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หัวขอวิทยานิพนธ การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอลระหวางประชาชนในสังคม 
เมืองและชนบทของไทย 

ช่ือนักศึกษา  กฤติกาพร  มลาสานต 
อาจารยท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. บุญเลิศ  ศุภดิลก 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร (สารสนเทศ) 
ปการศึกษา  2547 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอลระหวางประชาชนใน
สังคมเมืองและชนบทของไทย”  เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห
เชิงสํารวจ(Survey Research) จากแบบสอบถามสํารวจกลุมตัวอยาง 653 คน ซ่ึงแบงออกเปนสังคม
เมือง จํานวน 326 คน และสังคมชนบท จํานวน 327 คน โดยอาศัยคาสถิติ Chi-square Test และ 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient (r)  วัตถุประสงคการวิจัย คือ เพื่อศึกษาถึง
ปญหาชองวางทางดิจิตอล หรือเดิมเรียกวาชองวางทางระดับความรู ทัศนคติและคานิยมระหวางคน
ในสังคมเมืองและชนบท ซ่ึงสืบเนื่องจากการกระจายตัวทางดานการศึกษาและรายได เพื่อศึกษาส่ือ
อินเตอรเน็ตถึงผลกระทบท่ีมีตอชองวางทางดิจิตอลระหวางคนในสังคมเมืองและชนบท ในดาน
โครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  การนําเสนอขอมูลขาวสารทางส่ืออินเตอรเน็ต  
และระดับความรู  ทัศนคติ  คานิยม   ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  รวมท้ังเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาชองวางทางดิจิตอลของประชาชนไทยในสังคมเมืองและชนบท  
ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป  ผลการศึกษามีดังนี้ 

1. ปญหาชองวางทางดิจิตอล (Digital Divide) หรือชองวางทางขาวสาร  (information 
Gap) หรือชองวางทางความรู (Knowledge  Gap) เปนปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมานาน กลาวคือ คนใน
สังคมเมืองท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดสูงยอมไดเปรียบ  คนในสังคมชนบทที่มีระดับการศึกษา
และรายไดต่ํากวาในการเขาถึงขาวสารขอมูล  ซ่ึงมีสวนทําใหชองวางทางความรู ทัศนคติ และ
คานิยมท่ีมีอยูของคนในสังคมเมืองและชนบทขยายออกไป ในดานความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรู
เร่ืองสาธารณกิจ (ปจจัยการศึกษา รายได) ความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย (ปจจัย
การศึกษา รายได) ทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง(ปจจัยการศึกษา) ทัศนคติทางการเมือง
เกี่ยวกับประชาธิปไตย (ปจจัยรายได) และทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม (ปจจัยรายได) 
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2. ส่ืออินเตอรเน็ต :   โครงสรางตลาดส่ืออินเตอรเน็ต ในฐานะผูใหบริการมีการผูกขาด 
โดย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผูมีหนาท่ีใหบริการระบบเครือขายระหวางประเทศ
และกํากับดูแลผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชยท้ัง 18 ราย และการควบรวมกิจการผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตในเชิงพาณิชย (ISPs)ระหวางรายใหญ ไดแก บริษัทซี เอส ซี คอมมิวนิเคอชั่น จํากัด ใน
เครือชินคอรปอเรช่ัน ผนวกกับ บริษัทล็อกเลย อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส โดยใหบริการภายใตช่ือ ซี
เอช อินเตอรเน็ต และระหวางผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายเล็กดวยกัน ดวยเหตุผลทางธุรกิจคือ เพื่อ
ความอยูรอดและมีอํานาจตอรองในการแขงขันกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) รายใหญ ไดสงผล
กระทบตอการกระจายตัวของจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตและผูใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงพบวามีการ
กระจุกเฉพาะในเขตเทศบาล (สังคมเมือง) มากกวานอกเขตเทศบาล (สังคมชนบท) โดยกระจุกตัว
อยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภาคกลางเปนสวนใหญ ซ่ึงมีสวนทําใหชองวางทางดิจิตอล 
ชองวางทางขาวสาร และชองวางทางความรูระหวางคนในสังคมเมืองและชนบทขยายออกไป
เชนเดียวกับการนําเสนอขอมูล ขาวสาร ความรู ความบันเทิงของเว็บไซตกระปุกดอทคอม ในฐานะ
ส่ือมวลชนอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสวนใหญมีเนื้อหาเพื่อตอบสนองความตองการของคนในสังคมเมือง
มากกวาคนในสังคมชนบท 

 นอกจากนี้ผลการศึกษา พบวา ส่ืออินเตอรเน็ตมีสวนขยายชองวางทางระดับความรู
เกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง  และคานิยม
ความเปนคนทันสมัย ระหวางคนในสังคมเมืองท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดสูงกวา กลุมคนใน
สังคมชนบทท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดต่ํากวา  แตในเวลาเดียวกันส่ืออินเตอรเน็ตก็มีผลทางบวก
ตอกลุมคนในสังคมชนบท และอาจนําไปสูการลดชองวางทางดิจิตอลใหแคบลง ในดานคานิยม
ความตองการประสบความสําเร็จ  และคานิยมกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  

3. แนวทางการแกปญหา “ชองวางทางดิจิตอล” นั้น ภาครัฐบาลและคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ในฐานะองคกรอิสระ ตองตระหนักวา ชองวางทางดิจิตอล
ไมใชเปนประเด็นเฉพาะดานการพัฒนาเทคโนโลยี หรือความเปนอิสระของผูใหบริการในตลาด
โทรคมนาคมดานอินเตอรเน็ตเทานั้น หากเกี่ยวพันกับการพัฒนาดานอ่ืนๆของสังคม รวมท้ังปญหา
เร้ือรังหรือชองวางทางสังคมของประเทศ เนื่องจากปญหาชองวางทางสังคม อาทิ ความเหล่ือมลํ้า
ของระดับการศึกษา รายได เปนตน  มีความเช่ือมโยงตอการขยาย “ชองวางทางดิจิตอล” “ชองวาง
ทางขาวสาร” และ “ชองวางทางความรู” วนเวียนเปนวัฎจักร ระหวางคนในสังคมเมืองและชนบท 
ฉะนั้นการแกปญหาดานตางๆ จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อนํามาสูแนวทางการแกปญหาท่ียั่งยืน 
 

ง 
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Abstract 
 
                  The research entitled “Internet usage and digital divide between urban and rural 
population in Thai Society ” uses the following methodologies for data collection – content 
analysis and survey.  A questionnaire-based survey of 653 samples was administered.  The 
samples were divided into two grops – 326 urban people and 327 rural people.  As for data 
analysis, the study uses the following statistics – Chi-square Test and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient (r).  The objectives of the study are as follows: 1) to study the digital 
divide as a result of educational and income distribution; 2) to study the impact of Internet on the 
digital divide between urban and rural areas, focusing particularly on market structure and 
distribution of the Internet, the presentation of information via the Internet, and the perception, 
attitude and values of people which are important factors for national development; and 3) to 
come up with recommendations or guidelines for solving the digital divide problem between 
urban and rural users which will be useful measure for national development in the future. 
 
  The research has these findings: 1)Digital Divide or Information Gap or Knowledge 
Gap are deep-rooted social problems.  Urban people with higher levels of education are in a more 
advantageous position to access information when compared to rural people with lower levels of 
education.  This results in a more widening gap between knowledge, attitude and values between 
urban and rural people, particularly in the following areas – knowledge and perception about 
public affairs (education and income factors), political knowledge about democracy (education 
and income factors), attitude about political development (education factor), political attitude 
about democracy (income factor) and attitude about social problems (income factor). 
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 2) Internet  :  The study finds that the market structure of the Internet in Thailand is  
influenced by a number of things.  Among these are the fact that CAT Telecommunications Plc. is 
the monopoly service provider of international network of communication, which is the basis for 
the Internet and the fact that CAT Telecommunications Plc is also the regulator of all 18 
commercial Internet Service Providers (ISPs).  Moreover, there was a merger between CSC 
Communications, an affiliate of Shin Corporations, and Loxley Information Service, which gives 
rise to a new company called CS Internet, and other mergers between smaller ISPs with a 
business reason to  survive and to increase their bargaining power against larger ISPs.  All these 
have influenced the distribution in the number of households with Internet connection and in the 
number of Internet users.  The study finds that there is a higher concentration of both households 
with Internet and Internet users in the municipality areas (urban society) than in outside the 
municipality areas (rural society).  The concentration is highly witnessed in Bangkok and 
provinces in the Central Region.  This has widened the digital divide, information gap and 
knowledge gap between urban and rural people.  The same can be said about the presentation of 
information, knowledge and entertainment by Kapook.Com website whose content largely servies 
the needs of urban people rather than rural people. 
   In addition, the study finds that the Internet has contributed to widening of the  
knowledge gap about perception of public affairs, attitude about political development, and values 
about being a modern person between rural people with different levels of education and income.  
Meanwhile, the Internet has contributed positively to rural people and may lead to the narrowing 
of the digital divide in the areas of values for success, and values for motivation to achieve. 

 3) With regard to the recommendations for solving the “digital divide” problem, the  
study suggests that the government, and the National Telecommunication Council (NTC), which 
is an independent agency and a regulator of telecommunications industry, realize that the problem 
is not limited only  to technology or independence  of role players in the  telecommunications and 
Internet industry, but also involved development in other sectors of society.  For instance, chronic 
social problems, social gap, asymmetry in education and income are all linked to the expansion of 
“digital divide,”   “information gap,”   “knowledge gap,”  between  urban  and  rural  people 
in a cyclical manner.  Likewise, the solving of the problem needs continuous monitoring and  
evaluation in order to arrive at a sustainable solution. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 
 การติดตอส่ือสารถือเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงของมนุษยในการดํารงชีวิต ภายใตสังคม
เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกันคือ  ตองการสรางความเขาใจและส่ือความหมายเดียวกัน 
ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาทางสังคมใหมีความเจริญกาวหนาเพิ่มมากข้ึน การส่ือสารมีวิวัฒนาการมาอยาง
ยาวนานเร่ิมต้ังแตมีมนุษยชาติเกิดข้ึนมาในโลก อดีตการส่ือสารถูกจํากัดภายใตเง่ือนไขมากมาย 
อาทิ เคร่ืองมือ อุปกรณ ความรวดเร็วของเครือขายรับสงขอมูลไปยังสถานท่ีตางๆ เปนตน  
 

 “อัลวิน ทอฟฟเลอร  (Alvin Toffler) ไดเคยทํานายวา “มนุษยตองพบกับการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญในสังคมและชีวิตความเปนอยูอีกคร้ังในหนังสือ “คล่ืนลูกท่ีสาม” โดยกลาว
ไววา การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Revolution) เปนกุญแจสําคัญของ
การเปล่ียนแปลงสังคมในยุคนี้ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสาร
คมนาคม  ท่ีสามารถเช่ือมโยงทุกพรมแดนของโลกใหเปนหนึ่งเดียว ทําใหการถายทอดความรู
ขาวสาร  ตลอดจนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนในโลกเปล่ียนแปลงไป  จากยุคเกษตรกรรม 
และยุคอุตสาหกรรมอยางท่ีเคยปรากฏมา”  

