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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลยั

สวนดุสิตใน 6 ดาน คือ ดานเครื่องมือที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกส ดานโปรแกรมที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกส 

ดานการใชบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนและการศึกษาคนควา ดานการใชบริการอิเล็กทรอนิกสใน

ธุรกรรมการเงิน ดานการใชบริการอิเล็กทรอนิกสในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และดานประโยชนที่ไดรับ

จากการใชบริการอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยรวมอยูในระดับแตกตางกันออกไป เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเครื่องมือในการใชบริการมาก

ที่สุดคือโทรศัพทมือถือ ดานโปรแกรมในการใชบริการมากที่สุดคือแอพพลิเคชั่น Line ดานการเรียนและ

การศึกษาคนความากที่สุดคือระบบ E-Mail สําหรับนักศึกษา ดานธุรกรรมการเงินมากที่สุดคือบริการชําระ

เงินคาโทรศัพทมือถือ ดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดคือบริการซื้อสินคาออนไลน และดาน

ประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดคือไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 
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 The main objective of this research is to study about the characteristics of Suan 

Dusit university student behavior in electronic services into 6 ways: e-services tools,                      

e-services program, e-services for learning and research, e-services for financial 

transactions, e-services for e-commerce, and the benefit of e-services. The sample group 

is from Suan Dusit University with 385 undergraduate students in total are used in this 

research. The method for data collection is the questionnaire. The statistics used for data 

analysis is percentage, average, and standard deviation. 

 The research found that the collective characteristics of Suan Dusit university 

student behavior in electronic services are in different levels. Considering each ways  

independently, we found that Telephone is the most used e-services tools. Line 

application is the most e-services program which largely students choose. The most                   

e-services for learning and research are e-mail. The most e-services for financial 

transactions which students use mainly are paying phone bills. The most e-services for                 

e-commerce are online shopping, and the best benefit of using e-services is students can 

get the real-time information especially. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน กลาววา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยในกํากบั

ของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกิดมาจากโรงเรียนใน

ปพ.ศ.2484 หรือในยุค 1.0 การกอตั้งสมัยนั้นเพื่อฝกอบรมการบานการเรือนสําหรับสตรี ตอมาเปน

วิทยาลัยครูปพ.ศ.2504 หรือในยุค 2.0 เนนการผลิตครูปฐมวัย ครูการศึกษาพิเศษ ครูคหกรรม                   

และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร ตอมาใหปพ.ศ.2538 ในยุค 3.0 นี้จะเนนในดานคหกรรม 

อาหาร ปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการและเริ่มใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ตอมาในป                 

พ.ศ. 2547 ในยุค 4.0 มีการกําหนดอัตลักษณดานอาหาร ปฐมวัย พยาบาลศาสตร โดยเนนเชื่อมโยงกับ

เครือขายทั้งภายในและภายนอก ปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยูในยุค 5.0 ลักษณะเดนของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในยุค 5.0 คือ การจัดการคุณภาพอยางรอบดานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจงึมุงเนนการจัดการคุณภาพใน 9 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดาน

นักศึกษา ดานการใชทรัพยากรและงบประมาณ ดานบุคลากร ดานงานวิจัย ดานสิ่งแวดลอม คูความ

รวมมือและเครือขาย การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร และการจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ สําหรับ

การจัดการคุณภาพดานหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี (หทัยรัตน  ดีประเสริฐ, 2560) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวุฒิพงษ  บุไธสงค (2542) กลาววา 

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาใด

วิชาหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมสรางความรูใหมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ รวมไปถึงเพื่อ

ศึกษาคนควาวิจัยและสรางสรรคความรูใหม ๆ เปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสรางความเปนผูนํา

ทางวิชาการ 

 ปจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนในการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาความรูทั้งใน

หองเรียนและการคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองโดยลักษณะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย อาจารยมักจะ

มีวิธีสอนแบบบรรยายและฝกใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเอง แลวนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน

ทัศนคติของตน ดังนั้นการเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยนี้ นักศึกษาจะเรียนหรือไดรับความรูจากหองเรียน

แตอยางเดียวยอมไมเพียงพออยางแนนอน (สวางจิต ศรีระษา, 2532) ดังนั้นหองสมุดจึงเปนแหลง

สารสนเทศที่สําคัญในมหาวิทยาลัยเพราะหองสมุดนับเปนแหลงศึกษาหาความรูที่สําคัญของมนุษย มีการ
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พัฒนาและตอยอดเรื่อยมาเพื่อใหสอดคลองกับวิทยาการที่ทันสมัยของโลก ไมวาจะเปนการนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเขามาใชในการบริหารการจัดการงานเทคนิคตาง ๆ  รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายมาใหบริการแกผูใช และแมวาโลกยุคดิจิทัลนี้ ขอมูลขาวสารจะมีมากมายบนโลกออนไลน

เขาถึงไดงายแตหองสมุดก็ยังมีความสําคัญในฐานะของหนวยงานที่ทําหนาที่เปนคลังสมองของสังคม 

ผูใชสารสนเทศในปจจบุันนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เปนบุคคลอีกกลุม

หนึ่งที่จําเปนตองใชสารสนเทศในการศึกษาคนควา การเรียน การทํารายงาน การเขียนบทความและการ

ทําวิจัยดังนั้น นักศึกษาตองมีความรูความสามารถที่จะใชเทคโนโลยี ซึ่งการไดมาของทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อนําไปสูกระบวนการวิจัยดังกลาว คือการคนควาทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องมือและบริการที่

หองสมุดหรือศูนยวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวใหบริการ จากการศึกษาของ แสงเดือน                

ผองพุฒ (2542) พบวาการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคเพื่อใชทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประกอบการทํารายงานที่ไดรับมอบหมายรองลงมาคือการทําวิทยานิพนธ/

การศึกษาอิสระ  

 ดังนั้นในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยไมเวนแตหองสมุดจึงไดปรบัตัวใหเขากับยคุ

ดิจิทัลเพื่อรองรับผูใชบริการที่กําลังจะหายไป โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับผูใชบริการมากขึ้นนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหการเขาถึงความรูเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น ไมวา

จะเปนการพัฒนาระบบการสืบคนหรือการยืมคืน การใหบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต การนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาเกี่ยวของในการดําเนินงานของหองสมุดทั้งในดาน

กระบวนการทํางานและดานการบริการผูใช มีการเก็บทรัพยากรใหอยูในรูปแบบดิจิทัล ไดแก ขอมูลที่เปน 

ตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายและใหบริการขอมูลผานเครือขาย มีการใหบริการขอมูลในลักษณะการใชขอมูลรวมกัน โดยผูใช

สามารถที่จะใชขอมูลไดในเวลาเดียวกัน ตางสถานที่กันผานเครือขายอินเทอรเน็ตและผูใชสามารถที่จะใช

ขอมูลไดโดยตรง เปนเนื้อหาเต็มรูปแบบ (Full Text) โดยไมตองเดินทางมาที่หองสมุดเนื่องจากสามารถ

เปดอานไดโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตและชองทางหนึ่งในการพัฒนาของหองสมุดก็คือการพัฒนา

บริการอิเล็กทรอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services) เปนการใหบริการผานระบบออนไลน ซึ่งผูใชบริการสามารถ

รับบริการผานเครือขายที่ใชอินเทอรเน็ตนําสงบริการไปสูผู ใชบริการที่สามารถเขาถึงดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสและบริการที่ใชงานผานอินเทอรเน็ต (Whitman & Woszczynski, 2004) รวมไปถึงการใช



3 
 

 

บริการไดจากที่บานสามารถใชบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง ตัวอยางเชน การดําเนินธุรกรรมกับหนวยงาน

ภาคเอกชนในรูปแบบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Ecommerce) 

ดังจะเห็นไดวา บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services) มีบทบาทสําคัญตอการใหบริการสารสนเทศ

ของหองสมุดหรือสํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการ

จัดบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหผูใชไดเขาถึงบริการตาง ๆ ของหองสมุดไดอยางสะดวก เชน บริการ                  

E-Learning บริการสืบคนหนังสือและวารสาร และงานบริการฐานขอมูลออนไลน (Online Data Base) 

เปนตน ทั้งนี้การบริการอิเล็กทรอนิกสควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในดานการพัฒนาความ

ทันสมัยของขอมูลและตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดตรงตามความตองการของผูใชบริการ 

เพื่อใหการบริการอิเล็กทรอนิกสมการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

องคกรทางธุรกิจจํานวนมากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและจําเปนในการใหบริการผูใชบริการ               

การเขาถึงผูใชบริการการพัฒนาเพิ่มชองทางการใหบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตจึงเปนชองทางที่

ธนาคารใหความสําคัญ การนําธุรกรรมทางการเงินแทรกเขาไปในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยที่ผูใชไม

ตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เพียงแคอุปกรณสื่อสารรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมตอกบั

เครือขายอินเทอรเน็ต ผูใชบริการก็สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ใชบริการ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาจะเปนที่ทํางาน สถานศึกษาหรือที่บาน จะเห็นวาพฤติกรรมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสของผูใชในดานตาง ๆ  ตางกันออกไปการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการใหบรกิาร

ผานเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในสถาบันการศึกษากลายเปนกลยุทธหนึ่งที่หลาย ๆ  

มหาวิทยาลัยนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบริการที่มีอยูเดิม ไมวาจะเปนบริการจัดการขอมูล

สวนตัวของผู ใชสารสนเทศ หรือการใหบริการสําหรับลงทะเบียนเรียนโดยหวังวาระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสนั้นจะชวยใหผูใชสารสนเทศไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งหากบริการที่ไดรับมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกวาบริการในรูปแบบเดิมแลวผู ใชสารสนเทศยอมมีความพึงพอใจ                  

ไมเพียงแตมหาวิทยาลัยที่นําการบริการอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช ในปจจุบันหนวยงานหรือองคกร

หลายแหงไดมีการนําบริการอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชอีกดวย ในขณะเดียวกันหองสมุดหากมีความ

ตองการจะใหบริการอิเล็กทรอนิกสจะตองใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูใช ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการอิเล็กทรอนกิสที่

เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวนทั้งสิ้น 10,323 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2561) 

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2561 จํานวน 385 คน โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน                    

(Krejcie & Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543) 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสในมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตซึ่งนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานตาง ๆ                       

ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services) หมายถึง การใหบริการทางดานขอมูลขาวสารและบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ  ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบการใชบริการ

ดวยตนเอง (Self-Services) 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกส เชน ดานเครื่องมือที่ใช ดานวัตถุประสงคในการใช ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเรียนและ

การศึกษาคนควา ดานการทําธุรกรรมการเงิน ดานการทําพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส และดานประโยชน

ที่ไดรับจากการใชบริการอิเล็กทรอนิกส 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Students) หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กําลัง

ศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา

ประกอบงานวิจัยใหมีความสมบูรณ โดยทําการศึกษาคนควาใหครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี ้
 

1. บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

3. พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่นํามา

ประยุกตใชสําหรับใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในธุรกิจดานตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแกลูกคา 

สมาชิกหรือแมแตพนักงานในองคกร ตัวอยางเชน 

การใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking Service) เปนธุรกิจของธนาคารที่

เปดดําเนินการธุรกรรม ดังนี้ การโอนเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ ตรวจสอบรายการทางการเงิน                   

การลงทุน การซื้อพันธบัตร และการยื่นขอเอกสารสินเชื่อ  

การใหบริการชําระเงินออนไลน (Online Bill-Paying Service) เปนการใหบริการชําระเงิน

ออนไลน เปนที่นิยมมากในทุกดาน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจคาสง ธุรกิจแฟรนไชส และสถาบันการศึกษา                            

การใหบริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service) เปนการใหบริการตลาดนัดแรงงาน                           

เปนสื่อกลางที่ผูประกอบการสามารถคนหารายช่ือผูสมัครงานและประกาศฝากรับสมัครงานในตําแหนง             

ตาง ๆ ไดตามตองการ เชนเดียวกับผูสมัครงานก็สามารถหางานตามตําแหนงงานที่ตนเองตองการ 

การใหบริการเดินทางและทองเที่ยว (Travel And Tourism Service) เปนการใหบริการขอมูล            

แกนักทองเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ การใหบริการ

ขอมูลที่พักโรงแรม รานอาหาร บริษัทรับจัดทัวร บริษัทวางแผนการทองเที่ยว เสนทางเดินรถ                     

เบอรโทรศัพทเปนตน 

การใหบริการการติดตอสื่อการ (Communities Service) เปนรูปแบบการใหบริการสถานที่อยู

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไวและอนุญาตใหผูใชที่มีความสนใจในเรื่อง
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นั้นเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผานสื่ออิ เล็กทรอนิกส  เชน หองสนทนา (Chat Room)                       

หรือกระดานอิเล็กทรอนิกส (Web Broad)  

กลาวคือบริการอิเล็กทรอนิกส คือบริการตาง ๆ ที่ถูกสรางสรรคขึ้นบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการในดานตาง ๆ และอํานวยความสะดวกรวดเร็ว

ใหแกผูใชบริการ 

ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบการใหบริการอิเล็กทรอนิกสและบรกิารแบบเกา                                      

(เรวัต แสงสรุิยงค, ม.ป.ป.) 

ลักษณะ บริการแบบเกา บริการอิเล็กทรอนิกส 

การปฏิสัมพันธ  ติดตอผูใหบริการโดยตรง ติดตอผานจอภาพ  

ความสามารถใชบริการ  ในช่ัวโมงทํางาน ทุกเวลา 

การเขาถึง  เดินทางไปที่ทําการ ทุกที ่

พื้นที่บริการ  ทองถิ่น ทั่วโลก 

สภาพแวดลอม  สภาพแวดลอมทางกายภาพ ติดตอกับระบบอิเล็กทรอนิกส 

การชําระคาบริการ  เงินสด/เช็ค ระบบอิเล็กทรอนิกส/บัตรเครดิต 

ความเร็ว  คอยตามสภาพเปนจริง ทันที 

 

ขอดีของบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

1. สะดวกรวดเร็ว ไมเสียเวลาในการเดินทาง  

2.  มีขอมูลใหใชเลือกหลากหลาย 

ขอเสียของบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

1.  บริการอิเล็กทรอนิกสสวนใหญไมรองรับผูใชบริกรที่เปนผูพิการ 

2.  บุคคลทั่วไปสามารถละเมิดความเปนสวนตัวของหนวยงานภาครัฐที่ใชเทคโนโลยี              

ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลไดเอยางแพรหลายมากขึ้น ทําใหเกิดความสียหายและเปนอันตราย                   

ตอองคกร 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรม 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ไดใหความหมายของพฤติกรรม

ไววา การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา                                             
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  ธนัญญา ธีระอกนิษฐ (2552) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออกของ

มนุษย ปฏิกิริยายาโตตอบตอสิ่งเราที่อยูรอบตัว โดยจากการสังเกตหรือการใชเครื่องมือชวยวัดพฤติกรรม

ซึ่งสงผลตอกระบวนการทางรางกาย  

เรียม ศรีทอง (2542) กลาววา พฤติกรรมมนุษย หมายถึง การกระทําของมนุษยทั้งดาน

กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม โดยรูสํานึกและไมรูสํานึกทั้งที่สามารถสังเกตไดและไมอาจสังเกตได 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2541) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทํา 

แสดงออก ตอบสนอง หรือโตตอบตอสิ่งหนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได ไดยิน นับได วัดไดตรงกันดวย

เครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกาย 

ฐิติยา เนตรวงษ (2547) ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา พฤติกรรม คือทุกสิ่งทุก            

อยางที่เปนการกระทําของรางกายในแตละวัน โดยเริ่มตั้งแตตื่นนอน ตอนเชา การแตงตัว และการกิน

อาหารไมเพียงแตเทานั้นยังมีการกระทําอีกมากมายจนกระทั่งเรากลับไปยังเตียงนอน และนอนหลับ 

  จากความหมายขางตนนั้น พฤติกรรมของมนุษยมีความหมายครอบคลุมการแสดงออก

ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งถาเปนการแสดงออกทางดานรางกาย ก็จะแสดงออกมาใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน เชน เดิน วิ่ง นอน หรือกระโดด เปนตน แตถาเปนการแสดงออกที่อยูในกระบวนการของจิตใจ               

ก็จะไมแสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจน แตจะอยูภายในจิตใจ เชน ความคิด ความรูสึก หรือแรงจูงใจ                

เปนตน เมื่อไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรงแลว ก็ตองอาศัยการคาดเดาสรุปเอาจากการกระทําตาง ๆ             

ที่สามารถสังเกตเห็นได 
 

องคประกอบของพฤติกรรม  

บุษกร ชีวะธรรมานนท (2552) ไดอธิบายวาพฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ 

ไดแก 

1.  ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิด

กิจกรรมคนตองทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้นกิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจหรือสนอง

ความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางก็ตองใชเวลานานจงึจะสามารถบรรลผุล

สมความตองการที่หางออกไปภายหลัง 

2.  ความพรอม (Readiness) เปนระดับวุฒิภาวะหรือความสมารถที่จําเปนใน

การทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ คนเราไมสามารถสนองความตองการไดหมดทุกอยาง                         

ความตองการบางอยางก็อยูนอกเหนือความสามารถ 
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3.  สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรม                

เพื่อสนองความตองการ 

4.  การแปลความหมาย ( Interpretation) กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งลงไปเขาจะตองพิจารณาสถานการณเสียกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธีที่คาดวาจะไดรับความ

พอใจมากที่สุด 

5.  การตอบสนอง (Response) เปนการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ              

โดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในข้ันการแปลความหมาย 

6.  ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับ

ผลการกระทํานั้นผลที่ไดรับอาจจะตามที่คาดคิดไว (Confirm) หรืออาจตรงกันขามกับความคาดหมาย 

(Contradict) ก็ได  

7. ปฏิกิริยาตอความคาดหวัง หากคนเราไมสามารถสนองความตองการไดกลาว

ไววาเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเชนน้ีเขาอาจจะยอนกลับไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม              

และเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได 

จากคําอธิบายขององคประกอบขางตนอาจสรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึง                     

การกระทําของมนุษยทั้งที่สามารถสังเกตได และไมสามารถสังเกตไดเกิดจากทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ                    

สืบเนื่องมาจาก ความคิด ความรูสึกจะแสดงออกมาในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติโดยการยอมรับ               

หรือปฏิเสธ 
 

ประเภทของพฤติกรรม  

เกณฑในการจําแนกพฤติกรรมของมนุษยนักวิชาการไดจําแนกไว 5 เกณฑ ดังนี้               

(กุญชรี  คาขายและคนอื่น ๆ, 2545) 

1. เกณฑในการใชการสังเกต จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งปรากฏเห็นไดชัดเจน เชน              

การหัวเราะ ยิ้ม รองไห เปนตน  

  1.2 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งไมสามารถสังเกตไดอยาง

ชัดเจน เชน ความคิด ความรูสึก การเขาใจ ความจํา เปนตน  
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2. เกณฑดานแหลงกําเนิดพฤติกรรม จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก  

2.1 พฤติกรรมวุฒิภาวะ (Maturity) ซี่งเปนความพรอมที่ เกิดขึ้นโดยมี

ธรรมชาติเปนตัวกําหนดใหเปนไปตาม เผาพันธุ และวงจรของชีวิตมนุษยสามารถเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นมา

ไดดวยตนเองไมตองผานประสบการณหรือการฝกฝน เชน การคลาน การรองไห เปนตน  

2.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (Learned) ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับ

ประสบการณและการฝกฝน เชน การวายน้ํา การขี่จักรยาน เปนตน  

3. เกณฑดานภาวะทางจิตของบุคคล จําแนกเปน 2 ประเภทไดแก  

   3.1 พฤติกรรมที่กระทําโดยรูตัว (Conscious) เปนพฤติกรรมที่อยูในระดับ

จิตสํานึก เชน พูด วิ่ง เดิน เปนตน  

3.2 พฤติกรรมที่กระทําโดยไมรูตัว (Unconscious) เปนพฤติกรรมที่อยูใน

ระดับจิตใตสํานึก หรือเปนพฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะ เชน ฝน ละเมอ เปนตน  

4. เกณฑดานการแสดงออก จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก  

4.1 พฤติกรรมทางกาย (Physical Activity) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกโดย

ใชอวัยวะของรางกายอยางเปนรูปธรรม เชน การเคลื่อนไหวรางกายดวยแขนหรือขา การปรับเปลี่ยน

อิริยาบถของรางกาย การพยักหนา การโคลงตัว เปนตน  

4.2 พฤติกรรมทางจิต (Psychological Activity) เปนพฤติกรรมที่อยูภายใน             

เชน ความคิด ความเขาใจ เปนตน 

5. เกณฑดานการทํางานของระบบประสาท จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก  

5.1 พฤติกรรมที่ควบคุมได (Voluntary) เปนพฤติกรรมที่อยูในความควบคมุ

และสั่งการดวยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามที่ตองการ เชน การพูดคุย การแกวงแขนขา              

เปนตน  

5.2 พฤติกรรมที่ควบคุมไมได (Involuntary) เปนการทํางานที่เปนไปโดย

อัตโนมัติ เชน สัญชาติญาณ (สะดุง) และการทํางานของระบบอวัยวะภายใน เปนตน  
 

วิธีการการศึกษาพฤติกรรม 

 ลักขณา สริวัฒน (2544) กลาววา วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือวิธีการที่ถูกนํามาใชในการ

แสวงหาความรูตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งวิชาใด ๆ  ที่มีความเปนศาสตรจะนําวิธีการทางวิทยาศาสตร              

มาใชในการแสวงหาความรูทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตรนี้ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ กําหนดปญหา              

ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล ตามลําดับขั้นตอนดังกลาวเปนแนวทางสําหรับ
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วิธีการศึกษาพฤติกรรมโดยตองดําเนินการตาม แมวาแตละวิธีจะมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันไป         

ก็ตาม สําหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมทําไดหลายวิธีตามลักษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา ดังนี้   

 1. การทดลอง (Experimental Method) เปนการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่

เปนวิทยาศาสตรสูงมาก โดยมุงศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางเหตุการณสองเหตุการณ                          

และเหตุการณที่เปนเหตุเรียกวา ตัวแปรอิสระ (Tndependent Variable) สวนเหตุการณที่เปนผล

เรียกวาตัวแปรตาม (Dependent Variable) การปฏิบัติตอตัวแปรอิสระ เรียกวาการจัดกระทํา 

(Treatment) ในการทดลองแตละครั้งผูทดลองตองตั้งสมมุติฐานกอนแลวทําการทดลองการทดลอง              

มี 2 ลักษณะ คือการทดลองในหองปฏิบัติการ และการทดลองภาคสนามในการทดลองแตละครั้งตอง

คํานึงถึงการปฏิบัติซ้ําหมายถึงวาการกระทําซ้ําอีกครั้งแมวาจะเปนบุคคลหรือสถานที่ก็จะไดผลเหมอืนเดมิ

ทุกครั้ง นักจิตวิทยาควรทําการทดลองซ้ํา ๆ  หลาย ๆ  ครั้งเพื่อใหเกิดความมั่นใจ สวนการควบคุมตัวแปร

นั้นจะเห็นวาในการทดลองแตละครั้งมีขอจํากัด เพราะการที่จะควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนั้นอาจจะมี

ตัวแปรซอนมาทําใหผลลัพธคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได ในการสรุปผลก็เชนเดียวกันตองมี

ขอบเขตจํากัด คือผลการทดลองจะเกิดลักษณะนี้ไดเฉพาะในกลุมที่มีคุณลักษณะแบบนั้นเทานั้น ซึ่งไม

สามารถนําไปใชกับกลุมอื่นที่แตกตางกันออกไปได ขอดีของการทดลองก็คือนักจิตวิทยาสามารถควบคุม

ตัวแปรตาง ๆ ที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมไดทําใหแนใจไดวา อะไรเปนสาเหตุ อะไรเปนผล   

 2. การสํารวจ (Survey Method) เปนการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตรเชนกันแมวาจะไม

เขมขนนักก็ยังมีวิธีการศึกษาตัวแปรเหมือนการทดลอง ผูศึกษาไมตองจัดกระทําตอตัวแปรทําเพียงแค

ศึกษาตัวแปรอยางมีระบบในสถานการณที่พบการสํารวจจําเปนตองอาศัยเครื่องมือที่มีทั้งความเชื่อถือได 

(Reliability) ความเที่ยงตรง (Validity) รวมทั้งกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมตัวอยางดวยวิธีการที่

เหมาะสมเพื่อใหเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

 3. วิธีการตรวจสอบจิตตนเอง (Introspection Method ) หมายถึง วิธีการที่บุคคล

สังเกตตนเองหรือสํารวจตนเอง โดยการใหบุคคลพิจารณาความรูสึกของตนเอง สํารวจตรวจสอบตนเอง                    

แลวรายงานถึงสาเหตุและความรูสึกของตนเองออกมา ซึ่งในการตรวจสอบจิตตนเองบางครั้งอาจใชวิธีการ

นึกยอนทบทวนไปถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น และฝงใจหรือประทับใจในอดีต อาจกลายเปนปมขัดแยงซึ่งเปน

สาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ 

 4. วิธีทางคลินิก (Clinical Method) เปนการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-Depth 

Study) โดยใชเครื่องมือหลาย ๆ อยางเพื่อใหไดขอมูลหลาย ๆ ดานและใชระยะเวลานานเพื่อใหทราบ

สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนไดขอความรู ใหม ๆ ที่จะนําไปใชกับกรณีอื่น ๆ                  

ไดนักจิตวิทยาจะไมเพียงแตศึกษาเรื่องตามที่คนไขเลาใหฟงเทานั้นยังตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 
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ประสบการณในอดีตชีวประวัติ ศึกษาความสัมพันธในครอบครัวและสิ่งแวดลอมเพื่อดูภูมิหลังทางสังคม

ของคนไข โดยใชเครื่องมือตาง ๆ เชน การทดสอบ การศึกษารายกรณี การสังเกต การสัมภาษณ สังคมมติิ 

การทดสอบทางจิตวิทยา อาทิ การทดสอบบุคลิกภาพ การฉายจิต เพื่อศึกษาเจตคติ ความตองการทาง

อารมณและทางจิตใจ เพื่อดูสาเหตุของความผิดปกติทางบคุลิกภาพนั้น ๆ  วามีสาเหตุที่แทจริงมาจากอะไร 

 5. การสังเกตอยางมีระบบ (Systematic Observation) เปนการศึกษาโดยการเฝา

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุมตัวอยางซึ่งเรียกวาการสังเกตอยางมีระบบวิธีการนี้ตองนิยาม

พฤติกรรมที่จะสังเกตใหชัดเจนและวัดได เรียกวา นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) การสังเกต

เปนวิธีการที่มีความชัดเจน งาย และสะดวก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูสังเกตวาจะมีความรูความเขาใจ มีทักษะ

ความชํานาญ มีความสามารถในการสังเกตมากนอยแคไหน สิ่งเหลานี้ผูสังเกตควรไดรับการฝกฝนการ

