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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบพฤติกรรม การใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับ        
ชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) เปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ าแนกตาม 
เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
การทดสอบท ีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและ            
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน              
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน  
 4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
 5. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยรวมแตกต่างกัน           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี คณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีปัญหาการ
ใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 The research aimed 1) to study the internet behavior of undergraduate 
students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2) to compare the internet 
behavior of undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
according to gender, level of education, faculty, and learning achievement, 3) to 
study the level of internet problems of undergraduate students at Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University, and 4) to compare the level of internet problems of 
undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University according to 
gender, level of education, faculty, and learning achievement. The sample used in 
this study included 400 students who studied in level 1-4 and above in second 
semester of academic year 2011. The tool used to collect data was a questionnaire. 
The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Hypotheses were tested by t-test and one way ANOVA. 
 The findings revealed as follows:  
 1. The undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
had the internet behavior at a high level in overall and each aspect. 
 2. The students with different gender and level of education did not have 
different internet behavior in overall and each aspect.  
 3. The students with different faculty and learning achievement had 
different internet behavior in overall aspect. 
 4. The undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
had the internet problems at a moderate level in overall and each aspect. 
 5. The students with different gender had different internet problems in 
overall aspects at the .05 of statistical significance. 
   6. The students with different level of education, faculty, and learning 
achievement did not have different internet problems in overall aspects. 
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต   อินเทอร์เน็ต 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ข้อมูลข่าวสารนับเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งส าหรับการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนข้อมูลด้านธุรกิจ การปฏิบัติงานในองค์กร ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา 
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อินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าไปทุกภาคส่วนของสังคม และเข้ามามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ 
คนไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547) จากสภาพทั่วไปของการใช้
อินเทอร์เน็ตตามที่กล่าวมา เห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศจากวัตถุประสงค์เริ่มต้นของการ
พัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษานั้นท าให้สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการ 
โดยรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ อินเทอร์เน็ตได้สร้างสังคม
ใหม่ในการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน (บัลลังค์  โรหิตเสถียร, 
2543) นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ได้จ ากัดอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น มีการบริการอินเทอร์เน็ตใน    
เชิงพาณิชย์ เช่นร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ซึ่งร้านดังกล่าวส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้สถานศึกษา 
หรือในชุมชนเพ่ือให้บริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาใช้บริการรวมถึงปัจจุบันราคาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีราคาไม่สูงมากท าให้สามารถจัดซื้อไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ดังนั้น นักศึกษาจึงใช้อินเทอร์เน็ต
ได้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถาบันการศึกษา อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนคลังข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
งานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพครู เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนหลายระดับชั้น อนึ่ง
ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงการใช้งาน
จากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น อุปกรณ์พกพาเช่น โทรศัพท์มือ ยังสามารถท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง
ที่ง่ายต่อการใช้งาน ท าให้นักศกึษามักใช้อินเทอร์เน็ตในด้านบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในเรื่องการสนทนา
ออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือติดต่อระหว่างเพ่ือน แต่การใช้งานเพ่ือการศึกษานั้นส่วนใหญ่
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้บริการที่ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
เพ่ือค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน หรือท ารายงาน บางส่วนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มี
ปัญหาเนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน แต่นักศึกษาบางส่วนที่จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตของทาง
มหาวิทยาลัยมักมีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรือบางครั้งขาดทักษะในการใช้งานเนื่องจากไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ประจ า ในส่วนปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา นอกจากนั้น (วันวิสา  สันตะนาโท, 2553)            
ให้ข้อมูลว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานนักศึกษามีหลายกรณี เช่น ปัญหาไวรัสจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ปัญหาจากโปรแกรมบราวเซอร์ที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ความช้าของ
การสื่อสารในการรับส่งข้อมูล หรือการส่งอีเมล์แล้วอาจารย์ไม่ได้รับ ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา  
 จากสภาพการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและปัญหาที่
เกิดขึ้นในการงานใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริการอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงบวก 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการด าเนินชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันหรือไม ่
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกัน
หรือไม่ 
 3. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีระดับ
ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและรายด้าน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า    
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 30,356 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 400 คน ที่ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของยามาเน่ (Yamane, 1973) 
ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (α=.05) จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยมีคณะวิชาที่ศึกษาเป็นระดับชั้น (Strata) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน  
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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 3.1 ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของศิริณี  ลิมป์ศิลาทอง (2548) และพัชรี 
ไชยฤกษ์ (2545) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ และศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของไลเคิร์ท (Likert, 1932) 

 3.2 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ข้อค าถามเก่ียวกับ เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา           