 
 จากคําทํานายของ Toffler ในเวลาตอมามนุษยไดพัฒนาการส่ือสารอยางตอเนื่อง จน
โลกกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technologies : ICTs) เปนการส่ือสารท่ีไรขอจํากัดทางดานเวลา (Time) และสถานท่ี (Space) การ
ส่ือสารในปจจุบันสามารถกระทําไดอยาง “ไรพรมแดน” หรือเรียกวา “โลกาภิวัตน”(Globalization) 
อยางเต็มตัวกวาในอดีต และสังคมขาวสารขนาดใหญนี้ คือ สังคมยอยๆ มากมายของผูคนท่ัวโลก  
ซ่ึงติดตอส่ือสารกันอยูตลอดเวลาบนเครือขายท่ีโยงใยไปมาอยางกวางไกล และจากปรากฏการณ
ดังกลาวสงผลใหโลกปจจุบัน  ไดกาวเขาสูระบบสังคมและเศรษฐกิจแหงปญญาการเรียนรู 
(knowledge-based economy/society) อันเปนผลสืบเนื่องจากความกาวหนาของการเติบโตทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยเฉพาะส่ืออินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย  และกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงกับมนุษยอยางมากมาย อาทิ ดานสภาพทาง
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สังคมและเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการขยาย
โอกาสทางการศึกษา การใหบริการสาธารณสุข   การส่ือสารระหวางภาครัฐและประชาชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเทคโนโลยีและการส่ือสารไดถูกนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   ผลิต และ
ใหบริการตอผูบริโภค  

 

 อยางไรก็ดี แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีคุณประโยชนอนันตตอสังคมและเศรษฐกิจ 
แตเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางส่ืออินเตอรเน็ต อาจเปนปจจัยเรงประการหนึ่งทําให
เกิดการขยายตัวของชองวางทางสังคมและเศรษฐกิจได ไมวาจะเปนระดับนานาประเทศระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา หรือระดับภายในประเทศระหวางคนในสังคมเมืองและ
สังคมชนบท ระหวางผูท่ีมีรายได การศึกษาสูงกับรายได การศึกษาตํ่า อันเปนผลจากความเหล่ือมลํ้า
ในความสามารถและโอกาสของการเขาถึงขอมูลขาวสาร กอใหเกิดชองวางระหวาง “ผูมีขาวสาร” 
และ “ผูไรขาวสาร” (Information haves and have nots) ปรากฏการณดังกลาวรูจักกันภายใตคําศัพท
วา “ชองวางทางดิจิตอล” (Digital Divide ) หรือโดยนัยก็คือ ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศ
และความรู  (NECTEC,2544)  ซ่ึงการเกิดชองวางทางดิจิตอลในสังคมไทย สืบเนื่องมาเปนเวลานาน
ควบคูกับ ชองวางทางสังคมดานตางๆ ระหวางกลุมคนในสังคมเมืองและชนบท อาทิ การศึกษา  
รายได การรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือมวลชนเช่ือมโยงไปถึงระดับความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรม
หรือคานิยมท่ีแตกตางกัน และในป 2530 – 2538 1 เปนตนมาจวบจนปจจุบัน “ชองวางทางดิจิตอล”
ไดกลายเปนประเด็นสําคัญในระดับสังคมและชาติ เพราะความกาวหนาอยางไรขีดจํากัดของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการส่ือสาร โดยเฉพาะส่ืออินเตอรเน็ตท่ีเปนพลังขับเคล่ือนสําคัญตอ
การเปนสังคมแหงปญญาและการเรียนรู อันนํามาสูการพัฒนาประเทศดานตางๆ แตขณะเดียวกัน
ส่ืออินเตอรเน็ตก็ทําชองวางทางสังคมในบางดานขยายตัวมากข้ึน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศดานตางๆ ดวยเชนกัน 

 
 บุญเลิศ ศุภดิลก และกุลทิพย ศาสตระรุจิ (2547) ไดกลาวไววา  ส่ือท่ีใชในการส่ือสาร

ในเมืองไทย  มีหนาท่ีคอยรับใชตอบสนองความตองการของกลุมท่ีตนสนใจ  มากกวาความสนใจ
ของสาธารณชน  ซ่ึงมีหลักฐานท่ีเพียงพอช้ีวาคนยากจนตามชนบทเปนคนสวนใหญของประชากรไทย  
โดนจํากัดตอสิทธิการเขาถึงส่ือขอมูลขาวสาร ในขณะท่ีกลุมคนในเมืองเปนสวนท่ีทวมทนไปดวย

                                                           

 1 ป 2530  คือ การนําสื่ออินเตอรเน็ตเขามาใชทํางานเปนครั้งแรกในประเทศไทย 
    ป 2538 คือ  การใหบริการในเชิงพาณิชย แกผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) เปนครั้งแรกของ 

ประเทศไทย 
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ขอมูลขาวสาร  และสําหรับการเขามาของส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร  ส่ิงนี้เปน
ชองวางระหวางคนในสังคมเมืองและชนบทท่ีจะขยายตัวอยูตลอดเวลา    

 
 จากความสัมพันธระหวาง ส่ืออินเตอรเน็ตกับชองวางทางดิจิตอล ท่ีไดนําเสนอขอมูล
ขางตน ทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความไมเทาเทียมกัน  ในการรับรูขอมูล
ขาวสาร-ความบันเทิงทางส่ืออินเตอรเน็ตของประชาชนไทยท่ีอาศัยอยูภายใตประเทศเดียวกัน แต
กลับมีความรู ทัศนคติ  พฤติกรรมหรือคานิยมท่ีแตกตางกันอยางมาก ระหวางผูท่ี “มีโอกาสเขาถึง” 
และ “ไมมีโอกาสเขาถึง” ส่ืออินเตอรเน็ต  ซ่ึงปญหาดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา
จากกลุมประเทศผูตามที่มีพลวัต (Dynamic Adopters) ไปสูกลุมประเทศที่มีศักยภาพเปนผูนํา 
(Potential Leaders) ในอันดับตนๆ ตามเจตนารมณการบริหารประเทศของรัฐบาล  ซ่ึงผูวิจัยเช่ือวาหาก
รัฐบาลชุดปจจุบันมีนโยบายใชส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อยกระดับความรูของคนในสังคมชนบทให
ทัดเทียมกับคนในสังคมเมืองอยางจริงจัง และสามารถประยุกตกลยุทธจากภาคทฤษฎีลงสูภาค 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุง  แกไขขอบกพรองอยางตอเนื่อง  ยอม
สงผลใหปญหา “ชองวางทางดิจิตอล” หรือ “ชองวางทางขอมูลขาวสาร” หรือ “ชองวางทางความรู” 
ระหวางคนในสังคมเมืองและชนบทแคบลงได 
 
ปญหานําวิจัย 
 

1. ชองวางทางดิจิตอลเปนผลสืบเนื่องจากโครงสรางตลาดส่ืออินเตอรเน็ตและการนํา 
เสนอเนื้อหาทางส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงพบวาเอ้ือประโยชนตอประชาชนในสังคมเมืองมากกวาสังคม
ชนบทอยางไร  

2. ประชาชนในสังคมเมืองและสังคมชนบทของประเทศไทยมีระดับความรู  ทัศนคติ 
และคานิยม  เกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงกอใหเกิดชองวางทางดิจิตอลในสังคมอยางไร   
และจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวา ชองวางทางดิจิตอลนี้มีความสัมพันธกับชองวางทางสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการศึกษาและรายได  

3.   ปจจุบันส่ืออินเตอรเน็ตทําใหความกวางของชองวางทางดิจิตอลระหวางคนใน 
สังคมเมืองและชนบทแคบลงไดหรือไม   
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 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปญหาชองวางทางดิจิตอล หรือเดิมเรียกวาชองวางทางระดับความรู   
ทัศนคติ  และคานิยมระหวางคนในสังคมเมืองและชนบท ซ่ึงสืบเนื่องจากการกระจายตัวทาง
การศึกษาและรายได 

2. เพื่อศึกษาส่ืออินเตอรเน็ตถึงผลกระทบท่ีมีตอชองวางทางดิจิตอลระหวางคนใน 
สังคมเมืองและชนบท ในดานโครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  การนําเสนอขอมูล
ขาวสารทางสื่ออินเตอรเน็ต  และระดับความรู  ทัศนคติ  คานิยม   ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกปญหาชองวางทางดิจิตอลของประชาชนไทยใน 
สังคมเมืองและชนบท  ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 

 สมมติฐานท่ี 1   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) 
จะมี ความสัมพันธกับการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 

 สมมติฐานท่ี 2   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและราย 
ได) จะมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติและคานิยม 
     สมมติฐานท่ี 3   ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติและคานิยม 
  

  การศึกษาคร้ังนี้ตองการเนน  ชองวางทางดิจิตอล (Digital Divide) หรือ ชองวางทาง
ขาวสาร (Information Gaps) หรือ ชองวางทางความรู (Knowledge Gaps)  ระหวางกลุมประชาชน
ในสังคมเมืองและชนบท  ซ่ึงสามารถกําหนดสมมติฐานวิจัยหลักไดดังน้ี 
  สมมติฐานท่ี 4   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) 
จะมีความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติ และคานิยมของประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาสังคม
ชนบท 

 สมมติฐานท่ี 5  ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติ และคานิยม 
ของประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

 วิทยานิพนธเลมนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “ส่ือมวลชนและชองวางทางความรู
ระหวางชุมชนเมืองและชนบทของไทย : บทเรียนเกาทฤษฎีใหม” (Mass Media and Knowledge 
Gap Between Urban – Rural Communities in Thailand : Reconceptualization.) สถาบันวิจัยสังคม
และเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะส่ืออินเตอรเน็ต 
โดยมีกลุมตัวอยางประกอบดวย  3 สวนหลัก ไดแก 
  สวนท่ี 1 ศึกษาโครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  ซ่ึงเปนการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีกลุมตัวอยางคือ การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.)2 และ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย และผูใชบริการ  
  อยางไรก็ตาม ขอบเขตการศึกษา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)3 ผูวิจัย
นําเสนอขอมูลในสวนท่ีสามารถเช่ือมโยงถึง  แนวโนมการกระจายส่ืออินเตอรเน็ตเปนกรอบกวางๆ 
ในฐานะผูใหบริการส่ืออินเตอรเน็ตเทานั้น โดยมิไดศึกษาเจาะลึกถึง ตลาดโทรคมนาคมดานส่ือ
โทรศัพท ระหวางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กับบริษัทโทรศัพทไรสายเอกชน ในดาน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางโทรศัพทกับระดับการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ต 
   ระยะเวลาเก็บขอมูล  คือ พ.ศ. 2546 – 2547 
 

 สวนท่ี 2   ศึกษาการนําเสนอเนื้อหาของส่ืออินเตอรเน็ต  ซ่ึงเปนการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  กลุมตัวอยางคือ  เว็บไซตกระปุกดอทคอม  (www.kapook.com)  จํานวน 20 
หนา ซ่ึงเปนสารบัญ (Index) หลักของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 

