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บทคดัย่อ 

 
การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีใชร้ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดต่อส่ือสาร โดยแบ่งเก็บตามสายการเรียนไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยา่งละ 100 ตวัอยา่งและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-21ปี ก าลงัศึกษา
อยูช่ั้นปีท่ี 4 มีบญัชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2 บญัชี โดยส่วนใหญ่มีบญัชี CMU mail  แต่บญัชีหลกัคือ 
Hotmail เปิดใช้งานจาก Mobile Phone/ Smart Phone เปิดโดยใช้โปรแกรม Google Chrome ได้รับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เฉล่ียต่อว ัน  น้อยกว่า 3 ฉบับ ใช้บ ริการ Web Mail เพื่ อส่งAttach File 
วตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) อนัดบัแรก ได้แก่  เป็นช่องทางรับขอ้มูล
ข่าวสารทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน ตวัผูต้อบแบบสอบถาม รู้จกัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง
บญัชีหลกัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชง้านมาแลว้ 3 ถึง 4 ปี ใชง้านในแต่ละวนัท่ีไม่แน่นอน แต่
จะเปิดทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ โดยใน 1 วนัใช ้1 คร้ังหรือน้อยกวา่ ต่อวนัโดยเฉล่ีย ใชค้ร่ึง
ชัว่โมง ถึง 1 ชัว่โมง ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจพร้อม
จะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นบัญชีหลกัอย่างแน่นอน โดย
เหตุผลท่ีเลือกใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับบญัชีหลกัอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสมคัรใชง้านง่าย และ 
Account ไม่มีวนัหมดอาย ุรองลงมาคือ การใชง้านง่าย 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study the behavior of undergraduate 
students of Chiang Mai University in using electronic mail. The questionnaire was used to collect 
data from undergraduate students of Chiang Mai University, who used electronic mail. Each 100 
data samples were collected from faculty of health science, faculty of science and technology, and 
faculty of arts. Descriptive statistics as frequency, percentage and mean were also used to analyze 
the data. 

The study revealed that most of the respondents were women, age between 20 – 21 
years, and were fourth-year students. The respondents had two kind of electronic mail, which were 
CMU mail and Hotmail. The respondents usually used Hotmail, and used it from mobile 
phone/smart phone by using Google Chrome program. Also, the respondents receive less than 3 
mails per day, and used Web Mail in order to attach file. The first objective that the respondents 
used E-mail was to receive general information such as sending-receiving mails. The respondents 
knew E-mail and their account by learning by themselves. They had used E-mail for approximately 
3-4 years, and the amount of times they used E-mail was not certain, yet the respondents would 
checked their mail immediately after they received they notification. On average, the respondents 
used E-mail only one time or less than that per day, and each time, they would use only 30 minutes 
to one hour. Moreover, the respondents were satisfied after using E-mail as main account, and 
would definitely suggest to others. The reasons why the respondents chose E-mail as main account 
were, first, it was easy to register, following by the account that there was no expire date, and it is 
easy to use.  


