
พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตของนักศึกษา           
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบุรี  

ศุภกจิ เฉลมิกติตชัิย มณัฑนา เหมชะญาต ิและศราวุธ อยู่เกษม 

วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

• อนิเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้ บันเทงิ และแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน  

• กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อายุ 15-24 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มทีก่ าลงั
อยู่ในวยันักเรียน/นักศึกษา  

• ยงัไม่มกีารศึกษาวจิัยเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้
อนิเตอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาล 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
• เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตของนักศึกษา 
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
• กลุ่มตวัอย่าง คอืนักศึกษาวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี ในปีการศึกษา 2555 ทีไ่ด้จากการสุ่มอย่างง่าย 
และมคีวามสมคัรใจในการให้ข้อมูล จ านวน 481 คน จาก
จ านวน ทั้งหมด 600 คน  
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วธีิด าเนินการวจิัย (ต่อ) 
เคร่ืองมอืวจิัย 
เคร่ืองมือวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต
ของนักศึกษาฯ ทีค่ณะผู้วจิยัสร้างขึน้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะการใช้และ
เวลาในการใช้เพือ่วตัถุประสงค์ต่างๆของการใช้อนิเตอร์เน็ต  และ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็น 
rating scale 5 ระดบั โดยมีค่า Cronbach’ s alpha  เท่ากบั 0.90  
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วธีิด าเนินการวจิัย (ต่อ) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
• เกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 

• เกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาทุกช้ันปีทีพ่กัอยู่ในหอพกัของวทิยาลยัซ่ึง
ให้บริการสัญญาณอนิเตอร์ตามจุดต่างๆและในหอพกันักศึกษา 

• หัวหน้างานเทคโนฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัการวจิยัและ
การลงนามยนิยอมให้ข้อมูล เพือ่พทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวจิัย 
การวจิัยคร้ังนีส้รุปผลได้ดงันี ้
1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ส่วนตวั คอื คอมพวิเตอร์โน้ตบุก 
และโทรศัพท์มือถอืเพือ่เข้าใช้อนิเตอร์เน็ต โดยใช้ในห้องนอน 
ในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. มากทีสุ่ด  ในช่วงวนัราชการ 
นักศึกษาใช้อนิเตอร์เน็ต เฉลีย่วนัละประมาณ  3:25 ช่ัวโมง 
ในขณะทีใ่ช้เพิม่ขึน้ เป็น 4:50 ช่ัวโมง ในช่วงวนัหยุดราชการ  
นักศึกษาใช้ระบบอนิเตอร์เน็ตของวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่  และ
นักศึกษาจ านวนประมาณคร่ึงหนึ่งมีอนิเตอร์เน็ตใช้ทีบ้่าน 
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ผลการวจิัย (ต่อ) 
2. ลกัษณะการใช้และระยะเวลาทีใ่ช้อนิเตอร์เน็ต  

ตารางที ่1 ลกัษณะการใช้และระยะเวลาที่ใช้อนิเตอร์เน็ตโดยเฉลีย่ต่อวันของ
นักศึกษาพยาบาล (n = 481) 

ล าดบั ลกัษณะการใช้อนิเตอร์เน็ต ระยะเวลา/วนั 

1 เข้าสังคมออนไลน์    2:14 ช่ัวโมง   

2 ประกอบการเรียน   2:06 ช่ัวโมง     

3 ความบันเทงิ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง   1:53 ช่ัวโมง   

4 ดาวโหลดหนัง เพลง และอืน่ๆ   1:03 ช่ัวโมง    

5 เล่นเกมออนไลน์ (รวมถึงเกมในส่ือสังคมออนไลน์)     54 นาท ี

6 การส่ังช้ือสินค้า    18 นาท ี
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ผลการวจิัย (ต่อ) 

   

3. พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาล 
  3.1 พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่การศึกษา 
ตารางที่ 2  พฤติกรรมและร้อยละของนักศึกษาที่ใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่
การศึกษาเป็นประจ าหรือบ่อยคร้ัง (n = 481) 

ล าดบั พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่การศึกษา ปฏิบัติประจ า/ 
บ่อยคร้ัง (%) 

1 ใช้เพือ่การสืบค้นข้อมูลส าหรับการเรียน 78.9 

2 ใช้เพือ่การตดิตามข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวนั   64.7 

3 ใช้ในการสืบค้นเพือ่การเรียนมากกว่าใช้เพือ่วัตถุประสงค์อืน่ 43.7 

4 ใช้ติดต่อส่ือสาร หรือส่งงานกบัอาจารย์ 33.1 
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ผลการวจิัย (ต่อ) 
3.2 พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่การเข้าสังคมออนไลน์  

ตารางที ่3  พฤติกรรมและร้อยละของนักศึกษาที่ใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่เข้าสังคมออนไลน์ 
เป็นประจ าหรือบ่อยคร้ัง (n = 481)   

ล ำดบั พฤติกรรมกำรใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่เข้ำสังคมออนไลน์ ปฏิบตัิประจ ำ /
บ่อยคร้ัง (%) 

1 ใช้เพือ่เข้ำร่วมในกลุ่มสังคมออนไลน์ 30.9 

2 น ำภำพ หรือข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือบุคคลอืน่ขึน้บนอนิเตอร์เน็ต 22.5 

