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พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษา
เอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
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บทคัดย่อ
สารนิพนธ์ทนี่ �ำ เสนอเป็นการศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ตอ่ เนือ้ หาเว็บไซต์การ
ศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ ศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศต่อเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม และศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำ�นวน 400 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ การเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันกัน ด้วยค่า Independent-Samples T-Test การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) F-test
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 อยู่ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีภูมิลำ�เนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.5 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400
คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักเว็บไซต์ www.eduzones.com จากสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter
คิดเป็นร้อยละ 38.2 เปิดรับเว็บไซต์น้อยกว่า 1 ปี คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ 1-2
วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีระยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ 15 นาที-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 38.75 มี
ช่วงเวลาที่เปิดรับเว็บไซต์ คือ ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. สถานที่ที่เปิดใช้งานเว็บไซต์ www.eduzones.com คือ
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 88.8 สนใจเปิดรับจากเว็บไซต์โซนแนะนำ�ที่เรียนต่อ คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีเหตุผลที่เลือก
เปิดรับเว็บไซต์ คือ เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 23.4 ข้อมูลเกี่ยว
กับการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ www.eduzones.com ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูล พบว่า ด้านเนื้อหาบทความมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านเนื้อหาด้านโปรแกรม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว
ประเทศ ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมแตกต่างกัน ยกเว้น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศทีม่ รี ะดับชัน้ การศึกษา และภูมลิ �ำ เนาแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ตอ่
เนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์เอ็ดดูโซนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมที่
แตกต่างกัน
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์เว็บไซต์การศึกษา เอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วประเทศ
Abstract
Thesis presented as a the exposure and uses www.eduzones.com high school students
Thailand. The objective of the research exposure and uses www.eduzones.com of high school
students across the country of 400 questionnaires were used to collect data. The statistics
used to analyze the data were percentage, mean. Difference comparison between two variables
with Independent-Sample T-Test and difference comparison between more than two variables
with (ANOVA) F-Test
The results showed that most respondents were female 59.5 percentage in grade 6 ,
with 40.8 percent of residents of the region 17.5 percentage .respondents most famous www.
eduzones.com .the social face book, twitter accounted for 38.2% of the exposure less than
one year accounted for 45.8 percentage of the frequency of exposure to the www.eduzones.
com 1-2 days / week for a period of 53.8 percentage in the exposure 15-30 minutes, with 38.75
percentage during the exposure time is 18:01-21:00pm. Location-enabled www.eduzones.com
is home to 88.8 percentage of open interest in the what the study suggests 13.3 percentage
have been selected www.eduzones.com is with useful content. Needs 23.4 percentage. Information about the use of the content in www.eduzones.com best level. When considering each
found the article has the most inferior to the content of the program.
The hypothesis testing found that demographic characteristics of high school students
across the country are currently at different uses for the content of the www.eduzones.com
different except for high school students across the country has undergone. Class education
and domiciled different are taking advantage of the content is no different. And exposure www.
eduzones.com of high school students across the country will have different uses for the
content of the different.
Key words: Exposure Behavior / Uses /www.eduzones.com High School Students Thailand
บทนำ�

เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม เริม่ ดำ�เนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นสื่อสาธารณะประโยชน์ ที่ไม่
แสวงหาผลกำ�ไร เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์
จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาและเป็ น การใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ตามวิสัยทัศน์ของเว็บไซต์เอ็ด
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ดูโซนดอทคอมที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการ
พั ฒ นาประเทศ ประเทศไทยมี ท รั พ ยากรบุ ค คล
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบมากมาย แต่ขาด
ศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ ประเทศไทยมี
การนำ�เข้าเทคโนโลยี จำ�นวนมาก แต่ใช้อย่างขาด
ประสิทธิภาพ เอ็ดดูโซนดอทคอมอยากเห็นการใช้
เทคโนโลยี ทีเ่ หมาะสมและสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เด็กไทย