สังเกตมาเปนอยางดี การสังเกตที่ดีนั้นจะตองมีจุดมุงหมายวาจะสังเกตเรื่องอะไร สังเกตไปทําไม 

สถานการณและสภาพการณที่ตองการสังเกต จํานวนครั้งในการสังเกต ระยะเวลา วันเวลาในการสังเกต 

สิ่งเหลานี้ตองกําหนดใหชัดเจนและที่สําคัญผูที่ทําการสังเกตตองไมมีอคติตอผูถูกสังเกตและเรื่องที่ทําการ

สังเกตอยูรวมทั้งจะตองทําการสังเกตโดยไมใหกลุมตัวอยางรูตัววามีใครคอยสังเกตอยูการสังเกตอาจใช

เครื่องมือชวยบันทึกรายละเอียดดวย เชน เครื่องบันทึกเสียง การถาย ภาพยนตร เครื่องมือตรวจนับผูมา

ใชบริการของหางสรรพสินคา เปนตน 

 6. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) การใชแบบสอบถามเหมาะสําหรับการศึกษา

พฤติกรรมของบุคคลที่มีจํานวนมาก ๆ และตองการคําตอบอยางรวดเร็วทําใหประหยัดเวลาคาใชจายอื่น 

ๆ แบบสอบถามที่ใชจะตองเปนเครื่องมือที่มีความเปนมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง มีความ

เชื่อมั่นได สามารถวัดในสิ่งที่เราตองการจะวัด ในการใหตอบแบบสอบถามมักจะถามเกี่ยวกับเจตคติ

เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการจะทราบ เมื่อรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามไดแลวก็จะใชวิธีการทาง

สถิติวิจัยหาคําตอบออกมาเพื่อใหไดผลที่ชัดเจนขึ้นควรนําวิธีการอื่นมาใชตรวจสอบอีกครั้ง เชน                    

การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน 

 7. การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) แบบทดสอบทางจิตวิทยาเปน

เครื่องมือที่ใชวัดลักษณะพฤติกรรมที่แอบแฝงอยูภายในตัวบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลพยามยามปกปดซอน

เรนไวโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม อาทิ การตรวจเช็คระดับสติปญญา การวัดความถนัดและความสนใจ             

การตรวจลักษณะของบุคลิกภาพและอารมณ ซึ่งในขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบนั้นตองผาน

กระบวนการที่นาเชื่อถือเพื่อใหไดแบบทดสอบที่แมนตรง 

สรุปแลววิธีการศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ไมมีวิธีใดดีที่สุดการนําไปใชขึ้นอยูกับ

จุดมุงหมายของผูใชแตละคน วิธีการสังเกต การสํารวจ การใชแบบสอบถาม และการทดลอง มักใชศึกษา
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กับกลุมคนจํานวนมาก และมักเปนการศึกษาเพื่อหาความรูโดยไมสนใจพฤติกรรมเฉพาะตัวของบุคคลสวน

วิธีการทดสอบการตรวจสอบจิตตนเอง วิธีทางคลินิก มักใชศึกษาเพื่อทําความเขาใจหรือแกปญหา             

เฉพาะบุคคล 
 

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สุนทร แกวลาย (2532) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไววา หมายถึง 

เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนํามาใชสําหรับการจัดหา ประมวลผล การจัดเก็บ และการเผยแพรสารสนเทศในรูป

ของเสียง ภาพ ตัวอักษร และตัวเลข โดยใชระบบคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 

สุชาดา กีระนันท (2542) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา เทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล คนคืน สงแลรับ หรือเชื่อมโยง

ขอมูล และสารสนเทศซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในกระบวนการขางตน เชน คอมพิวเตอร 

อุปกรณบันทึกขอมูล และคนคืนขอมูล เครือขายสื่อสารขอมูล อุปกรณ และโทรคมนาคม เปนตน 

ปธีป เมธาคุณวุฒิ (2544) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา เทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งประเด็น

ทางจริยธรรม และทางสังคมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ผลกระทบที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสังคม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ และเทคนิควิธีการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ประมวลผล เรียกใชสงผานและรบัขอมลู ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  เหลานี้ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร 

ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณโทรคมนาคม 

วศิณ ชูประยูร (2537) ไดกลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีใหมที่ใชในการ 

ประมวลผลสารสนเทศ ไดแก ไมโครคอมพิวเตอร เครื่องประมวลผลคํา และเครื่องที่สามารถ ประมวลผล

ไดโดยอัตโนมัติอื่น ๆ เครื่องสมองกลเหลานี้ เปนนวัตกรรมของมนุษยชาติที่สรางสรรค ขึ้นมาเพื่อรวบรวม 

ผลิต สื่อสาร บันทึก เรียบเรียงใหม และแสงหาประโยชนจากสารสนเทศ 

จากความหมายดังกลาวขางตนกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี                 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในดานตาง ๆ ตั้งแตการจัดหา จัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร สารสนเทศ 

ซึ่งจะประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และรวมถึง เทคโนโลยีอื่น ๆ  ที่เกี่ยว          

ของกับการนําขอมูลขาวสารใชใหเปนประโยชน 
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อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 ในประเทศไทย อินเทอรเน็ตเริ่มมีการใชครั้งแรกในป พ.ศ.2530 ที่มหาวิทยาลัย                        

สงขลานครินทร  โดยไดรับความชวยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถติดตอสื่อสารทางอีเมลกับมหาวิทยาลัยเมลเบิรนในออสเตรเลียได ไดมีการ

ติดต้ังระบบอีเมลขึ้นครั้งแรก โดยผานระบบโทรศัพท ความเร็วของโมเด็มที่ใชในขณะนั้นมีความเร็ว 2,400 

บิต/วินาที จนกระทั้งวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2531 ไดมีการสงอีเมลฉบับแรกที่ติดตอระหวางประเทศไทย

กับมหาวิทยาลัยเมลเบิรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงเปรียบเสมือนประตูทางดวน (Gateway)            

ของไทยที่เชื่อมตอไปยังออสเตรเลียในขณะนั้น 

  ในป พ.ศ.2533 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)                

ไ ด เ ชื่ อ ม ต อ คอมพิ ว เ ตอ ร ข อ งส ถาบั นก า รศึ กษาขอ งรั ฐ  โ ดยมี ชื่ อ ว า  เ ค รื อ ข า ย ไทยสาร                                     

( Thai Social/ Scientific Academic And Research Network : ThaiSARN)  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศ เพื่อ

การศึกษาและวิจัย 

 ในป พ.ศ.2538 ไดมีการบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยขึ้น เพื่อใหบริการแกประชาชน

และภาคเอกชนตาง ๆ ที่ตองการเชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยมีบริษัทอินเทอรเน็ตไทยแลนด (Internet 

Thailand) เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) เปนบริษัทแรก เมื่อมีคน

นิยมใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น บริษัทที่ใหบริการอินเทอรเน็ตจึงไดกอตั้งขึ้นอีกมากมาย 

ความหายของอินเทอรเน็ต 

อินเตอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงเครือขาย

คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาไวดวยกัน เพื่อใหเกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน โดยอาศัย

ตัวเชื่อมเครือขายภายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเปนขอกําหนด

วิธีการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย ซึ่งโปรโตคอลนี้จะชวยใหคอมพิวเตอรที่มี

ฮารดแวรที่แตกตางกันสามารถติดตอถึงกันได การที่มีระบบอินเตอรเน็ต ทําใหสามารถเคลื่อนยายขาวสาร

ขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได โดยไมจํากัดระยะทาง สงขอมูลไดหลายรูปแบบ ทั้งขอความตัวหนังสือ 

ภาพ และ เสียง โดยอาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตนับเปนอภิระบบ

เครือขายที่ยิ่งใหญมากมีเครื่องคอมพิวเตอรหลายลานเครื่องทั่วโลกเชื่อมตอกับระบบ ทําใหคนในโลกทุก

ชาติทุกภาษาสามารถติดตอสื่อสารกันได โดยไมตองเดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเปนบานหนึ่งที่
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ทุกคนในบานสามารถพูดคุยกันไดตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลา คาใชจาย แตเกิดประโยชนตอสังคม

โลกปจจุบันมาก (พุทธรักษ มุลเมืองและสุชีวา วิชัยกุล, 2557)  
 

ตารางท่ี 2.2 ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการใชอินเทอรเน็ต                                                        

(กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษกจิและสงัคม, 2561) 

กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ต พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

อานหนังสือออนไลน 30.8% 48.27% 

ขายสินคาหรือบริการ 13.7% 24.48% 

จองโรงแรม 11.0% 20.65% 

บริการเรียกแท็กซี่ 4.8% 12.61% 

จอง/ซื้อตั๋วชมภาพยนตร/การแสดง 14.6% 21.67% 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวามีการใชอินเทอรเพิ่มขึ้นทุกปเปนจํานวนมากและเริ่มใหความสําคญั

กับการใชบริการออนไลนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ความหมายและความเปนมาของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ธนาคารเพื่อการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย (2541) ไดใหคําจํากัดความวา 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ซึ่งในปจจุบันรูจักกันดีในชื่อของ อี-คอมเมิรซ                              

