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การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและปัญหาในการอ่านดิจิทัลของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ รวมทัง้เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัและปัญหา
การอ่านดิจิทลั จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปีและกลุ่มสาขาวชิา โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษาที่ 1/2563 จ านวน 506 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอนตามภูมิภาค ชัน้ปีและสาขาวิชา เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ 
One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อประกอบการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย อ่านเนือ้หาสาระเนือ้หาที่ไม่ใช่สาขาวิชาที่เรียนแต่
มีความสนใจจากสื่อสงัคมออนไลน์ผ่านอปุกรณ์สมาร์ตโฟนมากที่สดุ มีลกัษณะการอ่านแบบกว้างขวาง รวมถึงมี
การใช้ฟังก์ชนัค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อ่านและมกัใช้วธีิการบนัทึกข้อมลูที่อ่านด้วยการจบัภาพหน้าจอเพื่อเกบ็ไว้
อ่านเองหรือการแชร์ ส่วนเหตผุลในการอ่านรูปแบบดิจิทลัเพราะสามารถอ่านสารสนเทศดิจิทลัได้ทนัทีท่ีต้องการ
และอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ส าหรับปัญหาในการอ่านดิจิทลัที่เป็นปัญหาส่วนบุคคลคือปัญหาสขุภาพจากการอ่าน
หรือใช้อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทลัเป็นเวลานาน และมีปัญหาจากภายนอกในประเด็นการถกูจ ากดัสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์
โหลดสารสนเทศดิจิทัลที่ต้องการอ่านเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยที่นักศึกษาที่มีระดับชัน้ปีต่างกันมี
พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัและปัญหาในการอ่านแตกต่างกัน ในขณะที่นกัศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกันมี
พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัและปัญหาในการอ่านไม่แตกต่างกนั 
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This research aims to study the behavior of and the problems with the digital reading of 

undergraduate students at public universities, including the comparison of digital reading behavior 
and digital reading problems according to their year and faculty variables and by using the quantitative 
research method. The samples consisted of 506 undergraduate students enrolled in the first semester 
of the 2020 academic year by using the multi-stage sampling method. The data were collected 
through the questionnaires and analyzed the descriptive statistics, including percentage, mean, 
standard deviation and OneWay ANOVA. The results revealed that the study showed that the students 
had a high level of overall digital reading behavior. The main purpose of the digital reading was for 
studying and assignments. In addition, the students read material outside their field of study, but have 
an interest in the content and read types of digital information rom social media via smartphone 
devices. Extensive reading was the most common reading style among the samples, including reading 
techniques. Throughout the reading, the students frequently used some features such as word search 
and saving information by capture to read later or share with friends. The reason of choosing digital 
reading was that the samples could read whenever and wherever they needed. As for the problems of 
the digital reading, personal problems related to the health issues from long-time usage of electronic 
devices, and there are external problems in the issue of restrictions on the right not to download the 
books that have been read because they have to be paid for. For the comparison based on the 
variables, it was found that the statistically significant difference of overall behavior and problems of 
digital reading of students of different years were at a different level of .05, while students at different 
faculties did not demonstrate any differences in behavior and problems with digital reading. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยความกรุณาอย่างสงูสดุจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้ก าลงัใจ และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตัง้แต่เร่ิมจนปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วง
เป็นอย่างดี และขอขอบพระคณุอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ท่ี
ได้ให้ค าปรึกษาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้

ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินนัท์ ประธานสอบปริญญานิพนธ์และ
อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวา คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่กรุณาให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการพิจารณาคุณภาพเคร่ืองมือ
วิจยัรวมทัง้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงเคร่ืองมือวิจยั ขอบคณุนกัศกึษาทกุท่านที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในให้ข้อมลูวิจยันี ้ขอบคณุเพื่อนร่วมรุ่นและเพื่อนสนิทที่คอยให้ก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณคุณมารดาวรรณา สิทธิชัยวรบุตร และครอบครัวส าหรับความห่วงใยและ
ก าลงัใจที่มีให้ผู้วิจยัตลอดมาจนปริญญานิพนธ์ส าเร็จลลุว่งเป็นอย่างดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอมอบแด่บุพการีและ
บรูพาจารย์ทกุท่าน 

  
  

กนกพร  สิทธิชยัวรบุตร 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การอ่านเป็นท าความเข้าใจเนือ้หาที่ผู้ เขียนต้องการสื่อสาร โดยผู้ อ่านต้องพิจารณา 

วิเคราะห์ ตีความและท าความเข้าใจกับเนื อ้หาสาระส าคัญ และน าความรู้ไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันัน้การอ่านจึงเป็นทกัษะที่ช่วยในการแสวงหาความรู้เพื่อส่งเสริมความคิด และ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ รวมไปถึงก่อให้เกิดวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล สามารถน าสิ่งที่อ่านมาประยกุต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิด
แหล่งสารสนเทศจ านวนมหาศาล รวมถึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ อ่านสามารถเลือกรับสารสนเทศดิจิทัล
ผ่านการอ่าน การฟังหรือการดจูากเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  (Anderson, 1985; Chen & Ke, 
2016; Goodman, 1988; Harris & Sipay, 1979; Goodman, 1988; Shabani, Naderikharaji, & 
Abedi, 2011; ปภสัรา สามารถ, 2560) 

จากรายงาน Digital 2021 Global Overview Report พบว่า ประชากรทั่วโลกมีการเข้า
ใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน 4,660 ล้านคน และเข้าใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ จ านวน 4,200 ล้านคน 
และประชากรอายุระหว่าง 16-24 ปีเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด (We Are Social & 
Hootsuite, 2021) ซึง่นกัเรียนและนกัศึกษาเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตสงูที่สดุ และกิจกรรมที่ใช้มาก
ที่สุดเป็นการใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใช้เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการเรียน  
เรียนบนระบบออนไลน์ และท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เช่น การอ่านเนือ้หา 
(Content) และการค้นหาข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันจากสื่อสงัคมออนไลน์ ส าหรับการอ่าน
ของประชากรไทย พบว่า ในปี 2561 ประชากรชาวไทยมีอตัราการอ่านร้อยละ 88.0 ลดลงร้อยละ 
8.1 จากเดิมในปี 2558 ที่มีอัตราการอ่าน ร้อยละ 96.1 ในขณะเดียวกันการอ่านสื่อดิจิทัลมีอัตรา
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 54.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 75.4 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.5 ในปี 2561 โดย
เยาวชนวยัรุ่นอายุ 15-24 ปี เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์และมี
การใช้สื่อสังคมออนไลน์สูงที่สุดร้อยละ 89.9 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้มีการอ่านแบบดิจิทัล
มากกว่ารูปแบบสิ่งพิมพ์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม, 2563; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตท าให้การรับรู้ข่าวสารเปลี่ยนไปจาก
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ลกัษณะเดิม กล่าวคือจากที่รับข่าวสารจากช่องทางสื่อมวลชนหลกัไม่ว่าจะเป็นหนงัสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทศัน์จากช่องทางเดิมของสื่อกลบักลายเป็นรับข้อมลูข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะแม้แต่สื่อมวลชนมีการเพิ่มช่องทางไปยัง
แพลตฟอร์มสื่อใหม่เช่นกัน ดังนัน้จึงเกิดค าศัพท์ใหม่ๆ ที่ใช้เรียกหรือให้ความหมายลักษณะ  
การอ่านหรือรับข้อความตัวอักษรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภททัง้แบบออฟไลน์และ
ออนไลน์เหล่านีว้่าการอ่านดิจิทัล  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศกึษาธิการ, 2560; สมศกัด์ิ พนัธ์ศิริ และสินทรัพย์ ยืนยาว, 2560)  

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ใช้การขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้นัน้ระบบการศึกษาของประเทศ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” ด้วยเช่นเดียวกนั และทกัษะการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นหนึ่งในทกัษะที่ต้องใช้ควบคู่กบัทกัษะการอ่าน เนื่องจากการเรียนรู้ในยุคนีส้ามารถเรียนรู้ผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์ โดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอย่างสมาร์ตโฟน โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และ ข้อมูลข่าวสามารถค้นหาได้ง่าย จึงท าให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มี อิทธิพลสูงส าหรับนักเ รียนนักศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามักมีแนวโน้มที่จะเลือกอ่านสื่อดิจิทัลมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ (Chen & Ke, 2016;  
พชัรี สวุรรณสอาด, 2560; พาสนา จุลรัตน์, 2561) นอกจากนีก้ารที่สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
เป็นจดุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเอือ้ต่อการเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายด้วยปลายนิว้ จึงสง่ผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่านด้วย โดยผู้ อ่านมักจะเลือกอ่านเนือ้หาที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของตน (ส านักงานอุทยานการเรียนรู้, 2558ข) อีกทัง้สารสนเทศดิจิทัลมีให้เลือก
หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสารวิชาการ นิตยสาร วิทยานิพนธ์ /งานวิจัย 
หนงัสือพิมพ์ นวนิยาย การ์ตนู ฯลฯ ล้วนแล้วแต่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือรูปแบบ
ออนไลน์ รวมไปถึงสารสนเทศบนเว็บไซต์ และสารสนเทศบนสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
อปุกรณ์ที่ในการอ่าน เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา และแท็บเล็ต (Lee, 
2018; Qutab, Iqba, & Ullah, 2017) นอกจากนีก้ารอ่านสารสนเทศดิจิทัลผ่านจออุปกรณ์ยัง
สามารถใช้ฟังก์ชันควบคู่ไปกับการอ่าน เช่น บุ๊กมาร์ก การค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อ่าน การย่อ/
ขยายหน้าจอหรือตวัอกัษร ไฮเปอร์ลิงก์ การปักหมดุต าแหน่งเนือ้หาที่ยงัอ่านไม่จบ การท าไฮไลต์เน้น
ข้อความ การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง การแบ่งปัน (Share) เนือ้หาที่อ่านไปยัง 
แอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ การเขียนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่ก าลงัอ่าน การสแกน QR Code เพื่อลิงก์หรือ
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อ่านข้อความเพิ่มเติม และการหมุนหน้าจอแนวตัง้/แนวนอนการ เป็นต้น (Liu & Huang, 2016;  
นิธิศ โสระฐี, 2558) รวมถึงสามารถบันทึกเนือ้หาดิจิทัลที่อ่านได้หลายวิธี ได้แก่ คัดลอกและวาง
ข้อมลูลงในโปรแกรมอื่น การจบัภาพหน้าจอ (Capture) การบนัทึกลงอปุกรณ์ที่อ่านหรือบนัทึกเก็บ
ไว้ในพืน้ที่ออนไลน์ การสัง่พิมพ์ จดโน้ตลงกระดาษ และไม่มีการบนัทกึ เป็นต้น ดงันัน้การอ่านดิจิทลั
สามารถเข้าถึงและอ่านได้ ส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ มีความสะดวก
รวดเร็วในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่อ่าน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศภายนอกได้   
มีฟังก์ชันช่วยในการอ่านและจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์หรือในพืน้ที่ออนไลน์ สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือความคิดเห็นระหว่างผู้ อ่านได้ ประหยดัเวลา และสามารถพกพาไปได้ทกุที่ (Szentgyörgyvölgyi, 
Novotny, & Szabó, 2017; กิตติมา พลเทพ, 2560; จรดปกรณ์  กีรกลุก าธร, 2554; ใบบวั นามสขุ, 2555) 

พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลเป็นการกระท าหรือแสดงออกที่เก่ียวข้องกับการอ่านข้อมลูบน
สื่อดิจิทลัผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ 
เช่น การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ อ่านสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น (Kesterson, 2015; Keiko, Emi, Yosuke, & Yukiko, 2017; 
Hahnel, Goldhammer, Krohne, & Naumann, 2018) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเบือ้งต้นพบว่า 
มีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลในต่างประเทศจ านวนหนึ่ง  เช่น การศึกษา
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศแคนาดา (Foasberg, 2011) 
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศอิหร่าน (Shabani et al., 
2011) พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ใช้สมาร์ตโฟนในประเทศจีน (Liu 
& Huang, 2016) พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศอินเดีย 
(Khatri, 2020; P. & K., 2018) แต่ยังไม่พบงานวิจัยท่ีสะท้อนถึงการศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ดิจิทลัแบบภาพรวมในประเทศไทยโดยตรง ที่พบเป็นการศึกษาพฤติกรรมการอ่านสื่อดิจิทลัเฉพาะ
บางประเภทอย่างเฉพาะเจาะจงหรือศึกษาพฤติกรรมการอ่านโดยทัว่ไป เช่น การศึกษาพฤติกรรม
การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม  
สหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์ (นิตติยา ศรีคง, 2556) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ และแสงจันทร์ 
สัมฤทธ์ิรินทร์ , 2558) พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร (นฤมล เทพนวล, 2558) และพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ภัทธิรา สุวรรณโค, 2559) เป็นต้น ซึ่งในภาพรวม
พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อค้นคว้าประกอบการท ารายงานและประกอบ 



  4 

การเรียน เพื่อความบนัเทิง และเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะตามความสนใจ โดยอ่านเนือ้หาเก่ียวกับ
การเรียนและการศึกษา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ แฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์
พกพาและแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล ซึ่งมีเหตุผลในการอ่านดิจิทัลเนื่องจากเนือ้หา
ดิจิทลัมีความทนัสมยั สามารถพกพกได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวกในการเข้าถึงเนือ้หา และใช้ได้ทุก
ที่ เมื่ อมี เค รือข่ายอินเทอร์ เน็ ต  อีกทั ง้มี ปัญหาในการอ่านดิจิทัล เ ก่ียวกับข้อจ ากัดด้าน
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาสขุภาพและอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า แต่ยงัขาดประเด็นที่ศึกษาเก่ียวกบั
ลกัษณะการอ่านและฟังก์ชนัที่ใช้ในการอ่านดิจิทลั 

จากการศึกษาทบทวนข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการอ่านน่าจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การอ่านในรูปแบบดิจิทัลมากขึน้ไม่เพียงแค่ในชีวิตประจ าวัน แต่ รวมถึงในบริบทของ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่า 
การเรียนในชัน้เรียนเพียงอย่างเดียว ดงันัน้จึงอาจจะส่งผลถึงพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของผู้ เรียน
ในระดับนีด้้วย เนื่องจากจ าเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูลและใช้เวลาในการอ่านเนือ้หาวิชาการ
ค่อนข้างมากตามระดบัการเรียนที่สงูขึน้ กอปรกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีซึง่เป็นกลุม่คนรุ่นใหม่
ที่เติบโตมาพร้อมกับยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการเข้าถึง
สารสนเทศเพิ่มขึน้ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของสงัคมยุคดิจิทัล ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐเพื่อท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัและปัญหาในการอ่านดิจิทัล
ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการวางแผนและจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน รวมถึงเป็นแนวทางให้กบับรรณารักษ์ในการวางแผนจดักิจกรรมสง่เสริมการอ่าน
ในรูปแบบดิจิทัล และการจัดบริการเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ให้สอดคล้องกับผู้ ใช้ โดยเฉพาะ
กลุม่นิสิตนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ 
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ 
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษา

จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่ออาจารย์ผู้สอนในสถาบนัอดุมศึกษา

สามารถน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการวางแผน สร้างกลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
รวมทัง้ออกแบบสื่อการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและ/หรือ
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ของผู้ เรียนในยุคปัจจุบนั รวมถึงสามารถเป็นแนวทางให้กับ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดประเภทอ่ืนๆ น าไปใช้ในการก าหนดวาง
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบดิจิทัล และการจัดบริการเชิงรุกผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้สอดคล้องกบัผู้ใช้ โดยเฉพาะกลุม่นิสิตนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

28 แห่ง จ านวน 727,804 คน (ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2563)  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา

ของรัฐที่สุ่มมาจากประชากรข้างต้น จ านวนรวมทัง้สิน้ 506 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนขัน้ต ่าที่ก าหนด
ไว้ในตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยการเลือกสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐตามพืน้ที่ภูมิภาค ภูมิภาคละ 
1 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคกลาง) มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(ภาคเหนือ) มหาวิทยาลยับูรพา (ภาคตะวนัออก) มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (ภาคใต้) จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้อย่างไม่เป็นสดัส่วนตาม
กลุม่สาขาวิชาและชัน้ปีที่ศกึษา 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 ระดบัชัน้ปี ประกอบด้วย ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 
1.2 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 

2.1 พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล ประเภท
ของสารสนเทศดิจิทัล เนื อ้หาของสารสนเทศดิจิทัล อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล ลักษณะ 
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การอ่านดิจิทัล ฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทัล วิธีการบนัทึกข้อมูลจากการอ่านดิจิทัล และ 
เหตผุลท่ีเลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั  

2.2 ปัญหาของการอ่านดิจิทัล ประกอบด้วย ปัญหาส่วนบุคคลและปัญหาจาก
ภายนอก  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การอ่านดิจิทัล หมายถึง การใช้ประสาทตา หู การสมัผสั การเห็น การด ูการฟังเพื่อ

อ่านหรือรับข้อความตวัอกัษรผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภททัง้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 
2. พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล หมายถึง การกระท าหรือแสดงออกที่เก่ียวข้องกบัการอ่าน

ดิจิทลัในด้านต่าง ๆ ดงันี ้
2.1 วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล หมายถึง เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของผู้ อ่านที่

อ่านเพื่อน าข้อมลูไปใช้ตามเปา้หมายหรือจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
2.2 ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล หมายถึง สารสนเทศที่แบ่งตามสื่อบันทึกหรือ

เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นวนิยายอิเล็กทรอนิกส์ การ์ตนู
อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศบนเว็บไซต์และสารสนเทศบนสื่อสงัคมออไลน์ 

2.3 เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั หมายถึง เนือ้หาเฉพาะด้านที่เป็นสารที่ผู้ เขียนเขียน
เพื่อต้องการสง่สารให้แก่ผู้ อ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทศัน์ เป็นต้น 

2.4 อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเข้าถึง
เนือ้หาสารสนเทศดิจิทลั 

2.5 ลักษณะการอ่านดิจิทัล หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการอ่านเนือ้หา โดยผู้ อ่านจะ
พิจารณาว่า ลกัษณะการอ่านแบบใดจะใช้กบัเนือ้หาประเภทใด 

2.6 ฟังก์ชนัควบคู่กบัการอ่านดิจิทลั หมายถึง ตวัช่วยอ านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรมร่วมกบัแอปพลิเคชนัหรือโปรแกรม 

2.7 วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั หมายถึง การบนัทกึข้อมลูที่ผู้ อ่านต้องการ
ในระหว่างที่อ่านหรือหลงัจากที่อ่านเนือ้หาแล้ว โดยบนัทึกข้อมลูในแหล่งบนัทึกข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้ อ่าน เช่น บนัทกึในอปุกรณ์ที่อ่านหรือพืน้ที่ออนไลน์ เป็นต้น 

2.8 เหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั หมายถึง ข้ออ้างอิงในการตดัสินใจเลือกอ่าน
ของผู้ อ่าน 
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3. ปัญหาในการอ่านดิจิทัล หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในเร่ืองของปัจจัยส่วน
บุคคลหรือปัจจัยภายนอกที่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงหรืออ่านสารสนเทศดิจิทัลต่อไปได้ ไม่รวมถึง
ปัญหาเก่ียวกบัการอ่านเพื่อตีความ เพื่อท าความเข้าใจ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมลูที่ส่งผลต่อ
การอ่าน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในระดับชัน้ปีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 
3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในระดับชัน้ปีแตกต่าง

กนัมีปัญหาในการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

1. ระดบัชัน้ปี ได้แก่ 

    1.1 ชัน้ปี 1 

    1.2 ชัน้ปี 2 

    1.3 ชัน้ปี 3 

    1.4 ชัน้ปี 4 

2. กลุม่สาขาวิชา ได้แก่ 

    2.1 มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

    2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    2.3 วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 

1. พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

    1.1 วตัถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั  

    1.2 ประเภทของสารสนเทศดิจิทลั  

    1.3 เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั  

    1.4 อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทลั  

    1.5 ลกัษณะการอ่านดิจิทลั  

    1.6 ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่านดิจิทลั 

    1.7 วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั  

    1.8 เหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั 

2. ปัญหาในการอ่านดิจิทลั 

    2.1 ปัญหาสว่นบคุคล 

    2.2 ปัญหาจากภายนอก 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา
แตกต่างกนัมีปัญหาในการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน 
1.2 ความส าคญัของการอ่าน 
1.3 ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการอ่าน 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านดิจิทลั 
2.1 ความหมายของอ่านดิจิทลั 
2.2 ความหมายพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
2.3 วตัถปุระสงค์ในการอ่านดิจิทลั 
2.4 ประเภทของสารสนเทศดิจิทลั 
2.5 เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั 
2.6 อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทลั 
2.7 ลกัษณะการอ่านดิจิทลั 
2.8 ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่านดิจิทลั 
2.9 วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั 
2.10 เหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั 

3. ปัญหาในการอ่านดิจิทลั 
4. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจยัในต่างประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน 
ความหมายของการอ่าน 
การอ่านเป็นรับสารอย่างหนึ่ง ด้วยการรับรู้เร่ืองราวโดยใช้สายตามองตวัอกัษร สมองจะ

ล าดับเป็นถ้อยค า ประโยคและข้อความต่าง ๆ (ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
ม.ป.ป.) มีผู้ให้ความหมายของการอ่านดิจิทลัไว้หลายประการ ดงันี ้

 แฮร์ริส และซิเพย์ (Harris & Sipay, 1979) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอ่านเป็นรูปแบบ
ของการสื่อความหมายโดยการแลกเปลี่ยนความคิด และข่าวสารของผู้ เขียนและผู้ อ่าน ซึ่งผู้ เขียน
จะแสดงความคิดเห็นทัศนคติของตนเองลงบนกระดาษด้วยภาษาและลักษณะเฉพาะการเขียน
ของแต่ละคน สว่นผู้ อ่านก็ท าความเข้าใจกบัการอ่านเพื่อเอาความหมายจากท่ีผู้ เขียนได้เขียนไว้  

แอนเดอร์สนั (Anderson, 1985) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการค้นหา
ความหมายจากหลายระดับเร่ิมตัง้แต่ระดับตัวอกัษร โครงสร้างภาษา ไปจนถึงระดับความหมาย
การอ่านเพื่อท าความเข้าใจ จนเกิดปฏิกิริยาสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หากบัความรู้เดิมของผู้ อ่าน ซึ่งจะ
ช่วยในการคาดเดาเก่ียวกบัเร่ืองราวและเนือ้หาที่อ่าน  

กู๊ดแมน (Goodman, 1988) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางภาษา
ด้านรับสารของผู้ อ่าน และเป็นกระบวนการภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ซึ่งเร่ิมต้นจากการที่ผู้ เขียน
สร้างเนือ้เร่ืองขึน้มาโดยการถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของภาษา ใช้ตวัอกัษรเป็นตัวกลางใน
การสื่อความหมาย และผู้ อ่านมีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและความคิดในระหว่างที่การอ่าน  

