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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
ปั จ จุ บั น อิ น เทอร์ เ น็ ต ถื อ ว่ า เป็ น สื่ อ ที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ
rs and consumers
อย่างมากในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็น
onsumers (4.16%).
กลุ่มหลักในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพราะสามารถเข้าถึงและรับรู้
mers, compilers,
ข้อมูลข่าวสารได้จากทุกมุมโลก จากการสำ�รวจการมีและการใช้
nsumers (32.61%)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในครัวเรือนของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า
nsumption within
กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต
mocratic Republic
สูงกว่ากลุ่มอื่น จากร้อยละ 54.80 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 85.90
aht per day. This
ในปี 2559 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นน่าจะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
จากการสำ�รวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในครัวเรือน พ.ศ.2559 ของ สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่ากลุม่ วัยรุน่
อายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตหางานหรือสมัครงาน
bon Administration
ผ่านระบบออนไลน์ และศึกษาเรียนรูผ้ า่ นอินเตอร์เน็ตมากทีส่ ดุ คิดเป็น
010). The whole
ร้อยละ 38.70 รองลงมาใช้เพือ่ การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ney and spending
ร้อยละ 32.60 สถานที่ในการใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า ส่วนใหญ่
ful to the farmers
ใช้ ต ามสถานที่ ต่ า งๆ ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ /คอมพิ ว เตอร์ พ กพา
business. All the
เช่น คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเล็ตร้อยละ 85.40 รองลงมาคือ
trategic plans ใช้
forที่บ้านพัก/ที่พักอาศัย ร้อยละ 66.10 ใช้ที่สถานศึกษาร้อยละ
d in a database27.60
as กิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ร้อยละ 91.10
รองลงมาคือใช้ดาวน์โหลดรูปภาพ หนัง วิดโี อ เพลงเกมส์ เล่นเกมส์
l plan of Nakhon
ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ร้อยละ 88.00 ใช้ในการอัพโหลดข้อมูล
nt of agricultural
ข้อมูล รูปภาพ วิดโี อ เพลง ซอร์ฟแวร์เพือ่ แบ่งปันบนเว็บไซต์ ร้อยละ
in the areas both
55.90 และติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวโหลดหนังสือร้อยละ
hboring areas has
46.50 ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่าใช้อินเตอร์เน็ต 5.70 วัน
tury.
te the creationในof 1 สัปดาห์ร้อยละ 79.80 อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ใช้โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟนร้อยละ 90.40 ใช้คอมพิวเตอร์ ตัง้ โต๊ะ
ucts (egg product,
อยละ 50.10 (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
tion) as it can ร้be
จากสถิติดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่
or promotion of
เป็นเด็กและเยาวชน และสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้
andard and Safe.’
ได้ใช้เวลาอย่างยาวนานในโลกอินเทอร์เน็ต ผลกระทบทีต่ ามมาหากขาด
system has not
การควบคุ ม ดู แ ลจากพ่อแม่ ผู้ป กครอง และบุคคลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
e past, but it has
โดยเฉพาะครูอาจารย์ในโรงเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลา
efforts based on
อยู่ที่โรงเรียน ผลกระทบกับการศึกษาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคม
bjectives, mission
และครอบครัว ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจำ�กัด
cken farms have
แค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับอินเทอร์เน็ตผ่านสายเท่านั้น
s from the private
แต่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในด้านต่างๆทำ�ให้อุปกรณ์
chickens in order
สื่ อ สารที่ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น สามารถเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้
hicken products.
เช่น คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต บวกกับ
chicken farm in
Phanom province
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การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายของผู้ให้บริการ
ต่าง ๆ ส่งผลให้การเข้าสูโ่ ลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยและสะดวก
เพราะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทกุ ที่ ทุกเวลา แม้แต่ในขณะเดินทาง
(อมร โต๊ะทอง, 2555)
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พบว่ามีการเปิดกิจการ
ร้านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วัยรุ่นซึ่งจะใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกัน มีการนัดพบปะ
กับเพือ่ นต่างเพศผ่านอินเตอร์เน็ต เกีย้ วพาราสี การสนทนาหยาบคาย
รวมทั้ง มีการสนทนาออนไลน์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดนครพนมที่ผ่านมาพบว่า
ส่วนใหญ่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา
แต่ ล ะชั้ น ปี ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้
อินเตอร์เน็ต และศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตเทศบาลเมื อ งนครพนม เพื่ อ ที่ จ ะได้ ว างแผน
ให้นกั เรียนมีการใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและป้องกันผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม
สมมติฐานการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมอยูใ่ นระดับมาก
2. ปัจจัยด้านบุคคล (ผลการเรียน และการมีคอมพิวเตอร์)
ปัจจัยด้านครอบครัว (อาชีพบิดามารดา และรายได้ของบิดามารดา)
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พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ออกเป็น 3 ด้านคือ 1. ด้านทั่วไป
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกำ�ลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัย
ที่กำ�ลังให้ความสนใจในการใช้อินเตอร์เน็ต อย่างแพร่หลายและ
อินเตอร์เน็ตกำ�ลังอยูใ่ นกระแสความนิยมในปัจจุบนั โดยเฉพาะกลุม่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวัยของการศึกษา
หากใครไม่ มี เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ าจถื อ ได้ ว่ า ไม่ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชเนตตี สยนานนท์ (2555) พบว่า
พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ต
ของนักเรียน
ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ผลการเรียน และการมีคอมพิวเตอร์
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน
นักเรียนทีม่ คี อมพิวเตอร์ทบี่ า้ นกับนักเรียนทีไ่ ม่มคี อมพิวเตอร์ใช้ทบี่ า้ น
มีโอกาสการใช้อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน เพราะนักเรียนที่ไม่มี
คอมพิ ว เตอร์ ใช้ ที่ บ้ า นสามารถใช้ บ ริ ก ารตามสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ได้ทวั่ ไปซึง่ มีมากมายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า อาชีพของบิดามารดาไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนถึงแม้
อาชีพของบิดามารดามีผลต่อรายได้ในการซื้อมือถือ Tablet หรือ
Notebook เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงและใช้อินเตอร์เน็ตได้สะดวก
ในนักเรียนบางกลุม่ ทีไ่ ม่มมี อื ถือ Tablet หรือ Notebook สามารถใช้
บริการตามสถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ทั่วไปซึ่งมีมากมาย
ทัว่ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ส่วนรายได้ของบิดามารดา มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน บิดามารดา
ที่มีรายได้สูงสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ตของ
นักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ วรวิทย์ ชูชาติ (2557) พบว่า
ผู้ปกครองของวัยรุ่นที่มีรายได้เพียงพอและเป็นผู้ออกเงินซื้อมือถือ
Tablet หรือ Notebook ค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้วยั รุน่ ทำ�ให้วยั รุน่
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยด้านสังคม พบว่า สื่อ และเพื่อน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน สื่อถือว่าเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน
ส่วนเพือ่ นเนือ่ งจากวัยรุน่ เป็นวัยทีก่ �ำ ลังเลียนแบบเพือ่ น และต้องการ
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน สังคมของวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงเป็นสังคม
ของเพื่อน กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ วรวิทย์ ชูชาติ (2557)
พบว่าวัยรุน่ ทีม่ เี พือ่ นใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ต
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กระแสแฟชั่น หรือความนิยมของคนในสังคมมีผลต่อการตัดสินใจ
2. ผูป้ กครองควรส่งเสริมให้นกั เรียนได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกับ
The
results
of
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that
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ใช้อินเทอร์เน็ต Social Network หรือ Application ของวัยรุ่น
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