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ปีที่	11	ฉบับที่	12

การใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2553

รศ.	ดร.ศิริชัย	ศิริกายะ*	ณัฐวุฒิ		สิงห์หนองสวง**		

สุธาวัลย์	ธรรมสังวาลย์***		และทิพย์อนงค์	ตรรกวุฒิวงศ์****

บทคัดย่อ
 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม	

โดยใช้วิธีการสำารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจำานวน	372	คน	ผลการวิจัยพบ

ว่า

•	 การใช้สื่อภายในที่พักอาศัยของนักศึกษาสามลำาดับแรกคือ	 (1)รับชมโทรทัศน์	 (2)	 การใช้

คอมพิวเตอร์	และ	(3)การใช้อินเทอร์เน็ต	

•	 ประเภทของเครื่องมือสื่อสารที่มีใช้เป็นของส่วนตัวคือ	โทรศัพท์มือถือ	โน๊ตบุ๊ค	คอมพิวเตอร์	

และกล้องถ่ายภาพดิจิทัล

•	 นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์รายวัน	และหนังสือเพื่อ

ความบันเทิงในปริมาณที่น้อย

•	 นักศึกษาจำานวนมากกว่าครึ่งที่ชอบฟังรายการวิทยุ		ซึ่งใช้เวลาในการฟังเพียง	5	–	30	นาที

เท่านั้น	อีกทั้งจะทำากิจกรรมอื่นๆ	ควบคู่ไปด้วย	และจะฟังเพลงจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ

•	 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์

•	 สถานที่สำาหรับใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาคือที่บ้านมากกว่าที่มหาวิทยาลัยซึ่งมากกว่าถึง

หนึ่งในสี่

•	 การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เพื่อเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์	เช่น	 Facebook	

MySpace	 	 และ	 msn	 มากที่สุด	 โดยเข้าเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่งานจากชั้นเรียน	 ซึ่ง

กิจกรรมที่นิยมมากที่คือสุดดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต	ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต

•	 การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์จากครอบครัว

*รศ. ดร.ศิริชัย ศิริกายะ :  คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสยาม
**ณัฐวุฒ ิ สิงห์หนองสวง :  อาจารย์ประจำาภาควิทย ุโทรทัศน์	ภาพยนตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม

***สุธาวัลย ์ ธรรมสังวาลย์:  อาจารย์ประจำาภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสยาม 

****ทิพย์อนงค ์ตรรกวุฒิวงศ์:  อาจารย์ประจำาภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์ คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 

	 คณะนิ เทศศาสตร์ 	มหาวิทยาลัย

สยามกับคณะนิ เทศศาสตร์กับคณะการ

สื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้

ทำาตามตกลงที่จะทำาการวิจัยร่วมกัน	 	 โดยใช้

หัวข้อวิจัยเรื่องเดียวแต่แยกกันไปเก็บข้อมูล

กับนักศึกษาของตนเองแล้วนำาผลวิจัยมาสรุป	

ร่วมกัน	เพื่อนำาเสนอต่อสาธารณชนในรูปของ

บทความทางวิชาการ	ลงตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการต่อไป

	 เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวทั้งสองคณะ

วิชาซึ่งได้ประชุมและตกลงร่วมกันเพื่อทำา

สัญญาที่จะทำาการวิจัยที่เหมาะสมและเป็น

เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด	พร้อมกับเป็นเรื่องที่ไม่ยาก

