
 

 

 
พฤตกิรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ในการใช้จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 

 

 

 

เจตพนัธ์ุ   ตรีบ าเพญ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด 

 

 
 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ธันวาคม 2557 
 



 

ก 

 
พฤตกิรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ในการใช้จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 

 

 

 

เจตพนัธ์ุ   ตรีบ าเพญ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนีเ้สนอต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการตลาด 

 

 
 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ธันวาคม 2557 

 



 

ข 
 

 



 

ค 
 

 
กติติกรรมประกาศ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.วรัท วินิจ   ท่ี

ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีได้กรุณาให้ขอ้คิดเห็น ค าแนะน า และการตรวจแก้ขอ้บกพร่องจุด
ต่างๆจนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได ้จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชาทุกท่านท่ีคอยอบรมสั่งสอนให ้ผู ้
ศึกษามีทั้งความรู้และจริยธรรมในการด าเนินชีวติจนกระทัง่ไดรั้บความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีประจ าโครงการบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดท่ีให้ความ
ช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีไดใ้ห้ขอ้คิด ค าแนะน า 
และการสนบัสนุนดา้นการศึกษา ตลอดจนก าลงัใจท่ีเตม็เป่ียมมาโดยตลอด 

 

เจตพนัธ์ุ   ตรีบ าเพญ็ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ง 
 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ พฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
        ในการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผู้เขียน  นายเจตพนัธ์ุ  ตรีบ าเพญ็  

 
ปริญญา    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย ์ดร. วรัท  วนิิจ 

   

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.  
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การเปิด E-mail จ าแนกตามเพศ 
34 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใด

ท่ีท่านใชใ้นการเปิด E-mail จ าแนกตามเพศ 35 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการได้รับ     

E-mail โดยเฉล่ียก่ีฉบบัต่อวนัจ าแนกตามเพศ 36 
ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใช้บริการ 

Web Mail จ าแนกตามเพศ 37 
ตารางท่ี 4.31 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคท่ี์เลือกใช ้E-mail ส าหรับบญัชี

หลกั 5 อนัดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 38 
ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีท าให้

รู้จกั E-mail จ าแนกตามเพศ 39 
ตารางท่ี 4.33 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ในการแนะน า E-mail หลกัท่ีใชง้านจ าแนกตามเพศ 40 

ตารางท่ี 4.34  
 

แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาใน
การใชง้าน E-mail จ าแนกตามเพศ 41 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใชง้าน
E-mail วนัใดมากท่ีสุด  จ าแนกตามเพศ 42 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้
งาน E-mailมากท่ีสุด จ าแนกตามเพศ 43 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยใน
การเปิดอ่าน E-mail จ าแนกตามเพศ 44 

ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใน 1 วนัท่าน
ใช ้E-mail บ่อยแค่ไหนจ าแนกตามเพศ 45 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลา
โดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใช ้E-mail  จ  าแนกตามเพศ 

46 

ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึก
หลงัจากไดใ้ช ้E-mail  บญัชีหลกัแลว้จ าแนกตามเพศ 

47 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่านจะ

แนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัใช ้E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่
จ  าแนกตามเพศ 

48 

ตารางท่ี 4.42 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่าน
เลือกใช ้E-mail ส าหรับบญัชีหลกั มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ 

50 

ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามE-mail 
ทั้งหมดก่ีบญัชี จ าแนกตามคณะ 

51 

ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่ือบญัชี ของ
E-mail จ าแนกตามคณะ 

52 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชีE-mail
หลกัท่ีใชง้าน จ าแนกตามคณะ 

53 

ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเปิดE-mail จ าแนกตามคณะ 

54 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใด
ท่ีท่านใชใ้นการเปิดE-mail จ าแนกตามคณะ 

55 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการได้รับ      
E-mail โดยเฉล่ียก่ีฉบบัต่อวนัจ าแนกตามคณะ 

56 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใชบ้ริการ 
Web Mail จ าแนกตามคณะ 

58 

ตารางท่ี 4.50 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคท่ี์เลือกใช ้E-mail ส ำหรับบญัชี
หลกั 5 อนัดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถำม จ าแนกตามคณะ 

59 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีท าให้
รู้จกั E-mail จ าแนกตามคณะ 

61 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ในการแนะน า E-mail หลกัท่ีใชง้านจ าแนกตามคณะ 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาใน

การใชง้าน E-mail จ าแนกตามคณะ 
63 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใช้งาน
E-mail วนัใดมากท่ีสุด  จ าแนกตามคณะ 

64 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้
งาน E-mailมากท่ีสุด จ าแนกตามคณะ 

65 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยใน
การเปิดอ่าน E-mail จ าแนกตามคณะ 

66 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใน 1 วนัท่าน
ใช ้E-mail บ่อยแค่ไหนจ าแนกตามคณะ 

67 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลา
โดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใช ้E-mail  จ  าแนกตามคณะ 

68 

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึก
หลงัจากไดใ้ช ้E-mail  บญัชีหลกัแลว้จ าแนกตามคณะ 

69 

ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่านจะ
แนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใช้ E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่ 
จ  าแนกตามคณะ 

70 

ตารางท่ี 4.61 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่าน
เลือกใช ้E-mail ส าหรับบญัชีหลกั มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามคณะ 

71 

ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามE-mail 
ทั้งหมดก่ีบญัชี จ าแนกตามชั้นปี 

73 

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่ือบญัชี ของ
E-mail จ าแนกตามชั้นปี 

74 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชี E-mail
หลกัท่ีใชง้าน จ าแนกตามชั้นปี 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการเปิด E-mail จ าแนกตามชั้นปี 
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ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใด
ท่ีท่านใชใ้นการเปิด E-mail จ าแนกตามชั้นปี 

78 

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการได้รับ    
E-mail โดยเฉล่ียก่ีฉบบัต่อวนัจ าแนกตามชั้นปี 

79 

ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใชบ้ริการ 
Web Mail จ าแนกตามชั้นปี 

80 

ตารางท่ี 4.69 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคท่ี์เลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชี
หลกั 5 อนัดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 
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ตารางท่ี 4.70 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคท่ี์เลือกใช ้E-mail ส ำหรับบญัชี
หลกั 5 อนัดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถำม จ าแนกตามชั้นปี 
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ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพล
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85 
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86 

ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใช้งาน
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จ  าแนกตามชั้นปี 
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1 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

ในปัจจุบนัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีท าให้มนุษยมี์ช่องทางการส่ือสารท่ีเพิ่มมากข้ึน 
การพฒันาดา้นเทคโนโลยจีากโทรศพัทติ์ดตามตวัเป็นโทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟนท่ีสามารถเช่ือมต่อกบั
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผูใ้ช้สามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารกนัดว้ยทางขอ้ความเสียงหรือวีดีโอ
ไดท้นัที ซ่ึงการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีน้ีเป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้กบัมนุษย ์จากการวิจยั
ของกระทรวงเทคโนโลยแีละการส่ือสารในเร่ืองพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของคนไทย พบวา่
มีการใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ร้อยละ 54.4 อนัดบัท่ี 2 คือ คน้หาขอ้มูล 
ร้อยละ 52.5 และ อนัดบัท่ี 3 คือการใช้งานเครือข่ายสังคม ร้อยละ 33.2 ดงัแผนภาพท่ี 1 (ภาคผนวก) 
ซ่ึงจากตวัอย่างในการส ารวจเป็นผูมี้การศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.1 ดังแผนภาพท่ี 2 
(ภาคผนวก) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นช่องทางท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารของยุคน้ี 
เพราะนอกจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะท าหน้าท่ีเป็นช่องทางในการรับส่งขอ้มูลแลว้ ยงัเป็นบญัชี
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเขา้ใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอีกมากมาย เช่น การลงทะเบียนเพื่อเขา้ใช้
เวบ็ไซตท่ี์เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น ใน Facebook หรือการลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการต่างๆ จากผูผ้ลิต
โทรศพัท์ หรืออุปกรณ์ไอที ต่างๆ เช่น Apple ส าหรับ iPhone หรือ Google ส าหรับสมาร์ทโฟนท่ีใช้
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผูท่ี้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
หรืออุปกรณ์ไอทีเหล่าน้ีในชีวิตประจ าวนั มีบญัชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ชจ้ะ
นิยมใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ขา้ราชการและพนกังานของรัฐยุติ
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน เน่ืองจากเหตุผลวา่บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ฟรีนั้นไม่ปลอดภยัจากการถูกโจรกรรมขอ้มูลลบัทางราชการ รวมถึงขอ้มูลบญัชีรายช่ือและเน้ือหา
จดหมายซ่ึงจะก่อให้เกิดการน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ท่ีไม่ถูกตอ้งและไดมี้มติให้
ขา้ราชการในระดับผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปตอ้งใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐ
ภายใน 3 เดือน เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารงานในราชการภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่าง
หน่วยงาน โดยเน้ือหาในจดหมายถือเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัและเป็นความลบั (EGA ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2554: ออนไลน์) 
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มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นหน่ึงในสถาบนัท่ี
จะตอ้งใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยเฉพาะนกัศึกษาซ่ึงควรจะใช้เป็นช่องทางใน
การติดต่อและส่ือสารกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีนักศึกษาท่ีมีสถานภาพในระดับ
ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา รวมท่ี 42,356 คน แต่มีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา 36,353 คน 
คน ซ่ึงนับเป็นนักศึกษาท่ียงัคงมีการเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2557 (ส านักทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557: ออนไลน์ ) ซ่ึ งนัก ศึกษาทั้ งหมดน้ี มีบัญ ชีในการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงทางมหาวิทยามีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาเป็น
ระยะเวลานาน และมีการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท่ีผ่านมาทาง
มหาวิทยาลยัมีการใชร้ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นระบบเปิด (Open Source) และมีการตอบรับ
จากผูใ้ชง้านวา่ระบบไม่เสถียร ซ่ึงท าให้ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่หนัไปใชง้านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ฟรีจากเอกชน แต่เน่ืองจากเล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์น้ี ทาง
มหาวทิยาลยัก็ยงัคงมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง จนในปัจจุบนัเม่ือทางมหาวิทยาลยัตกลงท าสัญญา
การใช้งานซอฟต์แวร์กับบริษทัไมโครซอฟต์ทางมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก็ได้จดัท าระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในการให้บริการท่ีดีกวา่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการฟรี
ของเอกชน เน่ืองจากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นผูใ้ห้บริการระบบจดหมายอี เล็กทรอนิกส์ฟรี เช่น 
hotmail.com 

ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่จะสรรหาโซลูชั่น (Solutions) ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ (Systems Integration) เข้ามาใช้งานมากกว่าการ
พฒันาข้ึนมาใช้เอง เพราะดว้ยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วท าให้การพฒันาระบบ หรือโซลูชัน่ต่างๆ ของมหาวิทยาลยันั้นจะท าไดล่้าชา้กวา่ในตลาดปกติ
หากไม่ใช่บริการเฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเอง ซ่ึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะน าโซลูชั่นจากผู ้
ให้บริการมาใช้ในมหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้นท่ีประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยส าหรับ
การด าเนินงานและใหบ้ริการพื้นฐานของมหาวทิยาลยั หน่ึงในระบบท่ีทางมหาวทิยาลยัมีก็คือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใชก้ารอยา่งแพร่หลายไม่วา่จะในองคก์รท่ี
เป็นเอกชน หรือรัฐบาล ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดต่อส่ือกนัภายในและระหวา่งองคก์ร 

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
นกัศึกษาเพื่อน ามาเป็นแนวทางพฒันาระบบ ให้สามารถตอบสนองและสอดคลอ้งต่อพฤติกรรมการ
ใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และความตอ้งการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่
ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.3.2 เพื่อให้ผูป้ระกอบบริษทัลานนาคอม จ ากดั สามารถน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาโซลูชัน่เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ระบบจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง ระบบท่ีให้บริการแก่ผูใ้ชใ้นการรับ ส่ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และรวมถึงบริการอ่ืนๆ ประกอบ เช่น พื้นท่ีจดัเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆ บน 
อินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือจดัการเอกสารออนไลน์ ท่ีผกูเขา้กบัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

นักศึกษำ หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พฤติกรรม  หมายถึง การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา เช่น          

ใครเป็นผูใ้ช ้ใชอ้ะไร ใชเ้พื่ออะไร ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการใช ้ใชท่ี้ใด ใชเ้ม่ือใด และใชอ้ยา่งไร เป็น
ตน้ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎ ี 
2.1.1  เเนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ, 2552:142) 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือ

วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ เเละการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้
ทราบถึงลักษณะความต้องการ เเละพฤติกรรมการซ้ือ การใช้การเลือกบริการ เเนวคิด หรือ
ประสบการณ์ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีไดช่้วยให้นกัการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตารางแสดงค าถาม 7 ค  าถาม (6W’s และ1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ(7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย  

(Who is in the target 
market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย(Occupants) 
ทางดา้น                                             
-  ประชากรศาสตร์                                    
-  ภูมิศาสตร์                                                       
-  จิตวทิยาหรือจิตวิเคราะห์                                   
-  พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4P’s)  ประกอบ 
ดว้ยผลิตภณัฑ ์ ราคา  การจดั
จ าหน่าย  และการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสม และสามารถ
สนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  แสดงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม (6W’s และ 

1H) 
ค าตอบทีต้่องการทราบ(7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

 2.ผูบ้ริโภคใชอ้ะไร            
(What does the 
consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใช ้(Objects) 
คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาก
ผลิตภณัฑก์็คือตอ้งการคุณสมบติั
หรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และ
ความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย                               
-  ผลิตภณัฑห์ลกั                                               
-  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์                                     
-  ผลิตภณัฑค์วบ                                               
-  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั                                         
-  ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตกต่าง
ทางการแข่งขนั  

3. ผูบ้ริโภคใชง้านท่ีใด 
 (Where does the 
consumer buy?) 

สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชง้าน กลยทุธ์การจดัจ าหน่ายบริษทัน า
ผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมายโดย
พิจารณาวา่ผา่นคนกลางอยา่งไร 

4. ผูบ้ริโภคใชเ้พื่ออะไร
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการใช ้(Objective) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาดา้นร่างกาย
และดา้นจิตวทิยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ คือ  
1. ปัจจยัภายใน  
2. ปัจจยัทางดา้นสังคม  
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ 
1.กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์                             
2. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด
ประกอบดว้ยการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดย
พนกังานขายและการส่งเสริมการ
ขาย                                                        
3. กลยทุธ์ดา้นราคา                                        
4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

5. ใครมีอิทธิพลต่อการ
ใช ้
(Who participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย   
 1. ผูริ้เร่ิม             2. ผูมี้อิทธิพล  
 3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 4. ผูซ้ื้อ   
5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ การโฆษณา และ  
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดโดยใช้
กลุ่มอิทธิพล 

6. ผูบ้ริโภคใชเ้ม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการใช ้(Occasions)  เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี หรือ ช่วงฤดูใด
ของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลา
ใดของวนั โอกาสพิเศษ  

กลยุท ธ์ ท่ี ใช้มากคือกลยุท ธ์การ
ส่ งเส ริมการตลาด   เช่น  ท าการ
ส่ ง เส ริมก ารตลาด เม่ื อ ใด จึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

 



 
 

 

6 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  แสดงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ(7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

7. ผูบ้ริโภคใชอ้ยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจใช้
ประกอบดว้ย  
1. การรับรู้ปัญหา   
2. การคน้หาขอ้มูล   
3. การประเมินผลทางการเลือก   
4.  ตดัสินใจซ้ือ   
5. ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 

กลยุทธ์ท่ีใช้กันมากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด  ประกอบด้วยการ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย 
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และ
การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 
เช่ น  พ นั ก ง าน ข า ย จ ะ ก า ห น ด
วตัถุประสงคใ์นการขายให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,  2552. 
 
2.1.2  ลกัษณะและคุณสมบัติของระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
ด้านเทคโนโลยีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะให้บริการรับ -ส่ง จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แลว้ ผูใ้ช้ยงัไดรั้บพื้นท่ีส าหรับเก็บเอกสารต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอีกทั้งยงัสามารถใช้
พื้นท่ีน้ีในการแบ่งปันเอกสาร ให้กับผูอ่ื้นสามารถเขา้มาเปิดเอกสารท่ีอยู่บนพื้นท่ีน้ี และสามารถ
แบ่งปันข้อมูลกันได้ โดยท่ีผูท่ี้เข้ามาใช้งานสามารถเปิดใช้เคร่ืองมือกลุ่มออฟฟิศ เช่น Microsoft 
Office ซ่ึงมีชุดเคร่ืองมือ ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel และ  Microsoft PowerPoint ผ่าน
ทางหน้าเวบ็ไซต์เพื่อใช้ท างานร่วมกนั ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ผ่านเวบ็ไซต ์จะท า
ให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้าน Microsoft Office ผา่นอุปกรณ์ไดทุ้กประเภท และทุกระบบปฏิบติัการ เช่น 
สามารถเปิดแกไ้ขงานของเพื่อนนกัศึกษาดว้ยการท่ีเป็นไฟล์แบบ Microsoft Word และสามารถแกไ้ข
ไดด้ว้ย iPad ซ่ึงเป็น Tablet ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ IOS ของ Apple เป็นตน้ 

ดา้นความปลอดภยั โดยปกติแลว้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นแบบระบบปิด นั้น
จะไดรั้บความน่าเช่ือถือจากสากลซ่ึงท าให้ไม่มีการสแกนเน้ือหาในอีเมล์ก่อนการส่งออกดงันั้น การ
ส่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญัหรือเป็นความลบัจึงมีความปลอดภยักว่าการใช้อีเมล์ในระบบเปิดในการส่ง
จดหมายออกไป อีกทั้งการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ จะตอ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านทั้งนั้นจึงจะสามารถเขา้ไป
เปิดดูขอ้มูลได ้ซ่ึงผูดู้แลระบบเองก็ไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบเน้ือหาในจดหมายใดๆ ได ้

ดา้นความเป็นส่วนตวั โดยปกติระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชนนั้นจะสแกน 
เพื่อดูเน้ือความในจดหมายวา่เป็นจดหมายท่ีผิดปกติหรือไม่ และส่ิงท่ีระบบเหล่าน้ีท าคือจะมีการเก็บ
ขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้ส่งจดหมายเหล่านั้นมาท าประโยชน์ในเชิงพาณิชยโ์ดยน าขอ้มูลมาใชก้บัการโฆษณา 
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ซ่ึงหากเป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรแลว้จะไม่มีการน าขอ้มูลผูใ้ช้มาใช้ส าหรับการ
โฆษณา 

ดา้นการให้บริการ ความสะดวกในการให้บริการขององค์กรนั้นมีความง่ายและสะดวก
กว่าของเอกชน เน่ืองจากศูนย์บริการหรือความช่วยเหลือนั้ นจะอยู่ในพื้นท่ี และผู ้ดูแลระบบมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาให้กบัผูใ้ช้งานไดใ้นทนัที เช่น เม่ือเกิดปัญหาผูใ้ชง้านลืม บญัชีผูใ้ช ้
หรือรหสัผา่น สามารถติดต่อท่ีศูนยใ์ห้บริการและตั้งรหสัผา่นใหม่ไดท้นัที แต่ในขณะท่ีหากใชบ้ริการ
ฟรีของเอกชน จะตอ้งมีการยนืยนัตวัตนดว้ยขั้นตอนต่างๆ ท่ีมีความยุง่ยากกวา่ 

2.1.2  ลกัษณะและคุณสมบัติของระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใชน้ั้นเป็นระบบท่ีเป็นสากล ซ่ึงมา

จากการท าสัญญากบัผูใ้หบ้ริการ ประกอบดว้ยความสามารถต่างๆ ดงัน้ี 
ด้านเทคโนโลยีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะให้บริการรับ-ส่ง จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แลว้ ผูใ้ช้ยงัไดรั้บพื้นท่ีส าหรับเก็บเอกสารต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอีกทั้งยงัสามารถใช้
พื้นท่ีน้ีในการแบ่งปันเอกสาร ให้กับผูอ่ื้นสามารถเขา้มาเปิดเอกสารท่ีอยู่บนพื้นท่ีน้ี และสามารถ
แบ่งปันข้อมูลกันได้ โดยท่ีผูท่ี้เข้ามาใช้งานสามารถเปิดใช้เคร่ืองมือกลุ่มออฟฟิศ เช่น Microsoft 
Office ซ่ึงมีชุดเคร่ืองมือ ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel และ  Microsoft PowerPoint ผ่าน
ทางหน้าเวบ็ไซต์เพื่อใช้ท างานร่วมกนั ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ผ่านเวบ็ไซต ์จะท า
ให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้าน Microsoft Office ผา่นอุปกรณ์ไดทุ้กประเภท และทุกระบบปฏิบติัการ เช่น 
สามารถเปิดแกไ้ขงานของเพื่อนนกัศึกษาดว้ยการท่ีเป็นไฟล์แบบ Microsoft Word และสามารถแกไ้ข
ไดด้ว้ย iPad ซ่ึงเป็น Tablet ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ IOS ของ Apple เป็นตน้ 