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การอ่านเป็นท าความเข้าใจเนือ้หาที่ผู้ เขียนต้อง 
การสื่อสาร โดยผู้ อ่านต้องพิจารณา วิเคราะห์ ตีความและท าความเข้าใจกับเนือ้หาสาระส าคัญ 
และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต ดงันัน้การอ่านจึงเป็นทกัษะที่ช่วยในการแสวงหาความรู้
เพื่อส่งเสริมความคิดและพฒันาทกัษะการเรียนรู้รวมไปถึงก่อให้เกิดวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล สามารถ
น าสิ่งที่อ่านมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต  

ความส าคัญของการอ่าน 
ความส าคญัของการอ่านที่มีต่อตวับุคคล และสงัคม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้(กิตติมา พลเทพ, 

2560; คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551; ประทิน มหาขนัธ์, 2530)  
1. ความส าคัญของการอ่านที่มีต่อบุคคล การอ่านช่วยให้ผู้ อ่านได้รับความรู้ทนัโลก  

ทนัข่าวสาร ทนัเหตกุารณ์ ทนัความคิด และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม
ทัว่โลก ช่วยในการพฒันาการศึกษา พฒันาอาชีพ พฒันาคณุภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึน้ การอ่าน
เป็นการฝึกให้รู้จักคิด เกิดสมาธิ และช่วยให้พัฒนาตนเอง โดยน าความรู้จากการอ่านมาพัฒนา
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บคุลิกของตนเอง สามารถเข้าสงัคมได้ สามารถสร้างความคิดและจินตนาการได้เอง และยงัช่วยให้
เกิดความเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตงึเครียด 

2. ความส าคัญของการอ่านที่มีต่อสงัคม การอ่านช่วยส่งเสริมความรู้และความคิด 
สามารถมองโลกกว้างไกล เข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคม และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
ช่วยพฒันาและกลอ่มเกลาจิตใจให้มีคณุธรรม มีศีลธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และ
เกิดความสงบสุขในสังคม รวมไปถึงช่วยเปิดโอกาสให้คนมีเสรีภาพทางด้านความคิด ไม่ถูก
ครอบง า สามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองในขอบเขตของกฎหมายและประเพณีได้อย่าง
เหมาะสม  

การเรียนการสอนในระดบัอดุมศึกษานัน้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีการวางแผนและออกแบบ
การเรียนการสอนภายให้อยู่ภายใต้นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้นักศึกษาแต่ละชัน้ปีย่อมแตกต่างกัน โดย
นักศึกษาที่ มี ชั น้ ปีที่ สู ง จะมีภาระงานในการ เ รียนที่ มากกว่ านักศึกษาชั น้ ปีที่ ต ่ ากว่ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2564; แพรวพรรณ โสมาศรี, 2556) นอกจากนีย้ังมุ่งหวังให้นกัศึกษารู้จกั
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้ทักษะการอ่านในการศึกษาเนือ้หาสาระของทุกวิชา ดังนัน้ 
การอ่านส าหรับนกัศกึษาจึงช่วยสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ น าข้อมลู
ไปประยุกต์ใช้ในพฒันาการศึกษาที่สงูขึน้ และสามารถน าความรู้ไปต่อยอดส าหรับการท างานใน
อนาคตได้อีกด้วย (Pecorari, Shaw, Irvine, Malmström et al., 2012; เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี, 2558; สรีุรัตน์ อกัษรกาญจน์, 2557)  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน  
ปัจจัยที่ส่งผลกับการอ่านเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนิสยัในการอ่าน ซึ่งแบ่งได้ 4 ด้าน 

ดงันี ้(จกัรพนัธ์ หลงสขุ, 2561; ธนศกัด์ิ เจริญเมือง, 2554; ส านกังานอทุยานการเรียนรู้, 2551) 
1. ปัจจยัด้านตวัผู้ อ่าน ผู้ อ่านที่มีนิสยัรักการอ่านจะมีลกัษณะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็น

คณุค่าและประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน ชอบการค้นหาข้อมลูที่สนใจจากแหล่งต่าง ๆ สามารถเลือก
หนังสือที่ชอบหรืออยากอ่านได้ด้วยตนเอง ชอบอ่านหนังสืออย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากได้รับ 
การสง่เสริมการอ่านจากผู้ปกครองตัง้แต่เยาว์วยั  

2. ปัจจัยด้านผู้ปกครอง หากผู้ปกครองเห็นคุณค่าของการอ่าน และปลูกฝังนิสยัรัก
การอ่านให้ลกูตัง้แต่เด็ก จะท าให้นิสยัรักการอ่านและการใฝ่รู้ติดตวัเด็กไปในอนาคต โดยผู้ปกครอง
ที่ท าอาชีพเก่ียวข้องกับการแสวงหาความรู้จะมีพฤติกรรมการอ่านให้ลูกเห็นอยู่เสมอ ซึ่งเป็น
แรงจงูใจในการผลกัดนัให้เด็กอยากอ่านตาม 
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3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัสังคม ท า
หน้าที่ให้การศึกษาเฉพาะด้านของนักศึกษา นอกจากการเรียนการสอนแล้ว อาจารย์และ
บรรณารักษ์ต้องมีการร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม 
การแข่งขนัด้านการอ่าน การจดันิทรรศการหรือเชิญนกัเขียนมาเป็นวิทยากรเพื่อพบปะพดูคุย จะ
ช่วยให้นกัศึกษาไม่ห่างหายจากการอ่าน รวมไปถึงห้องสมดุควรมีบรรยากาศที่เป็นดี และเชิญชวน
ให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้ห้องสมดุเมื่อมีเวลาว่าง  

4. ปัจจยัด้านเพื่อน เนื่องจากนกัศกึษาเป็นกลุม่วยัเรียนจะเชื่อและให้ความส าคญักบั
เพื่อน ดังนัน้กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการอ่านจากเพื่อน ได้แก่ การท ากิจกรรมร่วมกัน 
การชวนกนัไปห้องสมดุ หรือการแนะน าหนงัสือแนวที่ชอบเหมือนกนั การเป็นที่ยอมรับของเพื่อนที่
ชอบอ่านเหมือนกนัจะเป็นแรงผลกัดนัที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการอ่านเหมือนกนั เป็นต้น  

แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านดิจิทัล 
ความหมายของการอ่านดิจิทัล 
ปัจจุบนัข้อมลูข่าวสารท่ีอยู่เอกสารก าลงัถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัลส่งผลให้การด าเนินชีวิต

ของคนในปัจจุบนัขึน้อยู่กบัอปุกรณ์และสิ่งแวดล้อมทางดิจิทลั หรือที่เรียกว่า นิเวศน์ดิจิทลั คนรุ่นใหม่
ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนัน้ทักษะดิจิทัลที่จ าเป็นควบคู่ไปกับการเขียน  
การอ่านดิจิทัลคือการใช้สื่อและสารสนเทศ ซึ่งทักษะดิจิทัลนัน้เก่ียวกับทักษะพืน้ฐานความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยสามารถเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักประยุกต์
แสวงหา สร้างความรู้ใหม่ได้ เมื่อเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย ทักษะที่จ าเป็นอีกประการหนึ่ง  คือ  
การเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed learners) การเรียนรู้ที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง เข้าใจ 
วางแผน และเรียนศาสตร์ที่ผู้ เรียนสนใจ กระตือรือร้น เข้าเรียนเอง และท าโครงการของตัวเอง
มากกว่าจะนัง่เฉยรอให้ครูเป็นผู้ปอ้นข้อมลูให้ เมื่อเทคโนโลยีดิจิทลัท าให้การสื่อสารสะดวก ง่ายขึน้ 
จึงควรต้องมีทักษะการสื่อสาร ใช้ อีเมล การส่งข่าวสารระหว่างกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มี 
การน าเสนอได้ดี ท างานเป็นระบบ เข้าใจสงัคมในโลกไซเบอร์สเปซ มีเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน 
เข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมที่มีสองโลก โลกไซเบอร์และกายภาพ รู้จักตัวตนในโลกไซเบอร์  
รู้คณุธรรม คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา เอือ้อาทรต่อกัน (ยง ภู่วรวรรณและยืน ภู่วรวรรณ, 
2564) ส าหรับการอ่านดิจิทลัได้มีนกัวิชาการหลายคนให้ความหมายไว้หลายประการ ดงันี ้



  13 

เกสเตอร์ซัน (Kesterson, 2015) ได้ให้ความหมายว่า การอ่านดิจิทัลเป็นการอ่านผ่าน
หน้าจออุปกรณ์ โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศจากเว็บไซต์ และสื่อสงัคมออนไลน์  

เคอิโกะ เอมิ โยสุเกะ และยูกิโกะ (Keiko et al., 2017) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอ่าน
ดิจิทลัเป็นการอ่านผ่านหน้าจออปุกรณ์แสดงผลหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการดวูีดิทศัน์หรือ
การเลน่เกมไม่ถือว่าเป็นการอ่านดิจิทลั ซึง่การอ่านดิจิทลั คือ การอ่านข้อความหรือสื่อดิจิทลัต่าง ๆ 
เช่น การอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ อีเมล สารสนเทศจากเว็บไซต์ สารสนเทศจากสื่อสงัคมออนไลน์ 
เป็นต้น  

ฮาเฮนล โกล์ดฮามเมอร์ นาวมานน์ และกรอฮเน (Hahnel, Goldhammer, Krohne, & 
Naumann, 2018) ได้ให้ความหมายว่า การอ่านดิจิทลัเป็นการอ่านด้วยการใช้ลิงก์เชื่อมโยงไปถึง
สารสนเทศท่ีต้องการ  

มาเดน (Maden, 2018) ได้ให้ความหมายว่า การอ่านดิจิทัลเป็นการท าความเข้าใจกับ
ข้อความหรือแหล่งมัลติมี เ ดียที่ เ ป็นรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วี ดิทัศน์ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้  

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การอ่านดิจิทัลเป็นการใช้ประสาทตา หู การสมัผัส 
การเห็น การด ูการฟังเพื่ออ่านหรือรับข้อความตวัอักษรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภททัง้
แบบออฟไลน์และออนไลน์  

ความหมายของพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล 
การอ่านดิจิทัลเป็นการอ่านหรือรับข้อความตัวอักษรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และ

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าอากัป-กริยาหรืออาการที่แสดงออกจากภายนอกร่างกายหรือ
ภายในความรู้สกึนึกคิดของมนษุย์ที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า ไม่ว่าการกระท านัน้ผู้กระท า
จะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั บุคคลอ่ืนจะสงัเกตหรือไม่สงัเกต และไม่ว่าการกระท านัน้จะพึงประสงค์หรือไม่
พึงประสงค์ก็ตาม ทัง้การพูด การเดิน การกระพริบตา การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกโกรธ และ 
การอ่านต่างเ ป็นพฤติกรรมทั ง้สิ น้  ( ฐิ ติมา ตระการ รัศมี ,  2550;  ม ริน เปรมปรี ,  2552; 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) โดยมีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมการอ่านไว้หลายประการ ดงันี ้

วิทยา วิมลถนอม (2530) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมอ่านคือพฤติกรรมที่เกิดขึน้เป็น
ปกติอยู่เสมอ ได้แก่ การใช้เวลาเพื่อการอ่านหนงัสือ การอ่านหนงัสือเพื่อแสวงหาความบนัเทิง รวม
ไปถึงรสนิยมในการอ่านของบคุคล  
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ณฆศร ไทยสามเสน (2550) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการอ่าน คือ การรับข่าวสาร
ของผู้ อ่านโดยใช้การอ่านเป็นสื่อกลางในการรับข่าวสารนัน้  

กิตติมา พลเทพ (2560) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการอ่านเป็นการกระท าหรือ 
การแสดงออกที่ชดัเจน สามารถมองเห็น สงัเกตและบนัทึกได้จากการอ่านหนงัสือประเภทใด ๆ ที่
สนใจและไม่สนใจ เป็นการใช้หนังสือเพื่อประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน เพื่อความบันเทิง โดย
พฤติกรรมดงักลา่วเกิดขึน้เป็นปกติอย่างสม ่าเสมอ  

ส่วนหนึ่งที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้การอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์กลายเป็นสื่อดิจิทัล รวมถึงสภาพแวดล้อมดิจิทลัส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลจึง
ท าให้เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัล หรือ ดิจิทัลเนทีฟ (Digital 
Natives) ซึ่งคนกลุ่มนีอ้ยู่ท่ามกลางของใช้ทางดิจิทัลที่มีให้เห็นตัง้แต่ของเล่น วิดีโอเกม เกมออนไลน์ 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ โดยใช้เวลาในชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมกับการใช้สื่อสังคมแบบใหม่ ๆ  
ในวิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น การเรียนออนไลน์ สั่งสินค้า ใช้จ่ายออนไลน์ เป็นต้น ดิจิทัลเนทีฟจึงมี
ทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในการใช้และสืบค้นสื่อสารสนเทศได้ดี สามารถท ากิจกรรม
มากกว่าหนึ่งอย่างภายในเวลาเดียวกนัได้ (Parallel process and muti-task) โดยไม่จ าเป็นต้อง
ท าตามล าดับ (Non-linear) มีความคุ้นเคยและชอบใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสุ่ม 
(Random access) และกลุม่ข้อมลูที่เชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกนั สามารถเข้าถึงข้อมลูอีกแหลง่หนึ่งโดย
ผ่านจากอีกแหล่งหนึ่ง (Hypertext) หากต้องการให้ดิจิทลัเนทีฟอ่านสนใจเนือ้หาที่น าเสนอต้องมี
ตวัหนงัสือน้อย ใช้จินตภาพอย่างอินโฟกราฟิกหรือดูวีดิทศัน์ หากท าวีดิทศัน์เพื่อการเรียนการสอน 
ต้องสัน้ แยกเป็นส่วนย่อยและกระชับ ดังนัน้ดิจิทัลเนทีฟกลุ่ม Evolving digital จึงมีพฤติกรรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตตลอดเวลา เร่ิมจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบ
ค้นหาข้อมลู และใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกลุม่ มีความคิดว่า อินเทอร์เน็ตเป็นแหลง่ข้อมลูที่น่าเชื่อถือ 
และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร ติดต่อสื่อสารกนัในกลุ่มเพื่อนหรือหาเพื่อนใหม่ 
รวมถึงใช้เพื่อการท างานหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน ชอบติดตามบล็อกเว็บ
บอร์ดพันทิป ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของคนดัง และถ่ายรูปพร้อมเช็คอินสถานที่ที่ไปลงสื่อสังคม
ออนไลน์ (Mindshare Thailand, 2014; We Are Social & Hootsuite, 2021; ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2562)  

จากความหมายของการอ่านดิจิทัลและพฤติกรรมการอ่านดังกล่าว จึงสรุปความหมาย
ของพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัไว้ว่า การกระท าหรือแสดงออกที่เก่ียวข้องกับการอ่านดิจิทัลในด้าน
ต่าง ๆ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล เนือ้หาของ
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สารสนเทศดิจิทลั อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทลั ลกัษณะการอ่านดิจิทลั ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่าน
ดิจิทลั วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั และเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั 

วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล 
การอ่านเป็นการแสดงพฤติกรรมในการสื่ อความหมายอย่างหนึ่ งของมนุษย์   

โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนองสิ่งที่อยากรู้ เมื่อได้อ่านหนังสือมาก ๆ เพื่อให้หายสงสัยใน  
สิ่งที่อยากรู้ นอกจากนีย้งัมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการทราบข่าวสารข้อเท็จจริง รวมไปถึงอ่านเพื่อให้
เกิดความคิด (แม้นมาส ชวลิต, 2528; สขุมุ เฉลยทรัพย์, 2531) แต่ละบคุคลย่อมมีวตัถุประสงค์ใน
การอ่านแตกต่างกันขึน้อยู่กับการน าประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน แม้จะอ่านเร่ืองเดียวกันแต่เมื่อ
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ความรู้ ความคิด และประโยชน์ที่ได้ย่อมแตกต่างกัน จากการศึกษา
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องจึงสรุปวัตถุประสงค์การอ่านดิจิทัลได้ ดังนี ้(ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542; 
ฑิตยา ปิยภัณฑ์, 2556; สมบัติ จ าปาเงิน ส าเนียง มณีกาญจน์, 2550; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2562)  

1. เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสารและเหตกุารณ์ความเคลื่อนไหวที่ เกิดขึน้ในปัจจุบนัและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยผู้ อ่านต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะ และประเมินสิ่งที่อ่านว่าเป็น
ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น เช่น การอ่านข่าว อ่านประกาศส าคญั การอ่านปา้ยโฆษณา เป็นต้น 

2. เพื่อประกอบการเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย อ่านเพื่อเสริมกิจกรรม 
การเรียนการสอน การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน การท ารายงาน กิจกรรมหรือโครงงาน  
ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน โดยเป็นเนือ้หาที่ตรงตามหลกัสตูรของระดับการศึกษาของ
ผู้ อ่าน 

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้เร่ืองที่สนใจและ
อยากรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีมมุมองที่กว้างขึน้ ได้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองที่สนใจขยายความ
ขอบเขตของความรู้ออกไปจากที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เข้าใจและรู้จกัตนเองจนสามารถพฒันาตนเองให้
ดียิ่งขึน้ เพื่อให้ทนัต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านอ่ืน ๆ นอกจากวิชาการ 

4. เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน พกัผ่อน คลายเครียด เน้นความบนัเทิงคู่
กับความรู้ ท าให้ได้แง่คิด และแรงบนัดาลใจในการท าสิ่งต่าง ๆ เช่น การอ่านนิทาน การ์ตูน นว
นิยาย สารคดี วรรณคดี เป็นต้น 
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5. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นหัวข้อสนทนาในการติดต่อพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อน 
อาจเป็นหัวสนทนาในการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว เก่ียวกับความรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ หรือเร่ืองทัว่ไป 

ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล 
เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงท าให้ประเภทสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์มีการผลิต

ควบคู่ในลักษณะดิจิทัล/ออนไลน์ เช่น หนังสือกลายเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ
กลายเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์กลายเป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
เป็นต้น ซึง่สารสนเทศดิจิทลัสามารถแบ่งประเภทได้ตามสื่อบนัทึกหรือเผยแพร่สารสนเทศดิจิทลัได้ 
ดังนี ้(จกัรกิรช ปิยะ, 2557; จนัทนา ทองประยูร, 2551; จารุณี สขุชยั, 2550; ธีรศานต์ สหสัสพาศน์, 
2554; มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2557;  รพีภทัร มานะสนุทร, 2558; สมร ตาระพนัธ์, 2543; 
สายใจ ทองเนียม, 2560; ส านกังานอทุยานการเรียนรู้, 2558ก; สิทธา อปุนิกขิต, 2553) 

1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หมายถึง เอกสารที่ตีพิมพ์รูปแบบของดิจิทลั สร้าง
ขึน้ในคอมพิวเตอร์ มีคณุลกัษณะพิเศษกว่าสิ่งพิมพ์หลายประการ และเนือ้หาสามารถเชื่อมโยงกบั
ภายในหนังสือหรือภายนอกจากแหล่งข้อมูลภายนอก ตลอดจนมีปฏิสมัพันธ์และโต้ตอบกับผู้ ใช้ 
เช่น แสดงผลด้วยภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถพิมพ์ออกมาใน
รูปของเอกสารได้ เป็นต้น  

2. วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) หมายถึง วารสารที่พิมพ์เผยแพร่
สารนิเทศทางวิชาการไว้ในรูปแฟ้มคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีก าหนดออกแน่นอน
สม ่าเสมอ มี 3 รูปแบบ คือ ฐานข้อมลูออนไลน์ ฐานข้อมลูซีดี-รอม เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

3. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine) หมายถึง นิตยสารที่มีการจัดเก็บบันทึก
และพิมพ์เผยแพร่ในรูปแฟ้มคอมพิวเตอร์ ก าหนดออกเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ ส่วนใหญ่ออกเป็น 
รายสปัดาห์ รายปักษ์หรือรายเดือน มีขนาดเล็กกว่าหนงัสือพิมพ์ ในสว่นของปกและการจดัหน้ามกั
ใช้สีสนัและรูปภาพสวยงาม เนือ้หาเก่ียวข้องกบัข่าวสาร ความรู้ สารคดี นวนิยาย และบนัเทิง  

4. หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-newspaper) หมายถึง ฐานข้อมูลที่บรรจุเนือ้หา
ส าคญัของข่าวเต็มรูปแบบที่ปรากฏในหนงัสือพิมพ์รายวนั ผู้ อ่านสามารถเข้าถึงเนือ้หาที่ต้องการได้
เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ปกติเปรียบเสมือนการรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ปกติมาไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การจดัแบ่งสว่นต่าง ๆ ของเนือ้หาเป็น
เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ปกติแต่มีพืน้ที่ไม่จ ากัดในการเสนอจึงสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกและ
ละเอียดกว่า  
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5. วิทยานิพนธ์/วิจยัอิเล็กทรอนิกส์ (E-Theses/E-thesis) หมายถึง เอกสารงานเขียน
ทางวิชาการที่เป็นผลงานการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทัง้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใน
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ มีการจัดเก็บบนัทึกและพิมพ์เผยแพร่ในรูปแฟ้ม
คอมพิวเตอร์ 

6. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หมายถึง สื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่ใ ช้
คอมพิวเตอร์ช่วยน าเสนอบทเรียนแทนการสอบแบบเดิมที่ครูเป็นผู้ น าเสนอ ในบทเรียนจะ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียน เนือ้หา กิจกรรมและแบบฝึกหัด ซึ่งผู้ เรียนสามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเองทัง้รูปแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  

7. นวนิยายออนไลน์ (Novels Online) หมายถึง เร่ืองราวที่แต่งขึน้จากผู้ เขียน มี 
การอธิบายเร่ืองราวเป็นฉากและเป็นตอนผ่านตวัละคร ถกูเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  

8. การ์ตนูออนไลน์ (Cartoon Online) หมายถึง เร่ืองแต่งตามจินตนาการของผู้ เขียน
ที่ใช้ภาพวาดเป็นภาพประกอบเหตุการณ์ในเนือ้เร่ือง หรือใช้ตัวละครในการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ 
โดยมีตวัอกัษรบรรยายประกอบ และมีตวัละครตวัอ่ืน ๆ ช่วยในการด าเนินเร่ือง 

9. สารสนเทศบนเว็บไซต์ (Website) หมายถึง เว็บเพจ (Web page) หลาย ๆ หน้า
มารวมกันในแหล่งเดียวกัน โดยเชื่อมโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงก์  (Hyperlink) ซึ่งเว็บเพจจะมีสื่อ
ประสมต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียงรวม เป็นต้น หน้าแรกของเว็บไซต์เรียกว่า โฮมเพจ 
(Home pange) และต้องเปิดใช้งานเว็บไซต์ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เท่านัน้ เช่น 
Chome, Mozilla Firefox, Internet Explorer เป็นต้น  