 ระยะเวลาเก็บขอมูล แบงเปน เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2546 เปนเวลา 6 เดือน 
สําหรับการรวบรวมขอมูล เพื่อจัดอันดับเว็บไซตท่ีมีจํานวนผูเปดเขาไปในเว็บไซตจํานวนมากท่ีสุด
ของประเทศ  และระหวางเดือน กรกฎาคม –สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนเวลา 1 อาทิตย  สําหรับจัดเก็บ
ขอมูลการนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
  
 
 

                                                           

 2 การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) หรือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 3 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) หรือ บริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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  สวนท่ี 3   ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ืออินเตอรเน็ตกับระดับความรู    ทัศนคติ และ
คานิยมของคนสังคมเมืองและชนบท ซ่ึงวิเคราะหเชิงสํารวจจากแบบสอบถาม (Survey Research) 
โดยกลุมตัวอยางคือ ประชาชนชาวไทยท่ีอาศัยอยูในสังคมเมือง (ในเขตเทศบาล) และชนบท (นอก
เขตเทศบาล) จํานวนท้ังหมด 653 คน แบงเปน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวแทนเขตภาค
กลาง   ภาคเหนือ จ.เชียงราย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน     ภาคใต   จ.สงขลา  

 ระยะเวลาการเก็บขอมูล คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เปนเวลา 1 อาทิตย สําหรับลง
พื้นที่ท่ัวประเทศ  กลาวคือโครงการวิจัยฉบับหลักประกอบดวยงานวิจัยยอยจํานวน 4 เลม ไดแก ส่ือ
วิทยุและโทรทัศน  ส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือโฆษณา  และส่ืออินเตอรเน็ต  ดังนั้นการออกแบบสอบถาม
จึงครอบคลุมงานวิจัยยอยท้ัง 4 ฉบับตอ 1 ชุดแบบสอบถามในการลงพ้ืนท่ี  และเมื่อมีการลงพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศไดแบงการเก็บขอมูลตามภาคและจังหวัดกลุมตัวอยางแกผูวิจัยในโครงการยอยท้ัง 4 คน 
ลงพื้นท่ีในชวงเวลาเดียวกัน 
 
นิยามศัพท 
  

1. ชองวางทางดิจิตอล   (Digital Divide)   หมายถึง การเกิดชองวางระหวาง      “ผูท่ีมี 
โอกาส” กับ “ผูท่ีไมมีโอกาส” เขาถึงส่ืออินเตอรเน็ต  นํามาสูการเกิดชองวางทางขอมูลขาวสาร 
“Information  Gap”  ระหวาง  “ผูมีขาวสาร” กับ “ผูไมมีขาวสาร” (Information haves and have 
nots) เช่ือมโยงถึง การเกิดชองวางทางความรู  (Knowledge Gap ) ข้ึน ระหวางคนท่ีมีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจสูงกับคนท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํากวา  

  สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ มีคําอยูสามคํา ใชสลับกันและกอใหเกิดความเขาใจสับสนมาก คือ 
ชองวางทางขาวสาร (Information Gap) ชองวางทางความรู (Knowledge Gap) และชองวางทาง
ดิจิตอล (Digital Divide) ความจริงท้ังสามคํามีความหมายใกลและเช่ือมโยงกันเปนวัฎจักร เพราะ
ตางสะทอนใหเห็นความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึง (Access) แหลงขอมูลขาวสารทางส่ืออินเตอรเน็ต 
ซ่ึงมีความสัมพันธตอระดับความรู ทัศนคติ และคานิยมที่แตกตางกัน ดังนั้นการวิจัยฉบับนี้ถือวา
คําศัพทท้ังสามคํามีความหมายสับเปล่ียนกันได เพื่อนํามาสะทอนถึงการเกิดชองวางทางสังคมไทย
ระหวางประชาชนท่ีอาศัยในสังคมเมือง (เขตเทศบาล) และในสังคมชนบท (นอกเขตเทศบาล) ซ่ึง
ประชาชนท้ังสองกลุมนั้น มีพื้นฐานทางสถานภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการศึกษา รายได
ท่ีแตกตางกันอันเปนปจจัยสําคัญของการเกิด “ชองวางทางดิจิตอล” ผานส่ือใหมอยางอินเตอรเน็ต  
กลาวคือการศึกษาชองวางทางดิจิตอลในคร้ังนี้ จะศึกษาเฉพาะชองวางทางดิจิตอลท่ีเกิดระหวาง
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สังคมเมืองและชนบทเทานั้น จะไมเขาไปศึกษาลึกถึงชองวางท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมเมืองและชนบท
ดวยกันเอง 

2. ส่ืออินเตอรเน็ต (Internet)  หมายถึง  ส่ือใหม  (New media)  ในวงการส่ือสารมวล 
ชนท่ีมีระบบการระบบการส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ และเปดโอกาสใหผูใชงาน
สามารถแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู ความบันเทิง ระหวางกันไดงาย โดยเครือขายนี้ไดกระจายอยู
เกือบท่ัวทุกมุมโลก เช่ือมโยงผูใชจากคนละซีกโลกใหส่ือสารถึงกันไดโดยงายและสะดวกรวดเร็ว  

 สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ ส่ืออินเตอรเน็ต มีความหมายครอบคลุมถึง ส่ือคอมพิวเตอร เนื่องจาก
ส่ือคอมพิวเตอรเปนดรรชนีท่ีสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรูส่ือใหมและเปนเคร่ืองมือใน
การกาวไปสูการใชส่ืออินเตอรเน็ตในอนาคต อีกท้ังส่ือคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญในการ
เช่ือมตอระหวางระบบโทรศัพทกับเครือขายอินเตอรเน็ตเขาดวยกัน 

3.   สังคมเมือง (Urban) สําหรับงานวิจัยในช้ินนี้ หมายถึง กลุมคนสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะระดับการศึกษาและรายไดสูงกวา ซ่ึงมีลักษณะทางสังคมท่ี
ซับซอน บนพื้นฐานท่ีตองแขงขันกับเวลา ตนเอง คนรอบขาง เทคโนโลยีสมัยใหม และความ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมอยูตลอดเวลา อนุมานวาอาศัยในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองซ่ึงถือเปน
เขตศูนยกลางความเจริญ  ในดานการคาขาย  หนวยงานราชการ  บริษัท  การขนสงมวลชน เปนตน  

4.  สังคมชนบท   (Rural)  สําหรับงานวิจัยในช้ินนี้ หมายถึง กลุมคนสถานภาพทาง 
สังคมและเศรษฐกิจตํ่า   โดยเฉพาะระดับการศึกษาและรายไดต่ํากวา   ซ่ึงมีลักษณะทางสังคม
ซับซอนนอยกวา บนพื้นฐานของความอยูรอดของตนเอง  ครอบครัวหรือคนรอบขาง  และเกี่ยว
พันธกับรายไดท่ีมาจาก  พื้นท่ีทํากิน  ทรัพยากรในทองถ่ินหรืออาชีพหลักของชุมชนเปนหลัก  อาทิ   
การเกษตร   ประมง  สวนยาง  อุตสาหกรรมยอยในครัวเรือนหรือชุมชน เปนตน  อนุมานวาอาศัย
นอกเขตเทศบาลภายใตการดูแลของ อบต. กํานัน ผูใหญบาน ผูนําทางความคิดของชุมชน 
  กลาวคือ เขตเทศบาล หมายถึง เมือง  และนอกเขตเทศบาล หมายถึง ชนบทนั้น ใน
ประเทศไทยยังไมมีคําจํากัดความที่แนชัดเกี่ยวกับเขตเมืองและเขตชนบท (เยาวลักษณ ราชแพทยา
คม,2547) ดังนั้นคําจํากัดความของสังคมเมืองและสังคมชนบทขางตนจึงเปนคํานิยามเฉพาะ
งานวิจัยช้ินนี้ เทานั้น  ซ่ึงอาจมีความจํากัดความที่แตกตางจากงานวิจัยช้ินอ่ืน  ท้ังนี้ ข้ึนกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาเฉพาะบุคคล  

5. การนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  หมายถึง  การนําเสนอขอมูล
ขาวสาร 

บทความ  บทวิ เคราะห  วิจารณหรือเ ร่ืองราวตางๆ  ท่ีปรากฏในเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
(www.kapook.com) ซ่ึงสามารถแบงออกเปนดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
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5.1 เนื้อหาประเภทขาว (News)  หมายถึง  การนําเสนอขอมูลขาวสารในประเด็นตางๆ  

ซ่ึงเปนประเด็นขาวท่ีมีความสัมพันธหรือผลกระทบตอประชาชนภายในประเทศ เชน ขาวการเมือง 
ขาวเศรษฐกิจ ขาววิทยาการและเทคโนโลยี ขาวตางประเทศ ขาวภูมิภาค เปนตน 

5.2 เนื้อหาประเภทสาระความรู (Knowledge)  หมายถึง การนําเสนอเร่ืองราว บทความ 
บทวิเคราะห  วิจารณ  ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  อาหาร  
ครอบครัว  สัตวเล้ียง  แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว แนะนําหนังสือหนาอาน และเกร็ดความรูท่ัวๆไป 
เปนตน 

  5.3   เนื้อหาประเภทบันเทิง  (Entertainment)   หมายถึง   การนําเสนอเร่ืองราว    บท 
ความ    บทวิเคราะห วิจารณเกี่ยวกับผลงานของบุคคลที่อยูในวงการบันเทิง เชน รูปถาย  ประวัติ
สวนตัว ท่ีอยูของดารา รวมท้ังการนําเสนอบทกลอน นิทาน เร่ืองตลกขบขันตางๆ  ขอมูลโปรแกรม
ภาพยนตรไทย – ตางประเทศ  และบริการกิจกรรมออนไลน  ในดานเกม   บริการเพลง 24 ชม. เปน
ตน  

5.4 เนื้อหาประเภทการประชาสัมพันธ (Public Relations)  หมายถึง  การนําเสนอขอ 
มูลขาวสารจากองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีตองการประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ไปสูผูใชบริการอินเตอรเน็ต  เชน กีฬาการกุศล  การสัมมนา อบรม ทุนดานวิชาการ การ
เปดรับสมัครนักศึกษาใหม  ละครเวที เปนตน 

5.5 เนื้อหาประเภทการโฆษณา  (Advertising) หมายถึง  ภาพและขอความโฆษณาสิน 
คา  บริการตางๆ  

 6.  การวัดระดับความรู ทัศนคติและคานิยม  สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้  หมายถึง  การวัด
ระดับการรับรู การแสดงความคิดเห็น ความรูสึกสวนตัวท่ีมีตอประเด็นขอมูลขาวสารหรือเร่ืองราว
ตางๆ ท่ีส่ือมวลชนรวมท้ังส่ืออินเตอรเน็ตนําเสนอไปยังกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความ
แตกตางกันทางสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตลอดจน
ระดับความรู ทัศนคติ คานิยมท่ีมีตอประเด็นดังกลาวในระดับสูง กลาง ต่ํา ซ่ึงสามารถแบงออกเปน
ดานตางๆ ไดดังนี้คือ 

 6.1  ระดับความรู (Knowledge)  หมายถึง  ระดับการรับรู ความเขาใจในประเด็นขอมูล
ขาวสาร  ซ่ึงประกอบดวยดังตอไปนี้ คือ   

