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นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในปี ที่ 6 จังหวัดปทุมธานี
Use of Digital Media in Organizations of Private Higher
Education Institutions in the View of High School
Students in the 6 Year of Pathumthani Province

นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ1
สุตาภัทร จันทร์ ประเสริฐ2 , บรรเทิง ศรี อาจ3 และธวัชชัย นิมา4

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาการนําสื่อดิจิตอลมาใช้ ในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในปี ที่ 6 จังหวัดปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จํานวน 399 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่าข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชัน้ ปี ที่ 6 ในจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ศึกษาสถาบันการศึกษาของรัฐบาล การมีพี่น้องภายในครอบครัว
มากกว่า 1 คนขึ ้นไป และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 3,000 บาท และข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายชัน้ ปี ที่ 6 ส่วนใหญ่ใช้ อินเทอร์ เน็ตที่บ้าน จํานวนชั่วโมงใช้ อินเทอร์ เน็ตต่อสัปดาห์
ระหว่าง 3-7 ชัว่ โมง/ สัปดาห์ เวลาที่ใช้ อินเทอร์ เน็ต ระหว่าง 14.00 น. เป็ นต้ นไป และระบบที่ใช้ มากที่สดุ คือ เฟซบุ๊ก
ข้ อมูลระดับความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในชุมชนออนไลน์ (Social network) พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายชันปี
้ ที่ 6 มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในชุมชนออนไลน์ (Social network) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย
และข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้สื่อดิจิตอลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายชันปี
้ ที่ 6
ประเภทเฟซบุ๊ก อีเมล์ วินโดวส์ ไ ลฟ์ เอสเอ็มเอส ไลน์
ทวิสเตอร์ และอิ สทราแกรม โดยการรั บรั บรู้ สื่อดิจิตอลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นักเรี ยนมีการรับรู้ สื่อดิจิตอลอยู่ในระดับมาก ผลการวิจยั โดยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายชันปี
้ ที่ 6 ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลต่างกัน พฤติการณ์ กรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตต่างกัน และ
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในชุมชนออนไลน์ (Social Network) ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05
การรับรู้สื่อดิจิตอลของถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของผู้นําสื่อดิจิตอลมาใช้ ในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมอง
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในปี ที่ 6 จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: การนําสื่อดิจิตอลมาใช้ ในองค์กร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในปี ที่ 6
จังหวัดปทุมธานี
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Abstract
This research aimed to study the use of digital media in organizations of private
higher education institutions in the view of high school students in the 6 year of Pathumthani
province. The sample used in this study was 399 persons. The statistics used in data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and correlation
coefficient. The research found that information about personal characteristics was found that
the sixth grade students in at Pathumthani were mostly female government education
institutions have more than many brothers and earn more than 3,000 baht per month and
information on internet usage was found that most of the sixth-graders used internet at home
internet usage hours per week between 3 - 7 hours / week internet time between 2 pm at and
most used system is facebook.
The level of opinion on participation in the online community (social network) found
that high school students in the sixth grade had a positive opinion on their participation in
the social network and information on digital media perception of private higher education
institutions in the view of the 6 grade students, facebook, windows live, twilight and
ishtarram. By the digital media recognition of private higher education institutions students
have a high level of digital literacy. the results of the hypothesis testing showed that high
school Year 6 students with different personal characteristics different internet governance
practices and the opinions on participation in the online community (social network)
differ significantly more than 0.05. the recognition of digital media of the private college the
use of digital media in organizations of private higher education institutions in the view of
high school students in the 6 year of pathumthani province is no different.
Keywords: Digital media used in organizations, Private Higher Education Institutions,
High school students in the 6 year of Pathumthani
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