10. สื่อสงัคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทลัที่ใช้ติดต่อสื่อสารกนัในเครือข่ายสงัคมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและปฏิสมัพันธ์กัน เช่น 
บล็อก ยทูปู ฟลิคเกอร์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือพนัทิป เป็นต้น  

เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทัล 
เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทัลมีความหลากหลายพบได้จากงานวิจัยของโจเนส (Jones, 

2009)  ลี  (Lee, 2018)  รอยเตอร์  พลัส  (Reuters Plus, 2018)  กฤษกร ข าคมเขตร์  (2556)  
กิตติมา พลเทพ (2560) ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล  (2556) นฤพนธ์ ลิมปนะอนันต์กุล (2555)  
นฤมล เทพนวล (2558) นิธิศ โสระฐี (2558) ปภสัรา สามารถ (2560) และมริน เปรมปรี (2552) ซึง่
สามารถจดักลุม่เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลัได้ ดงันี ้

1. เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ก าลังศึกษา หมายถึง เนือ้หาตามหลักสูตรทาง 
การศกึษาหรือเนือ้หาเฉพาะทางของสาขาที่นกัศึกษาก าลงัศึกษาในปัจจบุนั  
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2. เนือ้หาที่ไม่ใช่สาขาวิชาที่เรียนแต่มีความสนใจ หมายถึง เนือ้หาที่อยู่นอกเหนือจาก
หลกัสตูรทางการศกึษาที่นกัศกึษามีความสนใจเป็นพิเศษ โดยเป็นเนือ้หาสหวิทยาการท่ีผสมผสาน
เชื่อมโยงสาระความรู้จากศาสตร์ในสาขาที่แตกต่างกนั ไม่ได้จ ากดัเพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง 

2.1 การศึกษา หมายถึง ทฤษฎีการศึกษา เนือ้หาเก่ียวกบัทฤษฎีและการปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรู้ แนวทางการศกึษา การสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

2.2 ธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการ
ของการบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจดัการอตุสาหกรรม 
รวมไปถึงเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ 

2.3 การเมืองและสถานการณ์สงัคม หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตกุารณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชากรที่มีส่วนเก่ียวกบัข้องกบัเหตุการณ์
นัน้ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

2.4 เทคโนโลยี มือถือและคอมพิวเตอร์ หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกับเทคโนโลยี 
วิธีการใช้งานหรือเทคนิคการใช้โปรแกรมในอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.5 สุขภาพ ความงามและอาหาร หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย การดแูลตวัเอง การใช้ผลิตภณัฑ์ความงาม การท าอาหาร ขนม และเคร่ืองดื่ม 

2.6 จิตวิทยา และพัฒนาตนเอง หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกับทฤษฎีด้านจิตใจ 
ความคิด พฤติกรรมของมนุษย์ที่ เ ก่ียวข้องกับอารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และการพฒันาด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ 

2.7 สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และพลังงาน หมายถึง เนื อ้หาที่ เ ก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมรอบตวัมนษุย์ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ และที่มนษุย์สร้างขึน้  

2.8 ท่องเที่ยว หมายถึง เนือ้หาที่เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศ สภาพ
ท้องถิ่น สภาพคน ความเป็นอยู่ของคน วิธีการเดินทาง 

2.9 ศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกับทฤษฎี ประวัติความเป็นมา
ของศิลปะแต่ละประเภท และวิถีชีวิตของมนษุย์ 

2.10 กีฬา หมายถึง หมายถึง เนือ้หาเก่ียวกบักฎกติกาของกิจกรรมหรือการเล่น
กีฬาที่ก าหนดเพื่อใช้ในการแข่งขัน หรือการออกก าลงักายเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง หรือเพื่อ
ความสนกุสนาน 
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2.11 แฟชัน่และการแต่งกาย หมายถึง เนือ้หาที่เก่ียวกบัสิ่งที่เป็นที่นิยมทัว่ไปใน
ระยะเวลาหนึ่ง และเคร่ืองแต่งกายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสมยันิยม 

2.12 บันเทิง หมายถึง เนือ้หาที่เก่ียวกับความสนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ 
คลายเครียด เช่น เกม ภาพยนตร์ ดนตรี เป็นต้น 

อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล 
อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเข้าถึงเนือ้หา

ส า ร สน เ ทศ ดิ จิ ทั ล  (Kesterson, 2015; PwC, 2010; We Are Social &  Hootsuite,  2021;  
จตุพร ระเวงจิตร์ มุทิตา มาทมูล, 2561;   ยุวดี ภู่ส าลี, 2555; ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556;  
สรุศกัด์ิ ปาเฮ, ม.ป.ป.) แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

1. คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Personal Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สร้างขึน้เพื่อใช้ค านวณหรือประมวลผลข้อมลู มีความสามารถในการรับข้อมลู แล้วประมวลตามที่
โปรแกรมหรือชุดค าสัง่ก าหนด และแสดงผลลพัธ์ออกมาทางหน้าจอในรูปแบบข้อความ ตัวเลข 
ภาพ เสียง หรือทางเคร่ืองพิมพ์ 

2. คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้แบตเตอร์ร่ี
หรือใช้สายเพาเวอร์ AC น า้หนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก การใช้งานเหมือนกับ
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ แต่มีราคาสงูกว่า  

3. สมาร์ตโฟน (Smartphone) หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบติัพิเศษเพิ่มเติม 
มากกว่าคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือทั่วไป หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch-screen) ท าให้มี
ประสิทธิภาพพิเศษที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานของผู้ ใช้งานในด้านต่าง ๆ มากขึน้ เช่น การรับส่ง
อีเมล การจัดท าตารางนัดหมาย ปฏิทิน การถ่ายภาพ ฟังเพลง เป็นต้น หรืออาจเรียกได้ ว่าเป็น  
การรวมตวักนัระหว่างโทรศพัท์มือถือกบัคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  

4. แท็บเล็ต (Tablet) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีขนาดเล็กกว่า
คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอเป็นระบบสมัผสั เหมือนสมาร์ตโฟน โดยหน้าจอและแป้นพิมพ์เสมือน
อยู่ในเคร่ืองเดียวกนั สามารถใช้งานร่วมกบัปากกาสไตลสั และปากกาดิจิทลัได้  

ลักษณะการอ่านดิจิทัล 
ลักษณะการอ่าน หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการอ่านเนือ้หา โดยผู้ อ่านจะพิจารณาว่า 

ลกัษณะการอ่านแบบใดจะใช้กบัเนือ้หาประเภทใด (Lyle, 1972) จึงสรุปลกัษณะการอ่านดิจิทลัได้ 
ดั งนี  ้ (Chen, Chen, Chen, Wey, 2013;  Grellet, 1981; Hahnel, Goldhammer, Naumann, & 
Krohne, 2015; Huang & Liang, 2014; Liu, 2005; Liu & Huang, 2016; Shabani et al., 2011; 
สิตรา ศรีเหรา, 2560) 
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1. อ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจบัใจความที่ต้องการ (Scanning reading) 
หมายถึง การอ่านเพื่อสรุปประเด็นหลกัและจบัความส าคญัของเร่ืองอย่างรวดเร็ว เพื่อตดัสินใจว่า
จะอ่านโดยละเอียดต่อหรือไม่ โดยอ่านเฉพาะบางข้อความเท่านัน้ ซึ่งดเูฉพาะหวัข้อหรือค าส าคัญ 
โดยผู้ อ่านจะใช้การเคลื่อนสายตาอย่างรวดเร็วจากบรรทดับนสู่บรรทดัลา่งโดยข้ามค า กลุม่ค า และ
ประโยคที่ไม่ส าคญัเพื่อค้นหาเฉพาะเนือ้หาที่ต้องการ เช่น ชื่อคน ตวัเลข วนัที่ ชื่อสถานที่ เป็นต้น 
เมื่อเจอข้อความที่ต้องการผู้ อ่านจะหยุดอ่านทนัที 

2. อ่านแบบละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอย่างลกึซึง้ (Intensive reading) คือการอ่าน
เพื่อดึงข้อมูลที่ส าคัญเฉพาะเจาะจง และท าความเข้าใจกบัทุกรายละเอียดของเนือ้หาที่อ่าน เช่น 
อ่านบทความข่าว โพสต์บล็อก เป็นต้น  

3. การอ่านแบบกว้างขวาง (Extensive reading) คือ การอ่านเฉพาะเนือ้หาที่ผู้ อ่าน
สนใจ โดยอ่านเพื่อท าความเข้าใจเนือ้หาไม่ได้เน้นเนือ้หาจุดใดจุดนึงเป็นพิเศษ เน้นอ่านที่เป็นเร่ือง
ยาวเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น อ่านนวนิยาย การ์ตนู เป็นต้น  

4. การอ่านแบบเจาะลึก (In-depth reading) หมายถึง การอ่านที่ต้องใช้ความ
ละเอียดในการอ่านสูง ต้องใช้เวลาอย่างมากในการท าความเข้าใจในแต่ละข้อความ หลงัจากที่
อ่านแล้วอาจอ่านทบทวนอีกครัง้เพื่อค้นหาประเด็นส าคัญ เช่น การอ่านเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ อ่านต้องใช้สายตาดูสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ทุกตัว  
บางตอนอาจจะต้องอ่านช้าบางตอนอาจจะต้องอ่านเร็ว และบางตอนอาจจะต้องย้อนกลบัมาอ่าน 
2-3 ครัง้ หรือการอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น  

5. การอ่านแบบตามล าดบัเนือ้หา (Linear reading) หมายถึง การอ่านเนือ้หาตัง้แต่
ต้นจนจบตามล าดับ เช่น อ่านเนือ้หาจากด้านซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างตามล าดับหรือตัง้แต่
หน้าแรกจนถึงหน้าสดุท้ายของเนือ้หา เป็นต้น  

6. การอ่านแบบไม่ตามล าดับเนือ้หา (Non-Linear reading) หมายถึง การอ่าน
เนือ้หาตัง้แต่ต้น แล้วข้ามไปอ่านเนือ้หาตอนจบก่อนอ่านเนือ้หาตอนกลาง เช่น อ่านนวนิยายตอน
แรกแล้วผู้ อ่านต้องการรู้ตอนจบของเร่ืองก่อนที่จะอ่านเนือ้เร่ืองตอนกลาง เป็นต้น   

ฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทัล 
ในปัจจุบนัแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมทุกประเภทจะมีฟังก์ชันการใช้งานควบคู่ไปด้วย 

กนั ดงันัน้ ฟังก์ชนัเปรียบเสมือนตวัช่วยอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมร่วมกบัโปรแกรม ซึง่
ชื่อเรียกฟังก์ชนัในแต่ละโปรแกรมอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกนั แต่วิธีการใช้งานเหมือนกนั เนื่องจาก
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทัล (Bold & 
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Wagstaff, 2017; Cuillier & Dewland, 2014; Khatri, 2020; Liesaputra, Witten, & Bainbridge, 
2009; Liu & Huang, 2016; Loizides & Buchanan, 2008; Shabani et al., 2011; Yin, Uosaki, 
Chu, Hwang et al., 2017; นิธิศ โสระฐี, 2558;อไุรภรณ์ ทองมาก และอาจารี นาโค, 2553) ผู้วิจยัจึง
รวบรวมฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่านดิจิทลัจากอปุกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน โดยแบ่งได้ ดงันี ้ 

1. การใช้บุ๊ กมาร์ก (Bookmark) คือ ฟังก์ชันการบันทึกลิงก์ของเว็บไซต์ที่ผู้ อ่าน
ต้องการเก็บไว้ค้นในภายหลงั นอกจากนีบุ้๊กมาร์กยงัสามารถสง่ออก (Export) บุ๊กมาร์กเก็บไว้ได้ใน
กรณีที่จะลงระบบปฏิบติัการใหม่ และน าเข้า (Import) บุ๊กมาร์กที่บนัทึกไว้ให้สามารถใช้ประโยชน์
ต่อได้อีกด้วย ซึง่ในแต่ละแอปพลิเคชนัหรือโปรแกรมอาจมีฟีเจอร์เดียวกนัแต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกนั 
เช่น Google ChromeและFirefox เ รียกฟังก์ชันนี ว้่า Bookmark ส่วน Internet explorer หรือ 
Microsoft edge เรียกว่า Favorites เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีบุ๊ กมาร์กที่ใช้ในโปรแกรมการอ่าน
เอกสาร Portable Document Format (PDF) อย่าง Adobe Acrobat หรือ Foxit Reader ท าหน้าที่
คล้ายสารบญั ช่วยให้ผู้ อ่านสามารถสร้างบุ๊กมาร์กและเรียกดหูน้าของเอกสารได้ตามต้องการโดย
ไม่ต้องไลเ่องทีละหน้า  

 

ภาพประกอบ 2 ฟังก์ชนับุ๊กมาร์กของเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome 

 

ภาพประกอบ 3 ฟังก์ชนับุ๊กมาร์กของเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft edge 
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ภาพประกอบ 4 ฟังก์ชนับุ๊กมาร์กของโปรแกรม Foxit Reader 

2. การค้นหาค าภายในหน้าที่อ่าน (Word search) คือ ฟังก์ชนัการค้นหาค าที่ต้องการ
ในเนือ้หาดิจิทลั ซึ่งผู้ อ่านสามารถใช้ฟังก์ชนันีโ้ดยใช้ค าสัง่ค้นหา (Find) หรือใช้คีย์ลดัด้วยการกด
ปุ่ ม Ctrl+f จากนัน้พิมพ์ค าที่ต้องการค้น จะปรากฏค าหรือข้อความ โดยมีไฮไลต์เน้นข้อความใน
หน้าเนือ้หาที่อ่าน และจ านวนค าค้นนัน้มีทัง้หมดก่ีค าในเอกสาร ผู้ อ่านสามารถไลส่ายตาเพื่อเลือก
อ่านเฉพาะเนือ้หาที่ปรากฏใกล้ค าค้น โดยไม่ต้องอ่านเนือ้หาทัง้หมด 

 
 

ภาพประกอบ 5 ฟังก์ชนัค้นหาค าภายในหน้าที่อ่านของเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft edge 

บุ๊กมาร์กสารบญัเฉพาะ

ในเอกสารที่อ่าน 

ช่องกรอกค าที่ 

ต้องการค้นหา 
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3. การย่อ/ขยายหน้าจอหรือตัวอักษร (Zoom in/Zoom out) คือ ฟังก์ชันปรับขนาด
เนือ้หาดิจิทลัให้พอเหมาะกบัหน้าจอของอปุกรณ์ที่อ่าน ส าหรับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพา
ใช้ฟังก์ชนันีด้้วยการมองหาเปอร์เซ็นต์หรือเคร่ืองหมายลบ (-) เพื่อย่อเนือ้หาในหน้าจอให้มีขนาด
เล็กลงหรือกดเคร่ืองหมายบวก (+) เพื่อขยายเนือ้หาให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ส่วนสมาร์ตโฟนและ 
แท็บเล็ตใช้ฟังก์ชนันีด้้วยการใช้ 2 นิว้แตะที่หน้าจอ แล้วบีบนิว้เข้าหากันเพื่อย่อเนือ้หาให้มีขนาด
เล็กลง หรือแยกนิว้ออกจากกนัเพื่อขยายเนือ้หาให้มีขนาดใหญ่ขึน้ 

 

ภาพประกอบ 6 ฟังก์ชนัการย่อหรือขยายของเว็บเบราว์เซอร์ Adobe Reader 

4. การคลิกลิงก์ข้อมลูเชื่อมโยง (Hyperlink) จากเนือ้หาที่อ่านไปยงัแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ 
คือ ฟังก์ชันการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจหรือเอกสารจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง โดยใช้ค า 
ข้อความ หรือรูปภาพกราฟิกเป็นตวัเชื่อมโยง ซึ่งค า ข้อความ หรือรูปภาพกราฟิกนัน้มกัมีสีสนัหรือ
รูปแบบที่โดดเด่นกว่าข้อความรอบข้าง ซึ่งผู้ อ่านสามารถคลิกที่ค า ข้อความหรือรูปภาพจากหน้า
เนือ้หานัน้เพื่อเชื่อมโยงไปยงัเอกสารหรือเว็บเพจอ่ืนปลายที่ก าหนดไว้  

ฟังก์ชนัการย่อหรือขยาย 



  24 

 
 

ภาพประกอบ 7 ลิงก์ข้อความและลิงก์รูปภาพกราฟิกในเว็บ ACM Digital Library 

5. การปักหมดุ (Memorizing reading location) คือ ฟังก์ชนัการจดจ าบอร์ดกระดาน
ที่อ่านค้างไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามและกลบัมาอ่านในครัง้ต่อไป โดยไม่ต้องมาไล่หา
บอร์ดกระดานสนทนาที่อ่านค้างไว้ ฟังก์ชันนีม้ักใช้กับบอร์ดกระดานสนทนาที่มีช่องแสดงความ
คิดเห็นของผู้ อ่าน ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกัน และใช้สัญลกัษณ์ต่างกัน เช่น พันทิป เด็กดีและทวิต
เตอร์จะใช้ค าว่าปักหมดุในเนือ้หาที่อ่านล่าสดุ โดยพนัทิปจะใช้สญัลกัษณ์ริบบิน้สีเหลือง ส่วนทวิต
เตอร์ใช้สญัลกัษณ์หมดุ ซึง่เป็นการปักหมดุ (Pin to your profile) ทวีตที่ผู้ อ่านชอบให้ข้อความที่ปัก
หมุดมาอยู่ด้านบนสุดในหน้าโปรไฟล์ของผู้ อ่าน ในขณะที่เฟซบุ๊กจะใช้เปิดการแจ้งเตือนส าหรับ
โพสต์นี ้(Turn on notifications for this post) เมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จะขึน้แจ้ง
เตือนให้ผู้ อ่านทราบหรือใช้การบนัทึกโพสต์ (Save post) ในกรณีต้องการกลบัมาอ่านที่หลงั แต่ไม่
ต้องการให้ขึน้ในแจ้งเตือนของเฟซบุ๊ก เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 8 ธงปักหมดุในเว็บพนัทิป 

ที่มา: https://pantip.com/topic/32064299 

ลิงก์ข้อความ 

ลิงก์รูปภาพ 
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ภาพประกอบ 9 ฟังก์ชนัการบนัทกึโพสต์หรือเปิดแจ้งเตือนโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

6. การท าไฮไลต์เน้นข้อความ (Highlighting) คือ ฟังก์ชันแถบสีที่ใช้ส าหรับเน้น
ข้อความที่ส าคัญหรือข้อความที่น่าสนใจให้สะดวกในการกลบัมาอ่านทบทวนในครัง้ถัดไป บาง
แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมมีสีให้เลือกตามความชอบผู้ อ่าน ส าหรับฟังก์ชันนีม้ักใช้ในเอกสาร
ประเภท Portable Document Format (PDF)  

บนัทกึโพสต์กรณีไม่ต้องการให้แจ้ง

เตือน

เปิดแจ้งเตือน ในกรณีต้องการอ่าน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อมีคนแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ภาพประกอบ 10 ฟังก์ชนัไฮไลต์เน้นข้อความ 

7. การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง (Text-to-Speech) คือ ฟังก์ชนัสงัเคราะห์
เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech Synthsis: TTS) ส าหรับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพา
ใช้งานด้วยการกดคดัลอก (Copy) เนือ้หาดิจิทลัไปวาง (Paste) ในเว็บไซต์ที่เราต้องการอ่านให้ฟัง 
เช่น Google translate,  ttsdemo.com เป็นต้น ส่วนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตใช้งานด้วย 
การกดค้างที่เนือ้หาดิจิทลัจะขึน้ป็อปอพั ให้เลือก อ่านให้ฟัง หลงัจากนัน้จะมีเสียงอ่านข้อความที่
ผู้ อ่านเลือก ซึ่งสามารถอ่านได้ทัง้หลากหลายภาษา สามารถเปลี่ยนความเร็วของเสียงได้ สามารถ
เลือกเสียงเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายและเสียงสูงต ่า ข้อดีของฟังก์ชันนีช้่วยให้ผู้ อ่านที่ต้องการฝึก
ภาษาสามารถฟังส าเนียงพูดของเจ้าของภาษาได้ มีการน ามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมส าหรับผู้
พิการทางสายตา และลดอาการปวดตาของผู้ อ่าน  

 

ภาพประกอบ 11 ฟังก์ชนัฟังในเว็บ google translate 

ไฮไลต์เน้นข้อความ 
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ภาพประกอบ 12 ฟังก์ชนัการกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟังของเว็บ ebscohost.com 

 

ภาพประกอบ 13 ฟังก์ชนัการกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟังบนสมาร์ตโฟน 

การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง 

ฟังก์ชนักดข้อความเพื่อนอ่านให้ฟัง 
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8. การแบ่งปัน (Share) คือ ฟังก์ชนัที่ผู้ อ่านต้องการแบ่งปันเนือ้หาดิจิทลัที่น่าสนใจไป
ยังแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ให้เพื่อนหรือเก็บข้อมูลไว้อ่านในภายหลัง ส่วนใหญ่ใช้
สญัลกัษณ์ลูกศรชีไ้ปด้านใดด้านนึงหรือลูกศรชีข้ึน้ออกจากกรอบสี่เหลี่ยม เช่น การแบ่งปันจาก 
เฟซบุ๊กมาไลน์หรือจากพนัทิปมาหน้าเฟซบุ๊ก เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 14 ฟังก์ชนัแชร์ในเฟซบุ๊ก 

9. การเขียนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่ก าลงัอ่าน (Sticky Notes) คือ ฟังก์ชันเขียน
ข้อความอธิบายเนือ้หาเพิ่มเติมหรือสรุปใจความส าคญัลงบนไฟล์เนือ้หาดิจิทลัที่ก าลงัอ่านเพื่อใช้
ในการทบทวนหรือเตือนความจ าเมื่อกลับมาอ่านทบทวนภายหลัง ฟังก์ชันนีม้ักใช้ในเอกสาร
ประเภท Portable Document Format (PDF) 

ฟังก์ชนัแชร์ 
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ภาพประกอบ 15 ฟังก์ชนัการเขียนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่ก าลงัอ่าน 

10. การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) คือ สญัลกัษณ์สี่เหลี่ยมที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มี
กล้องถ่ายภาพสแกนเพื่อเข้าถึงลิงก์ของเว็บไซต์ปลายทาง ซึ่งอาจเป็น URL ของเว็บไซต์ เนือ้หา
ข้อมลูเพิ่มเติมหรือการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้ อ่านมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู
โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 

11. การหมุนหน้าจอแนวตัง้หรือแนวนอน ฟังก์ชันนีใ้ช้กับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 
โดยการจบัอปุกรณ์เอียงมาด้านซ้ายหรือขวา เพื่อปรับขนาดของเนือ้หาดิจิทลัที่อ่านให้เป็นแนวตัง้
หรือแนวนอนตามความถนดัของผู้ อ่าน  