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

เติบโตอย่างมีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ มี น้ำ � ใจ จึ ง กระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ อย่างเท่า
เทียมกัน “เป็นชุมชนแห่งการศึกษาอย่างแท้จริง”
(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558, สัมภาษณ์ผู้บริหาร
เว็บไซต์ เอ็ดดูโซนดอทคอม) อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
เว็บไซต์ เอ็ดดูโซนดอทคอมกลายเป็นเว็บไซต์การ
ศึกษาทีไ่ ด้รบั ความนิยมและเสียงตอบรับจากนักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์นี้อย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมี
ยอดผู้ใช้งานมากถึง 2,530,000 คน (ข้อมูลเดือน
เมษายน 2558) ด้วยจุดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้
1. เป็ น เว็ บ ไซต์ ก ารศึ ก ษาอั น ดั บ 1 ของ
ประเทศไทยที่มีสถิติจำ�นวนผู้เข้าใช้งานมากที่สุด
2. ได้รับรางวัล The Best Education /
Community Service Site : The Nation Thailand
Award ในปี 2015
3. ได้รับผลโหวตเว็บไซต์การศึกษาที่มีผู้เข้า
ใช้งานมากที่สุด ในปี 2010 - 2014 โดยศูนย์วิจัย
นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย The Most Visited Educational Site : Truehits.net Web Award ปี 2004
- 2014
4. ได้รับผลโหวต 50 อันดับเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้
งานมากที่สุดในประเทศไทย ในปี 2010 - 2014 โดย
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย Top 50 most
visited websites in Thailand : Truehits.net
Web Award 2010 - 2014
5. มีรูปแบบที่น่าสนใจมีการเชื่อมโยงกับสื่อ
หลายมิติมีความหลากหลาย เช่น โปรแกรมอัพเดท
ข่าวการศึกษา โปรแกรมค้นหาตัวเอง แอปพลิเคชัน
เป็นต้น
6. มีเนื้อหาครบถ้วน มีการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจำ� รวมทั้งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้
ครู และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ
7. ไม่เป็นเว็บไซต์การศึกษาที่มีเนื้อหาหรือ
โฆษณาทีไ่ ม่เหมาะสมสำ�หรับเด็กและเยาวชน เช่น ภาพ