3 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง ทั้งหมด 30 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ ไลเคิร์ท (Likert, 1932) 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต  จ านวน 30 ข้อ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  3.5 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาครอบคลุมในด้านเนื้อหาตลอดจนความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วน าไปให้ผู้เชี ่ยวชาญจ านวน 4 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนอต่อ
ประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง ก่อนน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้ 

  3.6 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาจ านวน 50 คน เพ่ือหา
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า จากนั้นใช้การทดสอบที (t-test) โดยคัดเลือกข้อค าถามอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
1.761 ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบสอบถาม (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538)  

  3.7 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha-Coeffcient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach, 1990) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
ค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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  5.2 วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  5.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม 
เพศ ใช้สถิติทดสอบที ส่วนตัวแปร ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็นรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นปีที่ต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม              
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ในด้านการ
ติดต่อสื่อสารสูงกว่า จากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านอื่นไม่พบว่าแตกต่างกัน  
 4. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน              
ไม่พบว่าแตกต่างกัน 
 5. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
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อินเทอร์เน็ต ในด้านการศึกษา และด้านความบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คือ ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารไม่พบว่าแตกต่างกัน 
 6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 7. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 8. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน คณะต่างกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่
ในระดับมาก ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านการศึกษา พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือดูผลการเรียน เพ่ือดาวน์
โหลดข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งใช้ค้นหาข้อมูลอ้างอิงใน
การท ารายงาน หรือแทนการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียน
ในชั้นเรียน ตลอดจนค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้
อินเทอร์เน็ตยังท าให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ ความตื่นเต้น ท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากสภาพความเป็นจริงของโลกและสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้าน
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก  คีรีโต (2539) ที่กล่าวว่า 
รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตนับว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากเป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ต
มาใช้ทางการศึกษานอกเหนือกว่าการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา แต่เป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ตมา
ใช้สนับสนุนทางด้านการศึกษา รูปแบบที่พบเห็นในปัจจุบันคือ การสมัครเรียน ตรวจสอบผล
การศึกษา ลงทะเบียน การแจ้งข้อมูลทางการศึกษาอ่ืน ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร  
  1.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ท าให้การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ 
ท าให้นักศึกษามีความสนใจและใช้อินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ในการติดต่อกับเพ่ือน รวมทั้งมีการใช้
อีเมล์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและเว็บไซต์แหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือใช้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังมีการใช้บริการเว็บบอร์ดต่าง  ๆ ในการตั้งกระทู้ต่าง ๆ            
ที่สนใจ เพ่ือแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อกับอาจารย์เพ่ือส่ง
การบ้าน รายงาน ปริญญานิพนธ์ ในรูปแฟ้มข้อมูล ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสาร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา  เหลืองสมบูรณ์ (2537) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า การบริการที่ใช้มากที่สุดคือ 
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านระบบเครือข่าย  
การใช้เครื่องระยะไกล และการบริการข่าวสาร ตามล าดับ 
  1.3 ด้านความบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า         
การใช้อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้มากไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง หรือข้อมูลแฟชั่น 
ตลอดจนดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับความบันเทิงได้มากมาย ท าให้นักศึกษามีการ ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษา หรือการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือฟังเพลงออนไลน์ ดูภาพยนตร์หรือคลิปวีดีโอ รวมทั้งใช้ดาวน์โหลด ภาพ เพลง หรือภาพยนตร์ 
เพ่ือแบ่งปันในกลุ่มเพ่ือน ตลอดจนใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับเพ่ือนที่สนใจในเรื่ องบันเทิง และ           
ใช้เพ่ือหาข้อมูลด้านกิจกรรมสันทนาการที่ชื่นชอบ นอกจากนี้นักศึกษายังใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ และใช้หาข้อมูลเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้า การแต่งกาย และติดตามหรืออ่านข่าวสารบันเทิง  
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านความบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย 
น าประเสริฐชัย (2543) ที่กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิงถือเป็นกิจกรรมอีกประเภท
หนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการรับข้อมูลข่าวสารด้านบันเทิง ในการ
พักผ่อนหย่อนใจ  
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง   
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษาไม่ว่าทั้งชายและหญิงต่างย่อมมีความต้องการในการใช้
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมปัจจุบันเพ่ือใช้
ในการเรียนรู้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชายหรือหญิง ก็ย่อมต้องการเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
เหมือนกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์  สุวรรณวารี (2543) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
จริยธรรมในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรม
และจริยธรรมด้านการเอ้ือประโยชน์ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมจริยธรรมด้านการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้ อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิง
และการติดต่อสื่อสาร นักศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน  
 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า มีประสบการณ์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า อีกประการหนึ่งคือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า ซึ่งก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา จึงต้องตั้งใจและขยันเรียนให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องท ารายงาน หรือปริญญานิพนธ์
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หรือหาความรู้เกี่ยวกับวิชาที่ตนเองเรียน ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารถือเป็นช่องทางหนึ่งที่
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส่งการบ้าน รายงาน หรือถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนใช้อีเมล์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และข้อมูลต่าง ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์น้อยกว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ในด้านการ
ติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน  