วิธีการบันทกึข้อมูลจากการอ่านดิจิทัล  
การอ่านเนือ้หาดิจิทัลสามารถบนัทึกข้อมูลที่ผู้ อ่านต้องการได้ในระหว่างที่อ่านและหลงั

อ่านเนือ้หา โดยข้อมูลที่บนัทึกสามารถน าไปทบทวนหรือเก็บไว้น าไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง ซึ่ง
นักศึกษาแต่ละคนอาจมีวิธีการบนัทึกข้อมูลแตกต่างกันแล้วแต่จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์
ของข้อมลูนัน้ การบนัทกึอาจบนัทกึเป็นข้อความสัน้ ๆ จากเร่ืองที่อ่านด้วยความเข้าใจ อาจจดแบบ
สรุปรายละเอียดหรือเพิ่มเติมตัวอย่างให้พอเข้าใจ (สมบัติ จ าปาเงินและส าเนียง มณีกาญจน์, 
2542) จึงแบ่งวิธีการบันทึกข้อมูลจากการอ่านดิจิทัล ได้ ดังนี ้(Brick & Holmes, 2008; Khatri, 
2020; Language-Learner Computer Interactions : Theory, methodology and CALL applications, 
2016; Mangen, 2018; Shabani et al., 2011; Stacy & Cain, 2015; กิตติมา พลเทพ, 2560)  

1. การคดัลอกข้อมลูจากหน้าที่อ่านและวางข้อมลูลงในโปรแกรมอ่ืน เช่น Microsoft 
Word, Excel เป็นต้น โดยผู้ อ่านสามารถปรับและแก้ไขเนือ้หาได้ 

กลอ่งส าหรับเขียนข้อความ

เพิ่มเติมบนไฟล์ที่ก าลงัอ่าน 
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2. การจับภาพหน้าจอ (Capture) เป็นการบันทึกเนือ้หาด้วยการจับภาพหรือ
ถ่ายภาพหน้าจอที่แสดงผลอยู่ในขณะนัน้ สามารถบนัทกึได้ทัง้แบบรูปภาพและวีดิทศัน์ 

3. การบันทึก (Save) เนือ้หาหรือไฟล์เนือ้หาที่ต้องการไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์  ฮาร์ดไดร์ฟ แฟลชไดรฟ  เป็นต้น เพื่ออ่านข้อมูลแบบออฟไลน์ ซึ่ง 
การบันทึกในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนัน้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต  

4. การบนัทึกข้อมลูที่ต้องการไว้ในพืน้ที่ออนไลน์ เช่น คลาวด์ สงัคมออนไลน์ เป็นต้น 
หากบันทึกข้อมูลด้วยวิธีนีจ้ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อในขณะที่บันทึกข้อมูลและ
เรียกดขู้อมลู เมื่อมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะท าให้ไม่สามารถเรียกดขู้อมลูที่บนัทกึไว้ได้ 

5. การสัง่พิมพ์ (Print) เนือ้หาที่อ่านออกมาเป็นกระดาษ หากบนัทึกด้วยวิธีนีผู้้ อ่าน
สามารถเลือกพิมพ์ข้อมลูเนือ้หาทัง้หมดหรือพิมพ์เฉพาะหน้าเนือ้หาที่ผู้ อ่านต้องการได้ 

6. การอ่านเนือ้หาดิจิทลัจากอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจดบนัทึกด้วยมือใส่กระดาษ
หรือสมดุโน้ต  

7. อ่านอย่างเดียว ไม่มีการบนัทกึเก็บไว้ 
เหตุผลท่ีเลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัล 
ปัจจุบันการอ่านสารสนเทศดิจิทัลมีความสะดวกและเอือ้ต่อผู้ อ่านในหลายด้าน เช่น  

การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์แล้ว ห้องสมุดหลายแห่งได้เปิดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และ
บริการยืมคืนสารสนเทศดิจิทัลผ่านออนไลน์ เป็นต้น (ณัฐรวีร์ สุดยอด, 2556) จากงานวิจัยที่
เก่ียวข้องให้เหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัลแตกต่างกัน ผู้ วิจัยจึงรวบรวมและสรุป เหตุผลที่
เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัลได้ ดังนี ้(Liu & Huang, 2016; Yin, Uosaki, Chu, Hwang et al., 2017; 
Yin, Uosaki, Chu, Hwang et al., 2017; จรดปกรณ์  กีรกุลก าธร, 2554; ฐิติพร ส าราญศาสตร์  
ตริตาภรณ์ มะโนลิ อัยรดา สถิตกุล, 2561; นฤพนธ์ ลิมปนะอนันต์กุล, 2555; นฤมล เทพนวล, 
2558; นิตติยา ศรีคง, 2556; ใบบวั นามสขุ, 2555; สหธร เพชรวิโรจน์ชยั, 2562)  

1. สามารถเข้าถึงและอ่านสารสนเทศดิจิทลัได้ ส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงเนือ้หาดิจิทัลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การผลิตเนือ้หาผ่านสื่อดิจิทัล  
มีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าสื่อสิ่งพิมพ์ และลดต้นทนุในเร่ืองของการผลิตกระดาษและหมกึพิมพ์ 

2. อ่านสารสนเทศดิจิทัลได้ทันทีที่ต้องการ และสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา แค่มี
สญัญาณอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูล รวมถึงสามารถย้อนกลับมาดู
เนือ้หาดิจิทลัได้ในภายหลงั 



  31 

3. มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ปัจจบุนัอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้นักศึกษาส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนเป็นของตนเอง 
เมื่อต้องการข้อมลูอะไรสามารถสืบค้นได้ทนัที 

4. เนือ้หาดิจิทลัอ่านแล้วสามารถเชื่อมโยงไปยงัแหล่งสารสนเทศภายนอกได้สะดวก
รวดเร็ว เพราะเนือ้หาดิจิทลัที่น าเสนอ ส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมลูอ้างอิง จึงท าให้เนือ้หาดิจิทลัมีความ
หลากหลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

5. สารสนเทศดิจิทัลมีความทันสมัย และทันเหตุการณ์ ซึ่งเนือ้หาดิจิทัลส่วนใหญ่มี 
การอัปเดตแบบเรียลไทม์ อีกทัง้ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีพืน้ที่ให้ผู้ อ่านสามารถได้แบ่งปัน
เร่ืองราว ความรู้ เหตกุารณ์และประสบการณ์ของผู้ อ่าน จึงท าให้เนือ้หาดิจิทลัเกิดขึน้จ านวนมากใน
เวลาอนัสัน้ 

6. มีฟังก์ชนัช่วยอ านวยความสะดวกในการอ่านและบนัทึกข้อมลูไว้อ่านในภายหลงั
ได้ เช่น การย่อหรือขยายหน้าจอ การค้นหาเฉพาะค า การอ่านออกเสียงให้ฟัง การคลิกลิงก์ข้อมลู
เชื่อมโยงจากเนือ้หาที่อ่านไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากการอ่านสิ่งพิมพ์ที่ไม่มี
ฟังก์ชนัอ านวยความสะดวก ฟังก์ชนัที่ช่วยในการอ่านจึงเป็นข้อได้เปรียบของสื่อดิจิทลัที่สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มี 

7. ข้อมลูดิจิทลัสามารถสามารถเก็บในออนไลน์ได้ ท าให้เก็บรักษาง่าย ประหยดัเนือ้
ที่ในการเก็บข้อมลูและสามารถเรียกดขู้อมลูดิจิทลัได้ตลอดเวลา 

8. ในระหว่างที่อ่านเนือ้หาผู้ อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้
ผ่านช่องแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ อ่านบนสารสนเทศดิจิทัล 
พบได้บ่อยในสื่อสงัคมออนไลน์ 

9. ผู้ อ่านไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมลูจากตวัเลม่ ซึ่งต้องเดินทางออกไปหาที่ห้องสมดุ 
เนื่องจากการอ่านดิจิทลัสามารถใช้อปุกรณ์ในการเข้าถึงเนือ้หาดิจิทลัได้ทันที ท าให้ประหยดัเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

10. มีความสะดวกในการพกพาไปนอกสถานที่ ซึง่เนือ้หาดิจิทลัจะอยู่ในความจ าของ
อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูหรือพืน้ที่จดัเก็บออนไลน์ ดงันัน้การพกพาเนือ้หาดิจิทลัจึงมีความสะดวกกว่า
การพกตวัเลม่สื่อสิ่งพิมพ์ 
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ปัญหาในการอ่านดิจิทัล 
ปัญหาในการอ่านดิจิทลั จึงอปุสรรคหรือข้อจ ากดัในเร่ืองของปัจจยัสว่นบุคคลหรือปัจจยั

ภายนอกที่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงหรืออ่านสารสนเทศดิจิทลัต่อไปได้ ไม่รวมถึงปัญหาเก่ียวกบัการ
อ่านเพื่อตีความ เพื่อท าความเข้าใจ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งผลต่อการอ่านโดยแบ่ง
ปัญหาในการอ่านดิจิทลัเป็น 2 ด้าน ดงันี ้ 

1. ปัญหาส่วนบุคคล หมายถึง ข้อจ ากดัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการอ่านดิจิทลั สรุปได้ 
ดังนี ้(Foasberg, 2011; Liu & Huang, 2016; Moon, Yun, Yoon, Park et al., 2017; กิตติมา พลเทพ, 
2560; ยง ภู่วรวรรณและยืน ภู่วรวรรณ, 2564)  

1.1 ไม่มีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สว่นตวั เนื่องจากอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
มีราคาสูง ซึ่งผู้ อ่านที่ยังเป็นนักศึกษาบางส่วนยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน จึงไม่มีงบประมาณเพีย ง
พอที่จะซือ้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง  

1.2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเก่ียวกับค่าอินเทอร์เน็ตหรือการซือ้สารสนเทศดิจิทัลท่ี
ต้องการ เนื่องจากอปุกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทลันัน้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ
ดิจิทัล รวมถึงสารสนเทศดิจิทัลที่นักศึกษาต้องการ แต่ทางหอสมุดของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา
สงักดัไม่ได้บอกรับไว้หรือไม่ได้จดัซือ้ไว้ 

1.3 ปัญหาสขุภาพจากการอ่านหรือใช้อปุกรณ์เป็นเวลานานย่อมมีผลต่อสขุภาพ
ได้ โดยใช้สายตารับแสงจากจอภาพมาก ท าให้กล้ามเนือ้ตามีปัญหา รวมถึงมีอาการตาแห้ง  
แสบตา และการระคายเคืองตา ตาพร่า บางรายมีน า้ตาไหล บางรายมีผลต่อสายตาในเร่ือง  
การมองเห็น ทัง้ที่เป็นแบบชัว่คราวและระยะยาว รวมถึงการจดัวางอปุกรณ์ไม่ได้ระดบั ท าให้ผู้ อ่าน
มองหน้าจอในลกัษณะก้มเป็นเวลานานส่งผลกับการบาดเจ็บที่ต้นคอ กระดูกคอ ไหล่ หลงั และ
การนัง่ในท่าที่ไม่ถูกสขุลกัษณะหรือนัง่ไม่มีพนกัพิง ท าให้เกิดการเมื่อยล้าได้ง่าย อาการปวดหลงั 
ปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

1.4 ปัญหาทางด้านภาษาต่างประเทศในการอ่านดิจิทลั โดยเฉพาะสารสนเทศ
ประเภทบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  
ซึง่นกัศกึษาบางสว่นไม่ถนดัภาษาต่างประเทศ  

1.5 ไม่ทราบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลที่ต้องการ อาจเกิดได้จากผู้ อ่าน
เลือกใช้ค าสืบค้นที่กว้างหรือแคบเกินไป รวมถึงไม่ทราบวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยหรือไม่
ทราบแหลง่ฐานข้อมลู 
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2. ปัญหาจากภายนอก หมายถึง ข้อจ ากดัจากสงัคมภายนอกที่ก าหนดขอบเขตใน 
การใช้งานของผู้ อ่าน หรือสิ่งรบกวนที่มีผลต่อเข้าถึงเนือ้หาดิจิทัล สรุปได้ดังนี ้(Herzberg, 1998; 
Liu & Huang, 2016; Picard, 2014; ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2563) 

2.1 การถกูจ ากดัสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทลัท่ีต้องการอ่าน ซึง่เนือ้หา
ดิจิทลับางเร่ืองจ ากดัสิทธ์ิการใช้งานเฉพาะด้านหรือติดเร่ืองลิขสิทธ์ิ หากต้องการอ่านต้องช าระเงิน
เท่านัน้ 

2.2 เนือ้หาสารสนเทศดิจิทัลที่มียังไม่ตรงกับความต้องการ โดยเนือ้หาที่ผู้ อ่าน
ต้องการสืบค้นอาจยงัมีไม่แพร่หลายหรือเป็นที่นิยม ซึ่งเนือ้หาเร่ืองนัน้อาจมีข้อมลูน้อยหรือเนือ้หา
นัน้ยงัไม่ได้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ  

2.3 มีโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่ก าลังอ่านหรือก าลังเข้าถึงหน้าที่ใช้งาน 
โดยเฉพาะโฆษณาแบนเนอร์ที่สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เนื่องจาก
โฆษณาเหล่านีม้กัเด้งขึน้มาบดบงัเนือ้หาดิจิทลัที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้ ใช้
เกิดความร าคาญเมื่อเข้าใช้งาน 

2.4 สญัญาณอินเทอร์เน็ตมีความลา่ช้า เชื่อมต่อยากหรือหลดุบ่อยในขณะที่ใช้งาน
ท าให้ไม่สามารถอ่านสารสนเทศดิจิทลัได้ สญัญาณอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าในการเชื่อมต่อหรือ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวนมาก ท าให้เกิดการแย่งสญัญาณกนัในบาง
พืน้ที่หรืออาจจะมาจากการที่ความอดทนในการรอของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่อนข้างต ่า ท าให้
ผู้ใช้งานรู้สกึว่าอินเทอร์เน็ตช้าก็เป็นได้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
ฟอสเบิร์ก (Foasberg, 2011) ศกึษาการอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศกึษาปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัควีนส์ มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนเคร่ือง
อ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาปริญญาตรี จ านวน 1,705 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ืนมากกว่าเคร่ืองอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงค์ที่
ในการอ่านมากที่สดุคือ เพื่อความบนัเทิง เพื่อประกอบการเรียน และเพื่อท ารายงาน เหตผุลที่เลือก
อ่านมากที่สุด คือ พกพาได้ มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ได้ มี
ฟังก์ชนัเสริมใช้ควบคู่กบัการอ่าน และสามารถกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง ส่วนปัญหาใน
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การอ่านมากที่สดุคือ ค่าใช้จ่ายของผู้ อ่าน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ เป็นต้น และการอาการปวดตาจากใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
เวลานานเกินไป 

ซาบานี นาเดอริคาราจ และเรซา (Shabani, Naderikharaji, & Abedi, 2011) ศึกษา
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในอิหร่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลยั
อิสฟาฮาน จ านวน 280 คน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญา
เอกมีลกัษณะการอ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจับใจความที่ต้องการมากที่สุด รองมา 
คือ อ่านแบบไม่ตามล าดบัเนือ้หา อ่านแบบตามล าดบัของเนือ้หา และอ่านแบบเจาะลกึ ตามล าดบั 
นกัศึกษาปริญญาโทมีลกัษณะการอ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจับใจความที่ต้องการ
มากที่สดุ รองมา คือ อ่านแบบไม่ตามล าดบัเนือ้หา อ่านแบบเจาะลึก และอ่านแบบตามล าดบัของ
เนือ้หา ตามล าดับ โดยพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาที่ศึกษาในคณะแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การอ่านและการพิมพ์สารสนเทศออกมาแตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่ระดับการศึกษาและเพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่าน ลักษณะการอ่าน การเขียนอธิบายเนือ้หา และการพิมพ์
สารสนเทศออกมาไม่แตกต่างกนั แต่การเลือกอ่านระหว่างสื่อดิจิทลักบัสื่อสิ่งพิมพ์มีความแตกต่าง
กนั 

เฉิน และเคอ (Chen & Ke, 2016) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย  
ครูแห่งชาติไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลในด้านปัจจัยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อนิสยัการอ่าน อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทลั แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการอ่านดิจิทลั การแบ่งปัน
ข้อมลู กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลยัครูแห่งชาติไต้หวนั จ านวน 15 คน 
เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อนิสยัการอ่านของนกัศึกษา
คือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อนอ่าน ครอบครัว ห้องสมดุ มหาวิทยาลยั และความคาดหวังจาก
สังคม  อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทัล คือ คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ แหลง่ข้อมลูทางวิชาการที่ใช้ คือ ฐานข้อมลูของห้องสมดุ และอินเทอร์เน็ต และ
นักศึกษามีการแบ่งปันเนือ้หาดิจิทัลผ่านอีเมล เฟซบุ๊ก ไลน์ ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox) อีเวอร์โน้ต 
(Evernote) 

หลิว และหวง (Liu & Huang, 2016) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการอ่าน : พฤติกรรม
การอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้สมาร์ตโฟนในประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
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พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัผ่านสมาร์ตโฟน กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัจง
ซาน จ านวน 205 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเลือกอ่านสื่อ
ดิจิทัลมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงข้อดีของการอ่านดิจิทลั คือ สะดวกในการพกพา สามารถใช้ได้
ทกุที่ทกุเวลา และสามารถเข้าถึงเนือ้หาดิจิทลัได้ทนัที นกัศกึษามีลกัษณะการอ่านแบบรวดเร็วโดย
ค้นหาค าส าคัญเพื่อจับใจความที่ต้องการมากที่สุด แต่อ่านแบบเจาะลึกกลับมีระดับต ่าลง ส่วน
ฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทัล คือ การปักหมุดต าแหน่งเนือ้หาที่ยังอ่านไม่จบ บุ๊ กมาร์ก  
การย่อ/ขยายหน้าจอ การท าไฮไลต์เน้นข้อความ การแชร์ และการกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้
ฟัง ปัญหาในการอ่านดิจิทัล คือ ความเร็วในการดาวน์โหลดค่อนข้างช้า เนือ้หาดิจิทัลที่มีไม่ตรง
ความต้องการ ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้เมื่อมีการดาวน์โหลดข้อมูล มีโฆษณารบกวนและ  
ไม่ทราบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลัที่ต้องการ และนกัศึกษามีลกัษณะการอ่านอย่างเร็วเพื่อจับ
หาค าเฉพาะมากขึน้ แต่มีลกัษณะการอ่านแบบเจาะลกึน้อยลง 

บอล์ด และแวกสตาฟ (Bold & Wagstaff, 2017) ศึกษาการใช้อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทัล
กับความต้องการของผู้ อ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิทัล 
และการใช้ฟังก์ชันในการอ่านดิจิทัล กลุ่มอย่าง คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 510 คน 
เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนใช้แท็บเล็ตในการอ่านดิจิทลัมากที่สดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อประกอบการเรียนหรือการท างานที่ได้รับมอบหมายและเพื่อ
ความเพลิดเพลิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทัลมากที่สุด คือ แท็บเล็ต ฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการ
อ่านดิจิทัลมากที่สุด คือ การใช้บุ๊กมาร์ก การค้นหาค าภายในหน้าที่อ่าน และการท าไฮไลต์เน้น
ข้อความ ตามล าดบั 

เคโกะ เอมิ โยสเุกะ และยกูิโกะ (Keiko, Emi, Yosuke, & Yukiko, 2017) ศกึษาพฤติกรรม
การอ่านและความชอบในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการอ่าน และความชอบในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลของประชาชน และศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านและความชอบในการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
อายุ 18-69 ปี ในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 1,755 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่ า  ประชาชนที่ ใ ช้ เ วลากับการ อ่าน ดิจิทัลมากกว่ า อ่านสื่ อสิ่ งพิม พ์  ส่วนกลุ่มที่ มี  
การอ่านดิจิทัลมากที่สุดคือ กลุ่มคนอายุระหว่าง 18-29 ปี โดยอ่านสื่อดิจิทัลจากเว็บไซต์ บล็อก 
อีเมล สื่อสงัคมออนไลน์ หนงัสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการอ่าน คือ เพื่อประกอบการเรียนหรือการท างาน และความ
เพลิดเพลิน ประชาชนส่วนใหญ่มีลกัษณะอ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคัญเพื่อจับใจความที่
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ต้องการ อ่านแบบตามล าดับเนือ้หา อ่านแบบละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้  อ่านแบบ
เจาะลกึ 

คุตุ๊ ป อิกบาล และอุลลาห์ (Qutab, Iqba, & Ullah, 2017) ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ดิจิทัลและการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และ
วิทยาการจดัการ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัปัญจาบ จ านวน 1,321 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการอ่านดิจิทัล คือ 
คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต ประเภทสารสนเทศดิจิทัลท่ี
นกัศึกษาชายอ่านมากที่สดุ คือ เว็บไซต์ หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ ส่วน
ประเภทสารสนเทศดิจิทัลที่นักศึกษาหญิงอ่านมากที่สุด คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่านดิจิทลั คือ บุ๊กมาร์ก การค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อ่าน 
ไฮไลต์ข้อความ วิธีการบันทึกข้อมูล คือ พิมพ์เนือ้หาออกมาเป็นกระดาษ และคัดลอกและวาง
ข้อมูลลงในโปรแกรม อ่ืน ส่วนปัญหาในการอ่านดิจิทัล คือ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่ออยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตมีความลา่ช้าเชื่อมต่อยาก ไม่ทราบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลัที่ต้องการ  

ซนโยโวยี โนโวทนี และซาโบ (Szentgyörgyvölgyi, R., Novotny, E., & Szabó, K. 2017) 
ศกึษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านและการเขียนบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทลั มีวตัถปุระสงค์
การวิจยัเพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านและการเขียนของนักศึกษา กลุ่มอย่าง คือ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเทศฮังการีกับเซอร์เบีย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว คือ สมาร์ตโฟน 
คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ และแท็บเล็ต ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน  
การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินกบัสื่อสิ่งพิมพ์ที่มเีนือ้หาเป็นเร่ืองยาว เพราะสามารถสมัผสักบัตวัเล่ม 
และสะดวกในการท าไฮไลต์หรือจดบนัทึก แต่จะเลือกอ่านสื่อดิจิทลัเฉพาะเนือ้หาสัน้ ๆ และโดยมี
วัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อประกอบการเรียน เพราะมหาวิทยาลัยใช้หนังสือเรียนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอุปกรณ์ใช้ในการอ่านดิจิทัลมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์พกพา เวลาที่ใช้ใน 
การอ่าน 3-4 ชัว่โมง เหตผุลที่ในรูปแบบดิจิทลั เพราะว่าเนือ้หาดิจิทลัมีความทนัสมยั สะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูลและพกพาติดตัวไปที่อ่ืน สามารถใช้เวลาว่างระหว่างวันในการเข้าถึงเนือ้หาดิจิทัล 
และข้อมูลส่วนใหญ่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เหตุผลที่ไม่ชอบอ่านดิจิทัล เนื่องจากการจ้องจอ
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อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานเกินไปท าให้มีอาการปวดหวัและปวดตา และค่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องการมีราคาสงู 