โป๊ ภาพลามก โฆษณาสินค้าชวนเชือ่ เพือ่ เป็นสิง่ ดึงดูด
ใจให้คนเข้ามาใช้เว็บไซต์มากขึ้น
ซึ่งกลุ่มผู้เข้าใช้บริการหลักของเว็บไซต์เอ็ดดู
โซนดอทคอมได้แก่ ช่วงอายุ 16-18 ปี ซึ่งก็คือ กลุ่ม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4, ม.5, และ
ม.6) จากทั่วประเทศ โดยจากสถิติ โดยศูนย์วิจัย
นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย (truehits.net) จากที่ได้
กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นประเด็นที่ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจ
เลือกเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม (www.eduzones.
com) มาศึกษาวิจัยในประเด็นพฤติกรรมการเปิดรับ
และการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ด
ดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ทั่วประเทศ ในแต่ละภูมิภาค ว่ามีพฤติกรรมเปิดรับ
และใช้ประโยชน์ตอ่ เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมอย่างไร
บ้าง เนื่องจาก ที่ผ่านมาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่มี
เนือ้ หาดี ๆ และให้ประโยชน์ตอ่ นักเรียนในประเทศไทย
มักถูกมองข้ามและไม่ได้รับความสนใจ หลายเว็บไซต์
ต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากไม่มีเนื้อหาที่
มีคณ
ุ ภาพ และดึงดูดใจต่อนักเรียน ซึง่ ต่างจากเว็บไซต์
เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ไร้สาระและวาไรตี้ ที่
นักเรียนชอบเข้าไปดูกัน (ไกลก้อง ไวทยากร,2558)
รองผู้จัดการแผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และ
การสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส.กล่าวไว้อย่างน่า
สนใจว่า “สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ จากผลสำ�รวจเว็บยอด
นิยม 20 อันดับแรก ที่คนไทยเข้าใช้บ่อยที่สุดพบว่า
เว็บบันเทิงยังครองแชมป์ 20 อันดับแรก ขณะที่เว็บ
การศึกษา ตกมาอยู่ที่อันดับ 28 และ 42 นอกจากนี้
ยังพบว่าคำ�ยอดฮิต ที่เยาวชนอายุต่ำ�กว่า 25 ปีค้นหา
อันดับ 1 คือ คำ�ว่าเกม รองลงมาเป็นดูดวงและบันเทิง
อย่ า งไรก็ ต ามปั ญ หาตอนนี้ คื อ เว็ บ ไซต์ ที่ มี เ นื้ อ หา
เหมาะสมจะอยู่ได้ไม่ถึง 2 ปี ส่วนเว็บไซต์เนื้อหาล่อ
แหลมจะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั ซึง่ เป็นผูจ้ ดั การเว็บไซต์เอ็ดดู
โซนดอทคอม จึงมองเห็นถึงความสำ�คัญ ต่อการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพือ่ การศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งมีส่วนสำ�คัญยิ่งต่อการให้
ความรู้ ให้ประโยชน์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
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นักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นกลุ่มใช้บริการ
หลักของเว็บไซต์ ให้หันมาบริโภคสื่อความรู้ที่เป็น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศต่อเว็บไซต์
เอ็ดดูโซนดอทคอม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ เนื้ อ หา
เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วประเทศ
การดำ�เนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6) ทีเ่ คยใช้บริการเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมสำ�รวจ
จากพฤติกรรมเปิดรับและการใช้ประโยชน์ดา้ นเนือ้ หา
เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ใน 6 ภูมิภาคดังนี้ ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคตะวันตกโดยวิธีการเลือกโรงเรียนประจำ�
จังหวัด จังหวัดทีม่ ปี ระชากรนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4 - ม.6) มากที่สุดในภาคนั้น ๆ เป็นการ
สอบถามข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ และการใช้
ประโยชน์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยม ศึ ก ษาตอนปลาย
(ม.4 - ม.6) ทัว่ ประเทศ โดยช่วงเวลาดำ�เนินการสำ�รวจ
พฤติกรรม ได้ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ตัง้ แต่ มีนาคม
- เมษายน 2559
2. วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรทีเ่ ป็น
เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วประเทศ (ม.4 ม.5 ม.6) ที่เคยใช้บริการ
เว็ บ ไซต์ เ อ็ ด ดู โซนดอทคอม ซึ่ ง มี จำ � นวนนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้น 1,437,952 คน ข้อมูลจาก
สถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทยประจำ�ปี 2558 สํานัก
วิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
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ดังนัน้ จึงกำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในการสำ�รวจ
ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และรูปแบบการวิจัยเชิงสำ�รวจ
(Survey Research) ในแบบกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูก้ รอก
แบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) จำ�นวน 400 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วย
คำ�ถามปลายปิด (Closed-Ended Question) และ
คำ�ถามปลายเปิด (Open-Ended Question) และ
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้
ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ www.eduzones.
com ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเนื้อหา
และการใช้ประโยชน์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะดำ�เนินการเก็บข้อมูล
ทำ�แบบสอบถามโดยไปพบกับผูใ้ ช้โดยตรงตามเกณฑ์
ดังนี้
• ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเคยใช้เว็บไซต์เอ็ด
ดูโซนดอทคอม
• ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นเด็กนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4, ม.5, ม.6 )
• ผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องอาศัยอยู่ใน 3
จังหวัดลำ�ดับต้น ที่มีจำ�นวนนักเรียนมัธยมศึกษามาก
ที่สุดใน 6 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวัน
ออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวัน
ตก โดยเลือกโรงเรียนประจำ�จังหวัดในแต่ละพืน้ ที่ โดย
แต่ละพื้นที่ได้แบ่งการเก็บกลุ่มตัวอย่างดังนี้

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ตารางที่ 1 การจำ�แนกกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาค
ภูมิภาค
จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง
ภาคเหนือ
66
ภาคใต้
66
ภาคตะวันออก
66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66
ภาคตะวันตก
66
ภาคกลาง
70
รวม
400
ซึง่ แบบสอบถามเป็นแบบกลุม่ ตัวอย่างเป็นผู้
กรอกแบบสอบถามเอง (Self - Administered
Questionnaire) หลังจากนั้นผู้วิจัยดำ�เนินการกับ
ข้อมูล ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามรวม 400 ชุด
2. ลงรหัส (coding) ในแบบสอบถาม
3. คัดลอกรหัสที่ลงเรียบร้อยแล้วลงในแบบ
ฟอร์มการลงรหัส
4. นำ�ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผล
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
จากตัวแปรทีก่ �ำ หนดและข้อมูลทีร่ วบรวมได้
ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาคำ � ตอบด้ ว ย
โปรแกรมสำ�เร็จรูปสำ�หรับการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ มีดังนี้
1. สถิตพิ นื้ ฐาน (Basic Statistic) เพือ่ อธิบาย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง โดยหาความถี่ (Frequency)
การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตัวแปร
สองกลุ่ม และการสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตจิ งึ ทำ�การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ ดยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffé)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีภูมิลำ�เนาอยู่
ภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักเว็บไซต์ www.
eduzones.com จากสังคมออนไลน์ Facebook,
Twitterเปิดรับเว็บไซต์น้อยกว่า 1 ปี มีความถี่ในการ
เปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com 1-2 วัน/
สัปดาห์ มีระยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ www.
eduzones.com 15 นาที-30 นาที มีช่วงเวลาที่เปิด
รับเว็บไซต์ คือ ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. มีสถานที่
ทีเ่ ปิดใช้งานเว็บไซต์ www.eduzones.com คือ บ้าน
สนใจเปิดรับจากเว็บไซต์ www.eduzones.com โซน
แนะนำ�ที่เรียนต่อ มีเหตุผลที่เลือกเปิดรับเว็บไซต์
www.eduzones.com คือ เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่
เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ www.eduzones.com ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังข้อมูล
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนและร้อยละ พฤติกรรมการ
เปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com จำ�แนกตาม
ช่องทางที่รู้จักเว็บไซต์
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ช่องทางที่รู้จักเว็บไซต์ www.eduzones.com			