3 ใช้สังคมออนไลน์เพือ่แสดงควำมเป็น    ผู้ทนัสมยั 20.7 

4 ใช้สังคมออนไลน์เพือ่หำเพือ่นคุย เมือ่รู้สึกเหงำหรือเบือ่ 19.0 

5 มกีำรเปิดเผยตนเองทำงสังคมออนไลน์    18.3 

6 ใช้สังคมออนไลน์เพือ่ท ำควำมรู้จักกบัเพือ่นใหม่ 17.5 
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ผลการวจิัย (ต่อ) 
3.3 พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ ในการใช้อนิเตอร์เน็ตของนักศึกษา  

ตารางที่ 4  พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ในการใช้อนิเตอร์เน็ต และร้อยละของ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเป็นประจ าหรือบ่อยคร้ัง (n = 481)   

 ล ำดบั พฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ในกำรใช้อนิเตอร์เน็ต ปฏิบตัิประจ ำ 
/บ่อยคร้ัง 
(%) 

1 ใช้อนิเตอร์เน็ตนำนกว่ำทีต่ั้งใจเอำไว้ 58.6 

2 เมื่อใช้อนิเตอร์เน็ตไม่ได้ รู้สึกอำรมณ์เสีย หงุดหงดิ 51.2 

3 เปิดอนิเตอร์เน็ตไว้ระหว่ำงทีท่ ำกจิกรรมอืน่ๆ 37.1 

4 ใช้อนิเตอร์เน็ตในกำรระบำยอำรมณ์ เช่น หงุดหงดิ หรือโกรธ 19.8 
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ผลการวจิัย (ต่อ) 
3.3 พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ ในการใช้อนิเตอร์เน็ตของนักศึกษา (ต่อ) 

ตารางที ่4  พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ในการใช้อนิเตอร์เน็ต และร้อยละของ    
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเป็นประจ าหรือบ่อยคร้ัง (n = 481)  (ต่อ) 

ล าดบั พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ในการใช้อนิเตอร์เน็ต ปฏิบตัิประจ า /
บ่อยคร้ัง (%) 

5 มีความจดจ่อในการสนทนาทางอนิเตอร์เน็ต  12.8 

6 ใช้อนิเตอร์เน็ต หลงัเทีย่งคนืเพือ่การติดต่อส่ือสารและความบันเทิง 12.7 

7 คอยการโต้ตอบออนไลน์ท าให้ขาดสมาธิในการเรียน 10.7 

8 ยงัคงใช้อนิเตอร์เน็ตแม้ว่าถึงเวลาทีต้่องรับประทานอาหาร 9.5 
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สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
มี 3 ประเดน็หลกั ดงันี ้

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสะดวกและมีอสิระในการเข้าใช้
อนิเตอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ส่วนตวั เช่น คอมพวิเตอร์โน้ตบุกและ
โทรศัพท์มือถอื และใช้ในสถานที่ส่วนตัว คอื ห้องนอน ในช่วง
เวลากลางคนื สอดคล้องกบัผลการศึกษาวจิยัเกีย่วกบัพฤติกรรม
การใช้อนิเตอร์ของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปกร วทิยาเขต
พระราชวงัสนมจนัทร์ โดย สุนิสา มาณพ ทีพ่บว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการใช้อนิเตอร์เน็ตในช่วงกลางคนื เพือ่ทั้งด้านการศึกษา
และด้านบันเทงิ  
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สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
2.    นักศึกษาใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่ความบันเทิงมากกว่าการศึกษา  

และมีพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์อย่างเปิดเผยตนเอง  
จากสถิตเิกีย่วกบัการใช้อนิเตอร์เน็ตของไทย มีการรายงานว่า 
ผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตของไทยใช้ในหมวดบนัเทงิมากทีสุ่ด คดิเป็น
ร้อยละ 37.5 ในขณะทีใ่ช้เพือ่การศึกษาร้อยละ 2.12  
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สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
3.     นักศึกษาใช้เวลากบัอนิเตอร์เน็ตโดยเฉลีย่วนัละ 3 - 5 ช่ัวโมง 

โดยนักศึกษาบางส่วนใช้มากกว่าวนัละ 5 ช่ัวโมง และนักศึกษา
มีพฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ในการใช้อนิเตอร์เน็ต ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบกบัการเรียนและสุขภาพ รายงานวจิยัหลายเร่ืองใน
ต่างประเทศ พบว่าการใช้อนิเตอร์เน็ตเป็นเวลาตั้งแต่ 4-5 
ช่ัวโมงต่อวนัขึน้ไป ถือว่าใช้อนิเตอร์เน็ตนานเกนิไปและมี
ผลเสียต่อสุขภาพ  
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การน าผลการวจิัยไปใช้ 
1. วทิยาลยัพยาบาลฯ น าผลการวจิยัคร้ังนีไ้ปวางแผนจดัการ การ

ให้บริการอนิเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษา เพือ่สนับสนุนการเรียน
การสอนและลดการใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่ความบันเทิง  

2. วทิยาลยัพยาบาลฯ น าผลการวจิยัคร้ังนีไ้ปเป็นข้อมูลเบือ้งต้น
ส าหรับการศึกษาเกีย่วกบัพฤติกรรมการติดอนิเตอร์เน็ตของ
นักศึกษา เพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหานีไ้ม่ให้เพิม่ความ
รุนแรงหรือขยายวงกว้างออกไปจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และการเรียนของนักศึกษา 
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