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บทที่ 1 

บทน า 

ชื่อเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า 

   ส ารวจชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 
3. เพ่ือศึกษาช่วงเวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 

สมมติฐาน 

1. นักเรียนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ2-3ชั่วโมง 

2.นักเรียนส่วนใหญ่มักใช้ facebook 

3.นักเรียนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตหลังเลิกเรียน 

วิธีการศึกษาค้นคว้า 

 1.สร้างแบบสอบถาม มาสอบถามนักเรียน จ านวน 50 คน 

2.ด าเนินการสอบถาม 

3.วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ได้ 

4.สรุปผมการสอบถาม                                          

งบประมาณ 20 บาท                

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 

Internetคืออะไร 

  เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก 

อิทธิพลการใช้ Internet ในปัจจุบัน  

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของทุกคนทั่วโลก  

พฤติกรรมการใช้Internet ของวัยรุ่น 

  วัยรุ่นนั้นส่วนใหญ์ใช้เพ่ือความบันเทิง เช่น คุยกับเพ่ือนผ่าน facebook หรือ line 

ผลกระทบของ Internet ต่อวัยรุ่น 

  ใน Internet นั้นมีข้อมูลส าหรับในการใช้ในการเรียน และความบันเทิง 

แบบสอบถาม(Questionnaire) 
  

แบบสอบถาม หมายถึง รูปแบบของค าถามเป็นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็น
ระบบ เพ่ือใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งใน
อดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามประกอบด้วยรายการค าถามที่สร้างอย่าง
ประณีต เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง โดยส่งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ การ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างค าถามเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้วิจัย 
เพราะว่าผู้วิจัยอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายความหมายต่าง ๆ ของข้อค าถามที่
ต้องการเก็บรวบรวม 

แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวกและ
สามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผู้ตอบ
ด้วยตนเอง 
  
   
โครงสร้างของแบบสอบถาม 

โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
1. หนังสือน าหรือค าชี้แจง โดยมากมักจะอยู่ส่วนแรกของแบบสอบถาม อาจมีจดหมายน าอยู่ 

ด้านหน้าพร้อมค าขอบคุณ โดยค าชี้แจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ท่ีให้ตอบแบบสอบถาม การน าค าตอบที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ ค าอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง ชื่อ และที่อยู่ของ
ผู้วิจัย ประเด็นที่ส าคัญคือการแสดงข้อความที่ท าให้ผู้ตอบมีความม่ันใจว่า ข้อมูลที่จะตอบไปจะไม่ถูกเปิดเผย
เป็นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ และมีการพิทักษ์สิทธิของผู้ตอบด้วย 



2. ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น การที่จะถามข้อมูล
ส่วนตัวอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยดูว่าตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบ้างที่
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และควรถามเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นในการวิจัยเท่านั้น 

3. ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือตัวแปรที่จะวัด เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบในเรื่องของ
คุณลักษณะ หรือตัวแปรนั้น 
  
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

การสร้างแบบสอบถามประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 ศึกษาคุณลักษณะที่จะวัด 
การศึกษาคุณลักษณะอาจดูได้จาก วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการ

วิจัย จากนั้นจึงศึกษาคุณลักษณะ หรือตัวแปรที่จะวัดให้เข้าใจอย่างละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

  
ขั้นที ่2 ก าหนดประเภทของข้อค าถาม 
ข้อค าถามในแบบสอบถามอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถ 

ตอบได้อย่างเต็มที ่ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ค าตอบที่แน่นอน สมบูรณ์ ตรงกับสภาพความเป็นจริงได้มากกว่าค าตอบที่
จ ากัดวงให้ตอบ ค าถามปลายเปิดจะนิยมใช้กันมากในกรณีท่ีผู้วิจัยไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าค าตอบจะ
เป็นอย่างไร หรือใช้ค าถามปลายเปิดในกรณีท่ีต้องการได้ค าตอบเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม
ปลายปิด แบบสอบถามแบบนี้มีข้อเสียคือ มักจะถามได้ไม่มากนัก การรวบรวมความคิดเห็นและการแปลผล
มักจะมีความยุ่งยาก 
                2. ค าถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นค าถามที่ผู้วิจัยมีแนวค าตอบไว้ให้ 

ผู้ตอบเลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนดไว้เท่านั้น ค าตอบที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ล่วงหน้ามักได้มาจากการ
ทดลองใช้ค าถามในลักษณะที่เป็นค าถามปลายเปิด หรือการศึกษากรอบแนวความคิด สมมติฐานการวิจัย และ
นิยามเชิงปฏิบัติการ ค าถามปลายเปิดมีวิธีการเขียนได้หลาย ๆ แบบ เช่น แบบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แบบให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แบบผู้ตอบจัดล าดับความส าคัญหรือแบบให้เลือกค าตอบหาย
ค าตอบ 
  