จำ�นวน		

ร้อยละ

• ทางเว็บไซต์ www.eduzones.com โดยตรง			
• โทรทัศน์							
• ลิงค์จากเว็บไซต์อื่น						
• สังคมออนไลน์ FACEBOOK, TWITTER				
• มีคนแนะนำ�							
• นิตยสาร							
• อื่นๆ								

149		
004		
047		
153		
036		
005		
006		

37.2
01.0
11.8
38.2
09.0
01.2
01.5

รวม								

400		

100.0

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนและร้อยละ พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com จำ�แนกตาม ความถี่
ในการเปิดรับเว็บไซต์
ความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com		

จำ�นวน		

ร้อยละ

• 1-2 วัน / สัปดาห์						
• 3-4 วัน / สัปดาห์						
• 5-6 วัน / สัปดาห์						
• ทุกวัน								

215		
085		
049		
051		

53.8
21.2
12.2
12.8

รวม								

400		

100.0

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ ต่อเนือ้ หาของเว็บไซต์
การใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์				
ระดับการใช้ประโยชน์
www.eduzones.com 				
“X” 		
S.D. 		
เนื้อหาด้านบทความ					
• บทความรับตรง					
• บทความทุน					
• บทความกิจกรรมค่าย				
• บทความศึกษาต่อต่างประเทศ			
• บทความแนะนำ�หลักสูตรมหาวิทยาลัย		
• บทความข่าวการศึกษาทั่วไป			
• บทความสาระความรู้				
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3.64		
3.84		
3.45		
3.33		
3.44		
3.83		
3.85		
3.87		

0.95		
1.15		
1.26		
1.30		
1.26		
1.14		
1.09		
1.08		

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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การใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์				
ระดับการใช้ประโยชน์
www.eduzones.com 				
“X” 		
S.D. 		
• บทความวาไรตี้					
• บทความทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21		
• บทความสาขาอาชีพแห่งอนาคต			
เนื้อหาด้านโปรแกรม					
• โปรแกรมเลือกคณะมหาวิทยาลัย			
• โปรแกรมค้นหาตนเอง				
• โปรแกรมทำ�แฟ้มสะสมผลงาน			
• โปรแกรมรับตรง				
• โปรแกรมข่าวกิจกรรมค่าย			
• โปรแกรมค่าเทอม				
ภาพรวม					

3.38		
3.50		
3.94		
3.61		
3.80		
3.78		
3.49		
3.76		
3.49		
3.45		
3.63		

1.22		
1.19		
1.12		
1.05		
1.20		
1.18		
1.25		
1.21		
1.25		
1.16		
0.97		

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนและร้อยละ พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com จำ�แนกตาม ข้อมูล
หลักที่สนใจเปิดรับจากเว็บไซต์
ข้อมูลหลักที่สนใจเปิดรับจากเว็บไซต์ www.eduzones.com		

ความถี่		

• โซนเรื่องเด่นประเด็นฮิต						
• โซนแนะนำ�ที่เรียนต่อ						
• โซนซุ้มมหาวิทยาลัย						
• โซนบทความจาก BLOGGER					
• โซน EDUZONES BOARD					
• โซน EDUZONES TV						
• โซนวาไรตี้							
• โซนสาขาอาชีพแห่งอนาคต					
• โซน 21st Century Skills					
• โซนข้อสอบ							
• โซนโปรแกรมรับตรง						
• โซนโปรแกรมเลือกคณะ						
• โซนโปรแกรมทุน						
• โซนโปรแกรมค้นหาตนเอง					
• โซนโปรแกรมค่าเทอม						
• โซนโปรแกรมข่าวกิจกรรมค่าย					
รวม							