 -   ความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ หมายถึง  การรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเร่ืองสาธารณกิจตางๆ อันนํามาสูการแสดงความรับผิดชอบรวมกันในฐานะคนในสังคม
เดียวกัน 
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 -  ความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย   หมายถึง  การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยว 

กับบุคคลทางการเมืองทองถ่ินท่ีจะเขามาทําหนาท่ีเปนตัวแทนประชาชน ในการสะทอนปญหา 
รักษาผลประโยชนและนําความเจริญเขามาสูประชาชนในสังคมนั้นๆ  

 -  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม หมายถึง    การรับรูประเด็นขอมูลขาวสารท่ัวไปที่
เกิดข้ึนในสังคม อาทิ แวดวงกีฬา   บันเทิง  เกร็ดเล็กเกร็ดนอยตางๆ เปนตน เพื่อนํามาเปนความรู
ใหกับตนเอง  คนรอบขางและเปนหัวขอสนทนาเร่ืองเบาๆ  กับบุคคลอ่ืน 

 6.2  ระดับทัศนคติ (Attitude)  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็น  ความรูสึกชอบ  ไม
ชอบ  เห็นดวย ไมเห็นดวย ตอประเด็นขอมูลขาวสารหรือเร่ืองราว  เหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการเมือง  การเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย และปญหาสังคมท่ัวไป 

  6.3  ระดับคานิยม (Value) หมายถึง ความรูสึก ความคิด วิสัยทัศน พฤติกรรมและส่ิง
อ่ืนๆ ท่ีบุคคลใดคนหนึ่งในสังคมหน่ึงเห็นวามีคุณคา มีประโยชนและยอมรับปฏิบัติตามคานิยม  ซ่ึง
อาจดีและมีประโยชนตอสังคมในแตละสังคมแตกตางกัน    

 สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ คําวา คานิยม (Value) มีความหมายครอบคลุม คําวา การปฏิบัติ 
(Practice) เนื่องจากวิธีการปฎิบัติซ่ึงเปนท่ียอมรับเสมือนเปนคานิยมในสังคมน้ัน ดังนั้นการปฎิบัติ
ในงานวิจัยคร้ังนี้จึงมีความหมายสอดคลองกับคานิยม ภายใตสถานการณสมมติวาทานคือ บุคคลท่ี
ตองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงกับปญหาตางๆ ในสังคมท่ีทานอยูอาศัย ซ่ึงประกอบดวยประเด็นหรือ
เร่ืองราวๆ ดังตอไปนี้ คือ 

 -  คานิยมความเปนคนทันสมัย หมายถึง คานิยมในดานการทํางานเพ่ือนํามาสูแนว
ทางการพัฒนาและแกไขหรือบรรเทาปญหาตางๆ ในสถานการณสมมติวาหากทานเปนประธานการ
บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี เปนตน 

 -  คานิยมความตองการประสบความสําเร็จ หมายถึง คานิยมเกี่ยวกับสถานการณ ตัว
บุคคลอ่ืน หรือตนเองท่ีตองการใหมีแนวทางหรือรูปแบบตามเปาหมายหมายท่ีตั้งไว 

 -  คานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง คานิยมเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท่ีสะทอนถึงความ
ปรารถนาใหเร่ืองดังกลาวบรรลุผลความสัมฤทธ์ิ  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.     ผลท่ีไดจากการวิจัยนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน  ในการศึกษา  ปรับปรุง  
หรือกําหนดนโยบายของภาครัฐสําหรับพัฒนาใชส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ลดชองวางการเขาถึงส่ืออินเตอรเน็ตระหวางกลุมคนในสังคมปจจุบัน 
  2.    ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางการวางแผนงานหรือเปนขอมูลอางอิง   
สําหรับผูท่ีสนใจคนควา ประกอบรายงาน วิทยานิพนธ งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับชองวางทางดิจิตอล
ผานส่ืออินเตอรเน็ตในสังคมไทย  เพื่อนํามาสูกลยุทธหรือการประยุกตใชจากกรอบนโยบายเชิง
ทฤษฏีลงมาสูการปฎิบัติจริงอยางสมบูรณแบบในอนาคต 
   3.  ผลการวิจัยช้ินนี้เปนขอพิสูจนถึงผลลัพธและทิศทางในการดําเนินงาน ภายใต
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศใหเปนสังคมของภูมิปญญาและการ
เรียนรู พ.ศ. 2544-2549 ซ่ึงเปนนโยบายหลักของรัฐบาลชุด ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ี
ตองการผลักดันใหประเทศไทยกาวเขาไปสู “กลุมประเทศท่ีมีศักยภาพเปนผูนํา (Potential Leaders) 
ในอนาคตอันใกลบนภาคพื้นเอเซียแปซิฟก 
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บทที่ 2 
 

   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แนวคิด และทฤษฎี 
 
  การวิจัยเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอล ระหวางประชาชนในสังคม
เมืองและชนบทของไทย”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจาก งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  แนวคิดและทฤษฎี  
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

 

•    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

• แนวคิดชองวางทางความรู (Knowledge – Gap Hypothesis)  และชองวางทาง   
       ดิจิตอล (Digital Divide)  

•    ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีส่ือมวลชน (Structural Function Theory) 

•     กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
  
  คลินตัน (1998)ไดกลาวถึง “ชองวางทางการส่ือสารดิจิตอล”  ระหวางการประชุมของ
คณะรัฐบาลคลินตันและกอร (Clinton – Gore Administration) วา “ชองวางทางการส่ือสารดิจิตอล” 
นั้น คือความเหล่ือมลํ้าระหวางบุคคลและชุมชน โดยเคร่ืองมือและบุคคลผูซ่ึงไมสามารถเขาถึงยุค
ของขอมูลขาวสารได ในขอเท็จจริงบางประการชองวางนี้กวางข้ึนอยางท่ีเปนอยูจริง เม่ือกรกฎาคม 
1999 มีรายงานจากกรรมการพาณิชย (Department of Commerce) วาสํานักงานสํารวจสํามะโน
ประชากร(Census Department)ไดเปดเผยถึงขอมูลพื้นฐานซ่ึงไดทําการสํารวจในเดือนธันวาคม 
1998 วา 
             ชาวอเมริกันท่ีการศึกษาดีมักจะตอเช่ือมระบบอินเตอรเนต็ ในระหวางป 1997 และ 1998 
ชองวางทางเทคโนโลยีระหวางผูมีการศึกษาสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุดมีระดับเพิ่มข้ึนถึง 25 เปอรเซ็นต  โดย
ในป 1998  คาดวาผูท่ีศึกษาในระดับวิทยาลัยมีมากกวา 8 เปอรเซ็นต มีคอมพิวเตอรประจําบาน และ
ประมาณ 16 เปอรเซ็นตท่ีใชอินเตอรเน็ตจากท่ีบาน  
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   ความเหล่ือมลํ้าท่ีมากข้ึนระหวางชาวอเมริกันผูมีรายไดสูงและตํ่า ในปท่ีแลวชองวาง
ระหวางรายไดท่ีสูงท่ีสุดและต่ําท่ีสุดของเขาเหลานั้นอยูท่ีระดับ 29 เปอรเซ็นต ในครอบครัวท่ีมี
รายไดสูงกวา 75,000 เหรียญดอลลาร มีการเขาถึงอินเตอรเน็ตมากกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา อยูท่ี
ประมาณ 20 เปอรเซ็นต และมากกวา 9 เปอรเซ็นตมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีบาน 
   คนผิวขาวมักจะตอเชื่อมระบบอินเตอรเน็ตมากกวาชาวแอฟริกัน-อเมริกัน หรือชาว
ลาตินอเมริกา ชองวางทางการส่ือสารดิจิตอลยังคงติดแนนและยังขยายไปตามเช้ือสายและกลุมท่ีมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน คนผิวขาวมักจะมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตจากท่ีบาน ตางจากคน
แอฟริกัน-อเมริกันและคนลาตินอเมริกาท่ีใชจากสถานท่ีอ่ืน ครอบครัวชาวแอฟริกัน-อเมริกันและ
ลาตินอเมริกาประมาณสองในหาของชาวผิวขาวที่มีการเขาถึงอินเตอรเน็ต ในป 1994 ชองวาง
ระหวางครอบครัวคนขาวและคนลาตินอเมริกา และระหวางคนขาวกับคนแอฟริกัน-อเมริกันสูง
มากกวา 6 เปอรเซ็นต  อยางไรก็ตามในปท่ีผานมา คนผิวขาว และคนแอฟริกัน-อเริกันท่ีมีรายไดสูง
กวา 75,000 เหรียญดอลลาร มีชองวางท่ีแคบลงมาก 
  พื้นท่ีชนบทมักมีการเช่ือมตออินเตอรเน็ตนอยกวาผูใชในชุมชนเมือง ในเรื่องระดับ
รายไดท่ีนาสนใจ  การอยูอาศัยในพื้นท่ีชนบทจะมีความลาหลังในเร่ืองการมีเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
การใชอินเตอรเน็ต  ในบางระดับรายได คนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีในเมืองมีการใชอินเตอรเน็ตมากกวา
ผูอยูในชนบทถึง 50 เปอรเซ็นต  ในพื้นท่ีชนบทซ่ึงครอบครัวมีรายไดต่ํามีการเช่ือมตออินเตอรเน็ต
นอยท่ีสุด  
 
  ขอมูลจากศูนยการศึกษาแหงชาติ  (National Center for Education Statistics) เปดเผยวา 
“ชองวางทางการส่ือสารดิจิตอล” ในโรงเรียนของประเทศมีแนวโนมต่ําลงในป 1998 ซ่ึง 39 
เปอรเซ็นตของช้ันเรียนท่ีเปนโรงเรียนยากจนมีการเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ต เม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนท่ีรํ่ารวยมีจํานวนถึง 62 เปอรเซ็นต  การเขาถึงการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีมี ประสิทธิภาพกลายเปนความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการมี
สวนรวมอยางเต็มท่ีในระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการใชชีวิตในสังคมของอเมริกา ประชาชน
สามารถใชอินเตอรเน็ตในการหาซ้ือสินคาและบริการท่ีมีราคาตํ่า การทํางานหรือเร่ิมตนทําธุรกิจ
สวนจากที่บานของเขาเอง การเรียนรูทักษะใหม ๆ โดยใชระบบการเรียนทางไกล และการตัดสินใจ
ในรายละเอียดดานการดูแลสุขภาพท่ีดีกวา  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีกลายเปนส่ิงสําคัญ
มากข้ึนในสถานท่ีทํางานและการทํางาน ในการเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมี
สวนคาใชจายมากกวาคาจางเฉล่ียถึง 80 เปอรเซ็นต การใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคทําใหเกิด
ความแตกตางอยางมากในการสอนของอาจารยและการเรียนรูของนักเรียน ในบางช้ันเรียนครูผูสอน
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ใชอินเตอรเน็ตเพื่อใหรูเทาทันถึงการพัฒนาท่ีทันสมัยในช้ันเรียนของพวกเขา การแจงเปล่ียนแปลง
แผนการเรียนกับเพื่อนในช้ันเรียน และการติดตอกับผูปกครองไดบอยคร้ัง นักเรียนสามารถเช่ือมตอ
กับหองสมุดของสภาคองเกรส เพ่ือดึงขอมูลเอกสาร การเช่ือมตอกลองโทรทรรศนทางอินเตอรเน็ต
เพ่ือใชงานดานดาราศาสตร และกิจกรรมการเรียนโดยการปฏิบัติ นักเรียนสามารถสรางวิธีการ
เรียนรูโดยใชอินเตอรเน็ต บางคนอาจไดรับรางวัลจากการเขียนเว็บไซต  ผูคนมีความเขาใจในระบบ
การวินิจฉัยทางศาลไดมากข้ึน  
 