(E-Commerce) เปนระบบการซื้อขายสินคาหรือบริการในรูปแบบใหม ที่ผูซื้อ ผูขาย สามารถสงคําสั่งซื้อ

หรือขายผานสื่อหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทที่สามารถตอบโตกันได เชน โทรศัพท โทรสาร            

และอินเทอรเน็ต เพื่อติดตอซื้อขายทั้งภายในและตางประเทศ 

  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นมาตั้งแต ค.ศ.1960 โดยเริ่มจากบริษัทในสหรัฐอเมรกิา

ไดนําการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวาระบบการแลกเปลี่ยนนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Data Interchange : EDI) ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถสงเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปน

มาตรฐานเพื่อติดตอทําการคาระหวางกันมาชวยในการซื้อขานสินคาระหวางบริษัท ธุรกรรมการ

แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกิดข้ึนในระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นครอบคลุมประเภทธุรกิจหลานรูปแบบ 

ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดในปจจุบัน ไดแก การซื้อขานสินคาในระบบออนไลน การโอนเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส การใชคอมพิวเตอรเพื่อสอบถาม การติดตอธุรกิจระหวางผูประกอบการอื่น ๆ  สวนสินคา       

ที่สามารถติดตอซื้อขายผานระบบพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสครอบคลุมถึง บทเพลง วรรณกรรม                     
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สินคาสําเร็จรูปตาง ๆ เชน หนังสือ ตลอดจนการซื้อขายบริการหรือสินคาที่จับตองไมได เชน บริการดาน

การทองเที่ยว บริการโรงแรม บริการธนาคาร บริการเกี่ยวกับกฎหมาย และบริการทางการศึกษา เปนตน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิด                

ในการวิจัยดังนี ้

 

 

            ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. ชั้นป 

3. คณะ 

4. ระยะเวลาในการใช

บริการอิเล็กทรอนกิส 
 

 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนกิสของ

นักศึกษา 

1. ดานเครื่องมือที่ใช 

2. ดานวัตถุประสงคในการใช 

3. ดานการโปรเเกรมในการใชบริการ         

4. ดานการเรียนและการศึกษาคนควา 

5. ดานการทําธุรกรรมการเงิน 

6. ดานการทําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

7. ดานประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการ

อิเลก็ทรอนิกส 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

ความรู ทักษะ เจตคติ 

และปญหาในการ

ใหบรกิาร

อิเลก็ทรอนิกส            

ของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

(พ.ศ.2542) 

มณฑนา ปฏิทัศน 1. เพื่อศึกษาความรู ทักษะ เจตคติในการ

ใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกสของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปญหาในการใหบริการ

อิเลก็ทรอนิกสของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพจํากัด (มหาชน) 

3. เพื่อเปรียบเทียบความรู ทักษะ เจตคติ

ในการใหบริการอิเล็กทรอนกิสของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ตามเพศ อายุ สังกัด และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

4. เพื่อเปรียบเทียบปญหาในการใหบริการ

อิเลก็ทรอนิกสของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามเพศ อายุ 

และระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา พนักงาน

สวนใหญมีความรู ทักษะ         

และเจตคติในการใหบรกิาร

อิเลก็ทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส

ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาทกัษะในการ

ใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกสตาม

เพศ และสงักัด พบวาไมมี

คามแตกตาง และพนักงาน

สวนใหญมปีญหาในการ

ใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกสใน

ระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาปญหาในการ

ใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกสตาม

เพศ สังกัด อายุ และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

พบวาไมมีความแตกตาง                
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เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

ความตองการใชบริการ

อิเลก็ทรอนิกสแบงกกิ้งใน

ดานการคาระหวาง

ประเทศของ

ผูประกอบการธุรกจิ

สงออกในเขตสงออก                  

ของนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ (พ.ศ.2543) 

กิตติมา               

ทองเกต ุ

เพื่อศึกษาถึงความตองการใชบรกิารดาน

อิเลก็ทรอนิกสแบงกกิ้งในดานการคา

ระหวางประเทศของผูประกอบการธุรกิจ

สงออกในเขตสงออกของนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือที่มีตอการใหบริการของธนาคาร

พาณิชยไทยและตางชาต ิ

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ประเภท

บริการการธุรกรรม

ตางประเทศที่ธุรกิจสงออกใช

บริการกับธนาคารพาณิชย

มากที่สุดในดานสินคาเขา 

ไดแก บริการดานการโอนเงิน

ออกไปเพื่อชําระคาสินคา         

ในดานสินคาออกคือ บรกิาร

ดานการโอนเงินเขาเพื่อชําระ

คาสินคา และในดานอื่น ๆ 

คือเรียกดูอัตราแลกเปลี่ยน

ประจําวัน สําหรับวิธีในการ

ติดตอกับธนาคารพาณิชย

สวยนมากผูประกอบการจะ

ใชวิธแฟกซเอกสารคําขอไป

กอนแลวจงึสงตัวจรงิตามไป

ภายหลัง 
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เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

การใชบรกิารธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกสใน

หางสรรพสินคา

(พ.ศ.2546) 

เสาวลกัษณ                 

ชลสาคร 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส 

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการ

สวนใหญเปนผูหญิง อายุ

ระหวาง 25-29 ป การ

ตัดสินใจใชบรกิารธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกสกลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับการ

ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

เปนปจจัยหลัก ความสะดวก

รวดเร็วในการทํารายการเปน

ปจจัยรองลงมาและปจจัย

ดานพนักงานคอยแนะนํา

บริการที่ใหความสําคัญนอย

ที่สุด 
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เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

พฤติกรรมการใช

สารนเิทศของอาจารย

และนักศึกษาสาบัน

ราชภัฏนครสวรรค 

(พ.ศ.2546) 

จิตราภรณ  เพ็งด ี 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารนเิทศ

ของอาจารยและนกัศึกษาสาบันราชภัฏ

นครสวรรค 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช

สารนเิทศจําแนกตามคณะวิชาที่สังกัด 

3. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใชสารนเิทศ 

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การใช

สารนเิทศของอาจารย

แตกตางกัน ในดานภาษาของ

สารนเิทศและวิธีการแสวงกา

สารนเิทศของนักศึกษา 

กศ.บป. แตกตางกันในดาน

ประเภทของสารนเิทศและ

แหลงสารนิเทศภายนอก

สถาบันสวนนักศึกษาภภาค

ปกติไมพบความแตกตาง 

พฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักศึกษาสถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต 

(พ.ศ.2548) 

พบรัก  แยมฉิม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา

เพศตางกันมพีฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศดาน

เครื่องมือที่ใชตางกันนกัศึกษา

ชั้นปที่ศึกษาตางกันมี

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศดานระยะเวลาที่ใช

แตกตางกันและนกัศึกษา 
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เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

    นี่เรียนตางกันมีพฤติกรรมการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศดาน

เครื่องมือที่ใชดาน

วัตถุประสงคในการใช 

พฤติกรรมการใช

บริการธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส 

กรณีศึกษาธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด

(มหาชน)ในเขตจังหวัด

อุบลราชธาน ี

(พ.ศ.2548) 

สกาวรัตน             

ลลิตจรญู 

1. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบรกิารอเิลก็ทรอนิกสธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของลกูคาใน

เขตจังหวัดอุบลราชธาน ี

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการใช

บริการอิเล็กทรอนกิสธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด

อุบลราชธาน ี

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา พฤติกกรม

การใชบรกิารอเิลก็ทรอนิกสที่

ลูกคาใชมากทีสุ่ดคือ บริการ

เงินดวน ATM รองลงมาคือ 

บริการปรับสมุดเงินฝาก

อัตโนมัติ บรกิาร Hot Line

เพื่อติดตอลูกคาสัมพันธ 

บริการผานคอมพิวเตอร

ระบบอินเทอรเน็ต บรกิาร

ธนาคารทางโทรศัพท              

และบริการเครื่องโทรสาร 
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เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

พฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการศึกษา

ของอาจารย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

(พ.ศ.2550) 

สวงค  บุญปลูก 

และปญญเดช 

พันธุวัฒน 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของอาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการศึกษา 5 ดานของ

อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

3. เพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรม

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัด

การศึกษา 5 ดานของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตาม

เพศ วุฒิการศึกษา คณะที่สงักัด                     

และประเภทของอาจารย 

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการจัดการศึกษา 5 ดาน 

ของอาจารยในมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสวนดุสิต สวนมากมี

การใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศชวยในการจัด

การศึกษาทั้ง 5 ดาน 

คอมพิวเตอรชวยสอนเปน 

การสอนโดยการนํา

คอมพิวเตอรมาใชเปน 

เครื่องมือสําหรับถายทอดคํา

สอนดานงานทะเบียนสาร

บรรณ เปนระบบที่นําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

งานดานเอกสารหรอืจัดการ

เอกสารการใชคอมพิวเตอรใน 

ดานการศึกษาทางไกล        
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เรื่อง ผูจัดทํา วัตถุประสงค เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย 