ดา้นความปลอดภยั ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นระบบ
ปิด ซ่ึงปกติแล้วระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นแบบระบบปิด นั้นจะไดรั้บความน่าเช่ือถือจาก
สากลซ่ึงท าให้ไม่มีการสแกนเน้ือหาในอีเมล์ก่อนการส่งออกดงันั้น การส่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญัหรือ
เป็นความลบัจึงมีความปลอดภยักว่าการใช้อีเมล์ในระบบเปิดในการส่งจดหมายออกไป อีกทั้งการ
เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ จะตอ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใช้งานทั้งนั้นจึงจะสามารถเขา้ไปเปิดดูขอ้มูลได ้ซ่ึงผูดู้แล
ระบบเองก็ไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบเน้ือหาในจดหมายใดๆ ได ้

ดา้นความเป็นส่วนตวั ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นแบบ
องค์กร ปกติระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชนนั้นจะสแกน เพื่อดูเน้ือความในจดหมายว่า
เป็นจดหมายท่ีผิดปกติหรือไม่ และส่ิงท่ีระบบเหล่าน้ีท าคือจะมีการเก็บขอ้มูลของผูใ้ช้ท่ีส่งจดหมาย
เหล่านั้นมาท าประโยชน์ในเชิงพาณิชยโ์ดยน าขอ้มูลมาใช้กบัการโฆษณา ซ่ึงหากเป็นระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ขององคก์รแลว้จะไม่มีการน าขอ้มูลผูใ้ชม้าใชส้ าหรับการโฆษณา 



 
 

 

8 

ดา้นการให้บริการ ความสะดวกในการให้บริการขององค์กรนั้นมีความง่ายและสะดวก
กว่าของเอกชน เน่ืองจากศูนย์บริการหรือความช่วยเหลือนั้ นจะอยู่ในพื้นท่ี และผู ้ดูแลระบบมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาให้กบัผูใ้ช้งานไดใ้นทนัที เช่น เม่ือเกิดปัญหาผูใ้ชง้านลืม บญัชีผูใ้ช ้
หรือรหสัผา่น สามารถติดต่อท่ีศูนยใ์ห้บริการและตั้งรหสัผา่นใหม่ไดท้นัที แต่ในขณะท่ีหากใชบ้ริการ
ฟรีของเอกชน จะตอ้งมีการยนืยนัตวัตนดว้ยขั้นตอนต่างๆ ท่ีมีความยุง่ยากกวา่ 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

หฤทัย วงศ์สิทธิพันธ์ุ (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมใชเ้ป็นบางคร้ัง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ปรากฏวา่ พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นบางคร้ังทุกดา้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกบัคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน อาชีพ ระดบัการศึกษา ชั้นปี
ท่ีศึกษา และสาขาวิชาท่ีศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก
ท่ีสุดคือ อายุ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทั้ ง 5 ด้าน คือ ด้านการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดา้นการใช้การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล (FTP) ดา้นการใช้กลุ่มข่าว (Newsgroup) 
ดา้นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทางไกล (Telnet) และดา้นการสนทนาบนเครือข่าย (IRC, Talk, Chat 
และ ICQ) ยกเวน้ ดา้นการคา้นหาขอ้มูลและไฟล์ขอ้มูล ส่วนตวัแปรชั้นปีท่ีศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพียงดา้นเดียว คือ ดา้นการใชก้ลุ่มข่าว (Newsgroup) และตวัแปร รายได้
ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพียงดา้นเดียวเช่นกนัคือ ดา้นการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ทางไกล (Telnet) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระต่างๆมากท่ีสุด คือ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา และรายไดต่้อเดือน ไดแ้ก่ ดา้น
การใชก้ลุ่มข่าว (Newsgroup) และดา้นการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ทางไกล (Telnet) 

ปิยะพร เขตบรรพต (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการรับการส่ือสารตลาดผ่านส่ือใหม่
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 87.9 ใช้อินเทอร์เน็ตมานานมากกว่า 2 ปี สถานท่ีใช้อินเทอร์เน็ต คือ ท่ีพกั และท่ีท างาน มี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นสมาชิกของเว็บท่ีให้บริการอีเมล์ (E-mail) คิดเป็นร้อยละ 88.8 โดยส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิก Hotmail ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 12.4 เป็นสมาชิกของบล๊อก (Blog) โดยเป็น
สมาชิก Sanook มากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 50.6 เป็นสมาชิกของเว็บชุมชนออนไลน์ 
(Social Networking) โดยเป็นสมาชิก Hi5 มากท่ีสุด มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใช้โปรแกรมคน้หา 
(Search Engine) คิดเป็นร้อยละ 95.3 โดยทั้งหมดใช ้Google ระยะเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละคร้ังคือ 
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30-60 นาที  ร้อยละ 31.5 และช่วงเวลาท่ีใช้อิน เทอร์เน็ต คือ 20.01-24.00 น . ความ ถ่ีในการใช้
อินเทอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามคือ ทุกวนั โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีสนใจ จาก
การศึกษาพฤติกรรมการรับการส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือใหม่พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ไดรั้บส่ือ
ใหม่ตามล าดับร้อยละดังต่อไปน้ี เว็บชุมชนออนไลน์ (Social Networking) ร้อยละ 93.0 ได้รับการ
ส่ือสารการตลาดในรูปแบบ การแนะน าสินคา้ใหม่ มากท่ีสุด อีเมล (E-mail) ร้อยละ 90.7 ไดรั้บการ
ส่ือสารการตลาดในรูปแบบ การแนะน าสินคา้ใหม่ มากท่ีสุด ขอ้ความสั้น (SMS) ร้อยละ 83.5 ไดรั้บ
การส่ือสารการตลาดในรูปแบบ การชิงรางวลัมากท่ีสุด โฆษณาส่วนทัว่ไปของเวบ็ไซต ์(Display Ad) 
ร้อยละ 83.2 ไดรั้บการส่ือสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินคา้ใหม่มากท่ีสุด โปรแกรมคน้หา 
(Search Engine) ร้อยละ 81.5 ได้รับการส่ือสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินคา้ใหม่มากท่ีสุด 
ขอ้ความมลัติมีเดีย (MMS) ร้อยละ 36.8 ไดรั้บการส่ือสารการตลาดในรูปแบบการชิงรางวลัคิดเป็น
มากท่ีสุด และบล็อก (Blog) ร้อยละ 32.1 ไดรั้บการส่ือสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินคา้ใหม่
มากท่ีสุด 

บุรินทร์   รุจจนพันธ์ุ (2552) ไดศึ้กษาการใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ของวิทยาลยัโยนก ปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อให้
ทราบขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

ผลการส ารวจ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 41 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง และเป็น
เจา้หน้าท่ี มีอายุ 25-35 ปี ส่วนใหญ่ใช้ E-mail ของ yonok.ac.th และ hotmail.com ไดรั้บ E-mail อยา่ง
นอ้ยวนัละ 5 ฉบบั และส่วนใหญ่เปิดอ่าน E-mail ทุกวนั 

วตัถุประสงค์การใช้ E-mail ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เพื่อรับส่งข้อมูล
ข่าวสารทั่วไป  เพื่อเป็นช่องทางส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร  และเป็นช่องทางส่ือสารกับ
นกัศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ E-mail พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอุปสรรคใน
การใชง้านคือระบบเครือข่ายมีปัญหาบ่อย    

ความตอ้งการในการใช ้E-mail พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีระบบ
เครือข่ายท่ีรวดเร็ว และควรเตรียม Note book ส าหรับบุคลากรในการยมื เพื่อใชง้านต่าง ๆ มากข้ึนและ
น ากลบัไปท างานต่อท่ีบา้นได ้ 

สาวิตรี ศรีส าราญ (2552)ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้ไมโครซอฟต์เอาท์ลุคของบุคลากร
องคก์ารพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชไ้มโครซอฟต์
เอาทลุ์คของบุคลากรองคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีจ านวนบัญชีจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท่ีใช้อยู ่ 2 ช่ือบญัชี โดยส่วนใหญ่ใช้งานเพื่อการส่ือสารภายในองคก์ร หรือ
หน่วยงานโดยผูต้อบแบบสอบถามได้เรียนรู้และรู้จัก ไมโครซอฟต์เอาท์ลุคด้วยตนเอง และใช้
ไมโครซอฟต์เอาท์ลุคจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ซ่ึงพบว่าการใช้งาน
ไมโครซอฟต์เอาท์ลุค ส่วนใหญ่จะงานวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ โดยจะใช้งานในช่วงเวลา 9.00-16.00น. 
และมีความถ่ีในการรับ/ส่ง อีเมลม์ากกวา่ 15 คร้ังต่อสัปดาห์  
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา  
 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการ
ใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาในคร้ังน้ี จะท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
อนัได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ใครมีอิทธิพลต่อการใช้  ใช้อะไร ใช้เพื่ออะไร ใช้งานท่ีใด ใช้
เม่ือใด และใชอ้ยา่งไร เป็นตน้ 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีและ

ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีทราบจ านวนนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในปี 2557 จ านวน  36,353 คน (ส านักทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 2557) 
แต่ไม่ทราบจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้งานบญัชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อส่ือสารท่ีแน่ชดัจึงท า
ให้ผูศึ้กษาก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 300 ราย จากการเปิดตารางของ Seymour Sudman (กุณฑลี 
ร่ืนรมย,์ 2549: 187) 

วธีิการเลือกตวัอยา่งใชว้ธีิสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากจ านวนตวัอยา่ง 300 ราย 
โดยแบ่งเก็บตามสายการเรียนได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยา่งละ 100 ตวัอยา่ง 
 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามในกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยแบ่งเก็บตามสายการเรียน
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ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยา่งละ 
100 ตวัอยา่ง 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ครบถว้นสมบูรณ์เป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สายการเรียนและ    
ชั้นปี 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตามกรอบ 6W’s 1H ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ใครมีอิทธิพล
ต่อการใช ้ใชอ้ะไร ใชเ้พื่ออะไร ใชง้านท่ีใด ใชเ้ม่ือใด และใชอ้ยา่งไร เป็นตน้ 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 

3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลนักศึกษาจากสายการเรียนเฉพาะ

ดา้นในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาคือ ตั้ งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือระหวา่ง วนัท่ี 10 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาพฤติกรรมการใช ้E-mail ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
คร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษา ออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุสายการเรียน และชั้นปี  
ส่วนท่ี  2 ข้อมูล เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้E-mailของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
ส่วนท่ี  3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ าแนกตาม สายการเรียน 
ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ าแนกตามชั้นปี 
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4.1 ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 125 41.67 
หญิง 175 58.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.67 

 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

18-19 ปี 56 18.67 
20-21 ปี 136 45.33 
22-23 ปี 108 36.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 20 - 21 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
45.33รองลงมาคือ 22 - 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ 18 - 19  ปี คิดเป็นร้อยละ 18.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสายการเรียนของนกัศึกษา 

คณะของนักศึกษา   จ านวน ร้อยละ 

สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 33.33 

สายวทิยาศาสตร์สุขภาพ 100 33.33 

สายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 100 33.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยู่กลุ่มมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวทิยศาสตร์สุขภาพ และสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีค่าเท่ากนั 
 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา 

ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา จ านวน ร้อยละ 

   ปี 1 56 18.67 
   ปี 2 67 22.33 
   ปี 3 85 28.33 
   ปี 4 89 29.67 
   ปี 5 3 1.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 มากท่ีสุด คิดเป็น     
ร้อยละ 29.67 รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 28.33 ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 22.33 ชั้นปีท่ี 1 คิด
เป็นร้อยละ 18.67 และชั้นปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้ E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลยั เชียงใหม่  
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม E-mail ทั้งหมดก่ีบญัชี 
 

บัญชี E-mail  จ านวน ร้อยละ 

1 บญัชี 28 9.33 
2 บญัชี 109 36.33 
3 บญัชี 104 34.67 
มากกวา่ 3 บญัชี 59 19.67 

รวม 300 100.00 

     
จากตารางท่ี  4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีบญัชี E-mail 2 บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 36.33 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 34.67 มากกว่า 3 บญัชี คิดเป็น    ร้อยละ 19.67 และ 1 
บญัชี คิดเป็นร้อยละ 9.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่ือบญัชีของ E-mail  

ช่ือบัญชี ของ E-mail จ านวน ร้อยละ 

Gmail 199 66.33 
Hotmail 195 65.00 
Thaimail 78 26.00 
Yahoo 118 39.33 
Chiyomail  20 6.767 
CMU mail  249 83.00 

 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี  4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีช่ือบญัชี E-mail ส่วนใหญ่เป็น CMU mail 

คิดเป็นร้อยละ 83.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็น ร้อยละ 66.33 Hotmail คิดเป็นร้อยละ 65.00 Yahoo 
คิดเป็นร้อยละ 39.33 Thaimail คิดเป็นร้อยละ 26.00 และChiyomail คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่ือบญัชี E-mail  หลกัท่ีใช้
งาน 
 

 E-mail หลกัทีใ่ช้งาน จ านวน ร้อยละ 
Gmail 110 36.67 
Hotmail 128 42.67 
Thaimail 5   1.67 
Yahoo 55 18.33 
Chiyomail  2 0.67 
CMU mail  0 0.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มี E-mail หลักจะเป็นบญัชีของ Hotmail 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.67 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 36.67 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 18.33 
Thaimail คิดเป็นร้อยละ 1.67 และ Chiyomail คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด       
E-mail  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเปิด E-mail จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer)  134 44.67 
PC สาธารณะ เช่น จากร้านใหบ้ริการ ศูนย์
ไอทีของสถาบนัการศึกษา 

115 38.33 

Computer Note Book  199 66.33 
Mobile Phone / Smart Phone 218 72.67 
Palm /Pocket PC /Tablet  83 27.67 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี  4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดการใชง้าน E-mail จากอุปกรณ์ 

Mobile Phone/ Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 72.67 รองลงมาคือ Computer Note Book คิดเป็นร้อยละ 
66.33 คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 44.67 PC สาธารณะ เช่น จากร้าน
ให้บริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.33 และ Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็น
ร้อยละ 27.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใดท่ีท่านใชใ้นการ
เปิด E-mail 

โปรแกรมใช้ในการเปิด E-mail จ านวน ร้อยละ 

Internet Explorer 192 64.00 
Mozilla FireFox  140 46.67 
Google Chrome 239 79.67 
Outlook หรือ Outlook Express 118 39.33 
Application   209 69.67 
E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm 171 57.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี  4.9 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเปิด E-mail โดยใช้โปรแกรม 

Google Chrome คิดเป็น ร้อยละ 79.67 รองลงมาคือ Application  คิดเป็นร้อยละ 69.67 Internet 
Explorer คิ ด เป็ น ร้อยละ  64.00 E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิ ด เป็ น ร้อยละ  57.00 
Mozilla FireFox คิดเป็นร้อยละ 46.67 และ Outlook หรือ  Outlook Express คิดเป็นร้อยละ 39.33 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการไดรั้บ E-mail โดยเฉล่ีย
ก่ีฉบบัต่อวนั 

E-mail เข้าเฉลีย่ต่อวนั จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั 150 50.00 
4-6 ฉบบั 116 38.67 
7-10 ฉบบั 34 11.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.10 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บ E-mail เฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 
3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 4-6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 38.67 และ 7-10 คิดเป็น   ร้อยละ 
11.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใชบ้ริการ Web Mail 
 

ใช้บริการ Web Mail จ านวน ร้อยละ 

สร้าง  folder แยกกลุ่มจดหมาย 129 43.00 
ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อใหช่้วยจดจ า E-
mail 

134 44.67 

สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature  104 34.67 

ใชบ้ริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail 
Search) 

153 51.00 

ใชบ้ริการส่ง Attach File 233 77.67 
ใชบ้ริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell 
check) 

73 24.33 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี  4.11 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเคยใช้บริการ Web Mail ใช้
บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 77.67 รองลงมาคือ ใช้บริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail 
Search) คิดเป็นร้อยละ 51.00 ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 44.67 สร้าง 
folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 43.00 และสามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ด้วยตวัเอง เช่น 
เลือกภาษา หรือก าหนด signature คิดเป็นร้อยละ 34.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช ้E-mail ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบั
แรกของผูต้อบแบบสอบถำม  

 

วตัถุประสงค์ทีเ่ลอืกใช้ 

การจัดอนัดบั 

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 อนัดบั 4 อนัดบั 5 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์ 45 
(20.09) 

37 
(16.52) 

37 
(16.52) 

68 
(30.36) 

37 
(16.52) 

เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพ่ือน หรือ
บุคคลอ่ืนๆ 

64 
(24.33) 

109 
(41.44) 

39 
(14.83) 

41 
(15.59) 

10 
(3.80) 

เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการ
รับ-ส่งงาน 

129 
(47.60) 

65 
(23.99) 

35 
(12.92) 

18 
(6.64) 

24 
(8.86) 

เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพ่ือนไดท้ัว่
โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger 

1 
(0.51) 

34 
(17.26) 

90 
(45.69) 

50 
(25.38) 

22 
(11.17) 

ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพ่ือสมคัรบริการต่าง ๆ ใน 
Internet 

14 
(10.22) 

23 
(16.79) 

29 
(9.70) 

34 
(24.82) 

37 
(27.01) 

เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 14 
(7.37) 

3 
(1.58) 

42 
(22.11) 

32 
(16.84) 

99 
(52.11) 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา 0 
(0.00) 

27 
(27.27) 

12 
(12.12) 

37 
(37.37) 

23 
(23.23) 

ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ 34 
(29.57) 

3 
(2.61) 

13 
(11.30) 

20 
(17.39) 

45 
(15.00) 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ วตัถุประสงคท่ี์เลือกใช ้ E-mail ส าหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก 

ได้แก่  อนัดับ 1 คือ เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 
47.60 อนัดบั2  คือ  เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ  คิดเป็น    ร้อยละ 
41.44  อนัดบั 3 คือ เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กับเพื่อนได้ทัว่โลก เช่น MSN Gmail Yahoo 
Messenger คิดเป็นร้อยละ 45.69 อันดับ 4 คือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย ์        
คิดเป็นร้อยละ 30.36 และอนัดบัท่ี 5 คือ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 52.11 
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย ์ เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนได้ทัว่
โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger และเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร ตามล าดบั  
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ตารางที ่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีท าใหรู้้จกั E-mail 

บุคคลทีท่ าให้รู้จัก E-mail จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 131 43.67 
เพื่อน 81 27.00 
พี่นอ้ง/ญาติ 33 11.00 
ครู/อาจารย ์ 55 18.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั E-mail โดยเรียนรู้ด้วยตนเอง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.67 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 18.33 
และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่  4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
แนะน า E-mail หลกัท่ีใชง้าน 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจใช้ E-mail จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 156 52.00 
เพื่อน 100 33.33 
ครู/อาจารย ์ 44 14.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการแนะน า E-mail หลกัส่วนใหญ่คือผูต้อบ
แบบสอบถามเอง โดยผูต้อบแบบสอบถามได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ 
เพื่อน 33.33 และ ครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 14.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการใชง้าน    
E-mail 
 

ระยะเวลาในการใช้งานE-mail จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 6 2.00 
1-2 ปี 111 37.00 
3-4 ปี 113 37.67 
5-6 ปี 39 13.00 
มากกวา่ 6 ปี 31 10.33 

รวม 300 100.00 

จากตารางท่ี  4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการใช้งาน E-mail  3 – 4 ปี มากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 37.67 รองลงมาคือ 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 5 -6 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 มากกวา่ 6 
ปี คิดเป็นร้อยละ 10.33 และต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใชง้านE-mail วนัใด
มากท่ีสุด   
 

 