ลี (Lee, 2018) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลของประชาชนใน
ประเทศสิงคโปร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน แรงจูงใจและอปุสรรคในการอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทลั กลุม่ตวัอย่าง คือ ประชากรอาย ุ20 ปีขึน้ไป เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม 
จ านวน 3,515 คน และแบบสมัภาษณ์ จ านวน 163 คน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลเพื่อความเพลิดเพลินและบันเทิง โดยใช้เวลา
อย่างน้อย 30 นาที ประเภทสารสนเทศที่อ่านมากที่สุด คือ ข่าวในสื่อสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ชายชอบอ่านเนือ้หาเก่ียวกับสุขภาพ กีฬา 
การเมือง ธุรกิจและการเงิน ส่วนผู้หญิงชอบอ่านเนือ้หาเก่ียวกับการท่องเที่ยว แฟชั่น ความงาม 
และอาหารเพื่อสุขภาพ แรงจูงใจในการอ่าน คือ อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ 
การอ่านเป็นเร่ืองสนุกและผ่อนคลาย อุปสรรคในการอ่าน คือ ดูทีวี ดีวีดีหรือวิดิโอออนไลน์แทน 
การอ่าน หรือท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการอ่าน ผลการศึกษายังพบว่า ประชากรท่ี
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านแตกต่างกนั 

พีและเค (P. & K., 2018)  ศึกษาสมรรถนะในการอ่านดิจิทัลและการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเกรละ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ดิจิทัลและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 426 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์พกพา ใน 
การอ่านมากทีส่ดุ รองลงมา คือ สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ แท็บเล็ต ตามล าดบั โดยนกัศกึษา
เพศชายมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าเพศหญิง เช่น การค้นหาข้อมลูออนไลน์โดย
ใช้เคร่ืองมือค้นหา จดัเก็บข้อมลูในอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดและบนัทกึไฟล์จากเว็บ แสดง
ความคิดเห็นหรือไฮไลต์ข้อความเมื่ออ่านเนือ้หา ใช้ฟังก์ชนัค้นหาค า ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ บุ๊กมาร์ก 
การใช้ไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมไปยงัเนือ้หาอ่ืน เป็นต้น 

คาตรี (Khatri, 2020) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีใน
วิทยาลยัสหศึกษาและมหาวิทยาลยัเดลี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัศึกษา จ านวน 506 คน รวม 12 วิทยาลยัสหศึกษาและมหาวิทยาลยัเดลี เคร่ืองมือ
วิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีลักษณะการอ่านอย่างเร็วแบบจับใจความ
ส าคัญมากที่สุด รองมา คือ อ่านไม่เป็นล าดับ มักใช้ฟังก์ชันบุ๊ กมาร์กและบันทึกข้อมูลด้วยการ 
ดาวน์โหลดเนือ้หาที่อ่านแล้วการบันทึกลงอุปกรณ์ที่อ่าน และสั่งพิมพ์เนือ้หาออกมาในรูปของ
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เอกสาร นักศึกษาใช้สมาร์ตโฟนในการอ่านมากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์พกพา 
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ และแท็บเล็ต ตามล าดบั 

งานวิจัยในประเทศ 
จรดปกรณ์ กีรกุลก าธร (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านดิจิทัลแมกกาซีนของ

สมาชิกนิตยสารในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการอ่าน 
เนือ้หาที่อ่าน รูปแบบของดิจิทัล และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่
เป็นสมาชิกดิจิทัลแมกกาซีน จ านวน 400 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 
ประชากรที่อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิงอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี พฤติกรรมของ
ผู้ อ่านส่วนใหญ่อ่านดิจิทลัแมกกาซีนแม็กซิม โดยเป็นสมาชิกมา 3-4 ปี อตัราการดาวน์โหลด 4-5 
เล่ม เนือ้หาอ่านมากที่สดุคือ ภาพประกอบ ภาพแฟชัน่ บทสมัภาษณ์บุคคล และชื่อเร่ืองที่น าเสนอ
จากหน้าปก รูปแบบของดิจิทลัที่ต้องการมากที่สดุ คือ การออกแบบเรียบง่าย สบายตา และเหตผุล
ที่อ่านมากที่สดุ คือ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ใช้เวลาอ่าน 20-40 นาทต่ีอครัง้ 

พรพรรณ จนัทร์แดง (2554) พฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความสนใจในการอ่าน ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
การอ่าน และทัศนคติต่อการอ่านของนิสิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
พะเยา จ านวน 484 คน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามีความสนใจ
อ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ใช้เวลาอ่าน  
30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อครัง้ โดยนักศึกษาที่มีชัน้ปีต่างกันมีพฤติกรรมและความสนใจในการอ่าน
แตกต่างกัน แต่นักศึกษาที่ศึกษาในคณะต่างกันมีพฤติกรรมและความสนใจในการอ่านไม่  
แตกต่างกนั 

นฤพนธ์ ลิมปนะอนันต์กุล (2555)  ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรม 
การอ่านนิตยสารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ กลุม่ตวัอย่าง คือ คนท างานอาย ุ18-40 ปี จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ อ่านส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกอ่านมากที่สดุ 
คือ สะดวกในการเรียกใช้งาน มีลูกเล่นน่าสนใจ สะดวกในการซือ้ และเนือ้หาดึงดูดใจ โดยอ่าน
เนือ้หาสาระมากที่สดุคือ แฟชัน่/ไลฟ์สไตล์ บนัเทิง ท่องเที่ยว เทคโนโลยี สขุภาพ/ความงาม อาหาร 
การศกึษา และธุรกิจตามล าดบั ใช้เวลาในการอ่าน 1-2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

ใบบัว นามสุข (2555) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและการน าไปใช้
ประโยชน์จากนวนิยายออนไลน์ของเยาวชนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะและ
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พฤติกรรมการอ่านนวนิยายออนไลน์ของเยาวชนไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนอายุ 11-25 ปี 
จ านวน 397 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลจากการวิจัยพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านนวนิยายออนไลน์มา 3.71 ปี  ใช้เวลาอ่านเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 55 นาที ความพึง
พอใจจากการอ่านออนไลน์มากท่ีสดุ คือ เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาได้ง่าย ประหยดัเงิน และสามารถสว่น
ร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ โดยเยาวชนที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านไม่
แตกต่างกัน ส่วนเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน  
แต่เพศ อาย ุระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความพงึพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกนั  

กฤษกร ข าคมเขตร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์เพื่อพฤติกรรมการใช้งานหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 396 คน 
เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลจากการวิจยัพบว่า นกัศึกษาใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการอ่าน
มากที่สดุ รองมา คือ สมาร์ตโฟน ประเภทหนงัสือที่อ่านมากที่สดุ คือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ การ์ตนู
อิเล็กทรอนิกส์ นวนิยายอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดบั และเนือ้หาที่อ่านบนอินเทอร์มากที่สดุ คือ การเรียนและ
การศกึษา  

นิตติยา ศรีคง (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์
จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจในการอ่าน 
และการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับ 
และการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุม่สหวิทยาลยัรัตนโกสินทร 6 แห่ง จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่อ่านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ระดับชัน้ปีที่ 1 นักศึกษามีเหตุผลที่เลือกอ่านมากที่สุดคือ ได้รับ
ข่าวสารเร็วทันสมัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และย้อนกลับมาดูใหม่ได้ตามต้องการ นิยมอ่าน
หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ใช้เวลาอ่านครัง้ละไม่เกิน 30 นาที โดยเปิดอ่านข่าวสารและมีการแชร์ข่าวสาร
ในเฟซบุ๊ กผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ประเภทข่าวที่ อ่านมากที่สุดคือ ข่าวบันเทิง ข่าว
อาชญากรรม และข่าวการศึกษา นักศึกษาใช้ประโยชน์ในการอ่านมากที่สุดคือ เพื่อติดตาม
ข่าวสาร เพื่อการหาข้อมูลข่าวสารย้อนหลัง เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายความตึงเครียด  
เพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการท ารายงาน การศึกษา การวิจัย และเพื่อใช้เป็นหัวข้อใน 
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การปฏิสัมพันธ์ในสังคม โดยที่นักศึกษาที่ชัน้ปีและกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีพฤติกรรม 
การเปิดรับ ความพงึพอใจ และการใช้ประโยชน์แตกต่างกนั  

จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ และแสงจันทร์ สัมฤทธ์ิรินทร์ (2558) ศึกษาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั  
ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ในด้านวัตถุประสงค์การใช้ ประเภทของทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ สถานที่ใช้ การเรียนรู้วิธีการใช้ ความถ่ีในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการใช้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จ านวน 144 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษามีวัตถุประสงค์ในการอ่านมากที่สุด
เพื่อประกอบการท ารายงานในรายวิชาเรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประเภทที่อ่านมากที่สุดคือ 
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมลูออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ตามล าดับ เหตุผลที่เลือกอ่านมากที่สุด คือ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีระบบ
เครือข่าย มีข้อมลูที่ตรงกบัความต้องการ ข้อมูลที่ได้มีความทนัสมยั วิธีการบนัทึกข้อมูลมากที่สุด 
คือ บนัทึกไว้ในอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ออกมาในรูปเอกสาร และส่งเข้าอีเมล ใช้เวลาอ่านครัง้
ละ 1 ชัว่โมงขึน้ไป ปัญหาที่พบในการอ่านคือ มีข้อจ ากดัในด้านการอ่านภาษา การดาวน์โหลดข้อมูล
ช้า และอินเทอร์เน็ตขดัข้องบ่อย 

นฤมล เทพนวล (2558) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
นิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการอ่าน และความคิดเห็นต่อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 180 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า นิสิตอ่านเพื่อสอบผ่านในวิชาหรือหลกัสตูรที่เรียน และอ่านเนือ้หาสาระมากที่สดุ
คือ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ศิลปะและดนตรี อาหาร สขุภาพ การพฒันาตนเอง การเมืองและ
ท่องเที่ยวตามล าดับ ประเภทที่อ่านมากที่สุดคือ วิทยานิพนธ์/งานวิจัย และนิตยสาร/วารสาร  
แหล่งที่ใช้ในการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ อินเทอร์เน็ต ใช้เวลาอ่านมากกว่า 60 นาทีต่อครัง้ ส่วน
ความเห็นของนิสิต พบว่า มีความสนใจในการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัปานกลาง  

นิ ธิศ โสระฐี  (2558)  ศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิทัลของสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิทลัของสตรี กลุม่ตวัอย่าง 
คือ สตรีที่มีอายุ 21-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า สตรีส่วนใหญ่อ่านนิตยสารดิจิทลัผ่านสมาร์ตโฟน และอ่านนิตยสารกลุ่มบนัเทิง
และแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น ส่วนเนือ้หาคอลัมน์ที่ความสนใจมากที่สุด คือ คอลัมน์แฟชั่นและ 
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การแต่งตัว ท่องเที่ยว อาหาร ความงาม บนัเทิง สุขภาพ ข่าวสงัคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมตามล าดับ ใช้เวลาในการอ่านครัง้ละ 10-20 นาที นิตยสารดิจิทัลมีรูปแบบที่สนับสนุน
การอ่าน คือ เนือ้หามีความทันสมยั มีภาพประกอบเคลื่อนไหวได้ มีเนือ้หาเหมือนกับแบบรูปเล่ม 
มีป็อปอพัเพิ่มเติม และมีเสียงประกอบหรือเสียงบรรยายเนือ้หา องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่ใช้
ในการอ่านมากที่สดุ คือ การค้นค าและการย่อ/ขยายหน้าจอ รองมา คือ การอ่านได้ทัง้แนวตัง้และ
แนวนอน การอ่านในแนวตัง้หรือแนวนอน บุ๊กมาร์ก การเชื่อมโยงไปเนือ้หาไปสูส่งัคมออนไลน์อ่ืน ๆ 
สามารถบนัทกึข้อมลูไปสูข้่อมลูภายนอก และสัง่พิมพ์เนือ้หาออกมาได้  

พรพรรณ จันทร์แดง (2558) พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดเห็น ปัญหาการใช้สื่อ
ใหม่ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม ทศันคติ ความคิดเห็น ปัญหาการใช้สื่อใหม่ จ าแนกเพศและ
ชัน้ปี กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาพะเยา จ านวน 408 คน เคร่ืองมือวิจยั 
คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในระดบัปานกลาง เฉลี่ยวนัละ 
5 ชัว่โมง และมีทศันคติและปัญหาในการใช้สื่อใหม่อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งนกัศึกษามีปัญหาใน
การใช้สื่อใหม่ในเร่ืองของปัญหาสุขภาพมากที่สุด โดยนักศึกษาที่ระดับชัน้ปีต่างกันมีพฤติกรรม
และทศันคติไม่แตกต่างกนั แต่มีปัญหาในการใช้สื่อใหม่แตกต่างกนั 

สมหญิง มงคลธง (2558) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่สนับสนุนการอ่าน และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่สนบัสนุนการอ่านกบัพฤติกรรมการอ่าน กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏในกรุงเทพมหานคร จ านวน 399 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
นกัศึกษาใช้เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแรม กูเกิลในระดบัมากที่สดุ และใช้เพื่อความบนัเทิงใน
ระดบัมากที่สดุ รองมา คือ เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสาร เพื่อท าการบ้าน เพื่อเพิ่มพนูความรู้ และเพื่อ
เตรียมสอบในวิชาที่เรียน ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนการอ่านในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจัยด้านห้องสมุด และสถาบันการศึกษา และนักศึกษาที่กลุ่มสาขาต่า งกันมี
พฤติกรรมการอ่านโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาที่ระดับชัน้ปีต่างกันมีพฤติกรรมการอ่าน
แตกต่างกนั 

ภัทธิรา สุวรรณโค (2559) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิต 
เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ และเพื่อเสนอแนวทางจัดกิจกรรม
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ส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน 535 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตเลือกอ่านสื่อดิจิทัลผ่านสมาร์ตโฟน 
มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทที่อ่านมากที่สุด คือ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ใน
การอ่านมากที่สุด คือ เพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจของตนเอง ท ารายงานหรือ
แบบฝึกหดั ค้นคว้าเพิ่มเติมตามค าแนะน าของผู้สอน และท าวิจยัหรือโปรเจค ใช้เวลาในการอ่าน 
1-3 ชัว่โมงต่อครัง้ 

กิตติมา พลเทพ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
มธัยมตอนปลาย จ านวน 15 โรงเรียน รวม 385 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน ประเภทหนังสือที่อ่านมากที่สุด คือ 
หนังสือความรู้ทั่วไป โดยเนือ้หาสาระที่อ่าน คือ การศึกษา ท่องเที่ยว สุขภาพ ธรรมชาติ และ
สถานการณ์ทางสังคม ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการอ่านมากที่สุด คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
รองลงมา คือ เพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อประกอบการเรียน ตามล าดบั เหตผุลที่อ่านมากที่สุด 
คือ ได้รับความสะดวกในการเลือกอ่าน ประหยดัค่าใช้จ่าย และประหยดัเวลา ตามล าดบั นกั เรียน
มีลกัษณะการอ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจบัใจความที่ต้องการและมีวิธีบนัทึกข้อมลู
ด้วยการคัดลอกและวางข้อมูลที่ส าคัญลงอุปกรณ์ที่อ่าน สัง่พิมพ์เนือ้หาออกมาในรูปของเอกสาร 
การจดบนัทึกด้วยมือ และไม่มีการบนัทึก ใช้เวลาอ่านแต่ละครัง้ 10-60 นาที มีปัญหาในการอ่าน
มากที่สุด คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า รองลงมา คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ตรงกับ
ความต้องการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซือ้หรือดาวน์โหลด มีปัญหาทางด้านภาษา และไม่มี
อปุกรณ์สว่นตวั ตามล าดบั 

สมศักด์ิ พันธ์ศิริ และสินทรัพย์ ยืนยาว (2560) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ มีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาความสนใจในการอ่าน พฤติกรรมการอ่าน ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการอ่านและทศันคติต่อ
การอ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี 350 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การอ่านมากที่สุด คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเพลิดเพลิน และเพื่อท าความเข้าใจเพิ่มเติมจาก
การเรียนในชัน้เรียน และเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลาอ่านวันละ 30 นาทีถึง 1 ชัว่โมง 
นกัศกึษาที่มสีาขาและระดบัชัน้ปีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกนั 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการอ่านและพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล 
ในต่างประเทศและในประเทศส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั การเปิดรับ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ และการใช้อปุกรณ์ในการ
อ่านดิจิทัล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี โท เอกและ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการศึกษาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เคร่ืองมือทัง้แบบสอบถาม
และสมัภาษณ์ ผลการวิจยัจึงจ าแนกพฤติกรรมออกเป็นด้านต่าง ๆ ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ในการอ่าน ได้แก่ งานวิจัยของบอล์ด แวกสตาฟ (Bold & Wagstaff, 
2017) เคโกะ เอมิ โยสเุกะ ยูกิโกะ (Keiko et al., 2017) จิตตานนัท์ กวนชยัภูมิ แสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิ
รินทร์ (2558)และนฤมล เทพนวล (2558) พบว่า ผู้ อ่านมีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อค้นคว้า
ประกอบการท ารายงานและประกอบการเรียน ส่วนงานวิจัยของฟอสเบิร์ก (Foasberg, 2011)  
ลี (Lee, 2018) และสมหญิง มงคลธง (2558) พบว่า ผู้ อ่านมีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อความ
บนัเทิงในระดบัมากที่สุด และงานวิจยัของพรพรรณ จนัทร์แดง (2554) ภทัธิรา สวุรรณโค (2559) 
กิตติมา พลเทพ (2560) สมศักด์ิ พันธ์ศิริและสินทรัพย์ ยืนยาว (2560) พบว่า นักศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะตามความสนใจของตนเอง นอกเหนือจาก  
การเรียนในหลกัสตูร  

2. ประเภทสารสนเทศดิจิทลัที่อ่าน ได้แก่ งานวิจยัของคตุุ๊ป อิกบาล และอลุลาห์ (Qutab 
et al., 2017) พบว่า นักศึกษาอ่านสารสนเทศบนเว็บไซต์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษกร ข าคมเขตร์ (2556) พบว่า นกัศึกษาอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุด ส่วนงานวิจัยของลี (Lee, 2018) พบว่า ประชาชนอ่านข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของเคโกะ เอมิ โยสุเกะ ยูกิโกะ (Keiko et al., 2017)
และภัทธิรา สุวรรณโค (2559) ที่พบว่า ผู้ อ่านเลือกอ่านสารสนเทศบนเว็บไซต์มากที่สุด และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสมหญิง มงคลธง (2558) พบว่า นกัศกึษาใช้สื่อสงัคอมออนไลน์ในระดบั
มากที่สดุ ในขณะที่งานวิจยัของจิตตานนัท์ กวนชยัภมูิ แสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์ (2558) และนฤมล 
เทพนวล (2558) พบว่า นกัศกึษาอ่านวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สดุ  

3. เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลัที่อ่าน คือ ได้แก่ งานวิจยัของกฤษกร ข าคมเขตร์ (2556) 
และกิตติมา พลเทพ (2560) พบว่า นกัศึกษาอ่านเนือ้หาเก่ียวกบัการเรียนและการศึกษามากที่สดุ 
ในขณะที่งานวิจยัของนฤพนธ์ ลิมปนะอนนัต์กุล (2555) พบว่า ผู้ อ่านอ่านเนือ้หาแฟชัน่/ไลฟ์สไตล์
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิศ โสระฐี (2558) พบว่า ผู้ อ่านอ่านเนือ้หาแฟชั่นและ 
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การแต่งตัว ส่วนงานวิจัยของนฤมล เทพนวล  (2558) พบว่า นักศึกษาอ่านเนือ้หาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มากที่สดุ  

4. อปุกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทลั ได้แก่ งานวิจยัของคาตรี (Khatri, 2020) นิตติยา ศรีคง 
(2556) นิธิศ โสระฐี (2558) และภัทธิรา สุวรรณโค (2559) พบว่า ผู้ อ่านใช้สมาร์ตโฟนในการอ่าน
ดิจิทลัมากที่สดุ ส่วนงานวิจยัของซนโยโวยี โนโวทนี และซาโบ (Szentgyörgyvölgyi et al., 2017) 
เฉิน เคอ (Chen & Ke, 2016) และกฤษกร ข าคมเขตร์ (2556) พบว่า นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์-
พกพาในการอ่านดิจิทลัมากท่ีสดุ และงานวิจยัของบอล์ดและแวกสตาฟ (Bold & Wagstaff, 2017) 
พบว่า ประชาชนแท็บเล็ตในการอ่านดิจิทลัมากท่ีสดุ  

5. ลกัษณะการอ่านดิจิทลั ได้แก่ งานวิจยัของซาบานี นาเดอริคาราจและเรซา (Shabani 
et al., 2011) หลิวและฮวง (Liu & Huang, 2016) คาตรี (Khatri, 2020) และกิตติมา พลเทพ 
(2560) พบว่า ผู้ อ่านมีลกัษณะการอ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจบัใจความที่ต้องการ
มากที่สดุ  

6. ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่านดิจิทลั ได้แก่ งานวิจยัของหลิว และหวง (Liu & Huang, 
2016) พบว่า นกัศึกษาต้องการให้เพิ่มฟังก์ชนัการปักหมดุต าแหน่งเนือ้หาที่ยงัอ่านไม่จบมากที่สดุ 
ในขณะที่งานวิจัยของบอล์ดและแวกสตาฟ (Bold & Wagstaff, 2017) พบว่า ผู้ อ่านใช้บุ๊กมาร์ก
มากที่สดุ สว่นงานวิจยัของนิธิศ โสระฐี (2558) พบว่า ผู้ อ่านใช้การค้นค าและการย่อ/ขยายหน้าจอ
ในการอ่านมากที่สดุ  

7. วิธีการบันทึกข้อมูลจากการอ่านดิจิทัล ได้แก่ งานวิจัยของคาตรี (Khatri, 2020)  
จิตตานนัท์ กวนชยัภมูิและแสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์ (2558) พบว่า นกัศกึษามีการบนัทกึข้อมลูด้วย
การดาวน์โหลดเนื อ้หาที่ อ่านแล้วบันทึกในอุปกรณ์มากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
กิตติมา พลเทพ (2560) พบว่า นกัเรียนมีการคดัลอกและวางข้อมลูที่ส าคญัลงอปุกรณ์ที่อ่านมาก
ที่สุด ส่วนงานวิจัยของนิธิศ โสระฐี (2558) พบว่า ผู้ อ่านมีการจัดการกับนิตยสารที่อ่านด้วย 
การแบ่งปันการเชื่อมโยงไปเนือ้หาไปสูแ่อปพลิเคชนัอ่ืนมากที่สดุ 

8. เหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ งานวิจัยของซนโยโวยี โนโวทนี และซาโบ 
(Szentgyörgyvölgyi et al., 2017) และนิตติยา ศรีคง (2556) พบว่า เหตุผลที่นักศึกษาอ่านใน
รูปแบบดิจิทลั เพราะว่าเนือ้หาดิจิทลัมีความทนัสมยั ในขณะที่งานวิจยัของฟอสเบิร์ก (Foasberg, 
2011) พบว่า เหตุผลที่อ่านในรูปแบบดิจิทัล เพราะสามารถพกพกไปได้ ในขณะที่งานวิจัยของ 
จรดปกรณ์ กีรกลุก าธร (2554) พบว่า การอ่านนิตยสารดิจิทลันัน้ไม่เสียค่าใช้จ่าย สว่นงานวิจยัของ
นฤพนธ์ ลิมปนะอนันต์กุล (2555) พบว่า ผู้ อ่านให้เหตุผลที่เลือกอ่าน เพราะสะดวกในการเรียก 
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ใช้งาน แต่งานวิจยัของจิตตานนัท์ กวนชยัภูมิและแสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์ (2558) พบว่า เหตผุลที่
เลือกอ่านสารสนเทศดิจิทลั เพราะเข้าถึงข้อมลูง่ายสามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีระบบเครือข่าย  

9. ปัญหาในการอ่านดิจิทัล ได้แก่ งานวิจัยของคุตุ๊ป อิกบาลและอุลลาห์ (Qutab et al., 
2017) พบว่า นกัศึกษาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่ออยู่ห่างจากมหาวิทยาลยั 
ในขณะที่งานวิจัยของฟอสเบิร์ก (Foasberg, 2011) พบว่า นักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับค่าใช้จ่าย
ของผู้ อ่าน ส่วนงานวิจัยหลิวและหวง (Liu & Huang, 2016) พบว่า ปัญหาในการอ่านดิจิทัล คือ 
ความเร็วในการดาวน์โหลดค่อนข้างช้า แต่งานวิจยัของจิตตานนัท์ กวนชยัภมูิ และแสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์ 
(2558) พบว่า มีข้อจ ากัดในด้านการอ่านภาษา งานวิจัยของพรพรรณ จันทร์แดง (2558) พบว่า 
นักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพมากที่สุด และงานวิจัยของกิตติมา พลเทพ (2560) พบว่า 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความลา่ช้า  

10. ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของนกัศึกษาจ าแนกระดบัชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา 
ได้แก่ งานวิจัยของซาบานี นาเดอริคาราจ และเรซา (Shabani et al., 2011) พบว่า นักศึกษา
ปริญญาโทและเอกท่ีระดบัการศกึษาต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกนั แต่นกัศกึษาที่กลุ่ม
สาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านแตกต่างกัน ส่วนงานวิจัยของพรพรรณ จันทร์แดง (2554) 
พบว่า นักศึกษาที่ระดับชัน้ปีต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านแตกต่างกัน แต่นักศึกษาที่กลุ่มสาขา
ต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ งานวิจัยของนิตติยา ศรีคง (2556)และ
สมหญิง มงคลธง (2558) พบว่า ที่นักศึกษาที่ชัน้ปีและกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีพฤติกรรม 
การอ่านแตกต่างกนั แต่งานวิจยัของสมศกัด์ิ พนัธ์ศิริและสินทรัพย์ ยืนยาว (2560) พบว่า นกัศกึษา
ที่ระดบัชัน้ปีและสาขาต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกนั สว่นผลเปรียบเทียบปัญหาในการ
อ่านของนักศึกษาจ าแนกระดับชัน้ปี ได้แก่ พรพรรณ จันทร์แดง (2558) พบว่า นักศึกษาที่มีชัน้ปี
ต่างกนัมีปัญหาในการใช้สื่อใหม่แตกต่างกนั 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  

ของรัฐ 28 แห่ง จ านวน 727,804 คน (ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2563) 

ตาราง 1 จ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

ล าดับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนประชากร (คน) 
1 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 3,169 

2 มหาวิทยาลยันครพนม 3,315 

3 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 3,198 

4 มหาวิทยาลยันเรศวร 22,453 

5 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 38,382 

6 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 15,284 

7 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 26,406 

8 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 59,469 

9 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 27,689 

10 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 29,765 

11 มหาวิทยาลยัทกัษิณ 13,156 

12 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11,591 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนประชากร (คน) 
13 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24,931 

14 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 15,367 

15 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 36,314 

16 มหาวิทยาลยับรูพา 26,830 

17 มหาวิทยาลยัพะเยา 17,851 

18 มหาวิทยาลยัมหิดล 20,233 

19 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 13,310 

20 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 13,054 

21 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 7,740 

22 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 23,652 

23 มหาวิทยาลยัศิลปากร 24,247 

24 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 30,733 

25 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 7,669 

26 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 21,865 

27 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 153,243 

28 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 36,888 

รวม 727,804 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ง้นี คื้อ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน  

อดุมศกึษาของรัฐที่สุม่มาจากประชากรข้างต้น จ านวนรวมทัง้สิน้ 506 คน ซึง่มากกว่าจ านวนขัน้ต ่า
ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970) โดยใช้วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. สุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการแบ่งพืน้ที่แบบภูมิภาค 
(ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) (ส านกันโยบายและ
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แผนการอุดมศึกษา กลุ่มแผนงานและโครงการ, 2558) ภูมิภาคละ 1 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคกลาง) จ านวน 112 คน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (ภาคเหนือ) 
จ านวน 73 คน มหาวิทยาลยับรูพา (ภาคตะวนัออก) จ านวน 138 คน มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ านวน 125 คน และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (ภาคใต้) จ านวน 58 คน  

2. สุ่มแบบแบ่งชัน้อย่างไม่เป็นสัดส่วนตามกลุ่มสาขาวิชา (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ซึ่งจ าแนกตาม OECD 
(Organisation for Economic Co-Operation and Development) (ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ, ม.ป.ป.) และชัน้ปีที่ศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 5 แห่งข้างต้น  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม ซึง่มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
การอ่านดิจิทลัและปัญหาในการอ่านดิจิทลั เพื่อมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเก่ียวกับ 

ระดบัชัน้ปี กลุม่สาขาวิชา อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็นของสว่นตวั และเวลาในการอ่านดิจิทลั 
ตอนที่  2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) ก5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อย
ที่สุด (1) ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล เนือ้หาของ
สารสนเทศดิจิทลั อปุกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทลั ลกัษณะการอ่านดิจิทลั ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการ
อ่านดิจิทลั วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั และเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั  

ตอนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับปัญหาในการอ่านดิจิทัล ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า ก5 ระดบั ประกอบด้วยปัญหาสว่นบุคคล และปัญหาจากภายนอก 

3. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
ของเนือ้หา (Content validity) แล้วน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruency: IOC) ผลประเมินได้ค่าระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า 
แบบสอบถามมีคณุภาพและสามารถน าไปใช้ได้ นอกจากนีผู้้วิจยัได้แก้ไขปรับปรุงข้อค าถามตาม
ค าแนะน า โดยผู้ เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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3.1 ปรับแก้ตัวเลือกกลุ่มสาขาวิชาโดยตัดค าว่า “คณะ” หรือ “ส านักวิชา” ออก 
เนื่องจากชื่อกลุ่มสาขาวิชามีความหลากหลาย บางทีผู้ ตอบแบบสอบถามอาจจะพิจารณาจาก
สาขาวิชา/หลกัสตูรที่เรียน แล้วเลือกตอบในกลุม่สาขามากกว่าพิจารณาตามคณะ/ส านกัวิชา 

3.2 ปรับแก้ความหมายของปัญหาในการอ่านดิจิทัลในนิยามศัพท์เก่ียวกับ
ปัญหาในการอ่านไม่รวมถึงปัญหาเก่ียวกับการอ่านเพื่อตีความ เพื่อท าความเข้าใจ หรือความ
น่าเชื่อถือของข้อมลูที่สง่ผลต่อการอ่าน 

3.3 เพิ่มตัวเลือกวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลในข้อที่ 4 เพื่อให้ได้ข้อมูลใน 
การติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

3.4 จดักลุม่เนือ้หาดิจิทลัให้ครอบคลมุ 
3.5 ปรับแก้ประโยคค าถามให้มีประธานในประโยค เช่น “ท่าน” หรือ “นกัศกึษา” 

เพื่อให้ค าถามมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
3.6 ปรับแก้ค าถามข้อย่อยของเหตุผลที่อ่านในรูปแบบดิจิทัลในข้อที่ 3 แยกตัว

เลือกในเหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัล โดยแยกความรวดเร็วในการใช้งานกับสะดวกพกพา
เป็นคนละข้อ 

3.7 ปรับแก้ค าถามข้อย่อยของเหตุผลที่อ่านในรูปแบบดิจิทัลในข้อที่ 7 ค าว่า 
ข้อมลูดิจิทลัสามารถเก็บในออนไลน์ได้ ให้ตดัค าว่า “ใน” ออก 

4. จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาค านวณค่าความเที่ยง โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิผลของแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากบั 0.94 ซึง่ถือว่าแบบสอบถามมีคณุภาพและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้วิจยัน าเสนอโครงการวิจยัคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยั
ที่ท าในมนษุย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหสัโครงการวิจยั SWUEC-G-018/2563X โดยได้รับ
ผลการพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจยัที่เข้าข่ายยกเว้น (Research with Exemption from SWUEC) 
เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2563  

2. ผู้ วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการให้ความเก็บข้อมูลจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ทัง้ 5 แห่ง เพื่อขอ
ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั 



  50 

3. ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2563 ซึ่ง
อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จึงใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล
ผ่านเคร่ืองมือ Google Form ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 506 ชุด และเป็น
แบบสอบถามที่มีความสมบรูณ์ทัง้หมด  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อไ ด้ รับแบบสอบถามกลับมาคืนแล้ว ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมค านวณ
ส าเร็จรูป โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2. ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล

และปัญหาในการอ่านดิจิทลั โดยก าหนดค่าน า้หนกัของคะแนน ดงันี ้
5 คะแนน     หมายถึง     มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัมากท่ีสดุ 
4 คะแนน     หมายถึง     มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัมาก 
3 คะแนน     หมายถึง     มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน     หมายถึง     มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัน้อย 
1 คะแนน     หมายถึง     มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัน้อยที่สดุ 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นภาพรวมและรายด้าน โดยใช้เกณฑ์การแปลผล
ความหมายของค่าเฉลี่ยของน า้หนกัค าตอบแต่ละข้อ ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2554)  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายความว่า   มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายความว่า   มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายความว่า   มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายความว่า   มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายความว่า   มีพฤติกรรมหรือปัญหาในระดบัน้อยที่สดุ 

3. ใช้สถิติ One-way ANOVA หรือ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่าน
ดิจิทลัและปัญหาในการอ่านดิจิทลั และทดสอบความแตกต่างตวัแปรชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา เมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธี
ของเชฟเฟ่ (Sheffe) 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน  
อดุมศกึษาของรัฐ  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล

ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

X̅ แทน ค่าเฉลี่ย  
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาการกระจายของ F  
P แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
a, b แทน การก ากบัค่าเฉลี่ยที่แสดงว่าค่าเฉลี่ยคู่นัน้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 

โดยที่อกัษร a ก ากบัค่าเฉลี่ยที่มีค่าสงูกว่า b 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายตามล าดบั ดงันี ้
1. ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 
2. พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 
3. ปัญหาในการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ 
4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี และกลุม่สาขาวิชา 
5. การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี และกลุม่สาขาวิชา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการวิจยั มีดงันี ้
1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ตาราง 2 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

สถานภาพ จ านวน (n) ร้อยละ 

ชัน้ปี   
     ชัน้ปี 1 96 19.0 

     ชัน้ปี 2 161 31.8 

     ชัน้ปี 3 135 26.7 

     ชัน้ปี 4 114 22.5 

รวม 506 100.0 

กลุ่มสาขาวิชา   
      มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  258 51.0 

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  102 20.2 

      วิทยาศาสตร์สขุภาพ 146 28.8 

รวม 506 100.0 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็นของส่วนตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ  70 7.6 

      คอมพิวเตอร์พกพา 306 33.0 

      สมาร์ตโฟน  488 52.6 

      แท็บเล็ต 63 6.8 

รวม 927 100.0 

เวลาในการอ่านดิจิทัลต่อครัง้   
      น้อยกว่า 30 นาท ี 55 10.9 

      30 นาทีถึง 1 ชัว่โมง 111 21.9 

      มากกว่า 1 ถงึ 2 ชัว่โมง 160 31.6 

      มากกว่า 2 ถงึ 3 ชัว่โมง 120 23.7 

      มากกว่า 3 ชัว่โมงขึน้ไป 60 11.9 

รวม 506 100.0 
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จากตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที่ 2 จ านวน 161 คน (ร้อยละ 31.8) ก าลงัศกึษา
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 258 คน (ร้อยละ 51.0) โดยนักศึกษามี
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของส่วนตวัมากที่สุด คือ สมาร์ตโฟน จ านวน 488 คน (ร้อยละ 52.6) 
และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านดิจิทัลมากกว่า 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อครัง้ จ านวน 160 คน 
(ร้อยละ 31.6) 

 
2. พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ 

ตาราง 3 พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ 

พฤติกรรมการอ่านดจิิทัล X̅ S.D. แปลผล 
ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่านดจิิทัล    
1. เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสารและเหตกุารณ์ปัจจบุนั 3.57 0.96 มาก 
2. เพื่อประกอบการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย 4.00 0.90 มาก 
3. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะต่าง ๆ 3.71 0.98 มาก 
4. เพื่อความบนัเทิง สนกุสนาน คลายเครียด 3.77 1.02 มาก 
5. เพื่อให้ได้ข้อมลูในการติดตอ่หรือมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 3.37 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.59 มาก 
ด้านประเภทของสารสนเทศดจิิทัล    
1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  3.27 1.05 ปานกลาง 
2. วารสารวิชาการอเิล็กทรอนิกส ์ 3.58 0.94 มาก 

3. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 3.54 0.99 มาก 

4. หนงัสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  3.12 1.09 ปานกลาง 
5. วิทยานิพนธ์/วิจยัอิเล็กทรอนิกส์ 3.51 1.08 มาก 

6. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3.27 1.00 ปานกลาง 

7. นวนิยายออนไลน์ 3.23 1.03 ปานกลาง 

8. การ์ตนูออนไลน์ 3.35 1.04 ปานกลาง 

9. สารสนเทศบนเว็บไซต ์ 3.44 1.04 ปานกลาง 

10. สารสนเทศบนส่ือสงัคมออนไลน์ 4.04 0.99 มาก 

รวม 3.44 0.52 ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

พฤติกรรมการอ่านดจิิทัล X̅ S.D. แปลผล 
ด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจทิัล    
1. เนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาที่ก าลงัศกึษา 3.70 1.01 มาก 
2. เนือ้หาที่ไม่ใช่สาขาวชิาทีเ่รียนแต่มีความสนใจ 4.10 0.83 มาก 

รวม 3.90 0.82 มาก 
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดจิิทัล    
1. คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC) 3.19 0.95 ปานกลาง 
2. คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 3.87 0.85 มาก 
3. สมาร์ตโฟน (Smartphone) 4.53 0.69 มากที่สดุ 
4. แท็บเล็ต (Tablet) 2.77 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.55 มาก 
ด้านลกัษณะการอ่านดิจทิัล    
1. อ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจบัใจความทีต้่องการ  
    (Skim & Scan) 

3.60 1.01 มาก 

2. อ่านแบบละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ (Intensive) 3.63 0.95 มาก 
3. อ่านแบบกว้างขวาง (Extensive) 3.79 0.98 มาก 
4. อ่านแบบเจาะลกึ (In depth) 3.38 0.94 ปานกลาง 
5. อ่านแบบตามล าดบัเนือ้หา (Linear) 3.44 0.97 ปานกลาง 
6. อ่านแบบไม่ตามล าดบัเนือ้หา (Non-linear) 3.30 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.56 มาก 

ด้านฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทลั    
1. การใช้บุ๊กมาร์ก  3.60 0.98 มาก 
2. การค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อา่น 3.83 0.89 มาก 
3. การย่อ/ขยายหน้าจอหรือตวัอกัษร 3.65 0.96 มาก 
4. การคลิกลิงก์ข้อมลูเชื่อมโยงจากเนือ้หาที่อ่านไปยงัแหล่งข้อมลูอื่น ๆ  3.54 0.93 มาก 
5. การปักหมดุต าแหน่งเนือ้หาทีย่งัอ่านไมจ่บ 3.49 0.95 ปานกลาง 
6. การท าไฮไลต์เน้นข้อความ 3.49 0.94 ปานกลาง 
7. การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง  3.46 0.93 ปานกลาง 
8. การแบ่งปันเนือ้หาที่อา่นไปยงัแอปพลิเคชนัอื่น ๆ 3.58 0.98 มาก 
9. การเขยีนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่ก าลงัอ่าน 3.38 0.94 ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

พฤติกรรมการอ่านดจิิทัล X̅ S.D. แปลผล 
10. การสแกน QR Code เพื่อลิงก์หรืออ่านข้อความเพิ่มเตมิ 3.33 0.95 ปานกลาง 
11. การหมนุหน้าจอแนวตัง้/แนวนอน 3.56 0.93 มาก 

รวม 3.54 0.49 มาก 
ด้านวิธกีารบันทกึข้อมูลจากการอ่านดิจิทัล    

1. คดัลอกและวางข้อมลูลงในโปรแกรมอื่น  3.62 0.99 มาก 
2. ใช้วิธีการจบัภาพหน้าจอ (capture) เพือ่เก็บไว้อา่นเองหรือการแชร์ 3.96 0.87 มาก 
3. บนัทึกข้อมลูที่ต้องการไว้ในอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อ 
    อ่านแบบออฟไลน์ 

3.74 0.90 มาก 

4. บนัทึก/ตดัปะข้อมลูที่ต้องการไว้ในพืน้ท่ีออนไลน์ 3.58 0.93 มาก 
5. สัง่พิมพ์ (print) เนือ้หาที่อา่น 3.45 0.96 ปานกลาง 
6. จดบนัทึกด้วยมือใส่กระดาษหรือสมดุโน้ต 3.45 0.92 ปานกลาง 
7. อ่านอย่างเดียวไม่มีการบนัทึก 3.48 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.50 มาก 

ด้านเหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั    

1. สามารถเข้าถึงและอา่นสารสนเทศดิจิทลัได้ โดยส่วนใหญ่ 
    ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3.65 0.96 มาก 

2. สามารถอ่านสารสนเทศดิจิทลัได้ทนัทีท่ีต้องการและทกุที่ทกุเวลา 3.93 0.89 มาก 
3. มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 3.82 0.96 มาก 
4. อ่านแล้วสามารถเชื่อมโยงไปยงัแหล่งสารสนเทศภายนอกได้ 
    สะดวกรวดเร็ว  

3.57 0.89 มาก 

5. สารสนเทศดิจิทลัมคีวามทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์ 3.68 0.95 มาก 
6. มีฟังก์ชนัช่วยอ านวยความสะดวกในการอ่านและบนัทึกข้อมลู 
    ไว้อ่านในภายหลงัได้ 

3.59 0.97 มาก 

7. ข้อมลูดิจิทลัสามารถสามารถเก็บออนไลน์ได้ ท าให้เก็บรักษาง่าย 
    และประหยดัเนือ้ที่ในการเก็บข้อมลู 

3.43 0.94 ปานกลาง 

8. สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรู้ผ่านช่องแสดง 
    ความคิดเห็นได้ 

3.47 0.93 ปานกลาง 

9. ท าให้ไม่เสียเวลาในการไปหาข้อมลูเหมือนส่ือส่ิงพิมพ์ ซึง่ต้อง 
    เดินทางออกไปหาที่ห้องสมดุ 

3.48 0.94 ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

พฤติกรรมการอ่านดจิิทัล X̅ S.D. แปลผล 
10. มีความสะดวกในการพกพาไปนอกสถานที ่ 3.55 0.98 มาก 

รวม 3.62 0.47 มาก 
รวมทัง้หมด 3.61 0.36 มาก 

 
จากตาราง 3 พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ พบว่า นกัศกึษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 3.61) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลด้านเนือ้หาของ

สารสนเทศดิจิทลัมากที่สดุ อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.90) รองลงมาคือ ด้านวตัถปุระสงค์ในการอ่าน

ดิจิทัลอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68) และด้านเหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัลอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 3.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ใน 
การอ่านดิจิทัลเพื่อประกอบการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 4.00) รองลงมา คือ เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน คลายเครียดอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.77) 

และเพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะต่าง ๆ อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.71) ตามล าดบั 
ด้านประเภทของสารสนเทศดิจิทลั พบว่า นกัศึกษาอ่านสารสนเทศดิจิทลัแต่ละประเภท

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาอ่าน

สารสนเทศบนสื่ อสังคมออนไลน์มากที่สุด อยู่ ในระดับมาก (X ̅= 4.04)  รองลงมา คือ

วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.58) และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน 

ระดบัมาก (X̅ = 3.54) ตามล าดบั 
ด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทัล พบว่า นกัศึกษาอ่านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลัโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาอ่านเนือ้หาที่ไม่ใช่

สาขาวิชาที่เรียนแต่มีความสนใจมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10) รองลงมา คือ เนือ้หาที่

เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.70) ตามล าดบั 
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ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทัล พบว่า อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการอ่านดิจิทัล 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัศึกษาใช้สมาร์ตโฟนมาก

ที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53) รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์พกพาอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 3.87) ตามล าดบั 
ด้านลกัษณะการอ่านดิจิทลั พบว่า นกัศกึษามีการใช้ฟังก์ชนัในการอ่านดิจิทลัโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (X̅ = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาอ่านแบบกว้างขวางมากที่สดุ 

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.79) รองลงมา คือ อ่านแบบละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้  

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.63) และอ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคัญเพื่อจับใจความที่ต้องการ  

อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.60) ตามล าดบั 
ด้านฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทัล พบว่า นักศึกษาใช้ฟังก์ชันควบคู่กับการอ่าน

ดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้ฟังก์ชัน 

การค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อ่านมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.83) รองลงมา คือ การย่อ/

ขยายหน้าจออยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.65) และการใช้บุ๊ กมาร์กอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.60) 
ตามล าดบั 

ด้านวิธีการบันทึกข้อมูลจากการอ่านดิจิทัล พบว่า นักศึกษามีวิธีการบันทึกข้อมูล 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัศึกษาบนัทึกข้อมลูโดยใช้

วิธีการจับภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือการแชร์มากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.96) 
รองลงมา คือ บันทึกข้อมูลที่ต้องการไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออ่านแบบออฟไลน์  