 4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม และด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่าเพราะในแต่ละวิชาเอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
มีรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ หรือเพ่ือน หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนใช้อีเมล์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือทราบ
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ในขณะที่งานวิจัยของพัชรา  คะประสิทธิ์ (2546) ที่ได้ท าการศึกษาการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิชาที่
แตกต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สูง ปานกลาง และต่ า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ด้านการศึกษา และด้านความ
บันเทิงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่าเพราะนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จะเป็นผู้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรื่องการศึกษามากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืน เห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนเป็นส าคัญ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความ
กระตือรือร้นในการไขว่คว้าหาความรู้ จึงอาจท าให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลทางด้านการศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบ้าน รายงาน หรือใช้ค้นหาข้อมูล
จากระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศมากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัชชา  สันติรัตน์ (2551) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา พบว่า นักเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
จึงท าให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการ
ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย ท าให้การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เกิดปัญหาขัดข้อง 
อีกทั้งยังมีการเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้ ตลอดจนปรับเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ให้ทันสมัย และประมวลผลได้เร็วขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการสืบ
ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีค าแนะน าการใช้/ คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ต มีการ
ระบุวันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการ ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ต และการจองเวลาล่วงหน้าเพ่ือใช้
บริการไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏบน
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อินเทอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ และยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม แสงสว่าง และอุณหภูมิในห้องที่
ให้บริการให้มีความเหมาะสม ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ  
  7. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง        
มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เท่ากัน โดยนักศึกษาชายจะ
ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่านักศึกษาหญิง นอกจากนี้นักศึกษาชายยังมีปัญหาใน
การใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งนักศึกษาชาย ซึ่งโดย
พฤติกรรมแล้วถือเป็นเพศที่กล้าแสดงออก โดยไม่มีการเก็บอารมณ์เหมือนเพศหญิง และเป็นเพศที่มี
ความใจร้อน คิดเร็วท าเร็ว จึงขาดการวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูล ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าใน
การสืบค้นหาข้อมูล ตลอดจนนักศึกษาชายไม่ค่อยมีละเอียดถี่ถ้วนเหมือนนักศึกษาหญิง  จึงอาจไม่ได้
อ่านค าแนะน าการใช้/ คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ต 
และการจองเวลาล่วงหน้าเพ่ือใช้บริการ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหตุผล
ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาชาย มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยรวมมากกว่านักศึกษาหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุกร พุทธการุณย์วงศ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผล
สืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียน
ชายมีปัญหา สาเหตุและผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต โดยรวมทุกด้านและรายด้านสูง
กว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 8. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่
ต่างกัน  มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าเพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดการสอนการใช้อินเทอร์เน็ต
ขั้นพ้ืนฐาน และมีการชี้แจงระเบียบ ตลอดจนวันและเวลาในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา           
เมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 จึงท าให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และชั้นปีที่ 4 และสูง
กว่า มีพ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต และทราบถึงระเบียบการ และเวลาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นหาข้อมูล ระยะเวลาในการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และวิธีการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจารุกร  พุทธการุณย์วงศ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนา
ทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนระดับชั้นต่างกันมีปัญหา 
และสาเหตุของการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .001 
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 9. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชา
ต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าเพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาให้
นักศึกษาทุกคณะได้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต  
ในรั้วมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการจัดอบรมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพ่ือค้นหาข้อมูล หรือติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งการเรียนในแต่ละคณะต้องมี             
การค้นหาข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา  คะประสิทธิ์ (2546)           
ที่ได้ท าการศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 
นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิชาที่แตกต่างกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้าน            
ไม่แตกต่างกัน  
 10. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าเพราะนักศึกษาไม่ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า ต่างได้รับ                 
การฝึกอบรมความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต และกฎระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า มีทักษะพ้ืนฐานการใช้อินเทอร์เน็ต จึงท า
ให้ไม่มีปัญหาในการสืบค้นหาข้อมูล และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุกร  พุทธการุณย์วงศ ์(2549) 
ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
โดยรวมทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านการศึกษา ควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะอบรมเพ่ิมเติมเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น  
 2. ด้านการติดต่อสื่อสาร ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการสนทนาพูดคุยโต้ตอบผ่าน 
Web Board ของทางมหาวิทยาลัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในเรื่องของเนื้อหาบทเรียน ค าถาม 
และข้อสงสัย ตลอดจนให้นักศึกษาร่วมกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่ก าลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 3. ด้านความบันเทิง ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเพ่ิมข้อมูลเครือข่าย          
ในด้านวิชาการและความบันเทิงให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น          
ไม่ต้องคลิ๊กผ่านลิงค์หลาย ๆ ลิงค์ หรือลดขั้นตอนการเข้าถึง เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ซึ่งจะช่วย
เป็นแรงผลักให้มีการพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับปัญหา 
สาเหตุ และผลกระทบของการสนทนาทางผ่านทางกระดาษข่าวหรือกระดานสนทนา (Web Board) 
เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพฤติกรรมการใช้กระดาษข่าวหรือกระดานสนทนา (Web Board) 
ของนักศึกษาให้มีการใช้ภาษาหรือการตั้งกระทู้ที่มีเหตุผล ไม่ใช้ความรู้สึก หรือใช้ภาษาท่ีรุนแรง 
  3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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