จากตารางท่ี  4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ในวนัท่ีไม่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกัน คิดเป็น ร้อยละ 25.00 วนัจนัทร์-ศุกร์       
คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 11.00  ตามล าดบั 

 

วนัใช้งาน E-mail จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 39 13.00 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ 33 11.00 
ทุกวนัเท่าๆกนั 75 25.00 
ไม่แน่นอน 153 51.00 

รวม 300 100.00 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้งาน E-mail 
มากท่ีสุด  

 
จากตารางท่ี  4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้

เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 58.67 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.33 
ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ ช่วงเวลา 13.67  ช่วงเวลา 24.00 -05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 3.33 
และ ช่วงเวลา 06.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยในการเปิดอ่าน 
E-mail  

 
จากตารางท่ี  4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเปิดอ่านE-mail ทันทีท่ีระบบแจ้งเตือน

ขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 49.34 รองลงมาคือ เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 22.33 เปิดอ่าน 2 – 3 

ช่วงเวลาทีใ่ช้งาน E-mail จ านวน ร้อยละ 

6.00-12.00 น. 3 1.00 
12.01-18.00 น. 41 13.67 
18.01-24.00 น. 70 23.33 
24.00-05.59 น. 10 3.33 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 176 58.67 

รวม 300  100.00 

การเปิดอ่าน E-mail จ านวน ร้อยละ 

เปิดอ่านทุกวนั 67 22.33 
เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 36 12.00 
เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 19 6.33 
เปิดนานๆ คร้ัง 12 4.00 
มีแต่ไม่เคยเปิด 18 6.00 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 148 49.34 

รวม 300 100.00 
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คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 12.00 เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.33 มีแต่ไม่เคย
เปิด คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ เปิดนาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั  

 
ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใน 1 วนัท่านใช้ E-mail 
บ่อยแค่ไหน 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถาม ใชE้-mail   1 คร้ังหรือนอ้ยกว่าต่อ

วนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.67 รองลงมาคือ ใช้งาน 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 47.33 ใช้งาน    
4-5 คร้ังต่อวนั และใชง้านมากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 2.00 มีค่าเท่ากนั  
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ัง
ท่ีท่านใช ้E-mail  

 
จากตารางท่ี  4.20 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้

งาน E-mail คร่ึงชัว่โมง – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 61.67 รองลงมาคือ น้อยกว่า คร่ึงชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 32.67 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 5.66 ตามล าดบั 
 

ความถี่ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อวนั 146 48.67 
2-3 คร้ังต่อวนั 142 47.33 
4-5 คร้ังต่อวนั 6 2.00 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั 6 2.00 

รวม 300 100.00 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อคร้ังที่ท่านใช้E-mail  จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง 98 32.67 
คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง 185 61.67 
1-2 ชัว่โมง 17 5.66 

รวม 300  100.00 
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ตารางที่  4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช ้
E-mail บญัชีหลกัแลว้ 
  

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้ E-mail ส าหรับ

บญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.67 รองลงมาคือ พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
38.67 และ เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 17.66 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่านจะแนะน าให้เพื่อน
หรือคนรู้จกัใชE้-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่ 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะแนะน าให้เพื่นอหรือคนรู้จกั    
E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกั อย่างแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ อาจแนะน า คิดเป็นร้อยละ 
39.33 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 4.00 และอาจไม่แนะน า คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดบั 

 

 

ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช ้E-mail บญัชีหลกั จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 116 38.67 
พอใจ 131 43.67 
เฉยๆ 53 17.66 

รวม 300  100.00 

แนะน าเพือ่นหรือคนรู้จักใช้ E-mail จ านวน ร้อยละ 

แนะน าอยา่งแน่นอน 168 56.00 
อาจแนะน า 118 39.33 
ไม่แน่ใจ 12 4.00 
อาจไม่แนะน า 2 0.67 

รวม 300  100.00 
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ตารางที่ 4.23 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่านเลือกใช้ E-mail
ส าหรับบญัชีหลกั มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม  

เหตุผลที่เลอืกใช้ 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การสมคัรใชง้านง่าย 
152 

(50.67) 
117 

(39.00) 
23 

(7.67) 
8 

(2.67) 
0 

(0.00) 
4.38 
(มาก) 

ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail 
หาเราใช ้
บญัชีน้ี 

113 
(37.67) 

79 
(26.33) 

94 
(31.33) 

14 
(4.67) 

0 
(0.00) 

3.97 
(มาก) 

มีพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมาก 
94 

(31.33) 
155 

(51.67) 
51 

(17.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.14 
(มาก) 

ไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมา
รบกวน 

33 
(11.00) 

37 
(12.33) 

175 
(58.33) 

55 
(18.33) 

0 
(0.00) 

3.16 
(ปานกลาง) 

การใชง้านง่าย 
129 

(43.00) 
122 

(40.67) 
41 

(13.67) 
8 

(2.67) 
0 

(0.00) 
4.24 
(มาก) 

มีความรวดเร็ว 
114 

(38.00) 
120 

(40.00) 
53 

(17.67) 
13 

(4.33) 
0 

(0.00) 
4.12 
(มาก) 

เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าใหใ้ช ้
122 

(40.67) 
119 

(39.67) 
48 

(16.00) 
11 

(3.67) 
0 

(0.00) 
4.17 
(มาก) 

ความผิดพลาดในการรับ/ส่ง
นอ้ย เช่น  
ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็น
ตน้ 

64 
(21.33) 

121 
(40.33) 

107 
(35.67) 

8 
(2.67) 

0 
(0.00) 

3.80 
(มาก) 

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้
58 

(19.33) 
125 

(41.67) 
70 

(23.33) 
47 

(15.67) 
0 

(0.00) 
3.65 
(มาก) 

ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ
148 

(49.33) 
120 

(40.00) 
30 

(10.00) 
2 

(0.67) 
0 

(0.00) 
4.38 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช้E-
mailส าหรับบญัชีหลัก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยเหตุผลท่ีอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การสมคัรใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.38) และ ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ(ค่าเฉล่ีย 
4.38) รองลงมาคือ การใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.24) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) มีพื้นท่ี
เก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.10) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้
บญัชีน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.97) ความผดิพลาดนอ้ยในการรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.80) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.65) และเหตุผลท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ไม่มีอีเมล
ขยะ หรือไวรัสมารบกวน (ค่าเฉล่ีย 3.16) 
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4.3 ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการใช้E-mailของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จ าแนก
ตามเพศ 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม E-mail ทั้งหมดก่ีบญัชี 
จ าแนกตามเพศ 
 

จ านวนบัญชี E-mail 
 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 บญัชี 13 10.40 15 8.57 
2 บญัชี 43 34.40 66 37.72 
3 บญัชี 45 36.00 59 33.71 
มากกวา่ 3 บญัชี 24 19.20 35 20.00 
  รวม 125 100.00 175 100.00 

     
จากตารางท่ี  4.24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีบญัชี E-mail 3 บญัชี มากท่ีสุด   

คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 2 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 34.40 มากกวา่ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 19.20 
และ 1 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 10.40 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีบัญชี E-mail 2 บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 37.72 
รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 33.71 มากกวา่ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 1 บญัชี คิดเป็น
ร้อยละ 8.57 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชี ช่ือบญัชีของ   E-mail 
จ าแนกตามเพศ 
 

ช่ือบัญชีของE-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Gmail 79 63.20 120 68.57 
Hotmail 79 63.20 119 68.00 
Thaimail 37 29.60 41 23.43 
Yahoo 50 40.00 68 38.86 
Chiyomail  11 8.80 9 5.14 
CMU mail  102 81.60 147 84.00 

 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.25 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีช่ือบญัชี E-mail ของ 
CMU mail คิดเป็นร้อยละ 81.60 รองลงมาคือ Gmail และ Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 63.20 Yahoo      
คิดเป็นร้อยละ 40.00 Thaimail คิดเป็นร้อยละ 29.60 และ Chiyomail คิดเป็นร้อยละ 8.80 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีช่ือบญัชี E-mail ของ CMU mail คิดเป็นร้อยละ 
84.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 68.57 Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 68.00  Yahoo คิดเป็นร้อยละ 
38.86 Thaimail คิดเป็นร้อยละ 23.43 และ Chiyomail คิดเป็นร้อยละ5.14 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชี E-mail หลกัท่ีใชง้าน 
จ าแนกตามเพศ 

บัญชีอเิลก็ทรอนิกส์หลกัทีใ่ช้งาน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Gmail 51 40.80 59 33.71 
Hotmail 44 35.20 84 48.00 
Thaimail 1 0.80 4 2.29 
Yahoo 28 22.40 27 15.43 
Chiyomail  1 0.80 1 0.57 

รวม 125 100.00 175 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีบญัชี E-mail ท่ีใชง้านหลกัจะเป็น

บญัชี Gmail มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาคือ Hotmail คิดเป็นร้อยละ 35.20 Yahoo คิดเป็น
ร้อยละ 22.40 Thaimail และ Chiyomail มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.80   ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีบัญชี E-mail ท่ี ใช้งานหลักจะเป็นบัญชี Hotmail          
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ Gmail  คิดเป็นร้อยละ 33.71 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 15.43 
Thaimail คิดเป็นร้อยละ 2.29 และ Chiyomail  คิดเป็นร้อยละ 0.57 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด    
E-mail จ าแนกตามเพศ 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเปิด E-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal 
Computer)  

58 46.40 76 43.43 

PC สาธารณะ เช่น จากร้านใหบ้ริการ 
ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา 

53 42.40 62 35.43 

Computer Note Book  77 61.60 122 69.71 
Mobile Phone / Smart Phone 89 71.20 129 73.71 
Palm /Pocket PC /Tablet  39 31.20 44 25.14 

 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใชง้านE-mail ผา่น Mobile 
Phone/ Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 71.20 รองลงมาคือ Computer Note Book คิดเป็นร้อยละ 61.60 
คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 46.40  PC สาธารณะ เช่น จากร้านให้บริการ 
ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.40 และ Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็นร้อยละ 
31.20 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใช้งานE-mail ผ่าน Mobile Phone/ Smart Phone 
คิดเป็นร้อยละ 73.71  รองลงมาคือ Computer Note Book คิดเป็นร้อยละ 69.71   คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
(Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 43.43  PC สาธารณะ เช่น จากร้านให้บริการ ศูนย์ไอทีของ
สถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.43  และ Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็นร้อยละ 25.14 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใดท่ีท่านใชใ้น
การเปิด E-mail จ าแนกตามเพศ 

โปรแกรมใช้ในการเปิด E-mail  

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Internet Explorer 76 60.80 116 66.29 
Mozilla FireFox  53 42.40 87 49.71 
Google Chrome 101 80.80 138 78.86 
Outlook หรือ Outlook Express 50 40.00 68 38.86 
Application   87 69.60 122 69.71 
E-mail on Mobile/Tablet/Pocket 
PC/Palm 79 63.20 92 52.57 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

จากตารางท่ี  4.28 พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายเปิด  E-mailโดยใช้
โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาคือ Application  คิดเป็นร้อยละ 69.60 
Internet Explorer คิดเป็นร้อยละ 60.80 E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิดเป็นร้อยละ 
63.20 Mozilla FireFox คิดเป็นร้อยละ 42.40 และOutlook หรือ Outlook Express คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเปิดE-mailโดยใช้โปรแกรม Google Chrome    
คิดเป็นร้อยละ 78.86 รองลงมาคือ Application  คิดเป็นร้อยละ 69.71 Internet Explorer คิดเป็นร้อยละ 
66.29  E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิดเป็นร้อยละ 52.57 Mozilla FireFox คิดเป็นร้อย
ละ 49.71  และOutlook หรือ Outlook Express คิดเป็นร้อยละ 38.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการไดรั้บ E-mailโดยเฉล่ีย
ก่ีฉบบัต่อวนัจ าแนกตามเพศ 

จดหมายเข้าเฉลีย่ต่อวนั 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั 64 51.20 86 49.14 
4-6 ฉบบั 52 41.60 64 36.57 
7-10 ฉบบั 9 7.20 25 14.29 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.29 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายได้ E-mail เฉล่ียต่อวนั 
นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 41.60 และ  7 -10 คิดเป็น
ร้อยละ 7.20  ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงได้รับ E-mail เฉล่ียต่อวนั น้อยกว่า 3 ฉบับ        
คิดเป็นร้อยละ 49.14 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 36.57 และ 7 -10 คิดเป็นร้อยละ 14.29  
ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้บริการ Web Mail 
จ าแนกตามเพศ 
 

การใช้บริการ Web Mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย 57 45.60 72 41.14 
ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อใหช่้วยจดจ า  
E-mail 

54 43.20 80 45.71 

สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature  

46 36.80 58 33.14 

ใชบ้ริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ 
(Mail Search) 

61 48.80 92 52.57 

ใชบ้ริการส่ง Attach File 103 82.40 130 74.29 
ใชบ้ริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell 
check) 

28 22.40 45 25.71 

  หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี  4.30 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ Web Mail 
โดยใช้บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 82.40 รองลงมาคือ ใช้บริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ 
(Mail Search) คิดเป็นร้อยละ 48.80 สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 45.60  ใช้ระบบ
สมุดรายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 43.20 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature คิดเป็นร้อยละ 36.80 และใชบ้ริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell 
check) 22.40 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ Web Mail โดยใชบ้ริการส่ง Attach 
File คิดเป็นร้อยละ 74.29 รองลงมาคือ ใชบ้ริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail Search) คิดเป็นร้อย
ละ 52.57 ใช้ระบบสมุดรายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 45.71 สร้าง folder แยกกลุ่ม
จดหมาย คิดเป็นร้อยละ 41.14 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด 
signature คิดเป็นร้อยละ 33.14 และใชบ้ริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell check) 25.71 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช้E-mailส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบั
แรกของผูต้อบแบบสอบถำม จ าแนกตามเพศ 

 

วตัถุประสงค์ทีเ่ลอืกใช้ E-mail  
เพศ 

ชาย อนัดับ หญงิ อนัดับ 
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์ 2.55 5 3.22 3 
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือ
บุคคลอ่ืนๆ 

3.72 2 3.63 2 

เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-
ส่งงาน 

3.99 1 3.92 1 

เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนไดท้ัว่โลก  
เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger 

2.85 3 2.61 5 

ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อสมคัรบริการต่าง ๆ ใน Internet 2.44 6 2.67 4 
เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 2.04 7 1.87 8 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา 2.57 4 2.33 7 
ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ 2.85 3 2.53 6 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเลือกใช้ E-mail
ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน 
รองลงมาคือ  เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ  เป็นช่องทางสนทนา
แบบ Online กบัเพื่อนได้ทัว่โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger และใช้ในการเก็บขอ้มูลต่างๆ 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์ 

วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเลือกใช้E-mailส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่  เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ  เป็นช่องทาง
ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ  เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนไดท้ัว่
โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger และใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์ 
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ตารางที่  4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีท าให้รู้จกั  E-mail
จ าแนกตามเพศ 
 

บุคคลทีท่ าให้รู้จักจดหมาย 
อเิลก็ทรอนิกส์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 46 36.80 85 48.57 
เพื่อน 36 28.80 45 25.71 
พี่นอ้ง/ญาติ 17 13.60 16 9.14 
ครู/อาจารย ์ 26 20.80 29 16.57 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.32 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายรู้จกั E-mail โดยเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 28.80 ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 
20.80 และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 13.60 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงรู้จกั E-mail โดยเรียนรู้ดว้ยตนเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
48.57 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 25.71 ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 16.57 และพี่น้อง/ญาติ      
คิดเป็นร้อยละ 9.14 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
แนะน า E-mail หลกัท่ีใชง้านจ าแนกตามเพศ 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจใช้ 
E-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 65 52.00 91 52.00 
เพื่อน 43 34.40 57 32.57 
ครู/อาจารย ์ 17 13.60 27 15.43 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการแนะน า E-mail ท่ีใชง้านหลกั ส่วนใหญ่ 
คือผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.00 
รองลงมาคือ เพื่อน 34.40 และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 13.60 ตามล าดบั 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการแนะน า E-mail ท่ีใชง้านหลกั ส่วนใหญ่ คือผูต้อบแบบสอบถาม
เอง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ เพื่อน 
32.57  และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 15.43 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการใชง้าน 
E-mail จ าแนกตามเพศ 
 

ระยะเวลาในการใช้งาน E-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3 2.40 3 1.71 
1-2 ปี 47 37.60 64 36.57 
3-4 ปี 47 37.60 66 37.71 
5-6 ปี 13 10.40 26 14.86 
มากกวา่ 6 ปี 15 12.00 16 9.14 

รวม 125 100.00 175 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีระยะเวลาการใชง้าน E-mail 1-2 ปี 
และ 3 – 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมาคือ  มากกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00 5 -6 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.40 มากกวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.40 และต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีระยะเวลาการใช้งาน E-mail 3 – 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.71 รองลงมาคือ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.57  5 -6 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.86 มากกว่า 6 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 9.14 และต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใชง้าน E-mail วนัใด
มากท่ีสุด  จ าแนกตามเพศ 
 

วนัใช้งานE-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 13 10.40 26 14.86 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ 11 8.80 22 12.57 
ทุกวนัเท่าๆกนั 30 24.00 45 25.71 
ไม่แน่นอน 71 56.80 82 46.86 

รวม 125 100.00 175 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ใชง้าน E-mailในวนัท่ีไม่

แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกัน คิดเป็นร้อยละ 24.00  วนัจนัทร์-ศุกร์        
คิดเป็นร้อยละ 10.40 และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 8.80   ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ใชง้าน E-mailในวนัท่ีไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 
46.86 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 25.71 วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 14.86 และ     
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 12.57  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้งาน E-mail
มากท่ีสุด จ าแนกตามเพศ 

ช่วงเวลาทีใ่ช้งานE-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.00-12.00 น. 2 1.60 1 0.57 
12.01-18.00 น. 12 9.60 29 16.57 
18.01-24.00 น. 31 24.80 39 22.29 
24.00-05.59 น. 6 4.80 4 2.29 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 74 59.20 102 58.29 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ทนัทีท่ี
ระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.80 
12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.60 24.00-05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 4.80 และ06.00-12.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 1.60  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ใชง้านE-mailทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 
คิดเป็นร้อยละ 58.29 รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.29  12.01-18.00 น. คิดเป็น      
ร้อยละ 16.57  24.00-05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 2.29  และ06.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 0.57 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยในการเปิดอ่าน
E-mail จ าแนกตามเพศ 

การเปิดอ่านจดหมาย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เปิดอ่านทุกวนั 23 18.40 44 25.14 
เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 18 14.40 18 10.29 
เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 8 6.40 11 6.29 
เปิดนานๆ คร้ัง 6 4.80 6 3.43 
มีแต่ไม่เคยเปิด 8 6.40 10 5.71 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 62 49.60 86 49.14 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเปิดอ่าน E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้
เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมาคือ เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 18.40  เปิดอ่าน      
2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14.40 เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และมีแต่ไม่เปิด คิดเป็น   
ร้อยละ 6.40 และเปิดนาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเปิดอ่านE-mailทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็น
ร้อยละ 49.14 รองลงมาคือ เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 25.14  เปิดอ่าน 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 10.29 เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.29 และมีแต่ไม่เปิด  คิดเป็นร้อยละ 5.71 
และเปิดนาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.43 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใน 1 วนัท่านใช้ E-mail
บ่อยแค่ไหนจ าแนกตามเพศ 

ความถี่ในการใช้บริการใน 1 วนั 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อวนั 65 52.00 81 46.29 
2-3 คร้ังต่อวนั 54 43.20 88 50.29 
4-5 คร้ังต่อวนั 3 2.40 3 1.71 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั 3 2.40 3 1.71 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ใช ้E-mail 1 คร้ัง
หรือน้อยกว่าต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 43.20  4-5 คร้ัง
ต่อวนั และ มากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 2.40  มีค่าเท่ากนั  

ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ใช ้E-mail 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
50.29 รองลงมาคือ 1 คร้ังหรือน้อยกวา่ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 46.29 และ 4-5 คร้ังต่อวนั และมากกว่า    
5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1.71  มีค่าเท่ากนั  
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ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ัง
ท่ีท่านใช ้E-mail จ  าแนกตามเพศ 
 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อคร้ังที่ท่านใช้ 
E-mail  