080		
234		
150		
049		
039		
012		
058		
170		
012		
180		
201		
205		
069		
171		
073		
061		
1,764

ร้อยละ
04.5
13.3
08.5
02.8
02.2
00.7
03.3
09.6
00.7
10.2
11.4
11.6
03.9
09.7
04.1
03.5
100.0
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จากผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายทัว่ ประเทศทีแ่ ตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์
ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมแตกต่างกัน
สรุปพฤติกรรมการเปิดรับและใช้ประโยชน์
ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เปิด
รับสื่อผ่านทางสังคมออนไลน์ Facebook, Twitterเ
ป็นส่วนใหญ่และใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาบทความ
ด้านศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนมาก
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย นำ�มาอภิปรายได้ดังนี้ ผู้
ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก เว็ บ ไซต์ www.
eduzones.com จากสังคมออนไลน์ Facebook,
Twitterเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com น้อย
กว่า 1 ปี อาจเป็นเพราะว่า กลุม่ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4,ม.5, ม.6) ทั่วประเทศ บางคนอาจ
เพิง่ รูจ้ กั www.eduzones.com มีความถีใ่ นการเปิด
รับเว็บไซต์ www.eduzones.com 1-2 วัน/สัปดาห์
มีระยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.
com 15 นาที-30 นาที อาจเป็นเพราะว่า เว็บไซต์
www.eduzones.com ไม่คอ่ ยมีเนือ้ หาบันเทิง มีแต่
เนื้อหาที่มีสารประโยชน์มากเกินไป ทำ�ให้ผู้เข้าชมมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมได้นอ้ ย ช่วงเวลาทีเ่ ปิดรับ
เว็บไซต์ www.eduzones.com คือ ช่วงเวลา 18.0121.00 น. สถานที่ ที่ เ ปิ ด ใช้ ง านเว็ บ ไซต์ www.
eduzones.com คือ บ้าน แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 , ม.5, ม.6) ทั่วประเทศ
จะเข้าชมเว็บไซต์ www.eduzones.com หลังเลิก
เรียนหรือก่อนนอน สนใจโซนแนะนำ�ที่เรียนต่อ จาก
จากเว็บไซต์ www.eduzones.com และมีเหตุผลที่
เลือกเปิดรับเว็บไซต์ www.eduzones.com คือ เป็น
เว็ บ ไซต์ ที่ มี เ นื้ อ หาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ตรงกั บ ความ
ต้องการ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีขอ (Klapper,
Joseph T., 1960, pp.19-25) กระบวนการเลือกรับ
ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครือ่ งกรอง
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ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกเปิดรับ (Selective
Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร จาก
แหล่งสารทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซือ้
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดสถานีวิทยุ
กระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึง่ ตามความสนใจและ
ความต้องการของตน อีกทั้งทักษะและความชำ�นาญ
ในการรับรูข้ า่ วสารของคนเรานัน้ ต่างกัน บางคนถนัด
ทีจ่ ะฟังมากกว่าอ่าน ก็ชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่า
อ่านหนังสือ เป็นต้น
ขั้ น ตอนที่ 2 การเลื อ กให้ ค วามสนใจ
(Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมัก
เลื อ กตามความคิ ด เห็ น ความสนใจของตน เพื่ อ
สนั บ สนุ น ทั ศ นคติ ที่ มี อ ยู่ แ ละหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ใดที่ ไ ม่
สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมที่
มีอยูแ่ ล้ว เพือ่ ไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจทีไ่ ม่สมดุลหรือ
มีความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทาง
ด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
ขัน้ ตอนที่ 3 การเลือกรับรูแ้ ละตีความหมาย
(Selective Perception and Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่วา่ จะรับรูข้ า่ วสาร
ทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะ
คนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกัน
ไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทาง
ร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้น
แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับ
ลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทำ�ให้ขา่ วสาร
บางส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสาร ให้มี
ทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย
ขัน้ ตอนที่ 4 (Selective Retention) บุคคล
จะเลือกจดจำ�ข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ
ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะ

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ลืมหรือไม่นำ�ไปถ่ายทอดต่อ ในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ
ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของ
ตนเองข่าวสารที่เราเลือกจดจำ�ไว้นั้นมักมีเนื้อหาที่จะ
ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
ค่านิยม หรือความเชื่อแต่ละคนที่มีอยู่เดิม ให้มีความ
มัน่ คงชัดเจนยิง่ ขึน้ และเปลีย่ นแปลงยากขึน้ เพือ่ นำ�ไป
ใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไปส่วนหนึ่งอาจนำ�ไปใช้
เมือ่ เกิดความรูส้ กึ ขัดแย้งและมีสงิ่ ทีท่ �ำ ให้ไม่สบายใจขึน้
การใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ เนื้ อ หาของเว็ บ ไซต์
www.eduzones.com ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
พบว่า จะมีการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบทความมาก
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ เนื้ อ หาด้ า นโปรแกรม ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรรณทิวา จันทร์สกุล ,
2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทเว็บไซต์การศึกษา
www.thaigoodview.com กับการสือ่ สารความรู้ ผล
การวิจัยพบว่า ผู้ใช้เว็บไซต์มีการใช้ประโยชน์เพื่อ
ประกอบการศึกษามากทีส่ ดุ ซึง่ สามารถอภิปรายเป็น
รายด้านได้ดังนี้
1. เนือ้ หาด้านบทความมีการใช้ประโยชน์อยู่
ในระดั บ มากเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า มี ก ารใช้
ประโยชน์จากบทความสาขาอาชีพแห่งอนาคตมาก
ทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4 , ม.5 , ม.6) สนใจเกี่ยวอาชีพไหนที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองในอนาคต หรือเป็น
อาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิต จึงสนใจเข้าชมเนื้อหา
ด้านบทความสาขาอาชีพแห่งอนาคต ของเว็บไซต์เอ็ด
ดูโซนมากที่สุด
2. เนื้อหาด้านโปรแกรม มีการใช้ประโยชน์
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการใช้
ประโยชน์จากโปรแกรมเลือกคณะมหาวิทยาลัยมาก
ทีส่ ดุ อาจเป็นเพราะว่า กลุม่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4 , ม.5 , ม.6) ต้องเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสอบ
เข้าในมหาวิทยาลัย ต้องมีความพร้อมว่าตนเองเหมาะ
กับคณะไหน จึงสนใจเข้าดูเนื้อหาด้านโปรแกรมการ
เลือกคณะมหาวิทยาลัยของเว็บไซต์เอ็ดดูโซน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจเป็นแนวคิดทางด้านการสือ่ สารในแง่ที่

