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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของเยาวชน 
2) ศึกษาพฤติกรรมและวัตถุประสงคของการใชสื่อในโลกออนไลนของเยาวชน 3) ศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการรูเทาทันสื่อในโลกออนไลนของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาล ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยใชวิธีเก็บขอมูลดวยการศึกษาวิเคราะหเอกสาร ไดแก นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 270 
คน โดยผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก นักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร
รังสฤษฏ แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม ตามระดับชั้นดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 45 
คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 45 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 45 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 45 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 45 คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 45 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและ
การวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัย  พบวา  ลักษณะทางประชากรศาสตร นักเรียนกลุมตัวอยางมีท้ังเพศหญิงและ
เพศชายท่ีเทากัน สวนใหญมีอายุระหวาง 15 – 16 ป มีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.00 
สถานภาพครอบครัวบิดา มารดาอยูดวยกัน และยังคงพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดาดวย โดยรายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน สวนใหญอยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท พฤติกรรมการใชงานสื่อ
ออนไลน นักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่ออินเทอรเน็ตท่ีบานพักอาศัย โดยใชสมารทโฟน/
โทรศัพทมือถือ โดยมีการใชงานทุกวัน ซ่ึงชวงเวลาท่ีนิยมใชสื่ออินเทอรเน็ตสวนใหญในชวงเวลา 
00.00 น. เปนตนไป และชวงเวลา 21.00 น. – 00.00 น. ปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานสื่อออนไลนเปน
ประจําคือ อานขาวสาร รองลงมาคือ เลนเกม โดยใชสื่ออินเทอรเน็ตอยูในเวลาประมาณ 1 – 3 
ชั่วโมง/วัน และ4 – 6 ชั่วโมง/วัน มีพฤติกรรมการใชงานสื่อออนไลนในการคนหาความรู การพูดคุย 
ใชสื่อออนไลนเพ่ือความบันเทิง ปจจัยท่ีมีผลตอการรูเทาทันสื่อในโลกออนไลนของเยาวชน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประเมินคาสื่อออนไลน การสังเคราะหสื่อออนไลน ดานการ
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สรางสรรคสื่อออนไลน อยูในระดับมาก ยกเวนดานการวิเคราะหสื่อออนไลน ดานการเขาถึงสื่อ
ออนไลน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to 1) The demographic characteristics of youth, 2) 
study the behavior and the purpose of the media in the world of youth, 3) factors affecting 
the media literacy of young people in the online world in Chombueng Subdistrict 
Municipalities, Chombueng District, Ratchaburi. Include School students in the district, Chom 
Bueng Chom Bueng first semester of academic year 2016 a total of 270 people by random 
sampling, the researcher added. Including students, school teachers, representatives 
Rangsarit Divide students into six groups according to the level of the students at 1 of 45 
students at 2 of 45 students at 3 of 45 students at 4 of 45 students at 5, 45, and students at 
6 of the 45 people using a sizing samples of Yamane (Taro Yamane) at the confidence level 
of 95%, on average, to cover all levels of the same amount. Data were analyzed using 
frequency, percentage, and content analysis. The research found that demographic 
characteristics. Student groups have both male and female are equal. Most are aged 
between 15-16 years, with the average score between 2:51 to 3:00 Status father. Mother 
together And still live with their parents well. The median income for a family per month. 
Most are between 10,001 to 15,000 baht usage of online media. Most of the students use 
the Internet at home. By using smart phones / mobile devices. The use every day. This time 
uses Internet most of the time, 00:00 am onwards. Period & 21:00 pm. - 0:00 pm. Factors 
affecting the use of online media as the news, followed by gaming. using Internet in 
approximately 1-3 hours / day and 4-6 hours / day usage of online media in search of 
knowledge, talking to media entertainment. Factors affecting the media literacy of young 
people in the online world. Considering that it was found. The estimated cost of online 
media Synthesis of Online Media Creative Online Media Except in the field of media analysis 
online. Access to the online media Is moderate The overall high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรูเทาทันสื่อในโลกออนไลนของเยาวชน โรงเรียน
ในเขตเทศบาล ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความ
ชวยเหลือ และอนุเคราะหจากบุคคลตอไปนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจ แกไขเครื่องมือ และให
คําแนะนําตาง ๆ สงผลใหงานวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และสําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบคุณคณะครุศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรการศึกษา 
รวมถึงผูมีสวนรวมทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท่ีชวยประสานและอํานวยประโยชนในการทดลองใช
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ และนักเรียนกลุมตัวอยางทุกระดับชั้น
รวมถึงขอบคุณนักศึกษาฝกประสบการณทางดานวิชาชีพการสอน ชวยเหลือในการเก็บขอมูลของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมตัวอยาง ท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางยิ่ง 
 ผูวิจัยขอนอมพระคุณบิดา มารดาและบูรพาอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมสั่งสอนวิชาความรู 
และใหความเมตตาแกผูวิจัยมาโดยตลอดเปนกําลังใจท่ีสําคัญ และเพ่ือนอาจารยคณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือในหลาย ๆ เรื่อง เปนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบคุณผูเขียนตํารา งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ท่ีผูวิจัยใชในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ทายสุดนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงท่ีใหทุนอุดหนุนการวิจัยใน
ครั้งนี้ 
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