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง 54 43.20 44 25.14 
คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง 66 52.80 119 68.00 
1-2 ชัว่โมง 5 4.00 12 6.86 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.39 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การใช ้E-mail คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ น้อยกวา่ คร่ึงชัว่โมง คิดเป็น
ร้อยละ 43.20 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้ E-mail คร่ึง
ชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 68.00  รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 25.14 และ 
1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 6.86  ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช ้
E-mail บญัชีหลกัแลว้จ าแนกตามเพศ 
  

ความรู้สึกหลงัจากได้ใช้บัญชีหลกั 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 49 39.20 67 38.29 
พอใจ 49 39.20 82 46.86 
เฉยๆ 27 21.60 26 14.86 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้ E-mail 
บญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจมากท่ีสุดและพอใจ คิดเป็นร้อยละ 39.20 รองลงมาคือ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 
21.60 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้E-mail บญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 46.86 รองลงมาคือ พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.29 และ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 
14.86  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่านจะแนะน าให้เพื่อน
หรือคนรู้จกัใช ้E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่จ  าแนกตามเพศ 

แนะน าเพือ่นหรือคนรู้จักใช้ E-mail 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แนะน าอยา่งแน่นอน 69 55.20 99 56.57 
อาจแนะน า 47 37.60 71 40.57 
ไม่แน่ใจ 7 5.60 5 2.86 
อาจไม่แนะน า 2 1.60 0 0.00 

รวม 125 100.00 175 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่จะแนะน า ให้คนรู้จกัใช ้
E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่าน อยา่งแน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 55.20 รองลงมาคือ อาจแนะน า คิดเป็น
ร้อยละ 37.60 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 5.60 และอาจไม่แนะน า คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่จะแนะน า ให้คนรู้จกัใช้E-mailท่ีเป็นบญัชีหลกั
ของท่าน อย่างแน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 56.57 รองลงมาคือ อาจแนะน า คิดเป็นร้อยละ 40.57 และไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่านเลือกใช้ E-mail
ส าหรับบญัชีหลกั มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เหตุผลที่เลอืกใช้ 
เพศ 

ชาย ล าดับ หญงิ ล าดับ 
การสมคัรใชง้านง่าย 4.36 2 4.39 1 
ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใชบ้ญัชีน้ี 3.98 6 3.97 7 
มีพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมาก 4.03 5 4.22 4 
ไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน 3.11 9 3.19 10 
การใชง้านง่าย 4.15 4 4.30 3 
มีความรวดเร็ว 4.18 3 4.07 6 
เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าใหใ้ช ้ 4.18 3 4.17 5 
ความผิดพลาดนอ้ยในการรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้
เป็นตน้ 

3.69 8 3.89 8 

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้ 3.74 7 3.58 9 
ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ 4.38 1 4.38 2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.98 มาก 4.02 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช้

E-mail ส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)  โดยเหตุผลท่ีอยูใ่นระดบัมาก เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ การสมคัรใชง้านง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) มีความรวดเร็ว และ เพื่อน/คนรู้จัก แนะน าให้ใช้  (ค่าเฉล่ีย 4.18) การใช้งานง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.15) มีพื้นท่ีเก็บข้อมูลมาก (ค่าเฉล่ีย  4.03) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บัญชีน้ี 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย  3.74) ความผิดพลาดนอ้ยในการรับ/ส่ง เช่น ส่ง
ไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน (ค่าเฉล่ีย 3.11) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชี
หลกั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยเหตุผลท่ีอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่  การสมคัรใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมาคือ ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ(ค่าเฉล่ีย 4.38) การ
ใช้งานง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.30) มีพื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช้ (ค่าเฉล่ีย  
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4.17) มีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย  4.07) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บัญชีน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
ความผิดพลาดน้อยในการรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) เช่ือมโยงกบั
เครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.58) ไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน  (ค่าเฉล่ีย 3.19) 
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4.4 ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการใช้E-mailของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จ าแนก
ตามสายการเรียน 
 

ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามE-mailทั้ งหมดก่ีบญัชี 
จ าแนกตามสายการเรียน 
 

บัญชี E-mail  

กลุ่มคณะทีศึ่กษา 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 บญัชี 12 12.00 5 5.00 11 11.00 
2 บญัชี 45 45.00 15 15.00 49 49.00 
3 บญัชี 41 41.00 30 30.00 33 33.00 
มากกวา่ 3 บญัชี 2 2.00 50 50.00 7 7.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

     
จากตารางท่ี  4.43 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีบญัชี E-mail 2 บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อย
ละ 41.00 1 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมากกวา่ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 2.00ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่มีบญัชี E-mail มากกวา่ 
3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 30.00 2 บญัชี คิดเป็น  ร้อยละ 15.00 
และ 1 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบญัชี E-mail 2 บญัชี 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 33.00 1 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 11.00 
และมากกวา่ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชี (Account) ของ    
 E-mail จ าแนกตามสายการเรียน 
 

ช่ือบัญชี 
ของE-mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Gmail 70 70.00 68 68.00 61 61.00 
Hotmail 72 72.00 63 63.00 63 63.00 
Thaimail 10 10.00 51 51.00 17 17.00 
Yahoo 26 26.00 66 66.00 26 26.00 
Chiyomail  4 4.00 14 14.00 2 2.00 
CMU mail  78 78.00 76 76.00 95 95.00 

 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีช่ือบญัชี  E-mail ของ CMU mail คิดเป็นร้อยละ 78.00รองลงมาคือ Hotmail  คิดเป็น
ร้อยละ 72.00 Gmail คิดเป็นร้อยละ 70.00 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 26.00 Thaimail คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และChiyomail คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีช่ือบญัชีE-mail ของ 
CMU mail คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 68.00 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 
66.00 Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 63.00  Thaimail คิดเป็นร้อยละ 51.00 และChiyomail คิดเป็นร้อยละ 
2.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีช่ือบญัชี E-
mail ของ CMU mail คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 63.00  Gmail คิดเป็น
ร้อยละ 61.00 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 26.00 Thaimail คิดเป็นร้อยละ 17.00 และChiyomail คิดเป็น   
ร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชี E-mail หลกัท่ีใชง้าน 
จ าแนกตามสายการเรียน 
 

E-mail หลกั 
ทีใ่ช้งาน 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Gmail 35 35.00 34 34.00 41 41.00 
Hotmail 50 50.00 35 35.00 43 43.00 
Thaimail 0 0.00 3 3.00 2 2.00 
Yahoo 15 15.00 26 26.00 14 14.00 

Chiyomail 0 0.00 2 2.00 0 0.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.45 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ใช้งาน Hotmail เป็นบัญชีหลัก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ Gmail       
คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ Yahoo คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพใช้งาน Hotmail เป็นบญัชีหลกั 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 34.00 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 26.00 
Thaimail คิดเป็นร้อยละ 3.00  และ Chiyomail คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งาน Hotmail เป็น
บญัชีหลกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 41.00  Yahoo คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 และ Thaimail คิดเป็นร้อยละ 2.00  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิด 
E-mail จ าแนกตามสายการเรียน 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเปิด  
E-mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
(Personal Computer)
  

41 41.00 45 45.00 48 48.00 

PC สาธารณะ เช่น จาก
ร้านใหบ้ริการ ศูนยไ์อที
ของสถาบนัการศึกษา 

35 35.00 40 40.00 40 40.00 

Computer Note Book
  

61 61.00 72 72.00 66 66.00 

Mobile Phone / Smart 
Phone 

67 67.00 79 79.00 72 72.00 

Palm /Pocket PC /Tablet
  

23 23.00 25 25.00 35 35.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.46 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ใช้งานE-mail ผ่าน Mobile Phone / Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ 
Computer Note Book  คิดเป็นร้อยละ 61.00 คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 
41.00 PC สาธารณะ เช่น จากร้านใหบ้ริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ
Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพใช้งานE-mail ผ่าน
Mobile Phone / Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมาคือComputer Note Book  คิดเป็นร้อยละ 
72.00 คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 45.00 PC สาธารณะ เช่น จากร้าน
ให้บริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 40.00 และPalm /Pocket PC /Tablet คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ตามล าดบั 
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ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งานE-mail 
ผ่าน Mobile Phone / Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ Computer Note Book คิดเป็น
ร้อยละ 66.00 คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 48.00 PC สาธารณะ เช่น จาก
ร้านให้บริการ ศูนย์ไอทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.00 และPalm /Pocket PC /Tablet     
คิดเป็นร้อยละ 35.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใดท่ีท่านใชใ้น
การเปิดE-mailจ าแนกตามสายการเรียน 

การเปิด E-mail  

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Internet Explorer 64 64.00 68 68.00 60 60.00 
Mozilla FireFox  40 40.00 53 53.00 47 47.00 
Google Chrome 76 76.00 88 88.00 75 75.00 
Outlook หรือ Outlook 
Express 

31 31.00 50 50.00 37 37.00 

Application   59 59.00 84 84.00 66 66.00 
E-mail on 
Mobile/Tablet/Pocket 
PC/Palm 

52 52.00 56 56.00 63 63.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เปิดE-mailโดยใช้โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ 
โปรแกรม  Internet Explorer คิด เป็น ร้อยละ 64.00 Application คิด เป็น ร้อยละ 59.00 E-mail on 
Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิดเป็นร้อยละ 52.00 โปรแกรม  Mozilla FireFox  คิดเป็นร้อยละ 
40.00  และOutlook หรือ Outlook Express  คิดเป็นร้อยละ 31.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดE-mailโดยใช้
โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมาคือ Application  คิดเป็นร้อยละ 84.00 
โปรแกรมInternet Explorer คิดเป็นร้อยละ 68.00 E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิดเป็น
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ร้อยละ 56.00 โปรแกรม Mozilla FireFox คิดเป็นร้อยละ 53.00  และ Outlook หรือ Outlook Express  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามคณะกลุ่มท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด
E-mailโดยใช้โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ  75.00 รองลงมาคือ Application  คิดเป็น    
ร้อยละ 66.00 E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm  คิดเป็นร้อยละ 63.00  โปรแกรม  Internet 
Explorer คิดเป็นร้อยละ 60.00 โปรแกรม Mozilla FireFox คิดเป็นร้อยละ 47.00  และOutlook หรือ 
Outlook Express คิดเป็นร้อยละ 37.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการไดรั้บ E-mail โดยเฉล่ีย
ก่ีฉบบัต่อวนั  จ  าแนกตามสายการเรียน 

จ านวน 
จดหมายเข้าเฉลีย่ต่อวนั 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั 36 36.00 53 53.00 61 61.00 
4-6 ฉบบั 49 49.00 41 41.00 26 26.00 
7-10 ฉบบั 15 15.00 6 6.00 13 13.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.48 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ไดรั้บ E-mail เฉล่ียต่อวนั 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 3  ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ 7 -10 คิดเป็นร้อยละ 15.00  ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวทิยาศาสตร์สุขภาพไดรั้บ E-mail เฉล่ียต่อ
วนั น้อยกว่า 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 41.00 7-10 ฉบบั     
คิดเป็นร้อยละ 6.00  ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดรั้บ E-mail
เฉล่ียต่อวนั น้อยกว่า 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 26.00  7-10 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 13.00  ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้บริการ Web Mail 
จ าแนกตามสายการเรียน 
 

การใช้บริการ Web Mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สร้าง folder แยกกลุ่ม
จดหมาย 

42 42.00 43 43.00 44 44.00 

ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อให้
ช่วยจดจ า E-mail 

48 48.00 45 45.00 41 41.00 

สามารถปรับแต่งตวัเลือก
ต่างๆ ดว้ยตวัเอง เช่น เลือก
ภาษา หรือก าหนด 
signature  

40 40.00 29 29.00 35 35.00 

ใชบ้ริการคน้หา E-mail 
ฉบบัเดิม ๆ (Mail Search) 

45 45.00 59 59.00 49 49.00 

ใชบ้ริการส่ง Attach File 72 72.00 81 81.00 80 80.00 
ใชบ้ริการตรวจสอบ
ตวัสะกด (Spell check) 

19 19.00 29 29.00 25 25.00 

  หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี   4.49 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เคยใช้บริการ Web Mail โดยใช้บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 72.00 
รองลงมาคือใช้ระบบสมุดรายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ  48.00 ใช้บริการค้นหา        
E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail Search) คิดเป็นร้อยละ 45.00  สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 
42.00 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature  คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 และใชบ้ริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell check) คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่เคยใช้บริการ Web 
Mail โดย ใช้บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือใช้บริการคน้หา E-mail ฉบบั
เดิม ๆ (Mail Search) คิดเป็นร้อยละ 59.00 ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อใหช่้วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 
45.00 สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 43.00 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
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เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature และใช้บริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell check) มีค่าเท่ากัน   
คิดเป็นร้อยละ 29.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่เคยใช้บริการ 
Web Mail โดยใช้บริการส่ง Attach Fileคิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือใช้บริการค้นหา E-mail 
ฉบบัเดิม ๆ (Mail Search) คิดเป็นร้อยละ 49.00 สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย  คิดเป็นร้อยละ 44.00 
ใช้ระบบสมุดรายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 41.00 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ 
ด้วยตวัเอง เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature คิดเป็นร้อยละ 35.00 และใช้บริการตรวจสอบ
ตวัสะกด (Spell check) คิดเป็นร้อยละ  25.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.50 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคท่ี์เลือกใช ้E-mail ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบั
แรกของผูต้อบแบบสอบถำม จ าแนกตามสายการเรียน 
 

วตัถุประสงค์ทีเ่ลอืกใช้ 
E-mail 

 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ล าดบั 
สาย

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ล าดบั 
สาย

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ล าดบั 

เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่ง
อาจารย ์

3.38 3 2.43 6 2.89 4 

เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งเพ่ือน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ 

3.69 2 3.83 2 3.48 3 

เป็นช่องทางรับขอ้มูล
ข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้น
การรับ-ส่งงาน 

3.80 1 4.22 1 3.81 1 

เป็นช่องทางสนทนาแบบ 
Online กบัเพ่ือนไดท้ัว่โลก  
เช่น MSN Gmail Yahoo 
Messenger 

2.81 4 2.74 4 2.58 6 

ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อ
สมคัรบริการต่าง ๆ ใน 
Internet 

2.61 5 2.81 
 
3 

2.35 7 

เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการ
ติดต่อส่ือสาร 

2.27 6 1.74 8 1.95 8 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา 

2.21 7 2.36 7 2.76 5 

ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ 1.61 8 2.69 5 3.74 2 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ วตัถุประสงคท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เลือกใช ้E-mail ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือ
บุคคลอ่ืนๆ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารยเ์ป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กับ
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เพื่อนไดท้ัว่โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messengerและใชย้ืนยนัการมีตวัตนเพื่อสมคัรบริการต่าง ๆ 
ใน Internet เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร   

วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเลือกใช้E-mail
ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน 
รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อ
สมัครบริการต่าง ๆ ใน Internet เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กับเพื่อนได้ทั่วโลก เช่น MSN 
Gmail Yahoo Messenger และใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ 

วตัถุประสงคท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกใชE้-
mailส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่ง
งาน รองลงมาคือใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือบุคคล
อ่ืนๆ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา 
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ตารางที่  4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีท าให้รู้จกั E-mail
จ าแนกตามสายการเรียน 
 

บุคคลทีท่ าให้รู้จกัจดหมาย 
อเิลก็ทรอนกิส์ 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 48 48.00 27 27.00 56 56.00 
เพื่อน 22 22.00 33 33.00 26 26.00 
พี่นอ้ง/ญาติ 12 12.00 17 17.00 4 4.00 
ครู/อาจารย ์ 18 18.00 23 23.00 14 14.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.51 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์รู้จกั E-mail โดยเรียนรู้ด้วยตนเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ เพื่อน    
คิดเป็นร้อยละ 22.00 ครู/อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 18.00 และพี่น้อง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวทิยาศาสตร์สุขภาพรู้จกั E-mail โดย เพื่อน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ เรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27.00 ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 
23.00 และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่รู้จกั E-mail 
โดยเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ครู/อาจารย ์คิด
เป็นร้อยละ 14.00 และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
แนะน า E-mail หลกัท่ีใชง้านจ าแนกตามสายการเรียน 
 

บุคคลทีม่อีทิธิพลในการ
ตดัสินใจใช้ 
 (E-mail) 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 60 60.00 47 47.00 49 49.00 
เพื่อน 28 28.00 32 32.00 40 40.00 
ครู/อาจารย ์ 12 12.00 21 21.00 11 11.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รู้จกั E-mailในการใช้งาน E-mail ส่วนใหญ่ เกิดจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ เพื่อน 28.00 และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
การใช้งาน E-mail ส่วนใหญ่ เกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ เพื่อน 
32.00 และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดบั 

ผู้ท่ี มีอิทธิพลในการแนะน าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการใช้งาน E-mail ส่วนใหญ่ เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 49.00 
รองลงมาคือ เพื่อน 40.00 และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการใชง้าน 
E-mail จ าแนกตามสายการเรียน 

 

ระยะเวลาในการใช้งาน 
E-mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 35 35.00 38 38.00 38 38.00 
1-2 ปี 32 32.00 49 49.00 32 32.00 
3-4 ปี 17 17.00 8 8.00 14 14.00 
5-6 ปี 14 14.00 5 5.00 12 12.00 
มากกวา่ 6 ปี 35 35.00 38 38.00 38 38.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 

จากตารางท่ี  4.53 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีระยะเวลาการใชง้าน E-mail มากกวา่ 6 ปี และต ่ากวา่ 1 ปี มีค่าเท่ากนั มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ  1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00 3 – 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.00  และ5 
-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวทิยาศาสตร์สุขภาพมีระยะเวลาการใชง้าน E-mail 1-
2 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ มากกวา่ 6 ปี และต ่ากวา่ 1 ปี มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อย
ละ 38.00 3 – 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.00  และ5 -6 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระยะเวลาการใช้งาน   
E-mail มากกว่า 6 ปี และต ่ากว่า 1 ปี มีค่าเท่ากนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ  1-2 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32.00 3 – 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.00  และ5 -6 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใชง้าน E-mail วนัใด
มากท่ีสุด  จ าแนกตามสายการเรียน 
 

วนัใช้งาน E-mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 21 21.00 4 4.00 14 14.00 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ 9 9.00 10 10.00 14 14.00 
ทุกวนัเท่าๆกนั 30 30.00 8 8.00 37 37.00 
ไม่แน่นอน 40 40.00 78 78.00 35 35.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี   4.54 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ใช้งาน E-mail ในวนัท่ีไม่แน่นอน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ทุกวนั
เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 30.00 วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 21.00 และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็น
ร้อยละ 9.00  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ใชง้าน E-mail ในวนัท่ี
ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมาคือวนัเสาร์-วนัอาทิตย์ คิดเป็น  ร้อยละ 10.00 ทุกวนั
เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 8.00 และวนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใชง้าน E-mail ในทุกวนั
เท่าๆกนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ วนัจนัทร์-ศุกร์ 
และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์มีค่าเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 14.00  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้งาน E-mail
มากท่ีสุด จ าแนกตามสายการเรียน 

ช่วงเวลาทีใ่ช้งาน E-mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.00-12.00 น. 2 2.00 0 0.00 1 1.00 
12.01-18.00 น. 19 19.00 2 2.00 20 20.00 
18.01-24.00 น. 23 23.00 23 23.00 24 24.00 
24.00-05.59 น. 2 2.00 7 7.00 1 1.00 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

54 54.00 68 68.00 54 54.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.55 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ทันทีท่ีระบบแจ้งเตือนข้อความเข้า คิดเป็นร้อยละ 54.00 
รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.00 12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.00 24.00-05.59 
น. และ 06.00-12.00 น. มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ใชง้าน E-mail ทนัทีท่ี
ระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.00 
24.00-05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.00 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนใหญ่ใช้งาน           
E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.00  06.00-12.00 น. และ24.00-05.59 น. มีค่าเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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ตารางที่ 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยในการเปิดอ่าน 
E-mail จ าแนกตามสายการเรียน 

การเปิดอ่านจดหมาย 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เปิดอ่านทุกวนั 23 23.00 15 15.00 29 29.00 
เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 

18 18.00 11 11.00 7 7.00 

เปิดประมาณสปัดาห์ละ 1 
คร้ัง 

5 5.00 8 8.00 6 6.00 

เปิดนานๆ คร้ัง 5 5.00 3 3.00 4 4.00 
มีแต่ไม่เคยเปิด 6 6.00 3 3.00 9 9.00 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