นั้นเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย	จึงได้ตกลงได้

ว่าเป็นปัญหาการใช้สื่อมวลชนของนักศึกษา

ของทั้งสองมหาวิทยาลัย	ต้องการทราบว่า

นักศึกษาใช้สื่อมวลชนอย่างไรในชีวิตประจำา

วัน	 ทั้งนี้โดยที่นำาผลจากการศึกษามาบูรณา

การเข้าด้วยกันเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

ของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยและเป็น

ก้าวแรกของความร่วมมือสร้างเครือข่ายงาน

วิจัยร่วมกันของทั้งสองคณะนิเทศศาสตร์	 โดย

หวังเอาไว้ว่าในครั้งต่อไปคงจะได้ร่วมมือกัน

ศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชน	ซึ่งเข้าไป

อยู่ในสื่อใหม่	 อาทิ	 การใช้สื่อสังคม	 (Social	

Media)	 โดยเจาะลึกเข้าไปสู่เรื่องเครือข่าย

สังคมทางการสื่อสาร	(	Social	Communica-

tion	Networking	)

วัตถุประสงค์

•	 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้สื่อหลักและ

สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สยาม

•	 เพื่อนำาผลการวิจัยไปทำาการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับผลการวิจัยเรื่องเดียวกัน

ที่คณะการสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ได้จัดทำาขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

•	 นำาผลการวิจัยมาใช้ เป็นเนื้ อหาเพื่ อ

แสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยกับ

คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ส่งผลให้เกิดเวทีวิจัยของทั้ง

สองมหาวิทยาลัยอันเป็นจุด เริ่ มต้น

ของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย

•	 ให้ข้อมูลที่สามารถนำาไปวางแผนได้ใน

ระดับหนึ่งในเรื่องของการใช้สื่อมวลชน	

เพื่อการรณรงค์ด้วยการใช้สื่อมวลชนกับ

กิจกรรมต่างๆ	ทางสังคมหรือธุรการที่

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

หรือกับกลุ่มเอกชนอายุ	18-	22	ปี

ปัญหานำาวิจัย

•	 ลักษณะการใช้สื่อหลักของนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยสยามมีลักษณะอย่างไร

•	 ลักษณะการใช้สื่อดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยามมีลักษณะอย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิ จั ยการใช้ สื่ อออนไลน์ ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณ	 Quantitative	 Research)	 โดยได้

ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา	

2553
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ประชากร

	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2553	ทั้งหมดของ

ทุกคณะ	 ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยตลอดจน	

จำานวนของนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนที่เปิด

สอนอยู่ของทุกคณะ	ทุกชั้นปี	การเลือกตัวอย่าง

ใช้การเลือกตัวอย่างโดยการจับสลากชั้น

เรียนตามจำานวนสัดส่วนของนักศึกษาของ

แต่ละคณะ	และแต่ละชั้นปี	กำาหนดบุคคลที่จะ

ทำาการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากชั้นเรียนโดย

เฉพาะเจาะจงจำานวนทั้งสิ้น	375	คน

สรุปผลการวิจัย

	 จากข้อมูลที่ทำาการวิ เคราะห์แล้ว

สามารถสรุปผลการวิจัยและนำาเสนอได้เป็น

ข้อๆ	ดังนี้

•	 ก าร ใช้ สื่ อภาย ในที่ พั ก อาศั ย ขอ ง

นักศึกษาสามลำาดับแรกคือ	(1)	รับชม

โทรทัศน์			(2)	การใช้คอมพิวเตอร์คิด	

และ	(3)	การใช้อินเทอร์เน็ต

 

