย
โอกาศทางการศึกษา 
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5.5.6  ควรมีการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและปญหาตางๆ ใน
แงการสงเสริมเพื่อใหเกิดการเรียนการสอน ตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ เปนตน  

 
5.5.7  ควรเนนในเรื่องการเรยีนรูผานสื่ออินเตอรเนต็    ซ่ึงในปจจุบนัคอมพวิเตอรมีราคา

ถูกลง  ทางสถานบันการศกึษาควรสงเสริมใหนักเรียน นักศกึษา มโีอกาสใชส่ืออินเตอรเน็ตใชที่
บานใหมากขึน้ ดวยการใหนักเรียน นักศกึษามีโอกาสซื้อคอมพิวเตอรในราคาถูกและสามารถผอน
ชําระกับทางสถาบันได ซ่ึงปจจุบันก็มีสถาบันการศึกษาหลายแหงเปดโอกาสนักศึกษาเรียนรูผานสื่อ
อินเตอรเน็ต ซ่ึงจะกอใหเกิดการติดตอส่ือสารแบบ E- Learning 
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บรรณานุกรม 
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แบบสอบถาม 

 
                        เลขที่แบบสอบถาม.................... 

 
เร่ือง          รูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบในการศึกษา และทําวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโทของนักศกึษาภาควิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลัย
ธุรกิจบณัฑติย ผูจัดทําขอความกรณุาทานผูตอบทกุทานตอบแบบสอบถามนี้ทกุขอ โดยใส
เครื่องหมาย ( / ) ในขอทีต่รงกบัตวัทานมากที่สุด และตอบคําถามลงในชองวางเพือ่ให
วิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ ขอมูลของทานจะถกูเก็บเปนความลบัเพื่อใชในการวิจยันี้
เทานัน้ ซ่ึงแบบสอบถามฉบบันีแ้บงออกเปน  4  สวน ดงันี้ 

 
สวนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา รายไดหรือคาใชจายตอเดือน จํานวน  4 ขอ 
สวนที่ 2    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  ไดแก ความถี่

ในการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต ประสบการณในการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ต ชวงเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต สถานที่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต
จํานวน 5  ขอ  

สวนที่ 3    เปนแบบสอบถามเกีย่วกับ     พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ
ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก การรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสาร
ตางๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต การติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต การดูหนัง ฟงเพลงผาน
อินเตอรเน็ต การเลนเกมสผานสื่ออินเตอรเน็ต การพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่อ
อินเตอรเน็ต  การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ การเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ การ
ส่ังซ้ือสินคาผานสื่ออินเตอรเน็ต การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-Mail) จํานวน 9  ขอ 

สวนที่ 4   เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัรูปแบบการใชส่ืออินเตอรเนต็ของกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ไดแก   การชมทีวีออนไลน ฟงเพลงออนไลนผานสื่ออินเตอรเน็ต การศึกษาหาความรูผานสื่อ
อินเตอรเน็ต จองตั๋วชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตผาน
โทรศัพทมอืถือ    จํานวน 4    ขอ 
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สวนที่ 1  คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
1.1  เพศ 
 (  ) ชาย    (  ) หญิง 
1.2  อายุ 
 (  )  13 – 15 ป   (  )  16– 18 ป  
 (  )  19 – 21 ป 
1.3  ระดับการศึกษา 
             (  )  มธัยมศึกษาตอนตน   (  )  มัธยมศกึษาตอนปลาย  

(  ) ปวช.    (  ) ปวส.    
(  ) ปริญญาตรี 

1.4  รายไดหรือคาใชจายตอเดือน 
(  )  ต่ํากวา  2,000 บาท   (  )  2,001 – 3,000 บาท 
(  ) 3,001 – 4,000 บาท   (  )  4,001 – 5,000 บาท 
(  ) 5,001 – 6,000 บาท   (  )  6,000 บาทขึ้นไป 

ตอนที่ 2  ลักษณะการใชสื่ออินเตอรเน็ต 
2.1  ทานใชส่ืออินเตอรเน็ตประมาณกี่คร้ังตอสัปดาห 