43 43.00 60 60.00 45 45.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.56 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เปิดอ่าน E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ 
เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 23.00  เปิดอ่าน 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีแต่ไม่เปิด 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และเปิดนาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  5.00 
ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่เปิดอ่าน E-mail ทนัที
ท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 15.00 
เปิดอ่าน 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 11.00 เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  
8.00  และมีแต่ไม่เปิด และเปิดนาน ๆ คร้ัง มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดอ่าน E-mail ทนัทีท่ี
ระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 29.00  มี
แต่ไม่เปิด  คิดเป็นร้อยละ 9.00 เปิดอ่าน 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.00  เปิดประมาณ
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ และเปิดนาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใน 1 วนัท่านใช้ E-mail
บ่อยแค่ไหนจ าแนกตามสายการเรียน 

ความถี่ในการใช้บริการใน 
1 วนั 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 45 45.00 53 53.00 48 48.00 
2-3 คร้ังต่อวนั 51 51.00 42 42.00 49 49.00 
4-5 คร้ังต่อวนั 2 2.00 4 4.00 0 0.00 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั 2 2.00 1 1.00 3 3.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.57 พบว่าใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่ใช้ E-mail 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 51.00.รองลงมาคือ 1 คร้ังหรือน้อย
กว่า คิดเป็นร้อยละ 45.00 20  4-5 คร้ังต่อวนั และ มากกว่า 5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 2.00  มีค่า
เท่ากนั  

ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ใช้E-mail1 
คร้ังหรือน้อยกวา่ คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 42.00  4-5 คร้ังต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 4.00 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1.00  ตามล าดบั  

ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ใช ้  
E-mail 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ 1 คร้ังหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 48.00 
และมากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 3.00  ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ัง
ท่ีท่านใช ้E-mail จ  าแนกตามสายการเรียน 
 

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ต่อคร้ัง
ทีท่่านใช้ E-mail  

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง 39 39.00 29 29.00 30 30.00 
คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง 59 59.00 66 66.00 60 60.00 
1-2 ชัว่โมง 2 2.00 5 5.00 10 10.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.58 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้ E-mail คร่ึงชั่วโมง – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 59.00 
รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 39.00 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 2.00ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ในการใช้  E-mail คร่ึงชั่วโมง – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า คร่ึงชั่วโมง       
คิดเป็นร้อยละ 29.00 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการใช้ E-mail คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาคือ น้อยกว่า คร่ึง
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10.00  ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช ้ 
E-mail บญัชีหลกัแลว้จ าแนกตามสายการเรียน 
  

ความรู้สึกหลงัจากได้ใช้
บัญชีหลกั 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 40 40.00 40 40.00 36 36.00 
พอใจ 48 48.00 31 31.00 52 52.00 
เฉยๆ 12 12.00 29 29.00 12 12.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.59  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มีความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้ E-mail บญัชีหลกัแล้วรู้สึก พอใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
48.00 รองลงมาคือ พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ12.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้สึกหลังจากได้ใช้       
E-mail บญัชีหลกัแล้วรู้สึกพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 
31.00 และ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 29.00  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มีความรู้สึก
หลงัจากไดใ้ช้ E-mail บญัชีหลกัแล้วรู้สึก พอใจ คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ พอใจมากท่ีสุด     
คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 12.00  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่านจะแนะน าให้เพื่อน
หรือคนรู้จกัใช ้E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่ จ  าแนกตามสายการเรียน 

แนะน าเพือ่นหรือคนรู้จกั
ใช้ E-mail 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แนะน าอยา่งแน่นอน 53 53.00 54 54.00 61 61.00 
อาจแนะน า 39 39.00 44 44.00 35 35.00 
ไม่แน่ใจ 8 8.00 2 2.00 2 2.00 
อาจไม่แนะน า 0 0.00 0 0.00 2 2.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.60 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนใหญ่จะแนะน า ให้คนรู้จกัใช้ E-mail  ท่ี
เป็นบญัชีหลกัของท่าน แนะน าอยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ อาจแนะน า คิดเป็น
ร้อยละ 39.00 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนใหญ่จะแนะน า ให้คนรู้จกั
ใช้ E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่าน แนะน าอย่างแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ อาจ
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 44.00 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะแนะน า ให้
คนรู้จกัใช้ E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่าน แนะน าอย่างแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ 
อาจแนะน า คิดเป็นร้อยละ 2.00 ไม่แน่ใจ และอาจไม่แนะน า มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.61 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่านเลือกใช้ E-mail
ส าหรับบญัชีหลกั มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสายการเรียน 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกใช้ 

สายการเรียน 

สาย
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

ล าดบั 
สาย

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ล าดบั 
สาย

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ล าดบั 

การสมคัรใชง้านง่าย 4.23 1 4.37 1 4.53 1 
ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-
mail หาเราใชบ้ญัชีน้ี 

4.02 
6 

4.07 6 3.82 8 

มีพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมาก 3.98 7 4.08 5 4.37 4 
ไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัส
มารบกวน 

3.16 10 3.01 10 3.31 10 

การใชง้านง่าย 4.15 4 4.13 4 4.44 3 
มีความรวดเร็ว 4.14 5 4.03 8 4.18 5 
เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้
ใช ้

4.22 3 4.17 3 4.13 6 

ความผิดพลาดนอ้ยในการ
รับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ 
รับไม่ได ้เป็นตน้ 

3.58 8 3.74 9 4.09 7 

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆ
ได ้

3.26 9 4.05 7 3.63 9 

ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ 4.37 2 4.25 2 4.52 2 
ค่าเฉลีย่รวม 3.91  3.99  4.10  

 
จากตารางท่ี  4.61 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี ศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.91)  โดยเหตุผลท่ีอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ
(ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ การสมคัรใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.23) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าใหใ้ช้ (ค่าเฉล่ีย 
4.22) การใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.14) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเรา
ใช้บญัชีน้ี(ค่าเฉล่ีย 4.02) มีพื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ความผิดพลาดน้อยในการรับ/ส่ง เช่น 
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ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้และ(ค่าเฉล่ีย 3.26) ไม่มี
อีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน (ค่าเฉล่ีย 3.16) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ี
เลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) โดยเหตุผลท่ีอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่การสมคัรใช้งานง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ ช่ือบญัชี ไม่มีวนั
หมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.25) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช ้(ค่าเฉล่ีย  4.17) การใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.13) มี
พื้นท่ีเก็บข้อมูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บัญชีน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.05) มีความรวดเร็ว(ค่าเฉล่ีย 4.03) ความผดิพลาดนอ้ยในการ
รับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน 
(ค่าเฉล่ีย 3.01) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหค้วามส าคญัต่อเหตุผล
ท่ีเลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย4.10) โดยเหตุผลท่ีอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่การสมคัรใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ ช่ือบญัชี ไม่มีวนั
หมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.52) การใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.44) มีพื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) มีความ
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.18) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ความผิดพลาดน้อยในการรับ/ส่ง 
เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได้ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.09) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บัญชีน้ี 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.63) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
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4.5 ส่วนที่ 5  พฤติกรรมการใช้E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จ าแนก
ตามช้ันปี 
 

ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามE-mailทั้ งหมดก่ีบญัชี 
จ าแนกตามชั้นปี 
 

บัญชี E-mail  
(E-mail) 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 บญัชี 1 1.79 8 11.94 5 5.88 14 15.22 
2 บญัชี 19 33.93 29 43.28 29 34.12 32 34.78 
3 บญัชี 23 41.07 16 23.88 38 44.71 27 29.35 
มากกวา่ 3 บญัชี 13 23.21 14 20.90 13 15.29 19 20.65 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

     
จากตารางท่ี  4.62 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี1 มีบญัชี E-mail 3 

บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.07 รองลงมาคือ 2 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 33.39 มากกว่า 3 บญัชี       
คิดเป็นร้อยละ 23.21 และ1 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 มีบญัชี E-mail 2 บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 43.28 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 23.88 มากกวา่ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ 1 
บญัชี คิดเป็นร้อยละ 11.94 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 มีบญัชี E-mail 2 บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.71 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 34.12 มากกวา่ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 15.29 และ 1 
บญัชี คิดเป็นร้อยละ 5.88 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีบญัชี E-mail 2 บญัชี มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 29.35 มากกว่า 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 20.65 
และ 1 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 15.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่ือบัญชีของ E-mail 
จ าแนกตามชั้นปี 
 

บัญชี (Account) ของ
E-mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Gmail 35 62.50 46 68.66 62 72.94 56 60.87 
Hotmail 32 57.14 41 61.19 63 74.12 62 67.39 
Thaimail 18 32.14 10 14.93 18 21.18 32 34.78 
Yahoo 30 53.57 27 40.30 23 27.06 38 41.30 
Chiyomail  5 8.93 1 1.49 4 4.71 10 10.87 
CMU mail  46 82.14 59 88.06 75 88.24 69 75.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.63 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 มีช่ือ
บญัชี E-mail ของ CMU mail คิดเป็นร้อยละ 82.14 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 62.50 Hotmail  
คิดเป็นร้อยละ 57.14 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 53.57 Thaimail คิดเป็นร้อยละ 32.14 และChiyomail คิด
เป็นร้อยละ 8.93 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 มีช่ือบญัชี E-mail ของ CMU 
mail คิดเป็นร้อยละ 88.06 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 68.66 Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 61.19 
Yahoo คิดเป็นร้อยละ 40.30  Thaimail คิดเป็นร้อยละ  14.93 และChiyomail คิดเป็นร้อยละ 1.49 
ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 มีช่ือบญัชี E-mail ของ CMU 
mail คิดเป็นร้อยละ 88.24 รองลงมาคือ Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 74.12 Gmail คิดเป็นร้อยละ 72.94 
Yahoo คิดเป็นร้อยละ 27.06 Thaimail คิดเป็นร้อยละ  21.18 และChiyomail คิดเป็นร้อยละ 4.71 
ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีช่ือบญัชี E-mail ของ 
CMU mail คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ Hotmail  คิดเป็นร้อยละ 67.39  Gmail คิดเป็นร้อยละ 
60.87 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 41.30 Thaimail คิดเป็นร้อยละ  34.78 และChiyomail คิดเป็นร้อยละ 
10.87 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบญัชี E-mail หลกัท่ีใชง้าน 
จ าแนกตามชั้นปี 
 

บัญชีอเิลก็ทรอนิกส์
หลกัทีใ่ช้งาน 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Gmail 18 32.14 25 37.31 30 35.29 34 36.96 
Hotmail 17 30.36 27 40.30 46 54.12 38 41.30 
Thaimail 1 1.79 1 1.49 1 1.18 2 2.17 
Yahoo 15 26.79 14 20.90 8 9.41 18 19.57 

Chiyomail 2 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ใชง้าน Gmail เป็น

บญัชีหลกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.14 รองลงมาคือ Hotmail คิดเป็นร้อยละ 30.36 Yahoo คิดเป็น
ร้อยละ 26.79 Chiyomail คิดเป็นร้อยละ 3.57 และ Thaimail คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 ใช้งาน Hotmail เป็นบญัชีหลกั มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.30 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 37.31 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ
Thaimail คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่ใช้งาน Hotmail เป็นบญัชีหลกั  
คิดเป็นร้อยละ 54.12 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 35.29  Yahoo คิดเป็นร้อยละ 9.41 และ
Thaimail คิดเป็นร้อยละ 1.18  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ใชง้าน Hotmail เป็นบญัชีหลกั มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 36.96 Yahoo คิดเป็นร้อยละ 19.57 และ
Thaimail คิดเป็นร้อยละ 2.17 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด     
E-mail จ าแนกตามชั้นปี 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
เปิด 

(E-mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
(Personal Computer)
  

23 41.07 44 65.67 30 35.29 37 40.22 

PC สาธารณะ เช่น 
จากร้านใหบ้ริการ 
ศูนยไ์อทีของ
สถาบนัการศึกษา 

28 50.00 26 38.81 30 35.29 31 33.70 

Computer Note Book
  

31 55.36 39 58.21 58 68.24 71 77.17 

Mobile Phone / Smart 
Phone 

35 62.50 48 71.64 60 70.59 75 81.52 

Palm /Pocket PC 
/Tablet  

14 25.00 28 41.79 18 21.18 23 25.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.65 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ใชง้าน
E-mail ผ่าน Mobile Phone/ Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ Computer Note Book   
คิดเป็นร้อยละ 55.36  PC สาธารณะ เช่น จากร้านให้บริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 41.07 และ Palm /Pocket PC 
/Tablet คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 2 ใช้งานE-mail ผ่าน Mobile 
Phone/ Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 71.64 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer)   
คิดเป็นร้อยละ 65.67 Computer Note Book คิดเป็นร้อยละ 58.21  Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็น
ร้อยละ 41.79 PC สาธารณะ เช่น จากร้านให้บริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
38.81  ตามล าดบั 
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ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 3 ใช้งาน E-mail ผ่าน Mobile 
Phone/ Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 70.59 รองลงมาคือ Computer Note Book คิดเป็นร้อยละ 68.24  
PC สาธารณะ เช่น จากร้านให้บริการ ศูนย์ไอทีของสถาบันการศึกษา และ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
(Personal Computer) มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 35.29 และ Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็นร้อยละ 
21.18 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 4 ข้ึนไป ใช้งาน E-mail ผ่าน 
Mobile Phone/ Smart Phone คิดเป็นร้อยละ 981.52 รองลงมาคือ Computer Note Book คิดเป็นร้อยละ 
77.17 คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer) คิดเป็นร้อยละ 40.227 PC สาธารณะ เช่น จากร้าน
ให้บริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.70 และ Palm /Pocket PC /Tablet คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมใดท่ีท่านใชใ้น
การเปิด E-mail จ  าแนกตามชั้นปี 

การเปิดE-mail  
(E-mail) 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Internet Explorer 36 64.29 47 70.15 55 64.71 54 58.70 
Mozilla FireFox  21 37.50 29 43.28 47 55.29 43 46.74 
Google Chrome 46 82.14 54 80.60 66 77.65 73 79.35 
Outlook หรือ 
Outlook Express 

33 58.93 24 35.82 33 38.82 28 30.43 

Application   37 66.07 47 70.15 57 67.06 68 73.91 
E-mail on 
Mobile/Tablet/Poc
ket PC/Palm 

30 53.57 36 53.73 51 60.00 54 58.70 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

  

จากตารางท่ี 4.66 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1  เปิด       
E-mailโดยใช้โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ 82.14 รองลงมาคือ Application คิดเป็นร้อย
ละ 66.07 Internet Explorer คิดเป็นร้อยละ 64.29 Outlook หรือ Outlook Express  คิดเป็นร้อยละ 
58.93 E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิดเป็นร้อยละ 53.57 และ Mozilla FireFox  คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2   เปิดE-mailโดยใช้โปรแกรม 
Google Chrome  คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ Application  และ Internet Explorer มีค่าเท่ากัน 
คิ ด เป็ น ร้อ ยล ะ  70.15 E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  53.73 Mozilla 
FireFox คิดเป็นร้อยละ 43.28  และ Outlook หรือ Outlook Express  คิดเป็น    ร้อยละ 35.82 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 เปิดE-mailโดยใช้โปรแกรม 
Google Chrome คิดเป็นร้อยละ  77.65  รองลงมาคือ Application  คิดเป็นร้อยละ  67.06  Internet 
Explorer คิด เป็น ร้อยละ  64.71  E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm  คิด เป็น ร้อยละ 60.00  
Mozilla FireFox คิดเป็นร้อยละ  55.29  และOutlook หรือ Outlook Express คิดเป็นร้อยละ  38.82 
ตามล าดบั 
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ส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 4  ข้ึนไป เปิด E-mailโดยใช้
โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ 79.35 รองลงมาคือ Application  คิดเป็นร้อยละ 73.91 
Internet Explorer แล ะ  E-mail on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm คิ ด เป็ น ร้อ ยล ะ  58.70 Mozilla 
FireFox คิดเป็นร้อยละ 46.74 และ Outlook หรือ Outlook Express  คิดเป็นร้อยละ 30.43 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการไดรั้บ E-mail โดยเฉล่ีย
ก่ีฉบบัต่อวนัจ าแนกตามชั้นปี 

จดหมายเข้าเฉลีย่ต่อ
วนั 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั 31 55.36 33 49.25 42 49.41 44 47.83 
4-6 ฉบบั 24 42.86 25 37.31 33 38.82 34 36.96 
7-10 ฉบบั 1 1.79 9 13.43 10 11.76 14 15.22 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.67 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1ได้รับ      

E-mail เฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 55.36 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 42.86 
และ 7 -10 คิดเป็นร้อยละ 1.79  ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 ได้รับ E-mail เฉล่ียต่อวนั น้อย
กว่า 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 37.31 7-10 ฉบบั คิดเป็น   
ร้อยละ 13.43  ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ได้รับ E-mail เฉล่ียต่อวนั น้อย
กว่า 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 49.41 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 38.82 7-10 ฉบบั คิดเป็น    
ร้อยละ 11.76  ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4  ข้ึนไป ได้รับ E-mail เฉล่ียต่อวนั   
นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 47.83 รองลงมาคือ 4 -6 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 36.96 7-10 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 15.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้บริการ Web Mail 
จ าแนกตามชั้นปี 

การใช้บริการ  
Web Mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สร้าง folder แยกกลุ่ม
จดหมาย 

25 44.64 33 49.25 38 44.71 33 35.87 

ใชร้ะบบสมดุรายช่ือ
เพ่ือใหช่้วยจดจ า E-
mail 

29 51.79 34 50.75 36 42.35 35 38.04 

สามารถปรับแต่ง
ตวัเลือกต่างๆ ดว้ย
ตวัเอง เช่น เลือกภาษา 
หรือก าหนด signature  

21 37.50 20 29.85 35 41.18 28 30.43 

ใชบ้ริการคน้หา E-
mail ฉบบัเดิม ๆ 
(Mail Search) 

24 42.86 36 53.73 41 48.24 52 56.52 

ใชบ้ริการส่ง Attach 
File 

48 85.71 57 85.07 65 76.47 63 68.48 

ใชบ้ริการตรวจสอบ
ตวัสะกด (Spell 
check) 

11 19.64 20 29.85 11 12.94 31 33.70 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 
  หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี  4.68 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1  ส่วนใหญ่เคยใช้
บริการ Web Mail โดยใชบ้ริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาคือใชร้ะบบสมุดรายช่ือ
เพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 51.79 สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 44.64 ใช้
บริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail Search) คิดเป็นร้อยละ 42.86 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ 
ด้วยตวัเอง เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature  คิดเป็นร้อยละ 37.50 และใช้บริการตรวจสอบ
ตวัสะกด (Spell check) คิดเป็นร้อยละ 19.64 ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2  ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ Web Mail โดย ใช้
บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 85.07 รองลงมาคือ ใช้บริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail 
Search) คิดเป็นร้อยละ 53.73 ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 50.75 สร้าง 
folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 49.25 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง เช่น เลือก
ภาษา หรือก าหนด signature  คิดเป็นร้อยละ 29.85 และใช้บริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell check) 
คิดเป็นร้อยละ 29.85 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3  ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ Web Mail โดยใช้
บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 76.47 รองลงมาคือใช้บริการค้นหา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail 
Search) คิดเป็นร้อยละ 48.24 สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 44.71 ใช้ระบบสมุด
รายช่ือเพื่อให้ช่วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 42.35 สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง เช่น 
เลือกภาษา หรือก าหนด signature  คิดเป็นร้อยละ 41.18 และใช้บริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell 
check) คิดเป็นร้อยละ 12.94 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4  ข้ึนไปส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ Web Mail 
โดยใช้บริการส่ง Attach File คิดเป็นร้อยละ 68.48 รองลงมาคือ ใช้บริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ 
(Mail Search) คิดเป็นร้อยละ 56.52 ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อใหช่้วยจดจ า E-mail คิดเป็นร้อยละ 38.04 
สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 35.87 ใช้บริการตรวจสอบตัวสะกด (Spell check)      
คิดเป็นร้อยละ 33.70 และสามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ด้วยตวัเอง เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด 
signature  คิดเป็นร้อยละ 30.43 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.69 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคท่ี์เลือกใชE้-mail  ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบั
แรกของผูต้อบแบบสอบถำม จ าแนกตามชั้นปี 
 

วตัถุประสงค์ทีเ่ลอืกใช้E-mail  
(E-mail) 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ล าดบั ปี 2 ล าดบั ปี 3 ล าดบั ปี 4 ขึน้ไป ล าดบั 

เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์

3.17 3 2.49 6 3.15 3 2.93 3 

เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งเพ่ือน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ 