 สําหรับ ดักลาส แบลงค ฮินดแมน (2000) กลาวถึง ชองวางทางการส่ือสารดิจิตอล
ระหวางสังคมเมือง และชนบทวาระหวางประชาชนในเมืองหลวงและตางจังหวัดอยางกวางๆ ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นถึงรายไดของแตละบุคคล อายุ และการศึกษา ซ่ึงสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาสภาพทางภูมิศาสตร การรวมมือกันอยางยั่งยืนในการกําหนด
สถานะและเทคโนโลยีเปนการประจักษถึงความมั่นคงไดอยูตลอดเวลา การวิจัยจะส้ินสุดลงเม่ือผล
การคาดการณออกมาตรงกันขามกันอยางเปนไปไมได ในการกําหนดส่ิงท่ีเปนมาใชเปนประโยชน
โดยท่ัวไป สําหรับเคร่ืองมือในการปฏิวัติการส่ือสารทางดิจิตอล การเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเร่ืองท่ีคลายคลึงกันกันความสัมพันธอยางใกลชิดกับการกําหนดทิศทาง
ของสังคม  ความไมเทาเทียมกันในการรับและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนเร่ืองท่ีจริงจังในสังคม
ท่ีมีสารสนเทศเปนพื้นฐาน ผูคนเหลานั้นไมมีความสามารถและไมอาจจะรับเอาและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงสามารถท่ีจะแยกออกจากอํานาจทางดานธุรกิจ และการติดตอส่ือสารไดมากข้ึน ใน
เร่ืองซ่ึงเกี่ยวของทางการส่ือสารทางดิจิตอล ความผิดพลาดในการใชงานและเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจจะนําไปสูความเขาใจในการดําเนินชีวิต 
 งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหถึงรูปแบบของการรับและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง
ในสวนของชุมชนเมืองหลวงและตางจังหวัด ถึงแมวาลักษณะของสังคมสารสนเทศตองอาศัย
โครงสรางทางภูมิศาสตรตาง ๆ ก็ตาม ความไมเทาเทียมกันในการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงท่ี
คาดวาตองดําเนินตอไป เทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเหมือนเปนผลผลิตของระบบสังคม เปนส่ิง
สุดทายท่ีคาดวาตองรักษาใหคงอยูเพื่อเปนพลังใหกับระบบ  แมวาในการปฏิวัติการส่ือสารดิจิตอล
คาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงอยูบาง ในระหวางความรวมมือกันและการเมืองของกลุมคนช้ันสูง ท้ัง
รัฐบาลกลาง และหนวยงานทางทหารก็รูสึกม่ันใจในการใชประโยชนจากอํานาจทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะแงคิดในการควบคุมระยะการขยายคล่ืนความถ่ีในทางทหาร ในรอบทศวรรษ
สถาบันธนาคารและการเงินพยายามลงทุนทางดานสารสนเทศทางดิจิตอล เพื่อใหไดการจัดการท่ี
ประสิทธิภาพ และใชในการโอนเงิน โดยท่ัวไปแลวธุรกิจสวนตัวมักไมชอบท่ีอยูเบ้ืองหลังการ
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ปฏิวัติการส่ือสารดิจิตอล  และเปนสวนท่ีถูกครอบงําดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอยูในโรงงาน
อุตสาหกรรม เงินหลายพันลานดอลลารไดนําไปใชในการปรับเปล่ียนฐานะบริษัทดานการ
ติดตอส่ือสารในตลาดการคาการส่ือสารดิจิตอลตัวอยางเชนของบริษัท เอทีแอนดที (AT&T) ใชไป 
48 พันลานดอลลารในการดําเนินกิจการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคช่ัน(Tele-Communications,Inc) 
และบริษัทอเมริการออนไลน (America Online’s) ลงทุนไป 165 พันลานดอลลารในกิจการบริษัท
ไทมเวอรเนอร(Time Warner,Inc) ดังนั้นม่ันใจไดวากลุมผูนําดานเศรษฐกิจจะไมไดอยูเบ้ืองหลังอีก
ตอไป แมวาเปนกลุมท่ีเร่ิมตนใหมในวงการ การรวมตัวกันของกลุมธุรกิจทําใหบรรลุผลสําเร็จโดย
พระราชบัญญัติดานการติดตอส่ือสารและคมนาคม ป 1996 (Telecommunications Act of 1996)  
 การทําใหสถานะและอํานาจในสังคมสารสนเทศคงอยูตลอดไปเปนความคาดหวังท่ี
พิจารณาการใชและการยอมรับท่ีเปนรูปแบบ ของเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังประชาชน งานวิจัยนี้
เหมือนกับมีลักษณะเฉพาะอยูท่ีความต้ังใจท่ีบังคับใหบังเกิดผลลักษณะในเมืองหลวงตรงขามกับใน
ตางจังหวัด 
 การอยูอาศัยรวมกันในชุมชนตามตางจังหวัด และการประกอบธุรกิจแตละประเภท 
ไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึนในดานความสามารถการผลิตและการยกระดับเทคโนโลยี  ขอดอยตาง 
ๆ ท่ีตองคํานึงถึงจะกําหนดใหแยกออกจากสภาพภูมิศาสตร บทบาทชุมชนชนบทคลายกับชุมชน
ตางจังหวัดท่ีประกอบดวยระยะทางจากตลาดที่ไกลมาก และขาดแคลนการกระจายการลงทุนดาน
เศรษฐกิจ  ขอเสียเปรียบเร่ืองเวลาและชองวางของชุมชนตางจังหวัดเปนความสําคัญใน
สภาพแวดลอมดานธุรกิจซ่ึงบงบอกถึงลักษณะการอยูนอกเหนือจากแหลงกําเนิด ความมีเสถียรภาพ
ของโรงงานอุตสาหกรรมเปนสวนประกอบท่ีชวยใหเกิด ความเท่ียงตรงตอศูนยกลางของโรงงานท่ี
ตั้งอยูรวมกัน ธุรกิจตามตางจังหวัดตองอยูนอกสิทธิท่ีจะเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเพราะขอ
เสียเปรียบท่ีเดนชัดในโลกธุรกิจท่ีตองมีลักษณะการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและความรวดเร็วใน
การตอบสนองการเปล่ียนแปลงในความตองการของผูบริโภค 

 สําหรับชุมชนชนบท ลักษณะการอยูอาศัยของชุมชนในตางจังหวัดสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการซ้ือขายปลีก  แหลงขอมูลขาวสาร  การศึกษา  และการทํางาน  
การซ้ือขายปลีกมีในชุมชนชนบทมีอยูอยางจํากัดมาก เพราะธุรกิจทองถ่ินถูกแทนท่ีดวยขอบเขตการ
ลดราคาของผูขายในทองถ่ินซ่ึงเปน วอลลมารท (Wal Mart) และเคมารท (Kmart) การอยูอาศัยของ
ชุมชนเหลานี้มักจะไมเต็มใจนักและไมสามารถท่ีจะซ้ือสินคาได ในศูนยกลางของชุมชนทองถ่ิน
สามารถส่ังซ้ือสินคาขายปลีกผานทางไปรษณีย หรือประชาชนที่เขาถึงอินเตอรเน็ตจะส่ังซ้ือผาน
ทางรายการออนไลน ทํานองเดียวกันการอยูอาศัยในชุมชนชนบทจะติดตอผานทางอินเตอรเน็ต เพื่อ
ทดแทนการขาดแคลนหนังสือพิมพรายวัน โดยอานผานรูปแบบออนไลนไปยังหนังสือพิมพใน
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เมืองหลวง นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนตางจังหวัด ซ่ึงทําการเช่ือมตอระบบสามารถเขาถึงทรัพยากร
ท่ีเหมือนๆ กันและทายที่สุดบางส่ิงท่ีไดมาก็จะเหมือนกันกับชุมชนขนาดใหญ โครงสรางพื้นฐาน
ดานการติดตอส่ือสารและคมนาคมท่ีสรางข้ึนในชุมชน สามารถชวยใหเกิดการกระจายการลงทุน
ดานเศรษฐกิจทองถ่ินและการหางานทําเขาแทนท่ีอาชีพเกษตรกร  ทางตรงกันขามคาดวาในพื้นท่ี
ชนบทจะกลายเปนท่ีตั้งโรงงานอิเล็คทรอนิคสซ่ึงใหคาจางต่ํา เพื่อปอนใหตลาดโทรคมนาคม และ
กระบวนการที่ม่ันคง  กรณีศึกษาความม่ันคงของการติดตอส่ือสารและโทรคมนาคม ในพ้ืนท่ีชนบท
แสดงใหเห็นถึงอัตราคาจางท่ีปรากฏจากโรงงานที่ผลิต และคลายกับความมั่นคงของการ
ติดตอส่ือสารโทรคมนาคม 
 การยอมรับและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏวามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และ
ราคาการติดตอส่ือสารถูกลง รวมไปถึงกลุมท่ีไมใชธุรกิจและตัวแทนท่ีใหบริการทางสังคมในพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด   ในการดําเนินการระหวางประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยการรวมมือกันของตัวแทนในการบริการและกระจายความชวยเหลือ  ดานอาหารไปสู
ประชาชนตามชนบท 
 อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนชุมชนตางจังหวัดไมอาจรับประกัน
ในความสําเร็จกับประชาชนทุกคน หรือธุรกิจในชุมชน เม่ือธุรกิจชนบทกลายเปนผูสนับสนุนท่ีอยู
นอกแหลงกําเนิด  ทันทีท่ีตองแขงขันกับความมั่นคงท่ีมีอยูท่ัวโลก แมแตถาโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ม่ันคงตามชนบทมีการแขงขันกันกับโรงงานอ่ืน  มันยังคงตองพึ่งพาความรวมมือกันมารองรับ ท่ีซ่ึง
อยูหางไกลจากชุมชนตางจังหวัด  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการติดตอส่ือสารและ
โทรคมนาคม    ในพื้นท่ีชนบทอาจจะเปนผลลัพธสุดทายในธุรกิจท่ีดึงออกจากชุมชน    
 