ผลการวิจัย 

พฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักเรียนโรงเรียน 

สามเสนวิทยาลัยสงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร             

เขต 1 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(พ.ศ.2551) 

กรกมล               

กําเนิดกาญจน 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ใช เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียน

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร            

เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

แบบสอบถาม เปนการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชกับกจิกรรม 

การบริหารของสถาบันดานห

องสมุด/หองปฏิบัติการเปน

การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

มาใชในการบรหิารงานหอง

สมุดและหองปฏิบัตกิารโดย

ใชระบบคอมพิวเตอรในการ

สืบคนขอมลูผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนที่มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนระยะเวลาตาง

กันมีพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ภาพรวมแตกตาง 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชบริการอิเลก็ทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ครั้งนี้

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

3. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

4. การรวบรวมขอมูล  

5. การวิเคราะหขอมูล  

6. สถิติที่ใชในการวิจัย  
 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กําลังศึกษา          

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 จําแนกเปน คณะครุศาสตร 874 คน คณะวิทยาการจัดการ 

2,756 คน คณะพยาบาลศาสตร 332 คน โรงเรียนการเรือน 1,368 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1,461 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,405 คน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 1,367 

คน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 760 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 10,323 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน, 2561) 
 

1.2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กําลังศึกษาใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ในการกําหนดกลุ มตัวอยางของการวิจัยโดยใชตารางกําหนด                

ตัวอยางของทาโรยามาเน Taro Yamane (Yamane, 1967 อางถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545 : 

141) ไดกลุมตัวอยาง 385 คน
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะ 

คณะ ประชากร กลุมตัวอยาง             

คณะครุศาสตร 874 33 

คณะวิทยาการจัดการ  2,756 103 

คณะพยาบาลศาสตร 332 12 

โรงเรียนการเรือน 1,368 51  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,461 55 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,405 52 

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 1,367 51 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 760 28 

รวม 10,323 385 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัย             

สวนดุสิต เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ โดยแบงเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ชั้นป คณะและระยะเวลาใน

การใชบริการอิเล็กทรอนิกส เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ประกอบดวย ดานเครื่องมือที่ใช                

ดานวัตถุประสงคในการใช ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเรียนและการศึกษาคนควา ดานการทําธุรกรรม

การเงิน ดานการทําพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส และดานประโยชนที่ไดรับเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ           ระดับพฤติกรรม 

  5       หมายถึง   มากที่สุด 

  4       หมายถึง   มาก 

  3       หมายถึง   ปานกลาง 

  2       หมายถึง   นอย 

  1       หมายถึง   นอยที่สุด 
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 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยไดแปลผลระดับของพฤติกรรมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใชคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดชวงการ

วัดเทากัน ดังนี ้
 

 คาเฉลี่ย   การแปลความหมายของพฤติกรรม 

 4.51 - 5.00       พฤติกรรมการใชมากที่สุด 

 3.51 - 4.50       พฤติกรรมการใชมาก 

 2.51 - 3.50       พฤติกรรมการใชปานกลาง 

 1.51 - 2.50       พฤติกรรมการใชนอย 

 1.00 - 1.50       พฤติกรรมการใชนอยที่สุด 
 
 

3. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือในการวิจัยผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

บริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ          

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดหลักการและแนวคิดที่จะใหไดมาซึ่งแนวทางใสการกําหนดกรอบแนวคดิ

ในการสรางเครื่องมือใหไดตรงและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสาร โดยพิจารณา                  

ใหสอดคลองกับคําถามงานวิจัย 

3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย  

4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย               

เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

5. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลอง (Try Out) เก็บรวบรวมขอมูล                 

กับกลุมทดลองที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 20 คน 

6. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหแบบสอบถามใชวัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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4. การรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นดังนี ้

1.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกใหนักศึกษาที่กําลงัศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 

2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 

2.  การ เก็ บรวบรวมขอมูล ใช ระยะ เวลา ในภาคเรี ยนที่  2 ป ก ารศึกษา  2562                              

โดยแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด จํานวนนทั้งสิ้น 385 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของขนาดกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ เพื่อวิเคราะหขอมูล

ตอไป 
 

5. การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหไดความถูกตองตามที่กําหนดไว 

2.  นําขอมูลไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทาง

คอมพิวเตอร 
 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนกนักศึกษามหาวิทยาลัย                

สวนดุสิต โดยการคํานวณ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

1.  คาเฉลี่ย �̅ 

สูตร  

  �̅ = 
∑�

�
 

 
�̅  หมายถึง  คาเฉลี่ย 

  ∑x  หมายถึง  ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

  n  หมายถึง  จํานวนขอมูล  
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2.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สูตร S.D. = 
��∑��� (∑�)�

�(���)
 

 

S.D.  หมายถึง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   x  หมายถึง  คะแนนในกลุมตัวอยาง 

   n-1  หมายถึง  จํานวนตัวแปรอิสระ  

   n  หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

(∑�)� หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

∑��  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกประชากรกลุมเปาหมายจํานวน 385 ชุด โดยผูวิจัยได

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบตาราง เรียงลําดับดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                    

 สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                    

แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ชั้นป คณะ               

และระยะเวลาในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ และนําเสนอ

ผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถี่และคารอยละจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

132 34.30 

253 65.70 

รวม 385 100.00 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเปนรอย

ละ 65.70 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34.30 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาความถี่และคารอยละจําแนกตามช้ันป 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ชั้นปที่ 1 

ชั้นปที่ 2 

ชั้นปที่ 3 

ชั้นปที่ 4 

ชั้นปที่ 5 

127 

165 

91 

2 

- 

33.00 

42.90 

23.60 

0.50 

- 

รวม 385 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 127 คน คิดเปนรอย

ละ 33.00 ชั้นปที่ 2 จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 42.90 และชั้นปที่ 3 จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 

23.60 และชั้นปที่ 4 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาความถี่และคารอยละจําแนกตามคณะ 

คณะ จํานวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะพยาบาลศาสตร 

โรงเรียนการเรือน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

33 

103 

12 

51 

55 

52 

51 

28 

8.60 

26.80 

3.10 

13.20 

14.30 

13.50 

13.20 

7.30 

รวม 385 100.00 

จากตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาคณะครุศาสตร จํานวน 33 คน คิดเปน

รอยละ 8.60 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.80 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 3.10  โรงเรียนการเรือน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.20 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.30 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 13.50 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.20              

และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.30 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาความถี่และคารอยละจําแนกตามระยะเวลาในการใชบริการอิเล็กทรอนกิส 

ระยะเวลาในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 

สัปดาหละ 4-6 วัน 

สัปดาหละ 2-3 วัน  

สัปดาหละ 1 วัน 

ไมไดใชเลย 

254 

109 

22 

- 

- 

66.00 

28.30 

5.70 

- 

- 

รวม 385 100.00 
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จากตารางที่ 4.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการอิเล็กทรอนิกสทุกวัน จํานวน 254 คน คิด

เปนรอยละ 66.00 สัปดาหละ 4-6 วัน จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.30 และสัปดาหละ 2-3 วัน 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.70 
   

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ตารางท่ี 4.5 เครื่องมอืในการใชบริการอเิล็กทรอนกิส 

เครื่องมือในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส x̄  SD ระดับ

พฤติกรรม 

1. โทรศัพทมือถือ 

2. คอมพิวเตอร 

3. โนตบุก 

4. แท็บเล็ต 

5. อื่น ๆ 

4.74 

4.04 

4.25 

4.13 

- 

0.535 

0.739 

0.794 

0.990 

- 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

- 

รวม 4.28 0.457 มาก 

จากตารางที่ 4.5 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ดานเครื่องมือในการ

ใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.28 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

เทากับ 0.457 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวานักศึกษามีพฤติกรรมการใชโทรศัพทอยูในระดับ

มากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.535 รองลงมาคือ โนตบุกอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.794 รองลงมาคือ แท็บเล็ตอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.990 และลําดับสุดทาย                        

คือ คอมพิวเตอรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.739 
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ตารางท่ี 4.6 โปรแกรมในการใชบรกิารอเิลก็ทรอนิกส 

โปรแกรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส x̄  SD ระดับ

พฤติกรรม 

1. Facebook 

2. Line 

3. Twitter 

4. Instagram 

5. Whatsapp 

6. Messenger 

7. อื่น ๆ 

4.75 

4.76 

4.28 

3.66 

2.63 

3.98 

- 

0.458 

0.430 

0.831 

0.801 

1.144 

0.988 

- 

มากที่สุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

- 

รวม 4.51 0.279 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.6 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ดานโปรแกรมในการ

ใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยรวมเทากับ 0.279 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาพฤติกรรมการใช Facebook อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.458 รองลงมาคือ Line อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.430 รองลงมาคือ Twitter 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.831 รองลงมาคือ 

Messenger อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.988 รองลงมา

คือ Instagram อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.801 

และลําดับสุดทายคือ Whatsapp อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 2.144 
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ตารางท่ี 4.7 การใชบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนและการศึกษาคนควา 