ผู้รับสารคือตัวจักรที่จะตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐาน
ความต้องการของตนเป็นหลักการศึกษาตามแนวคิด
นี้จึงเป็นการ ศึกษาที่เน้นผู้รับสารเป็นจุดเริ่มต้นโดย
ศึกษาว่าผู้รับสารมีกระบวนการอย่างไรในการเลือก
เปิ ด สื่ อ หนึ่ ง ๆ กระบวนการดั ง กล่ า ว หมายถึ ง
พฤติกรรมการสือ่ สารทีค่ รอบคลุมถึงภูมหิ ลังของผูร้ บั
สาร ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูร้ บั สาร ในฐานะเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทรุกและ
มีวัตถุประสงค์เสมอในการสื่อสารหรือเปิดรับสาร
2. การใช้สื่อหรือการเปิดรับสื่อหนึ่ง ๆ ที่
เลือกสรรมาแล้ว ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตนเอง ไม่ใช่เป็นการเปิดรับสารที่เลื่อนลอย หรือ
เป็นผลชักจูงใจจากผู้ส่งสารแต่เพียงอย่างเดียว
3. ความพึงพอใจในสือ่ เกิดขึน้ เมือ่ การเปิดรับ
สื่อหรือการใช้สื่อที่เลือกแล้วนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ในทางกลับกันผูส้ ง่ สารต่างหากทีต่ อ้ งแข่งขันกัน
เพื่อบริการให้ผู้รับสารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตัวผู้ส่ง
สารเองพอใจเหมือนอย่างการสื่อสารในอดีต
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้แก่ เพศ ที่แตก
ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดู
โซนดอทคอมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เพศ
ชายชอบผจญภัย ชอบความตืน่ เต้น มากกว่าเพศหญิง
จึงสนใจการใช้ประโยชน์เนื้อหาด้านโปรแกรมข่าว
กิจกรรมค่ายมากกว่าเพศหญิง ส่วน ระดับชั้นการ
ศึกษา และภูมิลำ�เนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทัว่ ประเทศ ทีแ่ ตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ตอ่
เนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมไม่แตกต่างกัน
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ระดับชั้นการศึกษาใด หรือมี
ภูมลิ �ำ เนาทีไ่ หน ทุกคนก็มกี ารใช้ประโยชน์จากเนือ้ หา
เว็บไซต์เอ็ดดูโซนอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (ณัฏฐิรา พุทธโอวาท, 2546) ศึกษา
วิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจาก
เว็บไซต์ “Sex Must Say” ของนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มี
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ลั ก ษณะทางประชากรแตกต่ า งกั น มี ก ารเปิ ด รั บ
เว็บไซต์ “Sex Must Say” ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์เอ็ดดูโซนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่แตกต่างกันจะ
มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซน
ดอทคอมที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่องทางที่รู้จัก
www.eduzones.com แตกต่ า งกั น มี ก ารใช้
ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ www.eduzones.
com แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทัว่ ประเทศทีร่ จู้ กั www.eduzones.com จาก
มี ค นแนะนำ � ว่ า เว็ บ ไซต์ เ อ็ ด ดู โซนเป็ น เว็ บ ไซต์ มี
ประโยชน์ตอ่ การศึกษามาก จึงมีการเปิดรับชมเว็บไซต์
บ่อยครั้ง ทำ�ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์
เอ็นดูโซนมากกว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วประเทศที่รู้จักลิงค์จากเว็บไซต์อื่น
2. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ กี ารเปิดรับเว็บไซต์
แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพบว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว
ประเทศ ที่มีการเปิดรับเว็บไซต 3-4 ปี มีการใช้
ประโยชน์ตอ่ เนือ้ หาของเว็บไซต์ มากกว่ากลุม่ นักเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทั่ ว ประเทศที่ มี ก ารเปิ ด รั บ
เว็บไซต์ น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศทีม่ กี ารเปิด
รับเว็บไซต์ น้อยกว่า 1 ปี อาจยังไม่ได้ศกึ ษาข้อมูลและ
เนือ้ หาของเว็บไซต์ และอาจยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของการเปิดรับชมเว็บไซต์ จึงมีการใช้
ประโยชน์ตอ่ เนือ้ หาของเว็บไซต์ อยูใ่ นระดับน้อยกว่า
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มี
การเปิดรับเว็บไซต์ 3-4 ปี
3. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ คี วามถีใ่ นการเปิด
รับเว็บไซต์แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหา
ของเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มที่มีความถี่ในการเปิดรับ
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เว็บไซต์ทุกวัน
มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของ
เว็บไซต์ มากกว่า กลุม่ ทีม่ คี วามถีใ่ นการเปิดรับเว็บไซต์
3-4 วัน/สัปดาห์ และกลุ่มที่มีความถี่ในการเปิดรับ
เว็บไซต์ 5-6 วัน/สัปดาห์ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า หาก
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มี
ความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์มากเท่าใดก็จะทำ�ให้มี
การใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนมาก
เท่านั้น
4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการ
เปิดรับเว็บไซต์แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ต่อ
เนื้อหาของเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มที่มีระยะเวลาใน
การเปิดรับเว็บไซต์ 46-60 นาที มีการใช้ประโยชน์
ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ มากกว่า กลุ่มที่มีระยะเวลาใน
การเปิดรับเว็บไซต์ น้อยกว่า 15 นาที กลุ่มที่มีระยะ
เวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ 15-30 นาที และกลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ 31-45 นาที ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า หากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทัว่ ประเทศ ทีม่ รี ะยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์
มากเท่าใดก็จะทำ�ให้มกี ารใช้ประโยชน์ตอ่ เนือ้ หาของ
เว็บไซต์เอ็ดดูโซนมากเท่านั้น
5. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงเวลาที่เปิดรับ
เว็บไซต์แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของ
เว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพบว่า กลุม่ ทีม่ ชี ว่ งเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์
06.01-00.00 น. มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของ
เว็บไซต์ เนื้อหาด้านโปรแกรม มากกว่า กลุ่มที่มีช่วง
เวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ 00.01-03.00 น. ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว
ประเทศ ที่มีมีการเปิดรับเว็บไซต์ 00.01-03.00 อาจ
เปิดรับชมเว็บไซต์เอ็นดูโซนจากการลิงค์จากเว็บไซต์
อืน่ หรือเปิดเจอเว็บไซต์เอ็ดดูโซนโดยบังเอิญ จึงมีการ
ใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนน้อยกว่า
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มี
การเปิดรับเว็บไซต์ช่วงเวลา 06.01-00.00 น. ซึ่งกลุ่ม
นี้ อ าจรู้ จั ก เว็ บ ไซต์ เ อ็ ด ดู โซนและมี ก ารเปิ ด รั บ ชม
เว็บไซต์บ่อยครั้ง จึงได้มีการประโยชน์ต่อเนื้อหาจาก
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เว็บไซต์เอ็ดดูโซนมากกว่า
6. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานที่ที่เปิดใช้
งานเว็บไซต์ แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหา
ของเว็บไซต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุม่ ทีม่ สี ถานทีท่ เี่ ปิดใช้เว็บไซต์
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหา
ของเว็บไซต์ เนื้อหาด้านโปรแกรม มากกว่า กลุ่มที่มี
สถานที่ที่เปิดใช้เว็บไซต์ที่บ้าน กลุ่มที่มีสถานที่ที่เปิด
ใช้ เว็ บ ไซต์ ที่ ห อพั ก และกลุ่ ม ที่ มี ส ถานที่ ที่ เ ปิ ด ใช้
เว็บไซต์ที่โรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่อกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ไปใช้
บริการทีร่ า้ นอินเทอร็เน็ต อาจได้รบั คำ�แนะนำ�จากคน
รูจ้ กั ถึงประโยชน์ตอ่ เนือ้ หาด้านโปรแกรมของเว็บไซต์
เอ็ ด ดู โซน จึ ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ เนื้ อ หาด้ า น
โปรแกรมจากเว็บไซต์เอ็ดดูโซนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ข้ อ เสนอแนะจากการวิ จั ย จากการวิ เ คราะห์ ดั ง
ปรากฏผลการศึกษาวิจัยที่นำ�เสนอและสรุปไว้แล้ว
ผูศ้ กึ ษาวิจยั เห็นว่ามีประเด็นบางอย่างทีส่ �ำ คัญจึงมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ 1-2 วัน/
สัปดาห์ มีระยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ 15 นาที-30
นาที ดังนั้น เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม ควรพิจารณา
เพิม่ เนือ้ หาเกีย่ วกับความบันเทิงตลก ขบขัน เข้าไปใน
เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนบ้าง
เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมไม่รู้สึกเครียดมากเกินไป อาจทำ�ให้
กลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4, ม.5,
และ ม.6) จากทั่วประเทศ มีความถี่และระยะเวลาใน
การเปิดรับเว็บไซต์เอ็ดดูโซนมากขึ้น
2. จากผลการวิจยั พบว่า การใช้ประโยชน์ตอ่