(  )  1 – 7 ครั้งตอสัปดาห   (  )  8 – 14 ครั้งตอสัปดาห 
(  )  15 – 21 ครั้งตอสัปดาห   (  )  มากกวา 22 คร้ังตอสัปดาห 

2.2  ทานใชส่ืออินเตอรเน็ตประมาณกี่ช่ัวโมงตอคร้ัง 
(  )  1 – 3 ช่ัวโมงตอครั้ง   (  )  4 – 6 ช่ัวโมงตอครั้ง 
(  )  7 – 9 ช่ัวโมงตอครั้ง   (  )  มากกวา 10 ช่ัวโมงตอครั้ง 

2.3 ประสบการณในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
(  )  นอยกวา 1 ป   (  )  1 -  2  ป 
(  )  3 -  4  ป    (  )  มากกวา 4 ป 

2.4  ชวงเวลาที่ใชส่ืออินเตอรเน็ตในแตละวัน 
             (  )  06.01 –12.00 น.   (  )  12.01 –18.00 น.  

(  )  18.01 –24.00 น.   (  )  00.01 –06.00 น. 
2.5  ทานใชส่ืออินเตอรเน็ตจากสถานที่ใดมากที่สุด 

(   )  บาน           (   )  สถานศึกษา                  (   )  สถานที่ใหบริการอินเตอรเน็ต 
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สวนที่ 3  พฤตกิรรมการใชสื่ออินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ 

ความตองการในการใชสื่ออินเตอรเน็ต มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.  รวมแสดงความคิดเหน็ในกลุมขาวสารตางๆ      
2.  ติดตามขาวสารผานอินเตอรเน็ต      
3.  ดูหนัง ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต      
4.  เลนเกมส       
5.  พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานอินเตอรเน็ต      
6.  คนหาขอมลูผานเว็บไซตตางๆ      
7. เปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ      
8. ส่ังซ้ือสินคาทางอินเตอรเนต็      
9. การใชไปรษณยีอิเล็คทรอนิกส (E-Mail)      
 
ตอนที่ 4    รูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยุรนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมในการใชสื่ออินเตอรเนต มาก    
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย    
ท่ีสุด 

1. ชมทีวีหรือฟงเพลงออนไลนผานสื่ออินเตอรเน็ต           

2.  ศึกษาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ต           

3. จองตั๋วชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต           

4. รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ           

4.1 ดาวนโหลดเพลงจากเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือ           

4.2  ดาวนโหลดรูปภาพจากเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือ           

4.3 ดาวนโหลดเกมสจากเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือ           

4.4 ดาวนโหลดคลิปวิดีโอจากเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือ           

4.5 การคนหาขอมูลจากเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือ           

4.6 เช็คอีเมลผานโทรศัพทมือถือ           

4.7 การ Chat  ผานโทรศัพทมือถือ           

8. ทานรูสึกอยางไรเมื่อไดใชอินเตอรเน็ต............................................................................................ 
9. ทานรูสึกอยางไรเมื่อไมไดใชอินเตอรเนต็....................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ 
รูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
1.  คําถามเกี่ยวกับลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  
      -  คุณเลนอินเตอรเน็ตตัง้แตเมื่อใด 
      -  ความสามารถและทักษะในการใชอินเตอรเน็ต 
      -  ใครแนะนําใหคณุใชอินเตอรเน็ต 
      -  คุณเรียนรูการใชอินเตอรเน็ตจากใคร  
      -  ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ตนานกี่ป   
      -  ความถี่ในการใชงานตอวัน 
      -  ระยะเวลาใชงานแตละครั้ง 
      -  ชวงเวลาที่ใช   
      -  สถานที่ในการใช  
 