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.74) และคัดลอกและวางข้อมูลลงในโปรแกรมอ่ืนอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 3.62) ตามล าดบั 
ด้านเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั พบว่า นกัศึกษามีเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบ

ดิจิทลัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัศึกษาสามารถอ่าน

สารสนเทศดิจิทัลได้ทันทีที่ ต้องการและทุกที่ทุกเวลามากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93) 
รองลงมา คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 3.82) และสารสนเทศดิจิทัลมีความทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68) 
ตามล าดบั 
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3. ปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

ตาราง 4 ปัญหาในการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ 

ปัญหาในการอ่านดิจทิัล X̅ S.D. แปลผล 
ด้านปัญหาส่วนบุคคล 
1. ไม่มีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตวั 3.42 1.07 ปานกลาง 
2. มีค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต หรือซือ้ 
    สารสนเทศดิจิทลัที่ต้องการ 

3.73 0.86 มาก 

3. มีปัญหาสขุภาพจากการอ่านหรือใช้อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์เป็น 
    เวลานาน    

3.80 0.95 มาก 

4. มีปัญหาทางด้านภาษาต่างประเทศในการอ่านดิจิทลั 3.45 0.92 ปานกลาง 
5. ไม่ทราบวิธีการเข้าถงึสารสนเทศดิจิทลัที่ต้องการ 3.48 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.64 มาก 

ด้านปัญหาจากภายนอก 
1. การถกูจ ากดัสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทลัท่ีต้องการ 3.57 0.94 มาก 
2. เนือ้หาดจิิทลัที่มียงัไมต่รงกบัความต้องการ 3.51 0.93 มาก 
3. มีโฆษณาทีม่ารบกวนในขณะที่ก าลงัอา่นหรือก าลงัเข้าถึง 
    เนือ้หาที่ใช้งาน 

3.54 0.99 มาก 

4. สญัญาณอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า 3.44 0.93 ปานกลาง 
รวม 3.51 0.60 มาก 

รวมทัง้หมด 3.54 0.54 มาก 

 
จากตาราง 4 ปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ พบว่า นกัศกึษามีปัญหาในการอ่านดิจิทลั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.54)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการอ่านด้านปัญหาส่วนบุคคล  

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาสุขภาพจากการอ่านหรือ 

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) รองลงมา คือ มีค่าใช้จ่ายที่
เ ก่ียวข้องกับการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต หรือซือ้สารสนเทศดิจิทัลที่ ต้องการอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 3.73) ส่วนปัญหาจากภายนอกอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

การถูกจ ากัดสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทัลท่ีต้องการอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.57)
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รองลงมา คือ มีโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่ก าลงัอ่านหรือก าลงัเข้าถึงเนือ้หาที่ใช้งานอยู่ในระดบั

มาก (X̅ = 3.54) และเนือ้หาดิจิทัลที่มียังไม่ตรงกับความต้องการอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.51) 
ตามล าดบั 

 
4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ าแนกระดับชัน้ปีและกลุ่มสาขาวิชา 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนั 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 

พฤติกรรมการอ่านดจิิทัล ชัน้ปี 1 ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 F P 

X̅ S.D . X̅ S.D . X̅ S.D . X̅ S.D . 
1. ด้านวตัถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั 3.59b 0.65 3.60b  0.62 3.69 0.55 3.88a 0.52 6.122 .000* 

2. ด้านประเภทของสารสนเทศดิจิทลั 3.39 0.57 3.45 0.49 3.45 0.57 3.43 0.48 0.354 .787 

3. ด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั 3.66b 0.90 3.96a 0.79 3.97a 0.73 3.95 0.84 3.535 .015* 
4. ด้านอปุกรณ์ท่ีใช้ในการอ่านดิจิทลั 3.55 0.54 3.55 0.51 3.61 0.58 3.66 0.53 1.162 .324 

5. ด้านลกัษณะการอ่านดิจิทลั 3.53 0.58 3.46 0.56 3.50 0.56 3.63 0.52 2.257 .081 
6. ด้านการใช้ฟังก์ชนัควบคู่กบั 
    การอ่านดิจิทลั 

3.48 0.49 3.48 0.53 3.60 0.47 3.59 0.46 2.466 .061 

7. ด้านวิธีการบนัทึกข้อมลูจาก 
    การอ่านดิจิทลั 

3.59 0.50 3.60 0.52 3.64 0.48 3.62 0.51 0.254 .859 

8. ด้านเหตผุลท่ีเลือกอ่านในรูปแบบ 
    ดิจิทลั 

3.51 0.44 3.63 0.46 3.64 0.50 3.66 0.47 2.185 .089 

รวม 3.54b 0.40 3.59 0.37 3.64 0.35 3.68a 0.29 3.202 .023* 

*P< .05 
 
                  a, b หมายถึงอกัษรที่กล่าวก ากบัคา่เฉลี่ยใด แสดงว่าคา่เฉลี่ยคู่นัน้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยที่อกัษร a ก ากบั
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าสงูกวา่ 

จากตาราง 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดับชัน้ปี พบว่า นกัศึกษาที่ศึกษาในระดับชัน้ปี
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 โดยนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลสูงกว่านักศึกษาชัน้ปี 
ท่ี 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัสองด้าน คือ ด้านวตัถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั
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และด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั โดยที่นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลสูง
กว่านกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ส่วนด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปี
ท่ี 3 อ่านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลัสงูกว่านกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนั 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวิชา 

พฤติกรรมการอ่านดจิิทัล มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

F P 

X̅ S.D . X̅ S.D . X̅ S.D . 
1. ด้านวตัถปุระสงค์ในการอ่านดจิิทลั 3.69 0.59 3.65 0.59 3.71 0.60 0.392 .676 

2. ด้านประเภทของสารสนเทศดจิิทลั 3.44 0.49 3.46 0.53 3.38 0.59 0.866 .421 

3. ด้านเนือ้หาของสารสนเทศดจิทิลั 3.91 0.80 3.89 0.80 3.92 0.88 0.055 .946 

4. ด้านอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการอา่นดจิิทลั 3.62 0.56 3.57 0.55 3.54 0.49 0.994 .371 

5. ด้านลกัษณะการอ่านดจิิทลั 3.55 0.55 3.51 0.56 3.47 0.57 0.956 .385 
6. ด้านการใช้ฟังก์ชนัควบคู่กบัอา่น 
    การอ่านดิจิทลั 

3.56 0.47 3.55 0.47 3.47 0.57 1.222 .295 

7. ด้านวิธีการบนัทึกข้อมลูจาก 

    การอ่านดิจิทลั 
3.60 0.51 3.60 0.46 3.66 0.53 0.656 .519 

8. ด้านเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบ 
    ดิจิทลั 

3.63 0.47 3.57 0.46 3.64 0.49 0.950 .387 

รวม 3.63 0.34 3.60 0.36 3.60 0.41 0.359 .698 

 
จากตาราง 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ าแนกตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัที่ .05 หรือเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 2  
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5. การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ าแนกระดับชัน้ปีและกลุ่มสาขาวิชา 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนั 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 

ปัญหาในการอ่านดิจทิัล ชัน้ปี 1 ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 F P 

X̅ S.D . X̅ S.D . X̅ S.D . X̅ S.D . 
1. ด้านปัญหาสว่นบคุคล 3.39b 0.68 3.66a 0.61 3.57 0.64 3.63 0.61 3.968 .008* 
2. ด้านปัญหาจากภายนอก 3.40 0.64 3.56 0.55 3.52 0.61 3.52 0.61 1.571 .196 

รวม 3.39b 0.59 3.61a 0.50 3.55 0.55 3.58 0.52 3.480 .016* 

 
จากตาราง 7 เปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดับชัน้ปี พบว่า นกัศึกษาที่ศึกษาในระดับชัน้ปี
แตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทัลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัข้อ 3 โดยนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 มปัีญหาในการอ่านดิจิทลัสงูกว่านกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาชัน้ปีต่างกันมีปัญหาด้านบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัที่ .05  โดยที่นกัศกึษาชัน้ปี 2 มปัีญหาสว่นบคุคลสงูกว่านกัศกึษาชัน้ปีที่ 1  

ตาราง 8 การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนั 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวิชา 

ปัญหาในการอ่านดิจทิัล มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

F P 

X̅ S.D . X̅ S.D . X̅ S.D . 
1. ด้านปัญหาสว่นบคุคล 3.57 0.64 3.60 0.64 3.57 0.63 0.069 .934 

2. ด้านปัญหาจากภายนอก 3.55 0.63 3.44 0.56 3.52 0.56 1.494 .225 
รวม 3.56 0.56 3.51 0.52 3.56 0.53 0.526 .591 

 
จากตาราง 8 การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ าแนกตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่ม
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สาขาวิชาแตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทัลโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัที่ .05 หรือเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 4 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐ ผู้วิจยัได้สรุปผลตามล าดบั ดงันี ้

1. ความมุ่งหมายของการวิจยั 
2. สมมติฐานการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
4. สรุปผลการวิจยั 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ 
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อดุมศกึษาของรัฐ 
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษา

จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในระดบัชัน้ปีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 
3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในระดบัชัน้ปีแตกต่าง

กนัมีปัญหาในการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา

แตกต่างกนัมีปัญหาในการอ่านดิจิทลัแตกต่างกนั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐ 28 แห่ง จ านวน 727,804 คน (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , 2563)  ส่วน 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐที่สุ่ม
มาจากประชากรข้างต้น จ านวนรวมทัง้สิน้ 506 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในตาราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน โดยการเลือกสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐตามพืน้ที่ภมูิภาค ภมูิภาคละ 1 แห่ง รวม
เป็น 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคกลาง) มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (ภาคเหนือ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )และ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (ภาคใต้) จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้อย่างไม่เป็นสดัส่วนตามกลุ่ม
สาขาวิชาและชัน้ปีที่ศกึษา 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ

เก่ียวกบัระดบัชัน้ปี กลุ่มสาขาวิชา อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็นของส่วนตวั และเวลาในการอ่าน
ดิจิทลั 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั ซึ่งข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั ประเภทของสารสนเทศดิจิทลั เนือ้หาของสารสนเทศ
ดิจิทัล อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล ลักษณะการอ่านดิจิทัล ฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทัล 
วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั และเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั  

ตอนที่ 3 ปัญหาในการอ่านดิจิทลั ซึ่งข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ประกอบด้วยปัญหาสว่นบุคคล และปัญหาจากภายนอก  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของ
เนือ้หาแล้วน ามาค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency: IOC) 
ผลประเมินได้ค่าระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบสอบถามมีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้ จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาค านวณค่าความเที่ยง โดย
ใช้ค่าสมัประสิทธ์ิผลของแอลฟาของครอนบาได้ค่าความเที่ยงเท่ากบั 0.94 ซึง่ถือว่าแบบสอบถามมี
คณุภาพและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้จริง 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยน าเสนอโครงการวิจัยคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหสัโครงการวิจัย SWUEC-
G-018/2563X โดยได้รับผลการพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้น (Research with 
Exemption from SWUEC) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 จากนัน้ผู้ วิจัยจึงด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
โรคโควิด 19 จึงใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลผ่านเคร่ืองมือ Google Form ได้รับ 
การตอบแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 506 ชดุ และเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบรูณ์ทัง้หมด 

4. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมค านวณส าเร็จรูปเพื่อจดักระท าข้อมลู ดงันี ้
4.1 ใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

และปัญหาในการอ่านดิจิทลั 
4.3 ใช้สถิติ One-way ANOVA หรือ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่าน

ดิจิทัลและปัญหาในการอ่านดิจิทัล และทดสอบความแตกต่างตัวแปรชัน้ปีและกลุ่มสาขาวิชา  
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธี
ของเชฟเฟ่ (Sheffe) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า นักศึกษา

สว่นใหญ่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที่ 2 จ านวน 161 คน ก าลงัศกึษาในกลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 258 คน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็นของส่วนตัวมากที่สุด คือ  
สมาร์ตโฟน จ านวน 488 คน และเวลาในการอ่านดิจิทัลต่อครัง้มากกว่า 1 ถึง 2 ชั่วโมง จ านวน  
160 คน 

2. พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
พบว่า นกัศึกษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลในด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทัลมากที่สดุ ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลอยู่ในระดับมาก และเหตุผลที่เลือกอ่าน 
ในรูปแบบดิจิทลัอยู่ในระดบัมาก สรุปแต่ละด้านได้ดงันี ้

2.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการอ่าน
ดิจิทลัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัศกึษาอ่านเพื่อประกอบการเรียน
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และงานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน 
คลายเครียดอยู่ในระดบัมาก และเพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะต่าง ๆ อยู่ในระดบัมาก 

2.2 ด้านประเภทของสารสนเทศดิจิทลั พบว่า นกัศึกษาอ่านสารสนเทศดิจิทลัแต่ละ
ประเภทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาอ่านสารสนเทศ
ดิจิทลับนสื่อสงัคมออนไลน์มากที่สดุอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ในระดบัมาก และนิตยสารอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัมาก 

2.3 ด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทัล พบว่า นักศึกษาอ่านเนือ้หาของสารสนเทศ
ดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาอ่านเนือ้หาที่ไม่ใช่
สาขาวิชาที่เรียนแต่มีความสนใจมากที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมาก 

2.4 ด้านอปุกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทลั พบว่า อปุกรณ์ที่นกัศกึษาใช้ในการอ่านดิจิทลั
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้สมาร์ตโฟนมากที่สุดอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์พกพาอยู่ในระดบัมาก 

2.5 ด้านลกัษณะการอ่านดิจิทลั พบว่า นกัศกึษามีลกัษณะการอ่านดิจิทลัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัศกึษามลีกัษณะการอ่านแบบกว้างขวางมากที่สดุ 
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ อ่านแบบละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้อยู่ในระดบัมากและ
อ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจบัใจความที่ต้องการอยู่ในระดบัมาก 

2.6 ด้านฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทัล พบว่า นักศึกษาใช้ฟังก์ชันควบคู่กับ 
การอ่านดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้ฟังก์ชัน 
การค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อ่านมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การย่อ/ขยายหน้าจอ
หรือตวัอกัษรอยู่ในระดบัมาก และการใช้บุ๊กมาร์กอยู่ในระดบัมาก 

2.7 ด้านวิธีการบนัทึกข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั พบว่า นกัศกึษามีวิธีการบนัทกึข้อมลู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้วิธีการบันทึกข้อมูลโดยวิธี 
การจบัภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือการแชร์มากที่สดุ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ บนัทึก
ข้อมูลที่ต้องการไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออ่านแบบออฟไลน์อยู่ในระดับมาก และ
คดัลอกและวางข้อมลูลงในโปรแกรมอื่นอยู่ในระดบัมาก  

2.8 ด้านเหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั พบว่า นกัศึกษามีเหตผุลที่เลือกอ่านใน
รูปแบบดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เหตุผลที่เลือกอ่านใน
รูปแบบดิจิทลั เนื่องจากสามารถอ่านสารสนเทศดิจิทลัได้ทนัทีที่ต้องการและทุกที่ทุกเวลามากที่สดุ 
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อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
ระดบัมาก และสารสนเทศดิจิทลัมีความทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์อยู่ในระดบัมาก  

3. ปัญหาในการอ่านดิจิทัล พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการอ่านดิจิทัล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการอ่านดิจิทัลด้านปัญหา 
สว่นบคุคลมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัมาก สรุปแต่ละด้านได้ดงันี ้

3.1 ด้านปัญหาส่วนบุคคล พบว่า มีปัญหาสุขภาพจากการอ่านหรือใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายค่า
อินเทอร์เน็ต หรือซือ้สารสนเทศดิจิทลัที่ต้องการในการอ่านดิจิทลัอยู่ในระดบัมาก  

3.2 ด้านปัญหาจากภายนอก พบว่า การถูกจ ากัดสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศ
ดิจิทลัที่ต้องการอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่ก าลงัอ่านหรือก าลงั
เข้าถึงเนือ้หาที่ใช้งานอยู่ในระดบัมาก และเนือ้หาดิจิทลัที่มียงัไม่ตรงกบัความต้องการอยู่ในระดับ
มาก  

4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน  
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล จ าแนกตามตัวแปรระดับชัน้ปี พบว่า 
นกัศึกษาที่ศึกษาในระดับชัน้ปีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัที่ .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 1 โดยนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 มีพฤติกรรมการอ่าน
ดิจิทัลสูงกว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันสองด้าน คือ ด้าน
วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลและด้านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทัล โดยที่นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มี
วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลสูงกว่านักศึกษาชัน้ปี ท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ส่วนด้านเนือ้หาของ
สารสนเทศดิจิทลั นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 อ่านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลัสงูกว่านกัศกึษาชัน้
ปีท่ี 1 ในขณะที่ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล จ าแนกตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา 
พบว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หรือเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัข้อ 2  

5. การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา 

ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัล จ าแนกตามตัวแปรระดับชัน้ปี พบว่า 
พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในระดับชัน้ปีแตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทัลโดยรวมแตกต่างกัน
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อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 โดยนกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 มีปัญหาใน
การอ่านดิจิทลัสงูกว่านกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัศึกษาชัน้ปีต่างกันมี
ปัญหาด้านบคุคลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ .05  โดยที่นกัศกึษาชัน้ปี 2 มปัีญหาสว่นบคุคลสงู
กว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ในขณะที่ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัล จ าแนกตามตัวแปร
กลุ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทัล
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 หรือเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 4  

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศกึษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษา

ของรัฐ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. พฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 
นกัศึกษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีท าให้นักศึกษาหันมาอ่านในรูปแบบดิจิทัลกันมากขึน้ อีกทัง้นักศึกษาส่วนใหญ่มี
สมาร์ตโฟนเป็นของตนเองและอยู่ในกลุ่มดิจิทลัเนทีฟที่ เติบโตในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมทางดิจิทลั 
ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้มีมาตรการปิดสถานศึกษาส่งผลให้ต้องมี 
การเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ดังนัน้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็น
ส่วนนึงในการด าเนินชีวิตของนกัศึกษา (ยง ภู่วรวรรณและยืน ภู่วรวรรณ, 2564; ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2563)  

 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลพบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ 
การเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด เนื่องจากในการเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลยั
นัน้ หน้าที่ส าคญัคือการศึกษาหาความรู้ประกอบการเรียน ซึง่ในแต่ละรายวิชาจะต้องมีการค้นคว้า
หาข้อมูลประกอบการเรียนและการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการท าแบบฝึกหดั 
รายงาน โครงงานต่างๆ (Pecorari et al., 2012; สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบอล์ด แวกสตาฟ (Bold & Wagstaff, 2017) เคโกะ เอมิ โยสุเกะ ยูกิโกะ (Keiko et 
al., 2017) จิตตานนัท์ กวนชยัภมูิและแสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์ (2558) และนฤมล เทพนวล (2558) 
ที่พบว่า ผู้ อ่านมีวตัถปุระสงค์ในการอ่านเพื่อประกอบการเรียน รวมถึงต้องการสอบผ่านในวิชาหรือ
หลักสูตรที่เรียน ส าหรับเนือ้หาของสารสนเทศที่อ่านเน้นไปที่เนือ้หาไม่ใช่สาขาวิชาที่เรียนแต่มี
ความสนใจ อาจเป็นเพราะเนือ้หารายวิชาที่นักศึกษาอ่านเป็นสหวิทยาการที่เก่ียวข้องกับวิชาอ่ืน 
ไม่ได้จ ากดัเพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ซึง่เป็นการบรูณาการความรู้ของวิชาที่เรียนกบัวิชาอ่ืน ท าให้

https://www.tandfonline.com/author/Pecorari%2C+Diane
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นักศึ กษามี ความ รู้ เพิ่ มพูนและ เ ข้ า ใจ ในสาชาวิ ช าที่ เ รี ยน ไ ด้ ดียิ่ ง ขึ น้  ( Jones, 2009;  
ณตพล ศภุณัฐเศรษฐกุล, 2556) ส าหรับประเภทของสารสนเทศที่อ่าน พบว่า นกัศึกษามีการอ่าน
สารสนเทศจากสื่อสงัคมออนไลน์มากที่สดุ เนื่องจากสื่อสงัคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมลูที่นกัศึกษา
เข้าใช้เป็นประจ า สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีสารสนเทศหลากหลายตามความสนใจและรวบรวมกลุ่ม
เพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในที่เดียว สอดคล้องกับงานวิจัยของลี (Lee, 2018) ที่พบว่า 
ประชาชนอ่านข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์มากที่สุด นอกจากนีย้ังพบว่าอุปกรณ์ที่
นกัศึกษาใช้อ่านดิจิทลัมากที่สดุได้แก่สมาร์ตโฟน อาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนเป็น 
ของตนเอง อีกทัง้สมาร์ตโฟนยังเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้ าถึง
ข้อมลูได้ทนัทีที่ต้องการและยงัสามารถพกติดตวัไปได้ทกุที่ (Mindshare Thailand, 2014; We Are 
Social & Hootsuite, 2021) สอดคล้องกับผลการวิจัยหลายชิน้ที่พบว่าผู้ เรียนมักเลือกใช้สมาร์ต
โฟนเป็นอุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัลมากที่สุด (Khatri, 2020; นิตติยา ศรีคง, 2556; นิธิศ โสระฐี, 
2558; ภทัธิรา สวุรรณโค, 2559) 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการอ่านดิจิทัลพบว่า นักศึกษามีลักษณะการ อ่านแบบ
กว้างขวางมากที่สุด เนื่องจากสารสนเทศดิจิทัลมีจ านวนมาก ท าให้นักศึกษามักเลือกอ่านตาม
ความสนใจ โดยใช้วิธีอ่านแบบกว้างขวางเพื่อท าความเข้าใจเนือ้หา เน้นอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
ไม่ได้อ่านเพื่อการท่องจ า การสอบ ประกอบกับสารสนเทศดิจิทัลมีรูปภาพ วิดิทัศน์สอดคล้องกับ
เนือ้หาที่อ่านท าให้นักศึกษาเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ดี (Chen, Chen, Chen, Wey, 2013; สิตรา 
ศรีเหรา, 2560) ส าหรับฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กบัการอ่านพบว่าใช้ฟังก์ชนัการค้นหาค าภายในเนือ้หาที่
อ่าน ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกค าค้นที่ต้องการ หลังจากนัน้จะปรากฏตามค าค้นโดยขึน้แถบสี
เพื่อให้ผู้ อ่านเห็นค าค้น และสามารถเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อหรือเนือ้หาที่ต้องการ โดยไม่ต้องอ่าน
เนือ้หาทัง้หมด (Liesaputra, Witten, & Bainbridge, 2009; Loizides & Buchanan, 2008) 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิศ โสระฐี (2558) พบว่า ผู้ อ่านใช้การค้นค าในการอ่าน
มากที่สดุ และเมื่อต้องการบนัทึกข้อมลูจากอ่านจะใช้วิธีการจบัภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือ
การแชร์กบัผู้ อ่ืนมากที่สุด เนื่องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนเป็นของตนเอง ดงันัน้การจับ
ภาพหน้าจอจึงเป็นการบนัทกึกิจกรรมที่ท าอยู่ในขณะนัน้ และเป็นวิธีการบนัทกึข้อมลูที่ง่าย สะดวก 
รวดเร็วที่สุด และสามารถแบ่งปันต่อให้กับเพื่อนหรือบุคคลที่ต้องการข้อมูลนีไ้ด้ทันที   (Brick & 
Holmes, 2008; Language-Learner Computer Interactions : Theory, methodology and CALL 
applications, 2016) และนักศึกษามีเหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทัล เพราะสามารถอ่าน
สารสนเทศดิจิทัลได้ทันทีที่ต้องการและทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในยุค
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ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเรียนรู้จึงไม่ได้จ ากัดแต่เพียงในห้องเรียนเท่านัน้แต่อาจ
เกิดจากการจัดสภาพการเรียนรู้บนรายวิชาออนไลน์หรือจากการที่ผู้ สอนจัดเตรียมทรัพยากร 
การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ อีกทัง้ผู้ เรียนเองก็สามารถเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ 
การเรียนรู้สามารถเกิดขึน้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ผู้ เรียนสามารถใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเข้าถึง
เนือ้หาและข้อมูลออนไลน์จึงท าให้เลือกการอ่านแบบดิจิทัลที่สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดายมากกว่าการอ่านแบบตัวเล่มที่อาจต้องเสียเวลาเดินทางหรือมีข้อจ ากัดอ่ืน ๆ 
ในการแหล่งเรียนรู้ในลักษณะทางกายภาพมากกว่า Yin, Uosaki, Chu, Hwang et al., 2017;  
ฐิติพร ส าราญศาสตร์ ตริตาภรณ์ มะโนลิ อัยรดา สถิตกุล, 2561; สหธร เพชรวิโรจน์ชัย, 2562) 
สอดคล้องงานวิจัยของจิตตานันท์ กวนชัยภูมิ แสงจันทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์ (2558) ที่พบว่า การอ่าน
ดิจิทลัมีสะดวกในการเรียกใช้งาน เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย เพียงแค่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2. ปัญหาในการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ 
จากผลการวิจยัพบว่านกัศึกษามีปัญหาในการอ่านดิจิทลัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งใน