 กิลเลสไพ (Gillespie) และโรบินส (Robins) ไดโตแยงวาการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ขยายออกไป จะไมลบลางการปกครองแบบเผด็จการได แตจะทดแทนความไมเทา
เทียมท่ีเกิดข้ึนใหมในพื้นท่ีตลาดตามชนบทเปนอยางมาก การเขาถึงการมีอํานาจไดงายโดยบริษัทท่ี
อยูนอกทองถ่ิน ดังนั้นโครงสรางพื้นฐานท่ีสรางข้ึนสําหรับการติดตอส่ือสารและโทรคมนาคม จะ
ไมลบลางขอดอยดานเศรษฐกิจท่ีอยูในประชาชนตามชนบทไดอยางอัตโนมัติ 
 ประชาชนตามตางจังหวัดคาดวาจะลาหลังผู ท่ีอาศัยในเมืองหลวงในเร่ืองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ แมปรากฏการอยูอาศัยซ่ึงเสียเปรียบดานเทคโนโลยีอยางชัดเจนของชุมชนท่ี
นอกเหนือจากสภาพทางภูมิศาสตร การเขาระบบเครือขายระบบความเร็วสูงในชนบทถูกจํากัด
มากกวาพื้นท่ีในเมืองหลวง  เปนเชนนี้ท้ัง ๆ ท่ีขอกําหนดในพระราชบัญญัติการติดตอส่ือสารและ
โทรคมนาคม ป 1996 (Telecommunications Act of 1996)  เปนไปอยางสากล  บริษัทใด ๆ ท่ีอาจอยู
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ภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติ  เกิดความลมเหลวในการจัดหาบริการใหม ๆ ในชุมชน บน
พื้นฐานการตัดสินใจแขงขันในธุรกิจ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงสามารถเขาถึงผูจัดหาที่ตระหนักถึง
เงินลงทุนไดมากยิ่งกวาพลเมืองในพื้นท่ีชนบท การบริการไรสายซ่ึงใชระบบดาวเทียมอาจทําให
ปจจัยการขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีลดนอย  แตความสําคัญของประเพณีท่ีมีมา
กอนนวัตกรรม และการปรับทองถ่ินใหเขากับส่ิงใหมๆ ของประชาชนตามชนบท เปนลักษณะ
ผลลัพธท่ีตอตานการกําหนดความคิดจากชุมชนภายนอก  วัฒนธรรมการตอตานน้ีแสดงถึงความดื้อ
ร้ันซ่ึงเปนอุปสรรคตอการยอมรับและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทายท่ีสุดความไมเทาเทียมกัน 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าท่ีกวางข้ึนระหวางสังคมท่ี
มากดวยสารสนเทศ และท่ีขาดสารสนเทศ   
 

 การวิเคราะหของสํานักงานสํารวจการพาณิชย สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of 
Commerce Census Bureau) พบขอมูลอางอิงถึงความเหล่ือมลํ้าท่ีกวางข้ึนในชองวางทางการส่ือสาร
ดิจิตอล ท่ีซ่ึงอธิบายถึงความแตกตางระหวางส่ิงเหลานั้นกับการเขาถึงเทคโนโลยีใหมและอื่นๆ 
นอกจากนั้น การเปนชนกลุมเล็กๆ รายไดต่ําและการศึกษานอย การอยูอาศัยของเมืองศูนยกลาง 
และพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงขาดแคลนการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  ชุมสายโทรศัพท  คอมพิวเตอร และ
อินเตอรเน็ต  ขอมูลรายงานการวิจัย ป 1984 ถึง ป 1998  แสดงถึงความเหล่ือมลํ้าในการมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีเพิ่มมากข้ึน   ในป 1994   มีจํานวน 20 เปอรเซ็นตท่ีแตกตางระหวางกลุมท่ีมีรายได
สูงสุดและตํ่าสุด   ในป 1988   มีความแตกตางขยายถึง   64   เปอรเซ็นต   ทํานองเดียวกันความ
เหล่ือมลํ้าท่ีกวางข้ึน  ในการเปนเจาของโมเด็มและการใช อี-เมล    ระหวางผูใชท่ีรายไดสูงกวาและ
ต่ํากวา  และระหวางครอบครัวชนบทและในเมือง  
 เทคโนโลยีสารสนเทศอาจนํามาซ่ึงความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมท่ีมีฐานะสูงกวาและตํ่า
กวา เพราะวาเทคโนโลยีออกแบบมาสําหรับกลุมที่มีฐานะสูงในสถานท่ีหนึ่ง  เนื่องจากกอนหนานี้ผู
ท่ียอมรับ เปนคนหนุมสาวกวา และมีความรํ่ารวยกวา  และเนื่องจากกลุมท่ีมีฐานะสูงกวาอาจ
ประสบความสําเร็จมากในการการใชเทคโนโลยี 

     บทสรุปงานวิจัยนี้ใชเปนขอมูลท่ัวไปสําหรับการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสาสนเทศ 
สําหรับแตละบุคคลในเมืองหลวงเทียบกับใชในตางจังหวัด  การคนพบแสดงถึงท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ี
เมืองหลวงท่ีซ่ึงเปนสถานท่ีใชในการปฏิบัติในงานวิจัยนี้เปนการอยูอาศัยซ่ึงสํานักงานการสํารวจ
(Census Bureau) กําหนดเปนพื้นท่ีเมืองหลวงคือ ไมอาม่ี (MA) ซ่ึงไดเกี่ยวของอยางตอเนื่องกับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แมวาการควบคุมการคาดการณอ่ืนๆเกี่ยวของกัน กอนการยอมรับ
นวัตกรรมและฐานะทางสังคมในระดับหนึ่ง มีขอพิสูจนใหเห็นวาความเหล่ือมลํ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน
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ตลอดเวลาระหวางการอยูอาศัยใน MA และนอก MA ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กับขอเสนอ
ยกเวนการเปนเจาของเคร่ืองคอมพิวเตอรประจําบาน เปนส่ิงท่ีอาจจะสะทอนถึงการลดลงของราคา 
และการกระจายการยอมรับเคร่ืองคอมพิวเตอรประจําบาน อยางไรก็ตามความเหล่ือมลํ้าท่ีเติบโตข้ึน
ระหวางการอยูอาศัยใน MA และนอก MA  เปนขออางอิงท่ีนอยมากในการนํามาใช  ไมวาจะเปน
การชมขาวผานระบบออนไลนหรือการส่ังซ้ือสินคาและบริการ 
 เม่ือขอมูลถูกครอบงําสูการเปล่ียนแปลงมากมาย จะไมมีขออางอิงท่ีม่ันคงพอสําหรับ
ความเหลื่อมลํ้าท่ีกวาง  ระหวางการอยูอาศัยในเมืองหลวงและตางจังหวัด ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยงไรก็ตามความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํานายถึง
ประเพณีของนวัตกรรม(รายได การศึกษา วัย)  ในป 1998 ม่ันคงมากกวาในป 1995  และมีขออางอิง
ถึงความเหล่ือมลํ้าท่ีเติบโตข้ึนตลอดเวลาสําหรับการเปล่ียนแปลง 
 โครงสรางซ่ึงเกี่ยวของกับอุปสรรคกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางชาๆ อยางตอเนื่องใน
สังคมเมืองและชนบท จํากัดขอบเขตท่ีประชาชนของชุมชนตางจังหวัดซ่ึงยอมรับและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางไรก็ตามสถานท่ีซ่ึงอยูอาศัยปรากฏเปนการบังคับท่ีนอยกวารายได อายุ และ
การศึกษา  เคร่ืองช้ีนําซ่ึงโนมนาวสวนประกอบอ่ืนๆ ในทางที่จะนําไปสูความเหล่ือมลํ้าท่ีกวางกวา 
ระหวางกลุมท่ีฐานะสูงกวาและตํ่ากวา โดยท่ัวไปการพูดวาเคร่ืองช้ีวัดทางสังคมซ่ึงสัมพันธกันอยาง
แนนอนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย  เปนการทํานายทางอุดมคติซ่ึงตรงขามกับ
การชวยเหลือจัดหา  ซ่ึงเปนสากลโดยเคร่ืองมือของการปฏิวัติทางการส่ือสารดิจิตอล  การปฏิวัติ
ทางเทคโนโลยีของสังคมสารสนเทศไมเปนการทําลายโครงสรางซ่ึงเกี่ยวของกับเผด็จการในยุค
กอนหนานี้ ผลลัพธทางเผด็จการจากขอกําหนดทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนท่ีซ่ึงบงบอก
ลักษณะพิเศษของยุคท่ีมีการควบคุมชุมชน การจํากัดการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอเนื่อง 
ทํานองเดียวกันกับยุคสังคมมวลชนท่ีดื้อร้ัน รวมเปนบริษัทในการเตรียมการรวมภาคการพาณิชย
และการติดตอส่ือสารทางดานดิจิตอล 
 
 อยางไรก็ตามความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเพียงสวน
หนึ่งของปญหาเทานั้น  ซ่ึงเชอรเรอร (Scherer) ไดโตแยงวา ความเหล่ือมลํ้าสามารถพัฒนาให
เกิดผลทางการใชเทคโนโลยีได แมวานวัตกรรมโดยตัวของมันเองเปนการกระจายอยางกวางๆ 
บทความดานความเหล่ือมลํ้าทางความรูไดพิสูจนความจริงวาการแพรกระจายเทคโนโลยีอยาง
กวางขวาง มีผลกระทบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสัมพันธกับฐานะของผูใชและแนวทางในการใชเทคโนโลยี 
 งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นอีกวาอัตราการยอมรับคอมพิวเตอรสวนบุคคลกลายเปนส่ิงซ่ึง
เกี่ยวของอยางใกลชิดกับเคร่ืองช้ีวัดฐานะ  ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากมายยังคงเกี่ยวของกับ
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เคร่ืองช้ีวัดทางประเพณี กอนหนาการยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยคนหนุมสาว การศึกษา 
รายได และขอบเขต การอยูอาศัยในเมืองหลวงเปนอยางนอย ส่ิงนี้เปนเร่ืองของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ียุงยากเปนอยางยิ่ง เปนส่ิงจําเปนท่ีเพิ่มข้ึนทุกขณะสําหรับการมีสวนรวมในสังคม 
สามารถคาดการณไดวาอินเตอรเน็ตอาจกลายเปนทางท่ีเขาถึงขอมูลขาวสารไดทางเดียวเทานั้น ซ่ึง
จัดหาโดยภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสถาบันการศึกษา  กิจกรรมดังกลาวใชเพื่อหางานทํา  การ
ติดตอสวนอ่ืนๆ การตัดสินไดมาซ่ึงรายละเอียดดานการตลาด และการไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร
สาธารณะ สําหรับดานอ่ืนๆ นั้นอาจจะเปนการลําบากมากข้ึนของชองวางทางการส่ือสารดิจิตอล 
 