ขั้นที ่3 การร่างแบบสอบถาม 
เมื่อผู้วิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และก าหนดประเภทของข้อค าถามที่จะมี 

อยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงลงมือเขียนข้อค าถามให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะ
วัด โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามที่ได้กล่าวไว้แล้ว และหลักการในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการจะถามอะไรบ้าง โดยจุดมุ่งหมายนั้นจะต้อง 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะท า 

2. ต้องสร้างค าถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือป้องกันการมีข้อค าถามนอกประเด็น 
และมีข้อค าถามจ านวนมาก 

3. ต้องถามให้ครอบคลุมเรื่องที่จะวัด โดยมีจ านวนข้อค าถามที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อย 



เกินไป แต่จะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่จะวัด ซึ่งตามปกติพฤติกรรมหรือเรื่องที่จะวัดเรื่อง
หนึ่งๆ นั้นควรมีข้อค าถาม 25-60 ข้อ 

4. การเรียงล าดับข้อค าถาม ควรเรียงล าดับให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และแบ่งตามพฤติกรรม 
ย่อยๆ ไว้เพ่ือให้ผู้ตอบเห็นชัดเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้นต้องเรียงค าถามง่ายๆ ไว้เป็นข้อแรกๆ เพ่ือ
ชักจูงให้ผู้ตอบอยากตอบค าถามต่อ ส่วนค าถามส าคัญๆ ไม่ควรเรียงไว้ตอนท้ายของแบบสอบถาม เพราะความ
สนใจในการตอบของผู้ตอบอาจจะน้อยลง ท าให้ตอบอย่างไม่ตั้งใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการวิจัยมาก 

5. ลักษณะของข้อความท่ีดี ข้อค าถามที่ดีของแบบสอบถามนั้น ควรมีลักษณะดังนี้ 
1) ข้อค าถามไม่ควรยาวจนเกินไป ควรใช้ข้อความสั้น กะทัดรัด ตรงกับวัตถุประสงค์ 

และสองคล้องกับเรื่อง 
2) ข้อความ หรือภาษาที่ใช้ในข้อความต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 
3) ค่าเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมง ข้อค าถามไม่ควรมากเกินไปจนท า

ให้ผู้ตอบเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยล้า 
4) ไม่ถามเรื่องที่เป็นความลับเพราะจะท าให้ได้ค าตอบที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
5) ไม่ควรใช้ข้อความท่ีมีความหมายก ากวมหรือข้อความที่ท าให้ผู้ตอบแต่ละคนเข้าใจ 

ความหมายของข้อความไม่เหมือนกัน 
6) ไม่ถามในเรื่องที่รู้แล้ว หรือถามในสิ่งที่วัดได้ด้วยวิธีอ่ืน 
7) ข้อค าถามต้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องค านึงถึงระดับการศึกษา ความ 

สนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ 
8) ข้อค าถามหนึ่งๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนและตรงจุด 

ซึ่งจะง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
9) ค าตอบหรือตัวเลือกในข้อค าถามควรมีมากพอ หรือให้เหมาะสมกับข้อค าถามนั้น แต่ถ้าไม่

สามารถระบุได้หมดก็ให้ใช้ว่า อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………. 
10) ควรหลีกเลี่ยงค าถามที่เก่ียวกับค่านิยมที่จะท าให้ผู้ตอบไม่ตอบตามความเป็นจริง 
11) ค าตอบที่ได้จากแบบสอบถาม ต้องสามารถน ามาแปลงออกมาในรูปของปริมาณและใช้

สถิติอธิบายข้อเท็จจริงได้ เพราะปัจจุบันนี้นิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นแบบสอบถามควร
ค านึงถึงวิธีการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
  

  
ขั้นที ่4 การปรับปรุงแบบสอบถาม 
หลังจากท่ีสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยควรน าแบบสอบถามนั้นมาพิจารณาทบทวนอีก 

ครั้งเพ่ือหาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข และควรให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแบบสอบถามนั้นด้วยเพื่อที่จะ
ได้น าข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
  

ขั้นที ่5 วิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม 
เป็นการน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ เพ่ือน าผล 

มาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท าได้หลาย
วิธี แต่ที่ส าคัญมี 2 วิธี ได้แก่ 

1. ความตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด โดย 



แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คือ การที่แบบสอบถามมีความ 

ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่ ค่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพ คือ ค่าความ 
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา(IOC: Index of item Objective Congruence) หรือ
ดัชนีความเหมาะสม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินเนื้อหาของข้อถามเป็นรายข้อ 

2) ความตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related Validity) หมายถึง ความสามารถของ 
แบบวัดที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง แบ่งออกได้เป็นความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์และความ
เที่ยงตรงตามสภาพ สถิติที่ใช้วัดความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Correlation 
Coefficient) ทั้งของ Pearson และ Spearman และ ค่า t-test เป็นต้น 

3) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของ 
แบบสอบถามที่สามารถวัดได้ตรงตามโครงสร้างหรือทฤษฎี ซึ่งมักจะมีในแบบวัดทางจิตวิทยาและแบบวัด
สติปัญญา สถิติที่ใช้วัดความเที่ยงตรงตามโครงสร้างมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) การตรวจสอบในเชิงเหตุผล เป็นต้น 
  

2. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือที่มีความคงเส้นคงวา นั่นคือ เครื่องมือที่ 
สร้างข้ึนให้ผลการวัดที่แน่นอนคงท่ีจะวัดกี่ครั้งผลจะได้เหมือนเดิม สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเท่ียงมีหลายวิธี
แต่นิยมใช้กันคือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ คอนบาร์ช (Conbach’s Alpha Coefficient: α coefficient) ซ่ึง
จะใช้ส าหรับข้อมูลที่มีการแบ่งระดับการวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
  
  

ขั้นที ่6 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 
ผู้วิจัยจะต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม และ 

ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค าหรือส านวน เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพผู้ตอบอ่าน
เข้าใจได้ตรงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
  

ขั้นที ่7 จัดพิมพ์แบบสอบถาม 
จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเพ่ือน าไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยจ านวนที่จัดพิมพ์ควรไม่น้อยกว่าจ านวนเป้าหมายที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรมี
การพิมพ์ส ารองไว้ในกรณีท่ีแบบสอบถามเสียหรือสูญหายหรือผู้ตอบไม่ตอบกลับ แนวทางในการจัดพิมพ์
แบบสอบถามมีดังนี้ 

1.   
1. การพิมพ์แบ่งหน้าให้สะดวกต่อการเปิดอ่านและตอบ 
2. เว้นที่ว่างส าหรับค าถามปลายเปิดไว้เพียงพอ 
3. พิมพ์อักษรขนาดใหญ่ชัดเจน 
4. ใช้สีและลักษณะกระดาษท่ีเอ้ือต่อการอ่าน 

  

 



บทที่ 3 

วิธีการศึกษาค้นคว้า 

วิธีการศึกษาค้นคว้า 

1.สร้างแบบสอบถาม มาสอบถามนักเรียน จ านวน 50 คน 

  2.ด าเนินการสอบถาม 

  3.วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ได้ 

  4.สรุปผมการสอบถาม                                          

ประโยชน์ที่ได้รับ  

  เพ่ือให้รู้ว่านักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตท าสิ่งใดบ้าง 

  เพ่ือให้รู้ว่านักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตกี่ชั่วโมง 

 

  



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 

ตอนที่ 1 

1. เพศชาย 25คน  เพศหญิง 25คน 
2. อายุ  

 13-14  20 คน         

 15-16  25 คน         

 17-18  5   คน 

3. ระดับชั้น  

 ม.1 0   คน                 

 ม.2 10 คน                 

 ม.3 30 คน                

 ม.4 5   คน                 

 ม.5 5   คน                

 ม.6  0  คน 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 

1. ชั่วโมงการใช้   
 1ชั่วโมง  10 คน                        

 2ชั่วโมง  10 คน                       

 3ชั่วโมง  20 คน                       

 มากกว่าที่กล่าวมา 10 คน 

2. เวลาที่ใช้ในการเล่น  7.00-12.00  10 คน 

 13.00-17.00 15 คน 

 18.00-22.00 15 คน 

 มากกว่าที่กล่าวมา 10 คน 
 



3. พฤติกรรม  

 หาข้อมูล 5  คน 

 เล่นเกม  15 คน 

 คุยแชทกับเพ่ือน 20 คน 

 ดูหนัง      5  คน 

 ฟังเพลง  5  คน 

 

  



บทที่ 5 

บทสรุป 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ในการใช้อินเตอร์เน็ต 

  ชั่วโมงในการเล่น 3ชั่วโมง 

  เวลาที่ใช้ในการเล่น 13.00-17.00 และ 18.00-22.00 

  พฤติกรรม คุยแชทกับเพื่อน 

 

  



บรรณานุกรม 

อุทุมพร จามรมาน (2544) แบบสอบถาม: การสร้างและการใช้. พิมพ์ครั้งที ่6. กรุงเทพฯ: ฟันนี่ 
พลับบิชชิ่งจ ากัด. 

 

http://4peoplentun.blogspot.com/ 

http://www.thaiall.com/article/internet.htm 
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