2.  คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวิตที่เกีย่วของกับการใชส่ืออินเตอรเน็ต  
      -  คุณใชงานอินเตอรเน็ตเพื่อทํากิจกรรมใดบาง 
      -  คุณบริโภคอินเตอรเนต็เพื่อตอบสนองความตองการในดานใด 
      -  คุณเคยใชเวลาสวนใหญกับการใชส่ืออินเตอรเน็ตหรือไม อยางไร 
      -  คุณคิดวาอินเตอรเน็ตไมสามารถตอบสนองความตองการของทานในดานใด 
      -  คุณคิดวาการใชอินเตอรทําใหเกดิผลดีและผลเสียดานใดบาง 
 
3.  ลักษณะทางดานสื่ออินเทอรเน็ตทีด่ึงดดูใจใหกลุมตัวอยางเขาใช 
      -  ส่ืออินเตอรเน็ตมีความนาสนใจอยางไร 
      -  คุณเคยตดิตามเทคโนโลยีใหมๆ ของสื่ออินเตอรเน็ต หรือไม อยางไร 
      -  คุณคิดวาคุณมีขอจํากดัในการใชส่ืออินเตอรเน็ตหรือไม อยางไร 
 
4.  คําถามเกี่ยวกับปญหาในการใชส่ืออินเตอรเน็ตและปญหาความสัมพันธทางสังคมของกลุมวัยรุน
ที่ใชอินเตอรเน็ต  
      -  คุณมีความลําบากในการปรับตัวใหอยูในสังคมหรอืไมอยางไร 
      -  คุณมีเคยปญหาในการใชส่ืออินเตอรเน็ตหรือไมอยางไร 
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      -  คุณมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความสมัพันธกับบุคคลอื่นหรือคนในครอบครัวหรือไมอยางไร 
       -  คุณมีความลําบากใจในการติดตอ พบปะกับบุคคลอื่นเพื่อการศึกษา การทํางานหรือไม อยางไร 
      -  คุณเคยรูสึกวาขาดความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัวหรือไม อยางไร 
      -  คุณเคยรูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครอบครัวหรือไม อยางไร 
      -  คุณเคยรูสึกวาตนเองไมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมหรือไม  
 
5.  คําถามเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการใชอินเตอรเน็ต  
     -  คุณรูสึกอยางไรเมื่อไดใชอินเตอรเนต็ 
     -  คุณรูสึกอยางไรเมื่อไมไดใชอินเตอรเน็ต 
     -  คุณคิดวาการใชส่ืออินเตอรเน็ต ทําใหเกิดรูปแบบการดําเนินชวีิตของตนเองใหมหรือไม อยางไร 
     -  คุณคิดวาวัฒนธรรมการบริโภคสื่อในสมัยกอน กบัปจจุบัน แตกตางกันอยางไร 
     -  คุณคิดวาแนวโนมการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตตอไปในอนาคตจะเปนอยางไร 
 
6.  คําถามเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตผานระบบมือถือ 
     -  คุณใชมือถือรุนอะไร 
     -  คุณเคยใช Application ตางๆ ในมือถือมากนอยแคไหน  
     -  คุณเคยเชค็อีเมลผานมือถือหรือไม อยางไหร 
     -  คุณเคยดาวนโหลด เพลง เกมส รูปภาพ  คลิปวิดีโอ จากเว็บไซตตางๆ ผานมือถือหรือไม 
     -  คุณคิดวาคุณไดประโยชนเพียงพอจากมือถือที่คุณใชอยูหรือไม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวนุชรีรัตน ขวัญคํา 
วัน เดือน ปเดอืน 5  เมษายน พ.ศ. 2521 
สถานที่เกิด  จังหวดัเพชรบรูณ 
ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย พ.ศ. 2542 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย พ.ศ.2550 
  นิเทศสาสตรมหาบัณฑติ (นิเทศศาสตรสารสนเทศ) 
ตําแหนงงาน เจาหนาที่ประจําฝายบริหารอาคาร 
  บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล แมนเนจเมนท จํากัด 
  พ.ศ. 2542 – 2544 

เจาหนาที่ประจําแผนกบรกิารลูกคาสัมพันธ 
  บริษัท พันธไมตรี  จํากัด 
  พ.ศ. 25424 2546 
  เจาหนาที่ประจําแผนกกองขายตางจังหวัด 
  บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากดั 
  พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน      
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