 International Telecommunication Union (ITU: 2002) ไดแสดงถึงชองวางในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนดัชนีท่ีสะทอนถึงความเหล่ือมลํ้าในโอกาสการเขาถึงโทรศัพท และ
อินเตอรเน็ตของกลุมประชากรโลกท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตางกัน พบวา  การใชอินเตอรเน็ต
สารสนเทศในปจจุบัน ยังอยูในวงของกลุมคนและสังคมท่ีมีระดับความเปนอยูและรายไดท่ีจัดวาอยู
ในเกณฑสูง  
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 
 จากรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยของสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ อางใน ชาติรส การะเวก (2544) ระบุวาผูใช
อินเตอรเน็ตสวนใหญศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดโดยสาขาวิชาการศึกษาที่มีผูใชสูงสุด 3 
อันดับ คือ วิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร ตามลําดับ โดยผูใชสวนใหญเปนเพศ
ชาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิน จิรวัฒนศิริ  (2541) ท่ีวา  เพศชายจะใชเปนประโยชนจากส่ือ
อินเตอรเน็ตมากกวาเพศหญิง โดยจิรชา เถาทอง (2542) ไดระบุวาเพศมักเลือกใชบริการทาง
อินเตอรเน็ตตางๆมากกวาเพศหญิง โดยบริการท่ีใชประจําของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ 
เวิลดไวดเว็บรองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ในขณะเดียวที่ Kimbery Young (2001: 
http://www.netaddiction.com/whatis.htm) ไดกลาวถึงปจจัยดานเพศกับจุดมุงหมายในการใชวา
ผูชายมักใชอินเตอรเน็ตเพื่อเลนเกมสคอมพิวเตอร และใชอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับทางเพศ ผานทางหอง
สนทนาและเว็บไซตลามก ในขณะท่ีผูหญิงจะใชอินเตอรเน็ตในการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน
มากกวาผูชาย  
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นอกจากนี้ อําไพ โสประทุม (2539) ไดทําการศึกษา “พฤติกรรมการแสวงหาขาวสาร

ผานส่ือมวลชนและอินเตอรเน็ตของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ” (อางใน ชมพูนุช ,2544 : 44) พบวา วัตถุประสงคหลักในการแสวงหาขาวสารผาน
ส่ือมวลชนและอินเตอรเน็ตของนักศึกษาและบุคลากรน้ัน ทางดานส่ือมวลชนจะใชเพื่อการ
ตอบสนองความตองการสวนตัว โดยมุงเนนทางดานขอมูลขาวสาร ดานการบันเทิง ขาว สําหรับ
การใชงานอินเตอรเน็ตในแบบบริการ World Wide Web ก็จะเปนการใชจดหมายอินเตอรเน็ต    

 
ซ่ึงสอดคลองกับ หรรษา วงศธรรมกูล (2541 อางในชาติรส ,2544) “ การใชประโยชน 

และความพึงพอใจตอเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” พบวา กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต 
เพื่อสนทนาแลกเปล่ียน รอยละ 24.2 คิดเปนอันดับ 4 รองจากการบริการสืบคนขอมูล(WWW) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) และ เทลเน็ต (Telnet) ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัย สมยศ ตั้งสมบัติวิ
สิทธ (2544) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและทัศนคติของผูใชบริการอินเตอรเน็ตท่ีมีตอลักษณะการใช
งานของบริการอินเตอรเน็ต” พบวา วัตถุประสงคการใชเว็บไซต เพื่อคนหาขอมูล ใชบริการ 2-5 
เว็บไซต ระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมง มักใชเวลา 19.01-22.00 น. ใชเว็บไซต 1-2 คร้ัง ใน 1 สัปดาห 
เว็บไซตของไทยท่ีนิยมเลน คือ Sanook  เว็บไซตของตางประเทศท่ีนิยมเลน คือ Yahoo และ  
Hotmail วัตถุประสงคการใช อี-เมลล (e-mail)เพื่อติดตอกับเพื่อน สวนวัตถุประสงคการแชท (Chat) 
คือ เพื่อความสนุกสนาน คลายเครียด  
 
 NECTEC (2544) ศึกษา สถานการณชองวางทางดิจิตอล (Digital Divide) ระหวาง
ประชาชนกลุมตางๆ ภายในประเทศไทย พบวา ชองวางทางดิจิตอลประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ  

1. ความไมเทาเทียมกันจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ  แสดงใหเห็นวา โทรศัพท 
ถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเขาถึงสารสนเทศหลายๆดาน โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต ปจจุบันนี้
ประเทศไทยยังมีการกระจายการใชโทรศัพทอยางไมท่ัวถึง ถึงแมจะมีความพยายามเชิงอธิบายท่ีจะ
กระจายพื้นท่ีการติดต้ังโทรศัพทข้ันพื้นฐานใหประชาชนในทองท่ีหางไกลทําใหมีจํานวนการใชเลข
หมายจริงไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตยังทําใหไมสามารถกระจายการใชโทรศัพทไดอยางท่ัวถึง 
ณ ธันวาคม 2543 ประเทศไทยมีจํานวนเลขหมายเฉลี่ยท้ังประเทศ 12.5 เลขหมายตอประชากร 100 
คน แตถาคํานวณเฉพาะเขตภูมิภาคแลวปรากฏวามีสัดสวนเพียง 6.1 เลขหมายตอประชากร 100 คน 
แสดงใหเห็นความแตกตางอยางมาก ระหวางผูใชโทรศัพทในเขตเมืองและภูมิภาค 
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2. ความไมเทาเทียมอันเกิดจากโครงสรางดานประชากรและเศรษฐกิจ     พบวาจาก 

การศึกษาในป 2542 และ 2543  สวนใหญผูใชอินเตอรเน็ตจะมีอายุระหวาง 20-29 ป โดยไมมีความ
แตกตางระหวางเพศชายและหญิงมาก  รายไดตอหัวประชากรประมาณ 61.9 ลานคน เฉล่ียประมาณ 
78,000 บาท ตอป  โดยประชากรท่ีอยูในเมืองหลวงมีรายไดเฉล่ีย คิดเปน 231,383 บาท/คน/ป สูง
กวา รายไดเฉล่ียของประชากรท้ังประเทศกวาสามเทาตัว ซ่ึงความแตกตางของรายไดระหวางผูท่ี
อาศัยอยูในเมืองและภูมิภาคนี้เอง เปนบอเกิดสําคัญท่ีทําใหเกิดความไมเสมอภาคของการเขาถึง
สารสนเทศ เนื่องจากผูมีรายไดสูงก็จะสามารถใชบริการตางๆ อันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดมากกวา และระดับการศึกษาก็ทําใหการเขาถึงอินเตอรเน็ตก็แตกตางกัน โดย
มากกวารอยละ 50 ของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย เปนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ซ่ึงตรงกับการศึกษาในหลายๆประเทศ ที่พบวาการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะทําใหคนตระหนักในการรับรู
ขาวสารขอมูลมากข้ึน,รวมถึงความรูดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชเปนภาษาที่ใชในสารสนเทศเผยแพรใน
อินเตอรเน็ตเปนสวนใหญ พบวาผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญมีความรูและความเขาใจภาษาอังกฤษ
ระดับปานกลางเทานั้น และสําหรับถ่ินท่ีอยูอาศัย ผูใชอินเตอรเน็ตถึงรอยละ 69.6 เปนผูอยูใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงมีระบบโครงสราง
พื้นฐานดานการส่ือสารดีกวาผูท่ีอาศัยในเขตภูมิภาค  
 

 นอกจากนี้ผลการสํารวจชองวางทางดิจิตอลภายในประเทศไทย  พบวา การที่กลุมคน
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไมไดหมายความโดยอัตโนมัติวาคนเหลานี้จะ
สามารถเขาถึงตัวสารสนเทศและความรู (Information and Knowledge) ท่ีวิ่งอยูบนเทคโนโลยี
เหลานั้น เพราะยังมีอุปสรรคตางๆ โดยตัวอยางท่ีเห็นชัดคืออุปสรรคในดานภาษา ดังนั้นการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสารสนเทศและความรูในภาษาทองถ่ิน (Local Content) จึง
นับเปนมาตรการหนึ่งสําคัญท่ีควรกําหนดไวในนโยบายระดับชาติ 
 
แนวคิดชองวางทางความรู  (Knowledge – Gap Hypothesis)  
 
ความยากไรขาวสารในสังคม 
 "ขาวสาร" หรือ "สารสนเทศ"  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา  "Information" เปนทรัพยากร
ท่ีมีคาและจํากัดขาวสารมีคา (Value)  เพราะวาชวยทําใหประชาชนทําส่ิงตางๆได  ซ่ึงหากปราศจาก
ขาวสารแลว  เขาจะทําส่ิงนั้นไมไดเลย คํากลาวท่ีคุนเคยกันมากคือ  "ความรูคืออํานาจ" (Knowledge 
is power)  แสดงใหเห็นวา ความรูชวยใหคนมีขีดความสามารถในการดําเนินการตางๆรวมท้ังไดรับ
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ผลประโยชนจากโอกาสตางๆท่ีอํานาจให  หากคนเราไมมีความรู  แมจะมีโอกาสก็ยอมไมสามารถ
แสวงหาประโยชนได 
 นักปราชญท่ีมีช่ือเสียงของโลก  คือ Max  Weber  (1947)  ไดแบงโครงสรางของสังคม
ออกเปนสามมิติ  ไดแก  ความม่ังค่ัง (Wealth)  อํานาจ (Power)  และเกียรติยศ (Prestige)  คร้ันตอมา
ยังสังคมวิทยาท่ีมีชื่อ  อาทิ Svalastoga (1965)  และ Duncan (1968)  ไดเสนอ  "สารสนเทศ"                    
(Information)  เปนมิติท่ีส่ีเพิ่มข้ึนการเสนอเพ่ิมมิติใหมข้ึนมานี่เปนประโยชนอยางมากในการศึกษา
บทบาทของส่ือมวลชนในการเผยแพรขาวสารในสังคม  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับมิติอ่ืนของ
สังคม  เชน  การศึกษา  รายได  อาชีพ  และอํานาจ  ฯลฯ 
 ขาวสารนับวันมีความสําคัญเพิ่มข้ึนในอนาคต  เนื่องจากโลกเราไดวิวัฒนาการเขาสูยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสลับซับซอนมากข้ึน  ปญหาสังคมหลายเร่ือง อาทิ  มลพิษส่ิงแวดลอม  
สงครามปรมาณู  การกอการรายสากล  และเร่ืองยาเสพติด  เปนตน  จําตองอาศัยขาวสารความรูท่ี
ถูกตอง  และประชาชนที่มีความรอบรูเรื่องดังกลาวในการแกไข 

 อยางไรก็ตามเปนท่ีปรากฎชัดเจนวาขาวสารและความรูกระจายอยูตามสวนตางๆใน
สังคมอยางไมเทาเทียมกัน  เชนเดียวกับความมั่งค่ังหรือรายได  ประชาชนซ่ึงกําลังตอสูดิ้นรนเพื่อ
เอาชนะความยากจนก็เผชิญกับความยากไรทางขางสารและความรู (Information-Poor)  ดวย  กลาว
อีกนัยหนึ่งในทุกสังคมปรากฏวามีกลุมบุคคลท่ี  "มี"  และ  "ไมมี"  (Haves and Have - Nots)  
ขาวสารความรู  เชนเดียวกับกลุมบุคคลท่ี  "มี"  และ  "ไมมี"  ทรัพยสิน  เงินทอง  ควบคูกันไปเชนนี้
เสมอ   
 
บทบาทของส่ือมวลชนและสมมติฐาน "ชองวางทางความรู" 
 ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญท่ีสามารถชวยแกไขปญหาแกประชาชนกลุมตางๆในสังคม  
โดยเผยแพรขาวสารความรู  ท่ีสนองตอบความตองการของกลุมเปาหมาย  ส่ือมวลชนมีศักยภาพ
สามารถเขาถึงประชาชนท่ีกระจัดกระจายอยูตามท่ีตางๆอยางกวางขวางแพรหลาย  ซ่ึงส่ือประเภท
อ่ืนไมสามารถเขาถึงได  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูยากไรในชนบท  และผูดอยโอกาสใน
ประเทศโลกท่ีสาม 
 ประเทศตางๆไดมีความพยายามท่ีจะใชส่ือมวลชน  โดยเฉพาะหนังสือพิมพ  วิทยุ  
โทรทัศน  เพื่อชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน  รวมท้ังพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน  อยางไรก็ตามปรากฏหลักฐานแสดงใหเห็นวา  
ส่ือมวลชนมิไดชวยใหประสบความสําเร็จเชนท่ีคาดหวังเอาไว  ในทางตรงกันขามส่ือมวลชนอาจ
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กอใหเกิดผลในทางตรงกันขาม  ประเด็นปญหาท่ีไดรับความสนใจและเปนท่ีถกเถียงกันมาก  คือ  
ส่ือมวลชนท่ีมีผลกระทบชวยให"ชองวางทางความรู"ในสังคมขยายตัวกวางข้ึนหรือแคบลง ? 
 