•	 ประเภทของเครื่องมือสื่อสารที่มีใช้เป็น

ของส่วนตัวคือ	โทรศัพท์มือถือ	โน๊ตบุ๊ค	

คอมพิวเตอร์	และกล้องถ่ายภาพดิจิทัล

•	 นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อสิ่งพิมพ์

เช่น	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์รายวัน	และ

หนังสือเพื่อความบันเทิงในปริมาณที่

น้อย

•	 นักศึกษาจำานวนมากกว่าครึ่งที่ชอบฟัง

รายการวิทยุซึ่งใช้เวลาในการฟังเพียง	

5	 –	 30	 นาทีเท่านั้น	 และทำากิจกรรม

อื่นๆ	ควบคู่ไปด้วย	และจะฟังเพลงจาก

เครื่องโทรศัพท์มือถือ

•	 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รับชมภาพยนตร์

ที่โรงภาพยนตร์

•	 สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

คือที่บ้านมากกว่าที่มหาวิทยาลัยซึ่ง

มากกว่าถึงหนึ่งในสี่

•	 การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาส่วน

ใหญ่ใช้เพื่อเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์	

เช่น	 Facebook	 MySpace	 msn	 มาก

ที่สุด	โดยเข้าเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ	ที่

ไม่ใช่งานจากชั้นเรียนซึ่งกิจกรรมที่

นิยมมากที่คือสุดดาวน์โหลดเพลงจาก

อินเทอร์เน็ตฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต

•	 การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาส่วน

ใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์จากครอบครัว

พฤติ ก รรมการ ใช้ คอมพิ ว เตอร์ ขอ ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

•	 การใช้คอมพิ ว เตอร์ทำ า งานในชั้ น

เรียน	กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาทำางานกับ

คอมพิวเตอร์เพื่อทำางานในชั้นเรียน	 5	

นาที	 –	 1	 ชั่วโมง	 คิดเป็นร้อยละ	 53	

รองลงมาคือไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เลย

คิดเป็นร้อยละ	29

•	 การเล่นเกมส์ผ่านคอมพิวเตอร์	กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมส์ผ่าน

คอมพิวเตอร์ในหนึ่งวันคือ	5	นาที	–	1	

ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	51

•	 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมล์	 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลา	 5	นาที	 –	 1	

ชั่วโมงในการส่งอีเมล์	 คิดเป็นร้อยละ	

60
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•	 การอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

ออนไลน์	มากถึงร้อยละ	41

•	 การทำางานกราฟิก	(Power	po int

Photo	ed i t ing 	หรืองานออกแบบ

ต่างๆ)	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาก	กว่า

ครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ทำางานกราฟิก	โดยคิดเป็นร้อยละ	54

•	 การเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น	

Facebook	 หรือ	 MySpace	 msn	 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ใน

การเข้าสังคอมออนไลน์	 ซึ่งใช้เวลา	 5	

นาที	–	1	ชัวโมง	โดยคิดเป็นร้อยละ	49

•	 การเข้าเว็บไซต์เพื่อชมหรือ	 upload	

วีดีโอ	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลา	 5	

นาที	–	1ชั่วโมง	ในการเข้าเว็บไซต์เพื่อ

ชมหรือ	 upload	 วีดีโอ	 คิดเป็นร้อยละ	

45

•	 การเข้าเว็บไซต์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่งาน

จากชั้นเรียน	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ใช้เวลา	 5	 นาที	 –	 1ชั่วโมง	 ในการเข้า

เว็บไซต์ประเภทที่ไม่ใช่งานจากชั้นเรียน	

คิดเป็นร้อยละ	49	

•	 การทำากิจกรรมอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์	กลุ่ม

ตัวอย่างใช้เวลา	5	นาที	 –	1ชั่วโมง	 เพื่อ

ทำากิจกรรมอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์	 คิดเป็น

ร้อยละ	47
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ตารางที่	1	ตารางสรุปกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ที่ กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ จำานวน ร้อยละ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต

ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต

เข้าไปใช้	Facebook	หรือ	My	Space

หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ	

ส่งข้อความ

ดูวีดิีทัศน์จากเว็บไซต์	You	Tube

เข้าไปสร้างโปรไฟล์	บน	Facebook	หรือ	My	Space

เข้าไปสร้างเว็บไซต์ของเครือข่ายทางสังคมนอกเหนือจาก	

Facebook	หรือ	My	Space

ดูรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์	

สร้างโปรไฟล์ของเว็บเครือข่ายทางสังคมนอกเหนือจาก	

Facebook	หรือ	My	Space

อ่าน	Web	Blog

สร้างคาแร็คเตอร์ของตนหรือสัตว์เลี้ยงออนไลน์

ดูรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ	iPod,	MP	4

นำาเสนอวีดิทัศน์จากเว็บไซต์	You	Tube

เขียน	Web	Blog

ไม่เคยทำาอะไรเลย

312

307

286

264

252

252

245

215

212

159

158

120

102

96

65

8

83

81

76

70

67

67

65

57

57

42

42

32

27

26

17

2
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จากตารางที่	1	

	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ

ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำากิจกรรมดังนี้	

•	 ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต	คิดเป็น

ร้อยละ	83

•	 ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต	 คิดเป็นร้อยละ	

81	

•	 เข้าไปใช้	 Facebook	หรือ	My	Space	คิด

เป็นร้อยละ	76

 

อภิปรายผล

	 แม้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นจะสื่อเก่าแต่ก็

ยังได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งจากผลการ

วิจัยพบว่าปัจจุบันวัยรุ่นยังคงนิยมรับชมราย

การโทรทัศน์ซึ่งอาจจะมาจากสื่อโทรทัศน์มี

รายการให้เลือกชมมากมาย	 สื่ออินเทอร์เน็ต	

และโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อที่นักศึกษานิยมใช้

เพื่อสนองตอบต่อความต้องการส่วนบุคคล

มากที่สุดสอดคล้องกับ	ณัฐวุฒิ	สิงห์หนองสวง	

“การใช้สื่อมวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สยาม	 พ.ศ.	 2552”	 พบว่า	 นักศึกษาใช้สื่อ

เพื่อสนองตอบความต้องการส่วนตัวมากกว่า

เรื่องของบุคคลอื่น	 อีกทั้ง	 แม็คคอมบ์และเบค

เกอร์	(McCombs	and	Becker,	1979:	51-

52)ได้ให้แนวคิดว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคน

มีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อเพื่อ

ตอบสนองความต้องการดังนี้	

•	 เพื่ อ ให้ เ รี ยนรู้ เ กี่ ย วกับ เหตุการณ์ 	

(Surveillance)	บุคคลสามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ร

อบตัวจากการเปิดรับข่าวสารทำาให้คน	

เป็นที่ทันเหตุการณ์	ทันสมัย

•	 เพื่อการตัดสินใจ	 (Decision)	 การเปิด

รับข่าวสารทำาให้บุคคลสามารถกำาหนด

ความเห็นของตนต่อเหตุการณ์ต่างๆ	

รอบตัวเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำาวัน	

•	 เพื่ อพูดคุยสนทนา	(Discussion)	

บุคคลสามารถนำาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

ไปใช้ในการพูดคุยกับผู้อื่นได้

•	 เพื่อการมีส่วนร่วม	(Participation)	เพื่อ

รับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความ

เป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัว

เชื่อได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือ

เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์เพื่อ

การตัดสินใจเพื่อพูดคุยสนทนาและ

เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์

ความเป็นไปต่าง	ๆ

	 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิง	ทั้งการดาวน์

โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต	ฟังเพลงผ่าน

อินเทอร์เน็ตและเข้าไปใช้	 Facebook	 หรือ	

My	Space	 สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ

สิงห์หนองสวง	“เรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ย า ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี”	 จาก

การวิจัยพบว่า	 เด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีจุดมุ่งหมายในการใช้สื่อที่ค่อนข้าง

ชัดเจนซึ่งการรับสื่อจะมีลักษณะที่เป็นเพื่อ

ความบันเทิง	และความรู้ควบคู่กันไป	ไม่ใช่ใช้

สื่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่ง

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างใช้

สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิง	 และหาความ

รู้ควบคู่กันไปไม่ใช่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ประสงค์หนึ่ ง 	ดั้ งนั้ นการเผยแพร่ข้ อมูล

ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง	

17	 -22	ปี	 เนื้อหาของสารควรมีความรู้ผสม

กับความบันเทิงเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมาย

เลือกรับสาร
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