3.94 1 3.67 2 3.43 2 3.70 2 

เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน 

3.81 2 4.29 1 3.68 1 4.01 1 

เป็นช่องทางสนทนาแบบ 
Online กบัเพ่ือนไดท้ัว่โลก  
เช่น MSN Gmail Yahoo 
Messenger 

2.62 4 2.70 3 2.75 5 2.73 4 

ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อสมคัร
บริการต่าง ๆ ใน Internet 

2.47 6 2.45 5 2.75 6 2.63 5 

เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการ
ติดต่อส่ือสาร 

1.89 8 2.11 8 2.08 8 1.76 8 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา 

2.57 5 2.26 7 2.50 7 2.38 7 

ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ 2.28 7 2.61 4 3.07 4 2.39 6 

 
จากตารางท่ี 4.69 พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 

เลือกใช ้E-mail  ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ รองลงมาคือ เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน เป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย ์เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนไดท้ัว่โลก 
เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา 

วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 เลือกใช้ E-mailส ำหรับ
บัญชีหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารทั่วไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน 
รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ เป็นช่องทางสนทนา
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แบบ Online กบัเพื่อนไดท้ัว่โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger ใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์

วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 เลือกใช้ E-mail ส ำหรับ
บัญชีหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารทั่วไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน 
รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนได้
ทัว่โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อสมคัรบริการต่าง ๆ ใน Internet 

วตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป เลือกใช้ E-mail
ส ำหรับบญัชีหลกั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน 
รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนไดท้ัว่โลก เช่น MSN Gmail 
Yahoo Messenger ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อสมคัรบริการต่าง ๆ ใน Internet 
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ตารางที่  4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีท าให้รู้จกั  E-mail
จ าแนกตามชั้น 
 

บุคคลทีท่ าให้รู้จกั
จดหมาย 

อเิลก็ทรอนกิส์ 

นกัศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 17 30.36 31 46.27 42 49.41 41 44.57 
เพื่อน 21 37.50 13 19.40 22 25.88 25 27.17 
พี่นอ้ง/ญาติ 3 5.36 11 16.42 14 16.47 5 5.43 
ครู/อาจารย ์ 15 26.79 12 17.91 7 8.24 21 22.83 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.70 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 รู้จกั E-mail โดย
เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ เรียนรู้ดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 30.36 ครู/อาจารย์
 คิดเป็นร้อยละ 26.79 และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 5.36 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 รู้จกั E-mail โดย เรียนรู้ดว้ยตวัเองมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.27 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ครู/อาจารยคิ์ดเป็นร้อยละ 17.91 
และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 16.42 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่รู้จกั E-mail โดยเรียนรู้ด้วย
ตวัเอง  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.41 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 25.88 พี่น้อง/ญาติ คิดเป็น
ร้อยละ 16.47 และครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 8.24 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ส่วนใหญ่รู้จกั E-mail โดย เรียนรู้
ดว้ยตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.57 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 27.17 ครู/อาจารย ์คิดเป็น
ร้อยละ 22.83 และพี่นอ้ง/ญาติ คิดเป็นร้อยละ  5.43 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
แนะน า E-mail หลกัท่ีใชง้านจ าแนกตามชั้น 
 

บุคคลทีม่อีทิธิพลใน
การตดัสินใจใช้ 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 19 33.93 35 52.24 38 44.71 64 69.57 
เพื่อน 22 39.29 23 34.33 40 47.06 15 16.30 
ครู/อาจารย ์ 15 26.79 9 13.43 7 8.24 13 14.13 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.71 พบวา่ผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่

ชั้นปีท่ี 1 ในการใชง้าน E-mail เกิดจากเพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.29รองลงมาคือ เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 33.93 และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 26.79 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ในการใชง้าน
E-mail ส่วนใหญ่ เกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.24 รองลงมาคือ เพื่อน 34.33 และ
ครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 13.43 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 ในการใชง้าน
E-mail เกิดจากเพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ เรียนรู้ด้วยตวัเอง 44.71 และครู/     
อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 8.24 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ในการ
ใชง้าน E-mail ส่วนใหญ่ เกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.57รองลงมาคือ เพื่อน 16.30 
และครู/อาจาย ์คิดเป็นร้อยละ 14.13 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการใชง้าน    
E-mail จ าแนกตามชั้นปี 

ระยะเวลาในการใช้
งานE-mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2 3.57 0 0.00 3 3.53 1 1.09 
1-2 ปี 17 30.36 26 38.81 26 30.59 42 45.65 
3-4 ปี 29 51.79 21 31.34 32 37.65 31 33.70 
5-6 ปี 6 10.71 13 19.40 10 11.76 10 10.87 
มากกวา่ 6 ปี 2 3.57 7 10.45 14 16.47 8 8.70 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 มีระยะเวลาการใช้
งาน E-mail 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ  51.79 รองลงมาคือ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.36 5-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 
10.71 ต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.57 และมากกวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ  3.57 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 2 มีระยะเวลาการใช้งาน E-mail  1-2 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 38.81 รองลงมาคือ 3-4 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.34 5-6 ปี  คิดเป็นร้อยละ 19.40 และ
มากกวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 3 มีระยะเวลาการใช้งาน E-mail 3-4 ปี       
คิดเป็นร้อยละ 37.65 รองลงมาคือ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.59 มากกวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.47 5-6 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 11.76  และต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.53 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีระยะเวลาการใช้งาน E-mail 1-2 
ปี คิดเป็นร้อยละ 45.65 รองลงมาคือ 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 5-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.87 มากกว่า     
6 ปี คิดเป็นร้อยละ  8.70 และ ต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีใชง้าน E-mail วนัใด
มากท่ีสุด  จ าแนกตามชั้นปี 
 

วนัใช้งานE-mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 6 10.71 9 13.43 10 11.76 14 15.22 
วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์ 5 8.93 4 5.97 17 20.00 7 7.61 
ทุกวนัเท่าๆกนั 14 25.00 16 23.88 22 25.88 23 25.00 
ไม่แน่นอน 31 55.36 38 56.72 36 42.35 48 52.17 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่ใช้งาน  

E-mail ในวนัท่ีไม่แน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 55.36 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 25.00 
วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 10.71 และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 8.93 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี  2ส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ในวนัท่ีไม่
แน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 56.72 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกนั คิดเป็น     ร้อยละ 23.88 วนัจนัทร์-ศุกร์ คิด
เป็นร้อยละ 13.43 และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ใช้งาน E-mail ในวนัท่ีไม่แน่นอน มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.35 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 25.88 วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็น
ร้อยละ 20.00  และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 11.76  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป  ส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ในวนัท่ี
ไม่แน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ ทุกวนัเท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 25.00 วนัจนัทร์-ศุกร์ คิด
เป็นร้อยละ 15.22  และวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 7.61  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้งาน E-mail
มากท่ีสุด จ าแนกตามชั้นปี 

ช่วงเวลาทีใ่ช้งานE-
mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.00-12.00 น. 0 0.00 2 2.99 1 1.18 0 0.00 
12.01-18.00 น. 7 12.50 15 22.39 13 15.29 6 6.52 
18.01-24.00 น. 16 28.57 16 23.88 18 21.18 20 21.74 
24.00-05.59 น. 0 0.00 1 1.49 2 2.35 7 7.61 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

33 58.93 33 49.25 51 60.00 59 64.13 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.74 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่ใช้งาน  

E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ58.93 รองลงมาคือ18.01-24.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 และ 12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ส่วนใหญ่ใชง้าน E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้
เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 49.2518.01-24.00 น.คิดเป็นร้อยละ 23.88 รองลงมาคือ 12.01-18.00 
น. คิดเป็นร้อยละ 22.39 6.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.99 และ 24.00-05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 1.49 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่ใชง้าน E-mail ทนัทีท่ีระบบแจง้
เตือนขอ้ความเขา้คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.18 12.01-18.00 
น. คิดเป็นร้อยละ 15.29 24.00-05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 2.35 และ 6.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.18 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ทนัทีท่ี
ระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 64.13 รองลงมาคือ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.74  
24.00-05.59 น. คิดเป็นร้อยละ 7.61 และ12.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ6.52 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยในการเปิดอ่าน
E-mail จ าแนกตามชั้นปี 

การเปิดอ่านจดหมาย 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เปิดอ่านทุกวนั 5 8.93 29 43.28 18 21.18 15 16.30 
เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 

10 17.86 6 8.96 6 7.06 14 15.22 

เปิดประมาณสปัดาห์
ละ 1 คร้ัง 

2 3.57 2 2.99 2 2.35 13 14.13 

เปิดนานๆ คร้ัง 4 7.14 4 5.97 3 3.53 1 1.09 
มีแต่ไม่เคยเปิด 6 10.71 3 4.48 7 8.24 2 2.17 
ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

29 51.79 23 34.33 49 57.65 47 51.09 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.75 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 เปิดอ่าน E-mail

ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 51.79 รองลงมาคือ เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์   
คิดเป็นร้อยละ 17.86 มีแต่ไม่เคยเปิด คิดเป็นร้อยละ 10.71 เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 8.93 เปิด
นานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.14 และเปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 เปิดอ่าน E-mail เปิดอ่านทุกวนั มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 43.28 รองลงมาคือ ทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 34.33 เปิดอ่าน 2 - 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 8.96 เปิดนานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.97 มีแต่ไม่เคยเปิด คิดเป็นร้อยละ 
4.48  และเปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่เปิดอ่าน E-mail ทนัทีท่ีระบบ
แจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 57.65 รองลงมาคือ เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 21.18 มีแต่ไม่
เคยเปิด คิดเป็นร้อยละ 8.24 เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.06 เปิดนานๆ คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 3.53 และเปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปส่วนใหญ่เปิดอ่าน E-mail ทนัทีท่ี
ระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ คิดเป็นร้อยละ 51.09 เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 16.30 เปิดอ่าน 2 - 3 
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คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 15.22 เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.13 มีแต่ไม่เคย
เปิด คิดเป็นร้อยละ 2.17 เปิดนานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใน 1 วนัท่านใช้ E-mail
บ่อยแค่ไหนจ าแนกตามชั้นปี 

ความถี่ในการใช้บริการ 
ใน 1 วนั 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อ
วนั 

36 64.29 31 46.27 36 42.35 43 46.74 

2-3 คร้ังต่อวนั 19 33.93 32 47.76 46 54.12 45 48.91 
4-5 คร้ังต่อวนั 1 1.79 1 1.49 3 3.53 1 1.09 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั 0 0.00 3 4.48 0 0.00 3 3.26 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.76 พบวา่ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่
ใช ้E-mail1 คร้ังหรือน้อยกวา่ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ 2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
33.93 และ 4-5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1.79  ตามล าดบั  

ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ใช ้E-mail  2-3 คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 47.76 รองลงมาคือ 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 46.27   มากกวา่ 5 คร้ังต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 4.48  และ4-5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดบั 

ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่ใช้ E-mail 2-3 คร้ังต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 54.12 รองลงมาคือ 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 42.35  และ4-5 คร้ังต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 3.53  มีค่าเท่ากนั  

ใน 1 วนัผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ส่วนใหญ่ใช้ E-mail 2-3 
คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 48.91 รองลงมาคือ 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 46.74 มากกวา่ 
5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 3.26  และ4-5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ัง
ท่ีท่านใชE้-mail จ  าแนกตามชั้นปี 
 

ระยะเวลาโดยเฉลีย่
ต่อคร้ังทีท่่านใช้E-

mail  

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง 12 21.43 28 41.79 25 29.41 33 35.87 
คร่ึงชัว่โมง – 1 
ชัว่โมง 44 78.57 35 52.24 57 67.06 49 53.26 
1-2 ชัว่โมง 0 0.00 4 5.97 3 3.53 10 10.87 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.77 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 มีระยะเวลา

โดยเฉล่ียในการใช้ E-mail คร่ึงชั่วโมง – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ น้อยกว่า คร่ึง
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 21.43  

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 2 มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช ้         
E-mail คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 52.24 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 
41.79 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 3 มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช ้         
E-mail คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 67.06 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 
29.41 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 3.53 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การใช ้E-mail คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 53.26  รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง คิดเป็น
ร้อยละ 35.87 และ1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10.87  ตามล าดบั 

 
 
 
 

 



 

92 

ตารางที่  4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช ้  
E-mail บญัชีหลกัแลว้จ าแนกตามสายการเรียน 
 

ความรู้สึกหลงัจากได้
ใช้บัญชีหลกั 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 13 23.21 26 38.81 41 48.24 36 39.13 
พอใจ 29 51.79 31 46.27 32 37.65 39 42.39 
เฉยๆ 14 25.00 10 14.93 12 14.12 17 18.48 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.78 พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 1 มี

ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้ E-mail บญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 51.79. รองลงมาคือ เฉยๆ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.21 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 มีความรู้สึกหลงัจากได้ใช้ E-mail บญัชี
หลกัแลว้รู้สึกพอใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.27 รองลงมาคือ พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.81 
และ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 14.93  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 มีความรู้สึกหลงัจากได้ใช้ E-mail บญัชี
หลักแล้วรู้สึก พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.24 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 37.65 และ 
เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 14.12  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้E-mail 
บญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจ คิดเป็นร้อยละ 42.39 รองลงมาคือ พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.13 และ 
เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 18.48  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่านจะแนะน าให้เพื่อน
หรือคนรู้จกัใช ้E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่ จ  าแนกตามชั้นปี 

แนะน าเพือ่นหรือคน
รู้จกัใช้ E-mail 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แนะน าอยา่งแน่นอน 29 51.79 40 59.70 47 55.29 52 56.52 
อาจแนะน า 25 44.64 23 34.33 34 40.00 36 39.13 
ไม่แน่ใจ 2 3.57 4 5.97 2 2.35 4 4.35 
อาจไม่แนะน า 0 0.00 0 0.00 2 2.35 0 0.00 

รวม 56 100.00 67 100.00 85 100.00 92 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.79 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่จะ
แนะน า ให้คนรู้จกัใช้ E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่าน แนะน าอย่างแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 51.79 
รองลงมาคือ อาจแนะน า คิดเป็นร้อยละ 44.64 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ส่วนใหญ่จะแนะน า ให้คนรู้จกัใช้ E-mail  
ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่าน แนะน าอยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมาคือ อาจแนะน า คิดเป็น
ร้อยละ  34.33 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 จะแนะน า ให้คนรู้จกัใช้ E-mail ท่ีเป็น
บญัชีหลกัของท่าน ส่วนใหญ่แนะน าอยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 55.29 รองลงมาคือ อาจแนะน า คิด
เป็นร้อยละ 40.00 ไม่แน่ใจ และอาจไม่แนะน า มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ส่วนใหญ่จะแนะน า ให้คนรู้จกัใช้
E-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่าน แนะน าอยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือ อาจแนะน า 
คิดเป็นร้อยละ 39.13 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.80 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่านเลือกใช้ E-mail
ส าหรับบญัชีหลกั มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกใช้ 
นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ล าดบั ปี 2 ล าดบั ปี 3 ล าดบั 
ปี 4 ขึน้
ไป 

ล าดบั 

การสมคัรใชง้านง่าย 4.61 1 4.42 2 4.35 3 4.23 4 
ผูรั้บ E-mail หรือส่ง 
E-mail หาเราใชบ้ญัชี
น้ี 

3.61 9 3.99 7 3.93 8 4.22 5 

มีพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมาก 4.07 5 4.21 4 4.22 4 4.07 6 
ไม่มีอีเมลขยะ หรือ
ไวรัสมารบกวน 

2.98 10 3.49 10 3.04 10 3.14 10 

การใชง้านง่าย 4.14 4 4.34 3 4.46 1 4.02 7 
มีความรวดเร็ว 3.73 6 4.12 5 4.12 6 4.35 1 
เพื่อน/คนรู้จกั แนะน า
ใหใ้ช ้

4.16 3 4.01 6 4.18 5 4.29 3 

ความผิดพลาดนอ้ยใน
การรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่
ไป หรือ รับไม่ได ้เป็น
ตน้ 

3.70 7 3.90 8 3.99 7 3.63 8 

เช่ือมโยงกบัเครือข่าย
อ่ืนๆได ้

3.68 9 3.76 9 3.56 9 3.62 9 

ช่ือบญัชี ไม่มีวนั
หมดอาย ุ

4.39 2 4.48 1 4.38 2 4.30 2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.91  4.07  4.02  3.99  

 
จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ให้ความส าคญัต่อ

เหตุผลท่ีเลือกใช ้E-mail ส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยเหตุผลท่ีอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่การสมคัรใชง้านง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.61) รองลงมาคือ ช่ือบญัชี ไม่มี
วนัหมดอาย ุ(ค่าเฉล่ีย 4.39) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช(้ค่าเฉล่ีย 4.16)การใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) มี
พื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีความรวดเร็ว(ค่าเฉล่ีย 3.73) ความผิดพลาดน้อยในการรับ/ส่ง 
เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.70) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.68) ผูรั้บ 



 

95 

E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บัญชีน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.61) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน 
(ค่าเฉล่ีย 2.98) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช้ E-mail
ส าหรับบัญชีหลัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07)  โดยเหตุผลท่ีอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือการสมคัรใช้งานง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.42 ) การใช้งานง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีพื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีความรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.12)  เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.01)ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใชบ้ญัชี
น้ี  (ค่าเฉล่ีย 3.99 ) ความผิดพลาดน้อยในการรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.90) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.76) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน (ค่าเฉล่ีย 
3.49) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 ให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช ้E-mail
ส าหรับบัญชีหลัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยเหตุผลท่ีอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียได้แก่ การใช้งานง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือช่ือบัญชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) การสมคัรใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.35) มีพื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก(ค่าเฉล่ีย 4.22) เพื่อน/คนรู้จกั 
แนะน าให้ใช ้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.12) ความผิดพลาดนอ้ยในการรับ/ส่ง เช่น ส่ง
ไม่ไป หรือ รับไม่ได้ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.99) ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บญัชีน้ี (ค่าเฉล่ีย 
3.93) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.56) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน (ค่าเฉล่ีย 
3.04) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อเหตุผลท่ีเลือกใช้
E-mailส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 3.99) โดยเหตุผลท่ีอยูใ่นระดบัมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือช่ือบัญชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ
(ค่าเฉล่ีย 4.30) เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าให้ใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) การสมคัรใช้งานง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.23) ผูรั้บ 
E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใช้บญัชีน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีพื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) การใช้
งานง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.02) ความผิดพลาดน้อยในการรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ รับไม่ได้ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้(ค่าเฉล่ีย 3.62) และไม่มีอีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยข้อมูลท่ีได้ น ามา 
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถ 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 
อาย ุ20 - 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.33 ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 29.67  

 

 ส่วนที ่ 2 พฤติกรรมการใช้E-mailของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่   

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีบญัชีE-mail2 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 36.33 โดยมีบญัชี 
CMU mail คิดเป็นร้อยละ 83.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 66.33 ส่วนบัญชีหลักท่ีใช้คือ 
Hotmail คิดเป็นร้อยละ 43.00 เปิดการใชง้านจากอุปกรณ์ Mobile Phone/ Smart Phone  คิดเป็นร้อยละ 
72.67 เปิด E-mailโดยใช้โปรแกรม Google Chrome คิดเป็นร้อยละ 79.67 ได้รับ E-mail เฉล่ียต่อวนั 
น้อยกว่า 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.0  ใช้บริการWeb Mail เพื่อ Attach File คิดเป็นร้อยละ 77.67 
วตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช้ E-mailส ำหรับบญัชีหลกั 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ  เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือ
บุคคลอ่ืนๆ  รู้จกั E-mailโดยเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.67 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการแนะน าให้ใช้
งาน E-mailหลกั คือ จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.00 ใชง้าน E-mail3 – 4 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.67 ใช้งาน E-mailในวนัท่ีไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และเปิดทันทีท่ีระบบแจง้เตือน
ขอ้ความเข้า คิดเป็นร้อยละ 58.67 โดยใน 1 วนัใช้ E-mail1 คร้ังหรือน้อยกว่าต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
48.67 โดยเฉล่ีย ใชค้ร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 61.67 ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้ E-mailบญัชี
หลกัแลว้รู้สึก พอใจ คิดเป็นร้อยละ 43.67 และพร้อมจะแนะน าบญัชีหลกัให้กบัเพื่อนหรือคนรู้จกัอยา่ง
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แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 56.00 โดยเหตุผลท่ีเลือกใช้E-mailส าหรับบญัชีหลกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเหตุผล 3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสมคัรใชง้านง่าย ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอายุ รองลงมาคือ การใช้
งานง่าย 