ส่วนของปัญหาส่วนบุคคลพบว่านักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพจากการอ่านหรือใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการอ่านดิจิทลัเป็นเวลานานมากที่สุด อาจเป็นเพราะการอ่านข้อมลูบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้สายตาจ้องอปุกรณ์เป็นเวลานาน จึงเกิดอาการเมื่อยล้าและแสงสีฟ้าที่ส่งผล
ต่อสายตาท าให้เกิดอาการปวดหวัและปวดตา (Moon, Yun, Yoon, Park et al., 2017; ยง ภู่วรวรรณ
และยืน ภู่วรวรรณ, 2564) สอดคล้องกบังานวิจยัของพรพรรณ จนัทร์แดง (2558) ที่พบว่า การอ่าน
ดิจิทัลท าให้เกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด ในขณะที่มีปัญหาภายนอกมากที่สุดในประเด็นการถูก
จ ากัดสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทัลที่ต้องการ อาจเป็นเพราะสารสนเทศดิจิทัลวิชาการ
บางเร่ืองสงวนสิทธ์ิให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเข้าใช้เท่านัน้หรือต้องจ่ายเงินซือ้ 
เน่ืองจากเนือ้หาดิจิทลับางเร่ืองจ ากดัการใช้งานเฉพาะด้านหรือติดเร่ืองลิขสิทธ์ิ (Herzberg, 1998; 
Picard, 2014) 

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษาที่ระดับชัน้ปี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัโดยรวมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 สงูกว่านกัศึกษา
ชัน้ปีที่ 1 และชัน้ปีที่ 2 กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และชัน้ปีที่ 3 สูงกว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ซึ่งแสดงว่า 
นกัศกึษาที่ศกึษาในชัน้ปีที่สงูกว่ามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัสงูกว่านกัศึกษาที่มีระดบัชัน้ปีที่ต ่ากว่า 
อาจเป็นเพราะนกัศกึษาชัน้ปีที่สงูกว่านัน้มีวิชาเรียนและได้รับมอบหมายงานหรือโครงงานที่น่าจะมี
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ความซับซ้อนมากกว่าเพราะได้ผ่านการเรียนรายวิชาพืน้ฐานและการสั่งสมความรู้ต่าง ๆ ใน
รายวิชาของหลกัสูตรมาแล้ว (แพรวพรรณ โสมาศรี, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ 
จนัทร์แดง (2554)และสมหญิง มงคลธง (2558) ที่พบว่า นกัศึกษาที่ระดบัชัน้ปีต่างกนัมีพฤติกรรม
การอ่านแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาที่ชัน้ปีสงูกว่าจะมีพฤติกรรมการอ่านมากกว่านกัศึกษาชัน้ปีต ่า
กว่า ในขณะที่เปรียบเทียบตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่กลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลโดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะไม่ว่าผู้ เรียนจะศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาใดก็ตามในภาพรวมนัน้จะได้รับการมอบหมายงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้สอนที่ต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนภายใต้นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น เน้นการสอนแบบเชิงรุกที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนด้วยวิธี  
การต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การให้รู้จกัค้นคว้าด้วยตนเอง การมอบหมายรายงาน หรือโครงงาน
ในลักษณะที่จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้ เรียนไม่ต่างกันนัก รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนคล้ายกันจึงอาจส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรม 
การอ่านดิจิทลัไม่แตกต่างกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) สอดคล้องกบังานวิจยัของพรพรรณ จนัทร์แดง 
(2554) สมศกัด์ิ พนัธ์ศิริและสินทรัพย์ ยืนยาว (2560) ที่พบว่า นกัศกึษาที่มีกลุม่สาขาวิชาแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกนั 

4. การเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐ จ าแนกตามระดบัชัน้ปีและกลุม่สาขาวิชา 

ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านดิจิทลัของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ระดับชัน้ปี
แตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทัลโดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 มีปัญหาใน 
การอ่านดิจิทัลสูงกว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 1 อาจเป็นเพราะนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 เร่ิมเข้าสู่รายวิชาหลัก
ของหลกัสูตร ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึน้จึงต้องปรับตัวในการเรียนและการอ่าน
มากขึน้ จึงอาจสง่ผลให้เร่ิมเกิดปัญหาในการอ่านดิจิทลัมากกว่านกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่สว่นใหญ่เรียน
รายวิชาพืน้ฐานตามก าหนด (แพรวพรรณ โสมาศรี, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ 
จนัทร์แดง (2558) พบว่า นกัศกึษามีปัญหาในการใช้สื่อใหม่แตกต่างกนั ในขณะที่เปรียบเทียบตาม
กลุ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่กลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกนัมีปัญหาในการอ่านดิจิทัลโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเน้นผู้ เรียนมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสามารถในการปฏิบติังานได้ ประกอบกบันกัศกึษาเป็นกลุม่ดิจิทลัเนทีฟที่มี
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลเหมือนกัน จึงมีปัญหาในการอ่านดิจิทัลไม่แตกต่างกัน (Mindshare 
Thailand, 2014; เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี, 2558)  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้สอน 

1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลเพื่อใช้ประกอบ 
การเรียนในระดับมาก และพบว่ามีการอ่านสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ดังนัน้
อาจารย์ผู้ สอนควรแนะน าแหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อ ถือ หรือจัดท าสื่อ 
การเรียนรู้แบบดิจิทลัต่างๆ รวมถึงบทเรียนออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน ตลอดจนควรวางแผนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อสงัคมออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนยคุปัจจบุนั 

2. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลน้อยกว่า
นักศึกษาชัน้ปีอ่ืน ดังนัน้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ควรมีการให้ค าแนะน าและ
ส่งเสริมการอ่านดิจิทัล วิธีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีพืน้ฐาน
หรือเทคนิคในการอ่านดิจิทลัผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาวิธีเรียน
และวิธีการศึกษาค้นคว้าได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ก่อนที่จะขึน้ไปสู่การเรียนในระดับชัน้ปีที่สูง
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะต่อบรรณารักษ์ 
1. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพื่อติดตาม จัดหา แนะน าสื่อดิจิทัล

และแหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือให้กับนักศึกษาหรืออาจารย์เพื่อประโยชน์ใน  
การประกอบการเรียนการสอนและการศกึษาค้นคว้า 

2. ส่งเสริมการอ่านดิจิทัลและจัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับทักษะการอ่านดิจิทัลที่
จ าเป็น รวมทัง้ควรประสานงานกับอาจารย์ผู้ สอนเพื่อแนะน าสารสนเทศดิจิทัลประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการอ่านดิจิทลัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

เพื่อสง่เสริมและพฒันาการอ่านที่มีคณุภาพต่อการเรียนรู้ 
2. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืน ๆ และ/หรือระดับชัน้อ่ืน เช่น กลุ่มนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษา กลุม่นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เป็นต้น 
3. ควรมีการศึกษาแบบผสานวิธีหรือศึกษาเชิงคณุภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการเชิง

ลกึและครอบคลมุเก่ียวกบัพฤติกรรมการอ่านและปัญหาในการอ่านดิจิทลั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล และปัญหาในการอ่าน
ดิจิทลั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

  ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
  ตอนที่ 3 ปัญหาในการอ่านดิจิทลั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การอ่านดิจิทัล หมายถึง การใช้ประสาทตา หู การสมัผสั การเห็น การด ูการฟังเพื่อ
อ่านหรือรับข้อความตัวอักษรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงจอดิจิทัลประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูข่าวสาร  

2. พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล หมายถึง การกระท าหรือแสดงออกที่เก่ียวข้องกบัการอ่าน
ดิจิทลั ในด้านต่าง ๆ ดงันี ้

2.1 วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัล หมายถึง เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของผู้ อ่านที่
อ่านเพื่อน าข้อมลูไปใช้ตามเปา้หมายหรือจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

2.2 ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล หมายถึง สารสนเทศที่แบ่งตามสื่อบันทึกหรือ
เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นวนิยายอิเล็กทรอนิกส์ การ์ตนู
อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศบนเว็บไซต์และสารสนเทศบนสื่อสงัคมออไลน์ 

2.3 เนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลั หมายถึง เนือ้หาเฉพาะด้านที่เป็นสารที่ผู้ เขียนเขียน
เพื่อต้องการสง่สารให้แก่ผู้ อ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทศัน์ เป็นต้น 

2.4 อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเข้าถึง
เนือ้หาสารสนเทศดิจิทลั 

2.5 ลักษณะการอ่านดิจิทัล หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการอ่านเนือ้หา โดยผู้ อ่านจะ
พิจารณาว่า ลกัษณะการอ่านแบบใดจะใช้กบัเนือ้หาประเภทใด 

2.6 ฟังก์ชนัควบคู่กบัการอ่านดิจิทลั หมายถึง ตวัช่วยอ านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรมร่วมกบัแอปพลิเคชนัหรือโปรแกรม 
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2.7 วิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลั หมายถึง การบนัทกึข้อมลูที่ผู้ อ่านต้องการ
ในระหว่างที่อ่านหรือหลงัจากที่อ่านเนือ้หาแล้ว โดยบนัทึกข้อมลูในแหล่งบนัทึกข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้ อ่าน เช่น บนัทกึในอปุกรณ์ที่อ่านหรือพืน้ที่ออนไลน์ เป็นต้น 

2.8 เหตผุลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั หมายถึง ข้ออ้างอิงในการตดัสินใจเลือกอ่าน
ของผู้ อ่าน 

3. ปัญหาในการอ่านดิจิทัล หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในเร่ืองของปัจจัยส่วน
บุคคลหรือปัจจัยภายนอกที่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงหรืออ่านสารสนเทศดิจิทัลต่อไปได้ ไม่รวมถึง
ปัญหาเก่ียวกบัการอ่านเพื่อตีความ เพื่อท าความเข้าใจ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมลูที่ส่งผลต่อ
การอ่าน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชีแ้จง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที่สดุ 
1. ระดบัชัน้ปี  

     ชัน้ปี 1                  ชัน้ปี 2                  ชัน้ปี 3                  ชัน้ปี 4 
 

2. กลุม่สาขาวิชา  

     มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 

3. อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็นของสว่นตวั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

      คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC)      

      คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) 

      สมาร์ทโฟน (Smartphone)      

      แท็บเล็ต (Tablet) เช่น ไอแพด (Ipad), เคร่ืองอ่านอิเล็กทรอนิกส์ (eReader) เป็นต้น 
 

4. ใช้เวลาในการอ่านดิจิทลัในแต่ละครัง้นานเท่าใด (เลือกตอบข้อเดียว) 

      น้อยกว่า 30 นาที                                    30 นาทถีึง 1 ชัว่โมง 

      มากกว่า 1 ถึง 2 ชัว่โมง                           มากกว่า 2 ถึง 3 ชัว่โมง 

      มากกว่า 3 ชัว่โมงขึน้ไป 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์ การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ศึกษาศาสตร์

นิติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิชาการจดัการ ศิลปศาสตร์ จีนวิทยา นวตักรรมสงัคม 

ทันตแพทยศาสตร์  เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์   

สหเวชศาสตร์และสาธารณสขุศาสตร์ การแพทย์บรูณาการ วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

วิศวกรรมศาสตร์  ผัง เมืองและนฤมิตศิลป์  สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  

เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

อตุสาหกรรมเกษตร 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล  
ค าชีแ้จง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัพฤติกรรมการอ่านดิจิทลัของท่านมากที่สดุ 
                 มากที่สดุ  (5)          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัมากท่ีสดุ 
                 มาก         (4)          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัมาก 
                 ปานกลาง (3)          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 
                 น้อย         (2)         หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัน้อย 
                 น้อยที่สดุ  (1)          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัน้อยที่สดุ 
 
1. ท่านมีวตัถปุระสงค์ในการอ่านดิจิทลัในระดบัใด 

วัตถุประสงค์ในการอ่านดจิิทัล 
ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสารและเหตกุารณ์ปัจจบุนั      
2. เพื่อประกอบการเรียนและการท างานท่ีได้รับมอบหมาย       
3. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะต่าง ๆ      
4. เพื่อความบนัเทิง สนกุสนาน คลายเครียด      
5. เพื่อให้ได้ข้อมลูในการติดตอ่หรือมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม      
6. อื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบ)ุ .....................................      

 

2. ท่านอ่านสารสนเทศดิจิทลัแต่ละประเภทในระดบัใด  

ประเภทของสารสนเทศดิจทิัล 
ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)      
2. วารสารวิชาการอเิล็กทรอนิกส ์(E-journal)      
3. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine)      
4. หนงัสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-newspaper)      
5. วิทยานิพนธ์/วิจยัอเิล็กทรอนิกส์ (E-Theses/E-thesis)      
6. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เช่น บทเรียน 
    อิเล็กทรอนกิส์ (CAI), CHULA MOOC, Thai MOOC เป็นต้น 
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ประเภทของสารสนเทศดิจทิัล 
ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

7. นวนิยายออนไลน์ (Novels Online)      
8. การ์ตนูออนไลน์ (Cartoon Online)      
9. สารสนเทศบนเว็บไซต์ (Website)      
10. สารสนเทศบนส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook,  
      Twitter, Pantip, Blog เป็นต้น 

     

11. อื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ...................................      
 

3. ท่านอ่านเนือ้หาของสารสนเทศดิจิทลัในระดบัใด 

เนือ้หาของสารสนเทศดิจทิัล 
ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัสาขาทีก่ าลงัศกึษา       
2. เนือ้หาที่ไม่ใช่สาขาวชิาทีเ่รียนแต่มีความสนใจ       
3. อื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ...................................      

 
4. ท่านใช้อปุกรณ์ในการอ่านดิจิทลัแต่ละประเภทในระดบัใด 

อุปกรณ์ในการอ่านดิจทิัล 
ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC)      
2. คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)      
3. สมาร์ตโฟน (Smartphone)      
4. แท็บเล็ต (Tablet) เช่น ไอแพด (Ipad), เคร่ืองอา่น 
    อิเล็กทรอนิกส์ (eReader) เป็นต้น 
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5. ท่านมีลกัษณะการอ่านดิจิทลัในระดบัใด 

ลักษณะการอ่านดิจทิัล 

ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. อ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาค าส าคญัเพื่อจบัใจความที่ 
    ต้องการ (Skim & Scan) 

     

2. อ่านแบบละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอยา่งลกึซึง้  
   (Intensive) 

     

3. อ่านแบบกว้างขวาง (Extensive)      
4. อ่านแบบเจาะลกึ (In depth)      
5. อ่านแบบตามล าดบัเนือ้หา (Linear)      
6. อ่านแบบไม่ตามล าดบัเนือ้หา (Non-linear)      

 

6. ท่านใช้ฟังก์ชนัควบคู่กบัการอ่านดิจิทลัเหลา่นีแ้บบใดและใช้มากน้อยเพียงใด  

ฟังก์ชนัที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทลั 

ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การใช้บุ๊กมาร์ก (Bookmark)      
2. การค้นหาค าภายในเนือ้หาที่อา่น (Word search)      
3. การย่อ/ หขยายหน้าจอ รือตวัอกัษร (Zoom in/Zoom out)       
4. การคลิกลิงก์ข้อมลูเชื่อมโยงจากเนือ้หาที่อ่านไปยงั 
    แหล่งข้อมลูอื่น ๆ (Hyperlink) 

     

5. การปักหมดุต าแหน่งเนือ้หาที่ยงัอ่านไม่จบ (Memorizing 
    reading location) 

     

6. การท าไฮไลต์เน้นข้อความ (Highlight)        
7. การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง (Text-Speech)      
8. การแบ่งปัน (Sharing) เนือ้หาที่อ่านไปยงัแอปพลิเคชนั 
    อื่น ๆ 

     

9. การเขยีนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่ก าลงัอ่าน      
10. การสแกน QR Code เพื่อลิงก์หรืออ่านข้อความ
เพิ่มเติม 

     

11. การหมนุหน้าจอแนวตัง้/แนวนอน      
12. อื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ...................................      
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7. ท่านมีวิธีการบนัทกึข้อมลูจากการอ่านดิจิทลัแบบใด และใช้วิธีดงักลา่วในระดบัใด 

วิธีการบนัทกึข้อมูลจากการอ่านดิจทิัล 

ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. คดัลอกและวางข้อมลูลงในโปรแกรมอื่น       
2. ใช้วธีิการจบัภาพหน้าจอ (capture) เพื่อเก็บไว้อ่านเอง 
    หรือการแชร์ 

     

3. บนัทึก (Save) ข้อมลูที่ต้องการไว้ในอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 
    ต่าง ๆ เพื่ออ่านแบบออฟไลน์  

     

4. บนัทึก/ตดัปะข้อมลูที่ต้องการไว้ในพืน้ท่ีออนไลน์       
5. สัง่พิมพ์ (Print) เนือ้หาที่อา่น       
6. จดบนัทึกด้วยมือใส่กระดาษหรือสมดุโน้ต      
7. อ่านอย่างเดียวไม่มีการบนัทึก      

 

8. เหตผุลที่ท่านเลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลัเพราะอะไร และมีเหตผุลในระดบัใด 

เหตุผลที่เลอืกอ่านในรูปแบบดิจิทลั 

ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. สามารถเข้าถึงและอ่านสารสนเทศดิจิทลัได้ ส่วนใหญ่ 
    ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

     

2. สามารถอา่นสารสนเทศดิจิทลัได้ทนัทีที่ต้องการและ 
    ทกุที่ทกุเวลา 

     

3. มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานผ่านอปุกรณ์- 
    อิเล็กทรอนิกส์ 

     

4. อ่านแล้วสามารถเชื่อมโยงไปยงัแหล่งสารสนเทศภายนอก 
    ได้สะดวกรวดเร็ว 

     

5. สารสนเทศดิจิทลัมีความทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์      
6. มีฟังก์ชนัช่วยอ านวยความสะดวกในการอ่านและบนัทึก 
    ข้อมลูไว้อ่านในภายหลงัได้ 

     

7. ข้อมลูดิจิทลัสามารถสามารถเก็บออนไลน์ได้ ท าให้เก็บ 
    รักษาง่ายและประหยดัเนือ้ที่ในการเก็บข้อมลู 

     

8. สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรู้ผ่าน 
    ช่องแสดงความคิดเห็นได้ 
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เหตุผลที่เลอืกอ่านในรูปแบบดิจิทลั 

ระดับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

9. ท าให้ไม่เสียเวลาในการไปหาข้อมลูเหมือนส่ือส่ิงพิมพ์ 
    ซึง่ต้องเดินทางออกไปหาที่ห้องสมดุ  

     

10. มีความสะดวกในการพกพาไปนอกสถานที่      
 
ตอนที่ 3 ปัญหาในการอ่านดิจิทัล 

ค าชีแ้จง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ท่ีตรงกบัปัญหาในการอ่านดิจิทลัของท่านมากที่สดุ 
                 มากที่สดุ  (5)          หมายถึง          มีปัญหาในการอ่านในระดบัมากท่ีสดุ 
                 มาก         (4)          หมายถึง          มีปัญหาในการอ่านในระดบัมาก 
                 ปานกลาง (3)          หมายถึง          มีปัญหาในการอ่านในระดบัปานกลาง 
                 น้อย         (2)         หมายถึง          มีปัญหาในการอ่านในระดบัน้อย 
                 น้อยที่สดุ  (1)          หมายถึง          มีปัญหาในการอ่านในระดบัน้อยที่สดุ 
 

ปัญหาในการอ่านดิจทิัล 

ระดับปัญหา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ปัญหาส่วนบคุคล 
1. ไม่มีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตวั      
2. มีคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัคา่อินเทอร์เนต็หรือซือ้สารสนเทศ 
    ดิจิทลัที่ต้องการ  

     

3. มีปัญหาสขุภาพจากการอ่านหรือใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
    เป็นเวลานาน  

     

4. มีปัญหาทางด้านภาษาตา่งประเทศในการอา่นดิจิทลั       
5. ไม่ทราบวิธีการเข้าถงึสารสนเทศดิจิทลัที่ต้องการ       
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ปัญหาในการอ่านดิจทิัล 

ระดับปัญหา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ปัญหาจากภายนอก 
1. การถกูจ ากดัสิทธ์ิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทลัที ่
    ต้องการ 

     

2. เนือ้หาดจิิทลัที่มียงัไมต่รงกบัความต้องการ      
3. มีโฆษณาทีม่ารบกวนในขณะที่ก าลงัอา่นหรือก าลงัเข้า 
    ถึงเนือ้หาที่ใช้งาน 

     

4. สญัญาณอินเทอร์เน็ตมคีวามล่าช้า       
 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครัง้นี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
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พ.ศ. 2563 ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)  
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