เนื้อหาของเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาด้านบทความ พบว่า
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากบทความสาขาอาชี พ แห่ ง
อนาคตมากที่สุด ดังนั้น เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม
ควรพิจารณาเพิม่ บทความสาขาอาชีพแห่งอนาคตให้
มากขึ้น เพื่อให้กลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4, ม.5, และ ม.6) จากทั่วประเทศ รับชม
เนื้อหาของเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น
3. จากผลการวิจยั พบว่า การใช้ประโยชน์ตอ่
เนื้อหาของเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาด้านโปรแกรม พบว่า
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากโปรแกรมเลื อ กคณะ
มหาวิทยาลัย มากที่สุด เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม
ควรพิจารณาเพิ่มโปรแกรมเลือกคณะมหาวิทยาลัย
เพื่อให้กลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4,
ม.5, และ ม.6) จากทั่วประเทศ รับชมเนื้อหาของ
เว็บไซต์ เพิ่มมากขึ้น
4. จากผลการวิจยั พบว่าการใช้ประโยชน์จาก
ด้านเนื้อหาบทความและด้านเนื้อหาโปรแกรมที่น้อย
ควรเพิ่มการทำ�เนื้อหาทั้ง 2 ด้านให้มากขึ้น โดยสร้าง
เนื้อหาในหมวดอื่นเพิ่มขึ้น เช่น หมวดบันเทิง ความรู้
ทั่วไป รวมถึงสร้างเนื้อหาด้านโปรแกรมใหม่ๆเพิ่มขึ้น
เพื่อให้กลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4,
ม.5, และ ม.6) จากทัว่ ประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์มาก
ขึ้นกว่าเดิม
บทสรุป

สรุปพฤติกรรมการเปิดรับและใช้ประโยชน์
ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เปิด
รับสื่อผ่านทางสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter
เป็นส่วนใหญ่และใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาบทความ
ด้านศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนมาก
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