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียน                          

และการศึกษาคนควา 
x̄  SD ระดับ

พฤติกรรม 

1. ระบบ E-Mail สําหรับนักศึกษา 

2. บริการเปลี่ยนรหัสผานระบบสารสนเทศดวย

ตนเอง 

3. บริการตรวจสอบสิทธิระบบสารสนเทศดวย

ตนเอง 

4. ระบบบริหารการศึกษา (ทะเบียนออนไลน) 

5. บริการ Cloud Computing)(Private Cloud) 

6. บริการดาวนโหลดโปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ 

Microsoft 

7. บริการ E-Learning โปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ   

Microsoft  

8. บริการ Webhosting สําหรับนักศึกษา 

9. บริการสืบคนหนังสือและวารสาร 

10. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน                

(WBSC-LMS) 

11. อื่น ๆ 

4.81 

4.38 

 

4.36 

 

4.30 

4.22 

4.22 

 

4.18 

 

4.03 

4.49 

4.42 

 

- 

0.448 

0.566 

 

0.512 

 

0.502 

0.552 

0.610 

 

0.591 

 

0.470 

0.541 

0.620 

 

- 

มากท่ีสุด 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

- 

รวม 3.63 0.512 มาก 

จากตารางที่ 4.7 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา เพื่อการเรียนและ

การศึกษาคนควาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยรวมเทากับ 0.512 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาพฤติกรรมการใช บริการระบบ E-Mail 

สําหรับนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.448 

รองลงมาคือ บริการสืบคนหนังสือและวารสารอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.541 รองลงมาคือ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน (WBSC-LMS) อยูในระดับมาก

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.620 รองลงมาคือ บริการเปลี่ยนรหัสผาน

ระบบสารสนเทศดวยตนเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
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0.566 รองลงมาคือ บริการตรวจสอบสิทธิระบบสารสนเทศดวยตนเอง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.512 รองลงมาคือ ระบบบริหารการศึกษา (ทะเบียนออนไลน) 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.502 รองลงมาคือบริการ 

Cloud Computing (Private Cloud)  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.552 รองลงมาคือ บริการดาวนโหลดโปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ Microsoft อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.610 รองลงมาคือ บริการ E-Learning 

โปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ Microsoft อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.591 และลําดับสุดทายคือ บริการ Webhosting สําหรับนักศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.470 
 

ตารางท่ี 4.8 การใชบรกิารอเิลก็ทรอนิกสดานธุรกรรมการเงนิ 

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานธุรกรรมการเงิน x̄  SD ระดับ

พฤติกรรม 

1. โอนเงิน 

2. ชําระเงินคาโทรศัพทมือถือ 

3. เติมเงินมือถือผานแอพพลิเคชั่น 

4. จายบิลคาน้ํา/คาไฟ        

5. อื่น ๆ      

3.68 

3.93 

3.64 

3.27 

- 

0.747 

0.648 

0.810 

1.066 

- 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

- 

รวม 3.63 0.512 มาก 

จากตารางที่ 4.8 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ดานการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสดานธุรกรรมการเงินในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.63 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.512 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวานักศึกษามีพฤติกรรม

การใช บริการชําระเงินคาโทรศัพทอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.648 รองลงมาคือ โอนเงินอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.747 รองลงมาคือ เติมเงินมือถือผานแอพพลิเคชั่นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64                  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.810 และลําดับสุดทายคือ จายบิลคาน้ํา/คาไฟ อยูในระดับมาก                     

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.066 
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ตารางท่ี 4.9 การใชบรกิารอเิลก็ทรอนิกสดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
x̄  SD ระดับ

พฤติกรรม 

1. ขายสินคาออนไลน 

2. ซื้อสินคาออนไลน 

3. อื่น ๆ  

3.34 

4.44 

- 

1.361 

0.690 

- 

ปานกลาง 

มาก 

- 

รวม 2.59 0.528 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.9 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ดานการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 

2.59 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.528 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวานักศึกษา

ที่มีพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.690 รองลงมาคือ ขายสินคาออนไลนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ และ 3.34 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.361  
 

ตารางท่ี 4.10 ประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการอเิล็กทรอนิกส 

ประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการอิเล็กทรอนิกส x̄  SD ระดับ

พฤติกรรม 

1. ไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 

2. มีความสะดวกสบายในการใชบริการ 

3. สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทั่วโลก 

4. สืบคนตํารา ความรูใหม ๆ ไดทันเทาทันเหตุการณ 

5. แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 

6. ชวยในการทบทวนบทเรียน 

7. อื่น ๆ 

4.81 

4.66 

4.66 

4.17 

4.43 

4.35 

- 

0.397 

0.474 

0.475 

0.439 

0.704 

0.710 

- 

มากท่ีสุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

- 

รวม 3.63 0.512 มาก 

จากตารางที่ 4.10 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ดานประโยชนที่ได

รับจากการใชบริการอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.63 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.512 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวานักศึกษา ไดรับขอมูล

ขาวสารที่ทันสมัย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.397 
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รองลงมาคือ มีความสะดวกสบายในการใชบริการอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.474 รองลงมาคือ สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทั่วโลกอยูในระดับมากที่สุด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.475 รองลงมาคือ แลกเปลี่ยนความรู              

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.704 รองลงมา

คือชวยในการทบทวนบทเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.710 และลําดับสุดทายคือ สืบคนตํารา ความรูใหม ๆ ไดทันเทาทันเหตุการณอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.17 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.439 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล เเละขอเสนอเเนะ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต                              

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย               

สวนดุสิต โดยมีประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวนทั้งสิ้น 10,323 

คน กําหนดเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 385 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม                   

โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี ้
 

1. สรุปผลการศึกษา  

1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง 

รองลงมาเปนเพศชาย เมื่อพิจารณาตามชั้นปที่เรียนพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือ

นักศึกษาชั้นปที่ 1, นักศึกษาชั้นปที่ 3 และนอยที่สุดเปนนักศึกษาช้ันปที ่4 เเละเมื่อพิจารณาตามคณะที่ 

ศึกษาพบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรมากที่สุด รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ, คณะพยาบาลศาสตร, 

โรงเรียนการเรือน, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, โรงเรียนการ

ทองเที่ยวและการบริการและโรงเรียนกฎหมาย และการเมืองนอยที่สุด                        

  สําหรับระยะเวลาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตใชบริการอิเล็กทรอนิกสพบวา

ระยะเวลาใน การใชบริการอิเล็กทรอนิกสทุกวัน มากที่สุด รองลงมาคือสัปดาหละ 4-6 วัน และสัปดาหละ 

2-3 วัน นอยที่สุด 

1.2 พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวา

นักศึกษามีพฤติกกรมการใชเครื่องมือในการเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกส ไดเเก โทรศัพทมือถืออยูในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือโนตบุก แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ในระดับมาก ตามลําดับ  

ดานโปรแกรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี

พฤติกรรมการใช Facebook และ Line อยูในระดับมาก รองลงมาคือ Twitter, Messenger, Instagram 

เเละ Whatsapp อยูในระดับปานกลาง  

ดานการเรียนและการศึกษาคนควาพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพฤติกรรม                           

การใชบริการระบบ E-Mail สําหรับนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือบริการสืบคนหนังสือ               
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และวารสาร, ระบบจัดการเรยีนการสอนออนไลน (WBSC-LMS), บริการเปลี่ยนรหสัผานระบบสารสนเทศ

ดวยตนเอง, บริการตรวจสอบสิทธิระบบสารสนเทศดวยตนเอง, ระบบบริหารการศึกษา (ทะเบียน

ออนไลน), บริการ Cloud Computing (Private Cloud), บริการดาวนโหลดโปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ 

Microsoft, บริการ E-Learning โปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ Microsoft และบริการ Webhosting สําหรับ

นักศึกษา อยูในระดับมาก  

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานธุรกรรมการเงินพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต              

มีพฤติกรรมการใชบริการชําระเงินคาโทรศัพท, บริการโอนเงิน, บริการเติมเงินมือถือผานแอพพลิเคช่ัน                

และบริการจายบิลคาน้ํา/คาไฟ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานการใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกสพบวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน อยูในระดับมาก รองลงมาคือขายสินคาออนไลน 

อยูในระดับปานกลาง  

สําหรับดานประโยชนที่ได รับจากการใชบริการอิ เล็กทรอนิกสพบวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัย, มีความสะดวกสบายในการใชบริการ, สามารถรับรู

ขอมูลขาวสารไดทั่วโลก อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น, ชวยในการ

ทบทวนบทเรียน, สืบคนตํารา ความรูใหม ๆ ไดทันเทาทันเหตุการณ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

2. อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอิ เล็กทรอนิกสของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีประเด็นสําคัญซึ่งควรนํามาอภิปรายผลในเเตละดานดังนี้  

1.  ด านเครื่ องมือในการใช พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก โดยเครื่องมือที่นักศึกษาเลือกใชมากที่สุดคือโทรศัพทมือถือ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ฐิติพร พรไพรินทร (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของวัยรุน เขต

บางเขน พบวา วัยรุนมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสารเพื่อความ

ทันสมัยกาวทันเทคโนโลยี เเละนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ติดตอกับเพื่อนมากที่สุด อาจเปนเพราะ การ