 
 ส่วนที่   3 พฤติกรรมการใช้  E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที ่5.1 พฤติกรรมการใช ้E-mailของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
เพศ 

ลกัษณะ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่ 
/ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่ 
/ร้อยละ 

บญัชีE-mail 3 บญัชี 36.00 2 บญัชี 37.72 
ช่ือบญัชีของE-mail Gmail และ 

Hotmail 
63.20 Gmail 68.57 

บญัชีอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีใชง้าน Gmail 40.80 Hotmail 48.00 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิด (E-mail) Mobile Phone / 

Smart Phone 
71.20 

Mobile Phone / 
Smart Phone 

73.71 

โปรแกรมใชใ้นการเปิดE-mail Google Chrome 80.80 Google Chrome 78.86 
จดหมายเขา้เฉล่ียตอ่วนั นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั 51.20 นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั 49.14 
ใชบ้ริการ Web Mail ใชบ้ริการส่ง 

Attach File 
82.40 

ใชบ้ริการส่ง 
Attach File 

82.40 

วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชE้-mail เป็นช่องทางรับ
ขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น ใชใ้น
การรับ-ส่งงาน 

3.99 

เป็นช่องทางรับ
ขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น ใชใ้น
การรับ-ส่งงาน 

3.92 

บุคคลท่ีท าใหรู้้จกัจดหมาย 
อิเลก็ทรอนิกส์ เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

36.80 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

48.57 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช ้
(E-mail เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

52.00 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

52.00 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) พฤติกรรมการใช้ E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามเพศ 

 

ลกัษณะ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่ 
/ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่ 
/ร้อยละ 

ระยะเวลาในการใชง้านE-mail 1-2 ปี และ  
3-4 ปี 

37.60 3-4 ปี 37.71 

วนัใชง้านE-mail ไม่แน่นอน 56.80 ไม่แน่นอน 46.86 
ช่วงเวลาท่ีใชง้านE-mail ทนัทีท่ีระบบ

แจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

59.20 
ทนัทีท่ีระบบ
แจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

58.29 

การเปิดอ่านจดหมาย ทนัทีท่ีระบบ
แจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

49.60 
ทนัทีท่ีระบบ
แจง้เตือน
ขอ้ความเขา้ 

49.14 

ความถ่ีในการใชบ้ริการใน 1 วนั 1 คร้ังหรือ
นอ้ยกวา่ 

52.00 2-3 คร้ังต่อวนั 50.29 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใชE้-mail คร่ึงชัว่โมง – 
1 ชัว่โมง 

52.80 
คร่ึงชัว่โมง – 1 

ชัว่โมง 
68.00 

ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ชบ้ญัชีหลกั พอใจมาก
ท่ีสุดและ
พอใจ 

39.20 พอใจ 46.86 

แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัใช ้(E-mail) แนะน าอยา่ง
แน่นอน 

55.20 
แนะน าอยา่ง
แน่นอน 

56.57 

เหตผุลท่ีเลือกใช ้ การสมคัรใช้
งานง่าย 

4.36 
การสมคัรใช้
งานง่าย 

4.39 
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 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ E-mailของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
จ าแนกตามสายการเรียน 
 
ตารางท่ี 5.2 พฤติกรรมการใช ้E-mail ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยั จ  าแนกตามกลุ่มสาย
ท่ีศึกษา 

ลกัษณะ 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/ 
ร้อยละ 

บญัชี E-mail 3 บญัชี 41.00 
มากกวา่ 3 
บญัชี 

50.00 2 บญัชี 49.00 

ช่ือบญัชี ของ E-mail Hotmail 72.00 Gmail 68.00 Hotmail 63.00 
บญัชีอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีใชง้าน Hotmail 50.00 Hotmail 35.00 Hotmail 43.00 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิด (E-mail) 

Mobile 
Phone / 
Smart 
Phone 

67.00 

Mobile 
Phone / 
Smart 
Phone 

79.00 
Mobile 
Phone / 

Smart Phone 
72.00 

โปรแกรมใชใ้นการเปิดE-mail 
Google 
Chrome 

76.00 
Google 
Chrome 

88.00 
Google 
Chrome 

75.00 

จดหมายเขา้เฉล่ียต่อวนั 4-6 ฉบบั 49.00 
นอ้ยกวา่ 3 
ฉบบั 

53.00 
นอ้ยกวา่ 3 
ฉบบั 

61.00 

ใชบ้ริการ Web Mail 
ใชบ้ริการส่ง 
Attach File 

72.00 
ใชบ้ริการ
ส่ง Attach 

File 
81.00 

ใชบ้ริการส่ง 
Attach File 

80.00 

วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชE้-mail 

เป็นช่องทาง
รับขอ้มลู
ข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น 
ใชใ้นการ
รับ-ส่งงาน 

3.80 

เป็นช่องทาง
รับขอ้มลู
ข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น 
ใชใ้นการ
รับ-ส่งงาน 

4.22 

เป็นช่องทาง
รับขอ้มลู
ข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น 
ใชใ้นการรับ-

ส่งงาน 

3.81 

บุคคลท่ีท าใหรู้้จกัจดหมาย 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

48.00 เพื่อน 33.00 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

56.00 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) พฤติกรรมการใช้ E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามสายการเรียน 

 

ลกัษณะ 

สายการเรียน 

สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/ 
ร้อยละ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ใช ้E-mail 

เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

60.00 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

47.00 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

49.00 

ระยะเวลาในการใชง้านE-mail 
ต ่ากวา่ 1 ปี/
มากกวา่ 6 ปี 

35.00 1-2 ปี 49.00 
ต ่ากวา่ 1 ปี/
มากกวา่ 6 ปี 

38.00 

วนัใชง้านE-mail ไม่แน่นอน 40.00 ไม่แน่นอน 78.00 
ทุกวนั
เท่าๆกนั 

37.00 

ช่วงเวลาท่ีใชง้านE-mail 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความเขา้ 

54.00 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความเขา้ 

68.00 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความเขา้ 

54.00 

การเปิดอ่านจดหมาย 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความเขา้ 

43.00 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความเขา้ 

60.00 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความเขา้ 

45.00 

ความถ่ีในการใชบ้ริการใน 1 วนั 
2-3 คร้ังต่อ

วนั 
51.00 

1 คร้ังหรือ
นอ้ยกวา่ 

53.00 
2-3 คร้ังต่อ

วนั 
49.00 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่าน
ใชE้-mail 

คร่ึงชัว่โมง 
– 1 ชัว่โมง 

59.00 
คร่ึงชัว่โมง 
– 1 ชัว่โมง 

66.00 
คร่ึงชัว่โมง 
– 1 ชัว่โมง 

60.00 

ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ชบ้ญัชีหลกั พอใจ 48.00 
พอใจมาก
ท่ีสุด 

40.00 พอใจ 52.00 

แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัใช ้ 
E-mail 

แนะน าอยา่ง
แน่นอน 

53.00 
แนะน าอยา่ง
แน่นอน 

 
54.00 

แนะน าอยา่ง
แน่นอน 

61.00 

เหตุผลท่ีเลือกใช ้
การสมคัรใช้
งานง่าย 

4.23 
การสมคัรใช้
งานง่าย 

4.37 
การสมคัรใช้
งานง่าย 

4.53 
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 ส่วนที่   5 พฤติกรรมการใช้  E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จ าแนกตามช้ันปี 
 
ตารางที่ 5.3 พฤติกรรมการใช้ E-mail ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามชั้นปี 

ลกัษณะ 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่
/ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่ 
/ร้อยละ 

บญัชี E-mail 
 

3 บญัชี 41.07 2 บญัชี 43.28 3 บญัชี 44.71 2 บญัชี 34.78 

ช่ือบญัชี ของE-mail CMU mail 82.14 
CMU 
mail 

88.06 
CMU 
mail 

88.24 
CMU 
mail 

75.00 

บญัชีอิเล็กทรอนิกส์หลกัท่ีใชง้าน Gmail 32.14 Hotmail 40.30 Hotmail 54.12 Hotmail 41.30 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิด (E-mail) 

Mobile 
Phone / 
Smart 
Phone 

62.50 

Mobile 
Phone / 
Smart 
Phone 

71.64 

Mobile 
Phone / 
Smart 
Phone 

70.59 

Mobile 
Phone / 
Smart 
Phone 

81.52 

โปรแกรมใชใ้นการเปิดE-mail 
Google 
Chrome 

82.14 
Google 
Chrome 

80.60 
Google 
Chrome 

77.65 
Google 
Chrome 

79.35 

จดหมายเขา้เฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 3 
ฉบบั 

55.36 
นอ้ยกวา่ 3 
ฉบบั 

49.25 
นอ้ยกวา่ 3 
ฉบบั 

49.41 
นอ้ยกวา่ 3 
ฉบบั 

47.83 

ใชบ้ริการ Web Mail ใชบ้ริการ
ส่ง Attach 

File 
85.71 

ใชบ้ริการ
ส่ง Attach 

File 
85.07 

ใชบ้ริการ
ส่ง Attach 

File 
76.47 

ใชบ้ริการ
ส่ง Attach 

File 
68.48 

วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชE้-mail เป็น
ช่องทาง
ในการ

ติดต่อส่ือส
ารระหวา่ง
เพื่อน หรือ
คนบุคคล
อ่ืนๆ 

3.67 

เป็น
ช่องทาง
รับขอ้มูล
ข่าวสาร
ทัว่ไป 

เช่น ใชใ้น
การรับ-
ส่งงาน 

4.29 

เป็น
ช่องทาง
รับขอ้มูล
ข่าวสาร
ทัว่ไป 

เช่น ใชใ้น
การรับ-
ส่งงาน 

3.68 

เป็น
ช่องทาง
รับขอ้มูล
ข่าวสาร
ทัว่ไป 

เช่น ใชใ้น
การรับ-
ส่งงาน 

4.01 

บุคคลท่ีท าให้รู้จกัจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อน 37.50 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

46.27 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

49.41 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

44.57 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช ้
E-mail 

เพื่อน 39.29 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

52.24 เพื่อน 47.06 
เรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง 

69.57 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) พฤติกรรมการใช้ E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามชั้นปี 
 

ลกัษณะ 

นักศึกษาช้ันปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ขึน้ไป 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่/
ร้อยละ 

อนัดบั 1 
ค่าเฉลีย่ 
/ร้อยละ 

ระยะเวลาในการใชง้าน E-mail 3-4 ปี 51.79 1-2 ปี 38.81 3-4 ปี 37.65 1-2 ปี 45.65 

วนัใชง้าน E-mail 
ไม่

แน่นอน 
55.36 

ไม่
แน่นอน 

56.72 
ไม่

แน่นอน 
42.35 

ไม่
แน่นอน 

52.17 

ช่วงเวลาท่ีใชง้าน E-mail 

ทนัทีท่ี
ระบบ

แจง้เตือน
ขอ้ความ
เขา้ 

58.93 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความ
เขา้ 

 
 

49.25 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความ
เขา้ 

60.00 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความ
เขา้ 

64.13 

การเปิดอ่านจดหมาย 

ทนัทีท่ี
ระบบ

แจง้เตือน
ขอ้ความ
เขา้ 

51.79 
เปิดอ่าน
ทุกวนั 

43.28 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความ
เขา้ 

57.65 

ทนัทีท่ี
ระบบแจง้
เตือน

ขอ้ความ
เขา้ 

51.09 

ความถ่ีในการใชบ้ริการใน 1 วนั 
1 คร้ัง

หรือนอ้ย
กวา่ 

64.29 
2-3 คร้ัง
ต่อวนั 

47.76 
2-3 คร้ัง
ต่อวนั 

54.12 
2-3 คร้ัง
ต่อวนั 

48.91 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใช้
E-mail 

คร่ึง
ชัว่โมง – 
1 ชัว่โมง 

78.57 
คร่ึง

ชัว่โมง – 
1 ชัว่โมง 

52.24 
คร่ึง

ชัว่โมง – 
1 ชัว่โมง 

67.06 
คร่ึง

ชัว่โมง – 
1 ชัว่โมง 

53.26 

ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ชบ้ญัชีหลกั พอใจ 51.79 พอใจ 46.27 
พอใจมาก
ท่ีสุด 

48.24 พอใจ 42.39 

แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัใช ้ 
E-mail 

แนะน า
อยา่ง

แน่นอน 
51.79 

แนะน า
อยา่ง

แน่นอน 

 
59.70 

แนะน า
อยา่ง

แน่นอน 
55.29 

แนะน า
อยา่ง

แน่นอน 
56.52 

เหตุผลท่ีเลือกใช ้ การ
สมคัรใช้
งานง่าย 

4.61 
ช่ือบญัชี 
ไม่มีวนั
หมดอาย ุ

4.48 
การใช้
งานง่าย 

4.46 
มีความ
รวดเร็ว 

4.35 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาพฤติกรรมการใช ้E-mail ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

สามารถน ามาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Analyzing 
Consumer Behavior) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้E-mailโดยค าถามท่ีใช้คน้หาลกัษณะพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมี 7 ขอ้ดงัน้ี 

นักศึกษาที่อยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ E-mail คือกลุ่มนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แต่จากการศึกษาผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพศหญิง อาย ุ20 - 21 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4  

นักศึกษาใช้อะไร (What)  
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบญัชีE-mail 2 บญัชี  โดยส่วนใหญ่มี

บญัชี CMU mail  รองลงมาคือ บญัชีของ Gmail  ส่วนบญัชีหลกัท่ีใช้คือ Hotmail  เปิดการใชง้านจาก
อุปกรณ์ Mobile Phone/ Smart Phone  เปิด E-mail โดยใช้โปรแกรม Google Chrome โดยเฉล่ียไดรั้บ
E-mail เฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั และใชบ้ริการ Web Mail เพื่อส่ง Attach File  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของบุรินทร์  รุจจนพันธ์ุ (2552) ท่ีศึกษำพฤติกรรมกำรใช้บริกำร  E-mail ของบุคลำกร
วิทยำลัยโยนก ซ่ึงพบว่ำ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถำมมีบญัชีE-mail 2 บญัชี โดยมีบญัชีหลกัเป็น
บญัชี ของ Hotmail  โดยเฉล่ียไดรั้บE-mailเฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 5 ฉบบั และใช้บริการ Web Mail เพื่อ
ส่ง Attach File เช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งในประเด็นโปรแกรมหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเปิด E-mailซ่ึง
เป็น Internet Explorer ซ่ึงเป็นเพรำะควำมนิยมใน google ท่ีมีเพิ่มมำกข้ึนตลอดช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำซ่ึง
ส่งผลให้คนเปล่ียนไปนิยม Google Chrome ซ่ึงเป็นโปรแกรมของ google มำกข้ึนตำมไปด้วย และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาวิตรี ศรีส าราญ (2554) ท่ีศึกษาพฤติกรรมใช้ไมโครซอฟต์เอาท์ลุค
ของบุคลากรองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวน 
ช่ือบญัชี E-mail ท่ีใชอ้ยู ่2 ช่ือบญัชี  

นักศึกษาใช้ท าไม (Why) 
การศึกษาพบว่าวตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช้E-mailส ำหรับบัญชีหลัก 2 อนัดับแรก ได้แก่  

เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ  เป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ  โดยเหตุผลท่ีเลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชีหลกั โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยเหตุผล 3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสมคัรใชง้านง่าย และ ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุ 
รองลงมาคือ การใช้งานง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบุรินทร์  รุจจนพนัธ์ุ (2552) ท่ีพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ใช ้ E-mail เพื่อเป็นช่องทำงรับส่งขอ้มูลข่ำวสำรทัว่ไป รองลงมำใชเ้ป็น
ช่องทำงส่ือสำรกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์รเช่นกนั 
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ใครมีอทิธิพลต่อการใช้ของนักศึกษา (Whom) 
จากการศึกษาพบว่าตวัผูต้อบแบบสอบถามเองนั้น เป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจาก

การรู้จกั E-mail นั้นผูต้อบแบบสอบถามไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง รวมถึงการใชง้าน E-mail หลกัท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาวิตรี ศรีส าราญ (2552) ท่ีพบว่าตวัผูต้อบแบบสอบถาม
เอง เป็นผูเ้รียนรู้และรู้จกั ไมโครซอฟตเ์อาทลุ์คดว้ยตนเอง 

นักศึกษาใช้เมื่อไหร่ (When) 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใช้งาน E-mail มาแล้ว 3 – 4 ปี โดยใช้งานใน

วนัท่ีไม่แน่นอน แต่จะเปิดทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
บุรินทร์  รุจจนพนัธ์ุ (2552) ซ่ึงพบวำ่กำรใช้งำน E-mail ส่วนใหญ่จะงานวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ โดยจะ
ใชง้านในช่วงเวลา 9.00-12.00น.  

นักศึกษาใช้งานทีไ่หน (Where) 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเปิดการใช้งาน E-mail จากอุปกรณ์ Mobile 

Phone/ Smart Phone ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี ศรีส าราญ (2552) พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ไมโครซอฟต์เอาท์ลุคด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer)  

นักศึกษาใช้อย่างไร (How) 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใน 1 วนัใช้ E-mail1 คร้ังหรือน้อยกวา่ใน 1 วนั 

โดยเฉล่ีย ใชค้ร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้E-mailบญัชีหลกัแลว้รู้สึก พอใจ พร้อมจะ
แนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใชบ้ญัชีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นบญัชีหลกัอยา่งแน่นอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของบุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ (2552) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เปิดอ่ำน E-mail ทุกวนั
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาวติรี ศรีส าราญ (2552) ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความถ่ีในการรับ/ส่ง อีเมล์มากกว่า 15 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงอาจมาจากในปัจจุบันได้มี
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าให้การตรวจสอบอีเมล์ง่ายมากข้ึน มี Application แสดงผลข้ึนมาซ่ึงแตกต่าง
จากอดีตท่ีตอ้งคอยตรวจสอบอยูต่ลอด 

 
5.3 ข้อค้นพบ  

จากการศึกษ าเร่ือ งพฤ ติกรรมการใช้E-mailของนัก ศึ กษ าระดับป ริญญ าต รี 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีขอ้คน้พบตามแนวคิดวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัต่อไปน้ี 

1.นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีบญัชี E-mail มากกวา่ 1 บญัชี 
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2. ส่วนใหญ่มีบัญชีช่ือบัญชี  เป็นของ CMU Mail แต่กลับพบว่าไม่มีใครใช้ E-mail
ดงักล่าวเป็น Email หลกัเลย 

3. นักศึกษาทุกคนควรจะมีช่ือบญัชี CMU Mail แต่กลบัพบว่า 51 คน คิดว่าตนเองไม่มี
บญัชีดงักล่าว  

4.บญัชี E-mail ท่ีใชง้านหลกัจะเป็นบญัชี Hotmail มากท่ีสุด 
5. ส่วนใหญ่นกัศึกษาใชง้านE-mail ผา่น Mobile Phone / Smart Phone  
6. วตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช้งาน E-mail 3 อนัดบัแรก คือ เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสาร

ทัว่ไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อน หรือ
บุคคลอ่ืนๆ และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์

7.นกัศึกษาเรียนรู้การใชง้าน E-mail ดว้ยตนเอง โดยนกัศึกษาชายมกัใช ้Email หลกัเป็น 
Gmail ส่วน นกัศึกษาหญิงจะใช ้Hotmail 

8.ช่วงเวลาท่ีใช้งาน E-mail คือ สามารถใช้งานหรือเปิดดูได้ทันทีท่ีระบบแจ้งเตือน
ขอ้ความเขา้ 

9.เหตุผลท่ีเลือกใช้ E-mail ส าหรับบญัชีหลกั ไดแ้ก่ การสมคัรใช้งานง่าย และ ช่ือบญัชี 
ไม่มีวนัหมดอาย ุรองลงมาคือ การใชง้านง่าย 

10. จากวตัถุประสงค์ในการใช้อีเมล์ท่ีนกัศึกษาให้ความส าคญัคือเป็นช่องทางรับขอ้มูล
ข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ  เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสนใจในการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเอง หรือส่งให้กับ
อาจารย ์โดยท่ีไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลซักเท่าไหร่ ซ่ึงในสภาพแวดลอ้มใน
การศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั เร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลนั้นไม่ไดมี้ความส าคญัเท่ากบัภาคธุรกิจท่ี
ให้ความส าคัญกับข้อมูลมากห้ามร่ัวไหล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-4 และทุกคณะนั้นไม่ไดมี้พฤติกรรมการใชอี้เมล์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสาเหตุเกิด
มาจากสภาพแวดลอ้ม และวตัถุประสงคใ์นการใชอี้เมลข์องนกัศึกษานั้นมีความใกลเ้คียงกนัมาก 

11. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ งเพศชายและเพศหญิง มี
พฤติกรรมในการใชE้-mailไม่แตกต่างกนั 

12. นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีแนวโน้มการใช้งาน E-mail มากท่ีสุด ซ่ึง
พิจารณาจากจ านวนบญัชี (ช่ือบญัชี) 3 บญัชีข้ึนไปกว่า ร้อยละ80 และเป็นกลุ่มคณะท่ีนักศึกษาไม่
ทราบวา่มีบญัชีของ CMU Mail สูงท่ีสุด เน่ืองจากพบวา่ มีการใชง้านเพียง ร้อยละ 76 ในขณะท่ีกลุ่ม
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีการใชง้านสูงสุดคือ ร้อยละ 95 
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13. นักศึกษาชั้ นปี ท่ี  1 มีว ัตถุประสงค์ในการใช้ E-mail เพื่ อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนในขณะท่ีชั้นปีอ่ืนๆ มกัใช้เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากพฤติกรรมการใช้งาน E-mail และวตัถุประสงค์การใช้งาน ท าให้เห็นลกัษณะของ
ผูใ้ช้สรุปได้ดังน้ี นักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้งานE-mailเพื่อส่งเอกสาร และข้อมูลทั้ งระหว่าง
นกัศึกษาดว้ยกนั และนกัศึกษากบัอาจารย ์โดยนิยมใชผ้า่นอุปกรณ์พกพาท่ีสามารถน าติดตวัไปใชง้าน
ท่ีไหนก็ไดเ้ช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็นตน้ และนักศึกษาส่วนมากจะโตต้อบกบัE-mail
ทนัทีท่ีไดรั้บจดหมาย โดยให้ความส าคญัในการเลือกใชคื้อ ใชง้านง่าย สมคัรง่าย บญัชีไม่หมดอายุ มี
พื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก และมีความรวดเร็ว 

จากลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย จากการส ารวจคร้ังนีม้ีข้อเสนอแนะดังนี ้
 ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษาให้เหตุผลท่ีเลือกใชE้-mailส าหรับบญัชีหลกั อนัดบัแรกคือ 
การสมคัรใชง้านง่าย และ ช่ือบญัชี ไม่มีวนัหมดอาย ุและใชง้านง่าย ดงันั้นหน่วยงานของมหาวิทยาลยั
ควรท่ีจะด าเนินการดา้นผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

1. URL การเขา้ถึงE-mailของนักศึกษาให้เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย ซ่ึงโดยปกติแล้วถ้าเป็นผู ้
ให้บริการE-mailฟรีจะใชช่ื้อตรงตวั เช่น Hotmail ใช ้URL คือ www.hotmail.comหรือ Gmail ใช ้URL 
คือ www.gmail.com เป็นตน้ 

2. ช่ือบัญชี E-mail ของนักศึกษาใช้ในรูปแบบ ช่ือและนามสกุล ของนักศึกษาเช่น 
firstname.sur@cmu.ac.th เป็นตน้ เพื่อความง่ายต่อการจดจ า และการใชง้านของนกัศึกษาเอง 

3. บญัชี E-mail ของนกัศึกษาควรจะก าหนดให้นกัศึกษามีสิทธิท่ีจะใชต้ลอดไป ไม่ควร
จะมีอายเุพียง 4 ปี หรือตามเวลาท่ีนกัศึกษาเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

4. เพิ่มช่องทางการกู้คืนรหัสผ่านบญัชี ในปัจจุบนัเม่ือนักศึกษาลืมรหัสผ่านจะต้อง
ติดต่อไปยงัศูนยค์อมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัเพื่อก าหนดรหสัผา่นใหม่ ซ่ึงยากต่อนกัศึกษาในการกู้
คืนรหสัผา่นเพื่อใชง้านระบบ E-mail ของมหาวทิยาลยั ดงันั้นมหาวทิยาลยัควรท าสร้างช่องทางเพื่อให้
นักศึกษาสามารถกู้คน้รหัสผ่านได้ด้วยตนเอง เช่น ผ่านทางขอ้ความของโทรศพัท์มือถือ หรือผ่าน
ช่องทาง E-mail อ่ืนๆ ของนกัศึกษา 

5. เปิดใหใ้ชบ้ริการขา้งเคียงอ่ืนๆ เพิ่มเติมโดยผกูเขา้กบับญัชี E-mail เช่น  
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5.1 พื้นท่ีจดัเก็บเอกสารส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตเช่น Microsoft One Drive ท่ีให้พื้นท่ี
ในการจดัเก็บไม่จ  ากดั 

5.2 แอพลิเคชั่นส าหรับติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษา กบัอาจารย ์ซ่ึงมีความสามารถ
น ามาใช้พูดคุยแบบเป็นกลุ่ม แบ่งปันขอ้มูล น าเสนอขอ้มูลต่างๆ ผ่านการประชุมบนอินเทอร์เน็ตได ้
เช่น Microsoft Lync 

5.3 แอพลิเคชั่น ออฟฟิศออนไลน์ ซ่ึงสามารถใช้ท างานร่วมกนัระหว่างนักศึกษาและ
อาจารยผ์า่นอินเทอร์เนตได ้เช่น Office365 ซ่ึงช่วยใหน้กัศึกษาสามารถท างานกลุ่ม และแบ่งปันขอ้มูล
กนัไดเ้ร็วและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

5.4 บริการต่างๆ ท่ีเพิ่มเติมเขา้มาควรรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
โน๊ตบุค๊ 

6. จดัท าคู่มือการตั้งค่าการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กบัระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย 
เช่น การตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบติัการต่างๆ เช่น iOS Android และ Windows การตั้งค่าบน
โปรแกรม E-mail บนโน๊ตบุค๊หรือคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Outlook เป็นตน้ 
 
 ด้านการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) 

จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษาบางส่วนไม่ทราบวา่มีบญัชี E-mail ของมหาวทิยาลยัและยงั
พบว่าส่วนใหญ่ใช้งาน E-mail ผ่านโทรศพัท์มือถือดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงเน้นการส่ือสาร
การตลาดดงัต่อไปน้ี 

1. จัดท าเว็บไซต์ศูนย์รวม ส าหรับประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งานระบบต่างๆ ท่ี
มหาวทิยาลยัมีให ้เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาและทดลองใชง้านไดด้ว้ยตนเอง ตวัอยา่งเช่น 

1.1 วธีิการตั้งค่าสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบE-mail ของมหาวิทยาลยั
ในระบบปฏิบติัการต่างๆ เช่น iOS, Android และ Windows Phone เป็นตน้ 

1.2 วธีิการตั้งค่าโน๊ตบุค๊เพื่อเช่ือมต่อกบัระบบE-mailของมหาวทิยาลยั 
1.3 การใช้งาน E-mail ร่วมกบับริการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเช่น พื้นท่ีจดัเก็บเอกสาร

ออนไลน ์
1.4 การใช้โปรแกรมลิขสิทธ์ิของ Microsoft ซ่ึงนักศึกษาสามารถน ามาใช้งานกับ

โน๊ตบุ๊คตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ ง Microsoft Outlook ซึงเป็นโปรแกรมส าหรับ
เช่ือมต่อกบั E-mail 

2. จดัอบรมนกัศึกษาทุกชั้นปี 1 คร้ัง เม่ือเร่ิมปีการศึกษา เพื่อประชาสัมพนัธ์ สร้างการ
รับรู้ และให้ความรู้แก่นกัศึกษา ว่านักศึกษาทุกคนมีบญัชี E-mail ของมหาวิทยาลยั และสามารถใช้
เพื่อรับบริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัไดอ้ย่างไร E-mail มี
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ความสามารถทดัเทียม หรือดีกวา่บริการสาธารณะเช่น Hotmail หรือ Gmail อยา่งไร และนกัศึกษาได้
สิทธิประโยชน์อยา่งไรบา้ง หากใชE้-mailของมหาวทิยาลยัร่วมกบับริการอ่ืนๆ ท่ีมหาวทิยาลยัมีใหเ้ช่น 

2.1 ขนาดของเอกสารท่ีสามารถฝากและส่งได ้มีขนาดไม่จ  ากดัโดยการใช้ พื้นท่ีจดัเก็บ
เอกสารส่วนตวัร่วมกบัE-mail 

2.2 ใช้งานไดง่้าย คลา้ยกบั Hotmail เน่ืองจากใช้ตวัโปรแกรมลกัษณะเดียวกบั Hotmail 
จึงท าใหมี้ความง่ายในการใชง้านท่ีเหมือนกนั 

2.3 มีพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลแบบไม่จ  ากดั 
3. จดักิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ ตามคณะต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษารับรู้ถึง ระบบนิเวศน์ทาง

เทคโนโลยีของมหาวทิยาลยั (Technology ecosystem) โดยใชE้-mailเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อและ
เขา้ใชง้านในแต่ละระบบซ่ึงจะช่วยให้นกัศึกษาสามารถท าส่ิงต่างๆ ไดง่้ายข้ึน และตอบสนองต่อการ
ท างานระหวา่งนักศึกษากบันกัศึกษา และนกัศึกษากบัอาจารย ์ไดง่้ายมากข้ึนเช่น การมีพื้นท่ีในการ
แบ่งปันเอกสารร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยให้นกัศึกษาไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเอกสารฉบบัเดียวกนัหลายรอบ 
เพียงแต่ท างานให้เสร็จ แล้วแจ้งเพื่อนทางE-mailให้เข้ามาดูในพื้นท่ีน้ี เพื่อนร่วมงานทุกคนก็จะ
สามารถเห็นงานไดพ้ร้อมๆ กนั 

4. ประชาสัมพนัธ์ถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จากการใชง้านE-mailของมหาวทิยาลยั เช่น 
4.1 สิทธิในการใชง้านชุดโปรแกรม Microsoft Office อยา่งถูกกฎหมาย 
4.2 สิทธิในการใชง้านชุดโปรแกรม Microsoft Office ผา่นอินเทอร์เน็ตอยา่งถูกกฎหมาย 

เป็นตน้ 
5.จากการศึกษาพบว่านักศึกษารู้จกัE-mailโดยเรียนรู้ด้วยตนเอง มากท่ีสุด ดังนั้นทาง

มหาวิทยาลยัควรท าเอกสาร แจกในวนัปฐมนิเทศ หรือ การมีกิจกรรมประสัมพนัธ์ การใชง้าน Email 
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ ตวัผูต้อบแบบสอบถามเองเป็นผูเ้รียนรู้การใช้งานE-mailดว้ย
ตนเอง 
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ภาคผนวก ก  

เปรียบการใช้งานอนิเทอร์เน็ต 

 
  แผนภาพท่ี 1 ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจฯ เปรียบเทียบตามกิจกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
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  ท่ีมา: สพธอ. รายงานผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย. 2556 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

(  ) 1. ชาย    (  ) 2. หญิง 

2. อาย ุ

(  ) 1. 18-19 ปี   (  ) 2. 20-21 ปี    (  ) 3. 22-23 ปี 

3. ท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะใด 
(  ) 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 1.1 คณะนิติศาสตร์  1.2 คณะเศรษฐศาสตร์  1.3 คณะบริหารธุรกิจ
 1.4 คณะมนุษยศาสตร์    1.5 คณะศึกษาศาสตร์   

1.6 คณะสังคมศาสตร์   1.7 คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
1.8 คณะวจิิตรศิลป์  1.9 คณะการส่ือสารมวลชน   
1.10 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 (  ) 2. กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 2.1 คณะแพทยศาสตร์    2.2 คณะทนัตแพทยศาสตร์   

2.3 คณะเภสัชศาสตร์    2.4 คณะเทคนิคการแพทย ์   
2.5 คณะพยาบาลศาสตร์    2.6 คณะสัตวแพทยศาสตร์   

(  ) 3. กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
3.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์  3.2 คณะวทิยาศาสตร์   
3.3 วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี   3.4 คณะเกษตรศาสตร์   
3.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

4. ท่านก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ีเท่าไหร่ 
(  ) 1. ปี 1    (  ) 2. ปี 2   (  ) 3. ปี 3 
(  ) 4. ปี 4    (  ) 5. ปี 5   (  ) 6. ปี 6 
(  ) 7. สูงกวา่ปี 6 
 

 
ล าดบัท่ี .............................. 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
 
5. ท่านมีE-mail ทั้งหมดก่ีบญัชี  

(  ) 1. 1 บญัชี  (  ) 2. 2 บญัชี (  ) 3. 3 บญัชี (  ) 4. มากกวา่ 3 บญัชี 
6. ท่านมีบญัชี (Account) ของE-mail ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(  ) 1. Gmail  (  ) 2. Hotmail (  ) 3. Thaimail (  ) 4. Yahoo      
(  ) 5. Chiyomail (  ) 6. CMU mail (  )7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 

7. E-mail หลกัท่ีท่านใชคื้อ  
 (  ) 1. Gmail  (  ) 2. Hotmail (  ) 3. Thaimail (  ) 4. Yahoo               
(  ) 5. Chiyomail (  ) 6. CMU mail (  )7. อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................. 
 

ข้อ 8-23 เป็นค าถามเกีย่วกบั E-mail หลกั ของท่าน 
 

8. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิด E-mail ของท่านคือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) 1. คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Personal Computer)   
(  ) 2. PC สาธารณะ เช่น จากร้านใหบ้ริการ ศูนยไ์อทีของสถาบนัการศึกษา 
(  ) 3. Computer Note Book   
(  ) 4. Mobile Phone / Smart Phone  
(  ) 5. Palm /Pocket PC /Tablet   
(  )6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................... 

9. โปรแกรมใดท่ีท่านใชใ้นการเปิดE-mail(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
(  ) 1. Internet Explorer  (  ) 2. Mozilla FireFox   
(  ) 3. Google Chrome   (  ) 4. Outlook หรือ Outlook Express  
(  ) 5. Application     (  ) 6. Email on Mobile/Tablet/Pocket PC/Palm 
(  ) 7. Secure Shell หรือ  Telnet  (  ) 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................... 

11.ท่านไดรั้บE-mail โดยเฉล่ียก่ีฉบบัต่อวนั  
(  ) 1. นอ้ยกวา่ 3 ฉบบั    
(  ) 2. 4-6 ฉบบั 
(  ) 3. 7-10 ฉบบั    
(  ) 4. มากกวา่ 10 ฉบบั 
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12.ท่านใชบ้ริการ Web Mail อะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
(  ) 1.  สร้าง folder แยกกลุ่มจดหมาย 
(  ) 2. ใชร้ะบบสมุดรายช่ือเพื่อใหช่้วยจดจ า e-mail 
(  ) 3. สามารถปรับแต่งตวัเลือกต่างๆ ดว้ยตวัเอง เช่น เลือกภาษา หรือก าหนด signature  
(  ) 4. ใชบ้ริการคน้หา E-mail ฉบบัเดิม ๆ (Mail Search) 
(  ) 5. ใชบ้ริการส่ง Attach File 
(  ) 6. ใชบ้ริการตรวจสอบตวัสะกด (Spell check) 
(  ) 7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………………. 

13. ท่านใชE้-mail เพื่อวตัถุประสงคใ์ด (เรียงล าดบั 1-5 )  
1    แสดงถึง    ความส าคัญมากทีสุ่ด 
5    แสดงถึง    ความส าคัญน้อยทีสุ่ด 

........... 1. เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย ์ 

............2. เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อน หรือคนบุคคลอ่ืนๆ 

............3. เป็นช่องทางรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน 

............4. เป็นช่องทางสนทนาแบบ Online กบัเพื่อนไดท้ัว่โลก เช่น MSN Gmail Yahoo Messenger 

............5. ใชย้นืยนัการมีตวัตนเพื่อสมคัรบริการต่าง ๆ ใน Internet 

............6. เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 

............7. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา  

............8. ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ  

............9. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................ 
14. ท่านรู้จกัE-mail จากการแนะน าของใคร  
     (  ) 1. เรียนรู้ดว้ยตวัเอง  (  ) 2. เพื่อน  (  ) 3. พี่นอ้ง/ญาติ 
     (  ) 4. ครู/อาจารย ์   (  ) 5. พอ่แม ่   
     (  ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................... 
15. ท่านเลือกใชE้-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัจากการแนะน าของใคร  
     (  ) 1. เรียนรู้ดว้ยตวัเอง  (  ) 2. เพื่อน  (  ) 3. พี่นอ้ง/ญาติ 
     (  ) 4. ครู/อาจารย ์   (  ) 5. พอ่แม ่   

(  ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................... 
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16. ท่านใชE้-mail  มาเป็นระยะเวลานานเท่าใด  
(  ) 1. ต ่ากวา่ 1 ปี   (  ) 2. 1-2 ปี  (  ) 3. 3-4 ปี   
(  ) 4. 5-6 ปี    (  ) 5. มากกวา่ 6 ปี  

17. ส่วนใหญ่ท่านใชE้-mail ในวนัใด   
(  ) 1. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  (  ) 2. วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์
(   ) 3. ทุกวนัเท่าๆกนั    (  ) 4.ไม่แน่นอน     

18. ท่านใชE้-mail ในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด  
(  ) 1. 6.00-12.00 น.   (  ) 2. 12.01-18.00 น.  
(  ) 3. 18.01-24.00 น.   (  ) 4. 24.00-05.59 น. 
(  ) 5. ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 

19. ท่านเปิดอ่านE-mail บ่อยแค่ไหน  
(  ) 1. เปิดอ่านทุกวนั   (  ) 2.  เปิดอ่าน 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
(  ) 3. เปิดประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง (  ) 4.  เปิดนานๆ คร้ัง 
(  ) 5. มีแต่ไม่เคยเปิด   (  ) 6. ทนัทีท่ีระบบแจง้เตือนขอ้ความเขา้ 

20. ใน 1 วนัท่านใชE้-mail บ่อยแค่ไหน  
(  ) 1. 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ต่อวนั (  ) 2.2-3 คร้ังต่อวนั    
(  ) 3. 4-5 คร้ังต่อวนั   (  ) 4. มากกวา่ 5 คร้ังต่อวนั   

21. ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใชE้-mail   
  (  ) 1. นอ้ยกวา่ คร่ึงชัว่โมง  (  ) 2. คร่ึงชัว่โมง – 1 ชัว่โมง    
  (  ) 3. 1-2 ชัว่โมง   (  ) 4. มากกวา่ 2 ชัว่โมง 

22. หลงัจากท่านไดใ้ชE้-mail  บญัชีหลกัแลว้ท่านรู้สึกอยา่งไร  
  (  ) 1. พอใจมากท่ีสุด   (  ) 2. พอใจ 
  (  ) 3. เฉยๆ    (  ) 4. ไม่พอใจ   
  (  ) 5. ไม่พอใจมากท่ีสุด 

23.ท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใชE้-mail ท่ีเป็นบญัชีหลกัของท่านหรือไม่  
  (  ) 1. แนะน าอยา่งแน่นอน    (  ) 2. อาจแนะน า 
  (  ) 3. ไม่แน่ใจ     (  ) 4. อาจไม่แนะน า 
  (  ) 5. ไม่แนะน าอยา่งแน่นอน 
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23. ระดบัความส าคญัของเหตุผลท่ีท่านเลือกใชE้-mail ส าหรับบญัชีหลกั  
 

คุณสมบัติ 
ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. การสมคัรใชง้านง่าย      
2. ผูรั้บ E-mail หรือส่ง E-mail หาเราใชบ้ญัชีน้ี      
3. มีพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมาก      
4. ไม่มีเมลขยะ หรือไวรัสมารบกวน      
5. การใชง้านง่าย      
6. มีความรวดเร็ว      
7. เพื่อน/คนรู้จกั แนะน าใหใ้ช ้      
8. ความผิดพลาดนอ้ยในการรับ/ส่ง เช่น ส่งไม่ไป หรือ 

รับไม่ได ้เป็นตน้ 
     

9. เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได ้      
10. Account ไม่มีวนัหมดอาย ุ      
11. อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................................      

 
         ขอบพระคุณอย่างสูง 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายเจตพนัธ์ุ  ตรีบ าเพญ็ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    5 สิงหาคม 2528 
 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ประวตัิการท างาน บริษทั ลานนาคอม จ ากดั 
    
    
    
 

 


