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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศึกษาการนําส่ือดิจิตอลมาใช้ในองค์กรของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในมมุมองของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในปีท่ี 6 จงัหวดัปทมุธานีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จํานวน 399 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  ผลการวิจยัพบว่าข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคล พบว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ชัน้ปีท่ี 6 ในจังหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาสถาบนัการศึกษาของรัฐบาล การมีพ่ีน้องภายในครอบครัว
มากกว่า 1 คนขึน้ไป และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 3,000 บาท และข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
พบว่านักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายชัน้ปีท่ี 6  ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน จํานวนชั่วโมงใช้อินเทอร์เน็ตต่อสปัดาห์
ระหวา่ง 3-7 ชัว่โมง/ สปัดาห์ เวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ต ระหวา่ง 14.00 น. เป็นต้นไป และระบบท่ีใช้มากท่ีสดุคือ เฟซบุ๊ก  

ข้อมลูระดบัความคิดเห็นต่อการมีสว่นร่วมในชมุชนออนไลน์ (Social network) พบว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายชัน้ปีท่ี 6 มีระดบัความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในชมุชนออนไลน์ (Social network) โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
และข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือดิจิตอลของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในมมุมองของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายชัน้ปีท่ี 6 
ประเภทเฟซบุ๊ ก อีเมล์ วินโดวส์ไลฟ์ เอสเอ็มเอส ไลน์  ทวิสเตอร์และอิสทราแกรม โดยการรับรับรู้ส่ือดิจิตอลของ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน นกัเรียนมีการรับรู้ส่ือดิจิตอลอยู่ในระดบัมาก ผลการวิจยัโดยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายชัน้ปีท่ี 6 ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั พฤติการณ์กรรมการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกนั และ
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ (Social Network) ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติมากกว่า 0.05      
การรับรู้ส่ือดิจิตอลของถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ของผู้ นําส่ือดิจิตอลมาใช้ในองค์กรของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในมมุมอง
ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในปีท่ี 6 จงัหวดัปทมุธานีไมแ่ตกตา่งกนั 
คาํสาํคัญ: การนําส่ือดิจิตอลมาใช้ในองค์กร  สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในปีท่ี 6       
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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.
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