ติดตอดวยโทรศัพทมือถือชวยใหการติดตอกันทําไดรวดเร็วอีกทั้ง โทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือสื่อสารที่

พกพาสะดวกสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วโดยไมจํากัดสถานที่เเละเวลา 

2.  ดานโปรแกรมที่ใชในการติดตอสื่อสาร พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการใช

บริการอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมากที่สุด โดยโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกใชมากที่สุดคือแอพพลิเคชั่น 

Line ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พภัช เชิดชูศิลป (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชไลนที่มีผล
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ตอความพึงพอใจและการใชประโยชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

และการใชประโยชนในแอพพลิเคชั่น Line ในการใชบริการในระดับมากที่สุด ลักษณะการใชงาน

แอพพลิเคชั่น Line สวนใหญจะเนนในเรื่องการสงขอความผานแชทไปยังเพื่อน หรือกลุมเพื่อนที่เรา

ตองการจะสนทนา สอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจและการใชประโยชนของ กาญจนา แกวเทพ (2555) 

ที่กลาวไววาความตองการของผูรับสารโดยทั่วไปแลว ของแตละบุคคลนั้นจะเปนไปเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเอง อาทิเชน ตองการขาวสารที่เปนประโยชนกับตนเอง ตองการขาวสารที่สอดคลองกับ

ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมของตนเอง หรือแมตองการ ประสบการณใหมๆ และสุดทายคือ ตองการความ

สะดวกสบายและรวดเร็วในการรับสาร อาจเปนเพราะ ในเมืองไทยแอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตอสื่อสาร

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคงหนีไมพนแอพพลิเคช่ัน Line เพราะ แอพพลิเคช่ัน Line สามรถใชงานไดทุก

ที่ ทุกเวลาและที่สําคัญแอพพลิเคชั่น Line คนสวนใหญนิยมใชในการพูดคุยติดตอสื่อสารกับเพื่อน 

ครอบครัว หรืออาจจะเปนการติดตอสื่อสารกันในดานธุรกิจ หรือใชในดานการเรียนการสอน  

3.  ดานธุรกรรมทางการเงิน พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมากโดยบริการที่นักศึกษาเลือกใชมากที่สุดคือการชําระเงินคาโทรศัพท                   

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ  ชลสาคร (2546) ไดศึกษาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส

ในหางสรรพสินคา พบวาการตัดสินใจใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการ

ประหยัดเวลาในการเดินทาง เปนปจจัยหลัก ความสะดวกรวดเร็วในการทํารายการเปนปจจัยรองลงมา

และปจจัยดานพนักงานคอยแนะนําบริการที่ใหความสําคัญนอยที่สุด ปจจัยหลัก อาจเปนเพราะ บริการ

ชําระเงินคาโทรศัพทในปจจุบันนี้ทําไดผานอุปกรณสื่อสารตาง ๆ ทําใหผูใชบริการไมตองเสียเวลาเดินทาง

ไปยังสถานที่ที่ใหบริการเเละยังสะดวกเเละงายตอการใชงาน เขาถึงไดงายสามารทํารายการที่ตองการได

รวดเร็ว เเละมีความปลอดภัย 

4.  ดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก โดยนักศึกษามีการใชบริการการซื้อสินคาออนไลนมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ณัฐ  ฉันทพิริยพันธ (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความตองการซื้อสินคาเเละบริการผาน

ระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการผานอินเทอรเน็ต พบวา ผูบริโภคมีประสบการณในการซื้อสินคา เเละมี

เเนวโนมที่จะซื้อสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ต โดยสวนใหญที่ซื้อสินคาเเละบริการจะเปนกลุม

นักศึกษาเเละกลุมคนทํางาน ภาพลักษณของสินคาเเละบริการ รวมทั้งวิธีการชําระเงิน ความหลากหลาย

เเละรูปแบบการนําเสนอ อาจเปนเพราะ ปจจุบันมีรานขายสินคาออนไลนเกิดขึ้นอยางแพรหลายจึงเปน

ทางเลือกที่ดีใหกับผูที่ตองการจะซื้อสินคาซึ่งปจจุบันคนก็หันมาใชบริการซื้อสินคาออนไลนกันอยาง

แพรหลายเปนเพราะผูใชบริการสามารถเลือกสินคาไดหลากหลายโดยไมตองไปเดินหาของที่ตนเอง
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ตองการ สามารถซื้อของได 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบราคาได เเละยังสามารถตรวจสอบสินคาไดจากการ

รีวิวของทางรานเพื่อความมั่นใจกอนการตัดสินใจซื้อ เพราะเหตุนี้คนจึงนิยมหันมาใชบริการซื้อสินคา

ออนไลน 
 

3.  ขอเสนอเเนะ 

 3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

 1. หองสมุดหรือหรือสถาบันสารสนเทศสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการ

ออกแบบบริการตาง ๆ ที่มีอยูใหเขาถึงผูใชบริการในชองทางตาง ๆ เเละลดขั้นตอนการใหบริการซึ่งจะ

ชวยใหเกิดบริการที่อํานวยความสะดวกใหเเกผูใชสามารถใชงานงายเเละมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

    1. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชบริการอิเล็กทรอนิกสในงานหองสมุดที่เจาะลึกใน             

เเตละบริการ 

   2. ควรมีการศึกษานวัตกรรมบริการของหองสมุดที่อาศัยเเนวคิดของการบริการ

อิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชไดจริงอยางเปนรูปธรรม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําชี้แจงแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาพฤติรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางนําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข                

และสงเสริมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส  

คําชี้แจง                   

แบบสอบถามบงออกเปน 2 สวน คือ                    

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                    

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนกัศึกษา 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
 
1. เพศ 

 ชาย    หญิง 

 

2. ชั้นป 

 ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   

 ชั้นปที่ 4   ชั้นปที่ 5 

 

3. คณะ 

 คณะครุศาสตร    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 คณะวิทยาการจัดการ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร    โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

 โรงเรียนการเรือน    โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
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4. ระยะเวลาในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส 

 ทุกวัน     สัปดาหละ 4-6 วัน 

 สัปดาหละ 2-3 วัน    สัปดาหละ 1 วัน 

 ไมไดใชเลย     อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..…. 

 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 เกณฑการประเมิน ระดับ 5     หมายถึง     มากที่สุด 

    ระดับ 4     หมายถึง     มาก 

    ระดับ 3     หมายถึง     ปานกลาง 

    ระดับ 2     หมายถึง     นอย 

    ระดับ 1     หมายถึง     นอยที่สุด 
 
1. ทานใชเครื่องมอืใดในการใชบรกิารอิเลก็ทรอนกิส 

เครื่องมือในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส                     ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

1.1 โทรศัพทมือถือ      

1.2 คอมพิวเตอร      

1.3 โนตบุก      

1.4 แท็บเล็ต      

1.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………      

 

2. ทานใชโปรแกรมใดในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส 

โปรแกรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส                     ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

2.1 Facebook      

2.2 Line      

2.3 Twitter      

2.4 Instagram      
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โปรแกรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

2.5 Whatsapp      

2.6 Messenger      

2.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………      

 

3. ทานใชบริการอิเล็กทรอนิกสใดในดานการเรียนและการศึกษาคนควา 

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานการเรยีน                          

และการศึกษาคนควา 

ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

3.1 ระบบ E-Mail สําหรับนกัศึกษา      

3.2 บริการเปลี่ยนรหสัผานระบบสารสนเทศดวยตนเอง      

3.3 บริการตรวจสอบสิทธิระบบสารสนเทศดวยตนเอง      

3.4 ระบบบรหิารการศึกษา (ทะเบียนออนไลน)      

3.5 บริการ Cloud Computing)(Private Cloud)      

3.6 บริการดาวนโหลดโปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ Microsoft       

3.7 บริการ E-Learning โปรแกรมกลุมผลิตภัณฑ Microsoft       

3.8 บริการ Webhosting สําหรับนกัศึกษา      

3.9 บริการสืบคนหนังสือและวารสาร      

3.10 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน (WBSC-LMS)      

3.11 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………      
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4. ทานใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานธุรกรรมการเงินใดบาง 

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานธุรกรรมการเงิน                    ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

4.1 โอนเงิน      

4.2 ชําระเงินคาโทรศัพท      

4.3 เติมเงินมือถือผานแอพพลิเคชั่น      

4.4 จายบิลคาน้ํา/คาไฟ      

4.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………      

 

5. ทานใชบริการอิเล็กทรอนิกสดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใดบาง 

การใชบริการการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                     ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

5.1 ขายสินคาออนไลน      

5.2 ซื้อสินคาออนไลน      

5.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………      

 

6. ประโยชนที่ทานไดรับจากการใชบริการอิเล็กทรอนิกส 

 ประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการอิเล็กทรอนิกส                     ระดับการใชงาน 

5 4 3 2 1 

6.1 ไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัย      

6.2 มีความสะดวกสบายในการใชบริการ      

6.3 สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทั่วโลก      

6.4 สืบคนตํารา ความรูใหม ๆ ไดทันเทาทันเหตุการณ      

6.5 แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น      

6.6 ชวยในการทบทวนบทเรียน      

6.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………      
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

...........ขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