 ทฤษฎีหรือสมมติฐานท่ีเรียกวา "ชองวางทางความรู" (Knowledge - Gap Hypothesis)  
นี้  นักวิจัยส่ือมวลชนคนแรกท่ีคนพบคือ Tichenor , Donohus and  Olin  ในป  1970  ในบทความ
เร่ือง "Mass  Media  Flow  and  Differential  Growth  in  Knowledge , Tichenor  และคณะ"  (1970, 
pp.159-160)  ไดเสนอวา : 
 "ในขณะท่ีการกระจายขาวสารผานส่ือมวลชนเขาไปในระบบสังคมเพิ่มสูงข้ึน  กลุม
ประชาชนซ่ึงมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา  มีแนวโนมท่ีจะไดรับขาวสารในอัตราท่ี
รวดเร็วกวากลุมประชาชนซ่ึงมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่ากวา  ดังนั้นชองวางทางความรู
ระหวางประชาชนท้ังสองกลุมนี้จะมีแนวโนมขยายตัวกวางข้ึนแทนท่ีจะแคบลง " 
 "As  the  infusion  of  mass  media  information  into  a  social  system  increases,  
segments  of  the  population  with  higher  socioeconomic  status  tends  to  acquire  this  
information  at a faster  rate  than  the  lower - status  segment,  so  that  the  gap  in  knowledge  
between  these  segments  tends  to  increase  rather  than  decrease"(pp.159-160) 
 

 กลาวโดยยอตามสมมติฐานน้ี  ส่ือมวลชนจะกระจายขาวสารทําใหชองวางทางความรู
ระหวางกลุมคนในสังคมขยายกวางข้ึนมิใชลดลง  สมมติฐานชองวางทางความรูสามารถแสดงเปน
แผนภาพไดดังนี้ 
 

ภาพท่ี  1  สมมติฐานชองวางทางความรู Knowledge - Gap  Hypothesis 
 

 
 

คว
าม
รู 

 
 
                          

 
เวลา (หรือการเปดรับขาวสาร) 

สังคมเมือง 
ชองวางทางความรู   

สังคมชนบท 
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 ตามแผนภาพขางบนนี้  เสนตรงแนวนอนจากซายไปขวาหมายถึง  ระยะเวลาท่ีผานไป

และการกระจายขาวสารในระบบท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึน  สมมติฐานน้ีคาดการณวากลุมประชาชนท้ัง
สองกลุมคือ  กลุมสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่าจะไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการกระจาย
ขาวสารที่เพิ่มมากข้ึน  แตวากลุมท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวาจะไดรับความรู
มากกวา  ดวยเหตุนี้ชองวางทางความรูระหวางกลุมบุคคลท่ีรํ่ารวย และกลุมบุคคลที่ยากจนจะ
ขยายตัวกวางข้ึน  

 
 Tichenor  และคณะเสนอแนะวาชองวางทางความรูนี้จะขยายตัวกวางในกรณีการเสนอ  

ขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนาสนใจท่ัวไป  เชน  ขาวสารทางสาธารณกิจ  และขาววิทยาศาสตร  แตถา
หากกรณีการเสนอขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยูเฉพาะเจาะจง  เชน  กีฬา  สุขภาพ  และสวน  เปนตน  
ชองวางทางความรูอาจจะลดลง  อีกนัยหนึ่ง  หัวขอหรือเร่ืองราว (Topic)  ของขาวสารท่ีปรากฏใน
ส่ือมวลชน  มีความสําคัญตอชองวางทางความรูมากพอสมควร 
 คร้ันตอมาภายหลัง Tichenor  และคณะไดปรับปรุงสมมติฐานเพิ่มเติม  ดังนี้ 

1. ในหวงระยะเวลาที่ตอเนื่องกัน  กลุมบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงกวา  จะไดรับความรู
จากเร่ืองราวขาวสารท่ีไดรับการเผยแพรมากในอัตราท่ีรวดเร็วมากกวา     กลุมบุคคลท่ีมีการศึกษา
ต่ํากวา 

2. ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  จะมีความสัมพันธระหวางการไดรับความรู  และระดับ
การศึกษาสูงมากกวา   สําหรับเร่ืองราวท่ีไดรับการเผยแพรทางส่ือมวลชนแพรหลายมาก  เม่ือ
เปรียบเทียบกับเร่ืองราวท่ีเผยแพรนอยกวา 

 ทําไมจึงเช่ือวา " สมมติฐานชองวางทางความรู"  สามารถทดสอบไดจริงเชนนั้น? 
Tichenor  และคณะใหเหตุผล  5  ประการ  คือ 

1. ทักษะในการส่ือสาร (Communication  Skills)  ของกลุมบุคคลสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจสูงและตํ่านั้นมีความแตกตางกัน  กลุมบุคคลทั้งสองระดับมีระดับการศึกษา
แตกตางกัน  และการศึกษาน่ีเองท่ีเปนพื้นฐานทําใหคนท่ีมีทักษะในการอาน  การพูด  การฟง  และ
การทําความเขาใจ 

2. ระดับขาวสารที่สะสมไวหรือพื้นฐานความรูเดิมของกลุมบุคคลท้ังสองแตกตางกัน  
กลุมบุคคลสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  อาจทราบเร่ืองราวนั้นแลวจากการศึกษา  หรืออาจ
ทราบเร่ืองนั้นมากกวาจากการเปดรับขาวสารจากแหลางตางๆก็ได 
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3. กลุมบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  อาจมีความสัมพันธและการ

ติดตอทางสังคมโดยตรงมากกวา  กลุมบุคคลดังกลาวอาจทราบและคุนเคยกับเร่ืองตางๆใน
ส่ือมวลชนจากวงสังคมระดับสูงท่ีมีความสัมพันกันโดยตรง 

4. กลไกการเปดรับขาวสาร  การยอมรับ  และความจําขาวสารนั้น  บุคคลสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่ากวา  อาจไมใหความสนใจขาวสารหรือพบวาขาวสารทั่วไปสอดคลอง
กับคานิยมหรือความตองการของตนเอง 

5. ธรรมชาติของส่ือมวลชนโดยท่ัวไปแลวมีความโนมเอียงไปยังกลุมบุคคลที่มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงมากกวา  ขาวสารสาธารณกิจหรือขาววิทยาศาสตรสวนมากจะ
สอดคลองกับความสนใจและความตองการของกลุมบุคคลช้ันสูงมากกวา 
 

 นักวิจัยส่ือสารมวลชนจํานวนมากไดนํา “สมมติฐานชองวางทางความรู” นี้ ไปทดสอบ
ในวัฒนธรรมตางๆ  ท้ังในสหรัฐอเมริกาและตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนา  เชน  
ประเทศอเมริกาใต  ขณะเดียวกันไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมหลายประการ Rogers (1976)  ไดเสนอ
วา "ชองวาง"  (Gap)  ไมควรจัดอยูเฉพาะผลกระทบตอระดับความรูเทานั้น  แตควรขยายครอบคลุม
ถึงระดับทัศนคติและพฤติกรรมดวย  ดวยเหตุนี้สมมติฐาน  "ชองวางทางความรู"  ควรเปล่ียนเร่ือง
ใหมเปน "ชองวางผลกระทบของการส่ือสาร"  (Communication  Effects Gap)  จะเหมาะสม
มากกวา  นอกจากนี้ผลกระทบไมควรจํากัดเฉพาะส่ือสารมวลชนเทานั้น  แตควรรวมถึงการส่ือสาร
ระหวางบุคคลและการส่ือสารประเภทอ่ืน  เชน  เทคโนโลยีสารสนเทศดวย  ประการสุดทาย  
ชองวางไมจําเปนจะตองเกิดข้ึนกับกลุมคนในสังคมเพียงสองกลุม  ดังเชนกลุมสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจสูงและตํ่าเทานั้น อาจมีมากกวานั้นได 

 
แนวคิดชองวางทางดิจิตอล (Digital Divide) 
 

 ในยุคโลกาภิวัฒนประเด็นท่ีนาสนใจลาสุดก็คือ  วิวัฒนาการของ "เทคโนโลยี
สารสนเทศ " (Information Technology : IT)  มีผลกระทบอยางมากตอแนวคิด  ทฤษฎี  และการวิจัย
ทางดานส่ือสารมวลชน  นักวิจัยบางคน  เชน  Rogers (1986)  ถึงกับเสนอแนะใหมีการทบทวน
ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสารใหมท้ังหมด  เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร " (Information and  Communication  Technologies : ICTs)  
ซ่ึงมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสะทอนถึงการแสดงปฏิกิริยาโตตอบระหวางบุคคลดวยกัน  แทนท่ี
จะเปนลักษณะเสนตรงดังสมัยกอน 
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 ในยุคสังคม ICTs  นี้  สมมติฐานชองวางทางความรูไดขยายตัวควบกับ "ชองวางทาง

ขาวสาร" และสุดทายกลายเปน "ชองวางทางดิจิตอล" (Digital Divide) ซ่ึงในการวิจัยทางการ
ส่ือสารท้ังสามคําจะใชสลับกันและกอใหเกิดความเขาใจสับสนกันมาก แตความจริงท้ังสามคํามี
ความหมายใกลเคียงกัน และมีวิวัฒนาการเช่ือมโยงตอเนื่องกัน  กลาวคือ  “ชองวางทางขาวสาร ” 
หมายถึง ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงและรับขาวสารของบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคมท่ีมี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจแตกตางกัน รวมท้ังถ่ินท่ีอยูอาศัยดวย 
 สวน “ชองวางทางความรู” นั้น สืบเนื่องจากการท่ีบุคคลหรือกลุมคนตางๆ ในสังคม 
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมเทาเทียมกัน  กลาวอีกนัยหนึ่งหากถือวาขาวสารเปนปจจัย
นําเขา (In put) ระดับความรู ก็คือผลลัพธ (Out put) ดังนั้น “ชองวางทางขาวสาร” ในสังคมอาจ
นําไปสู “ชองวางทางความรู” ระหวางกลุมบุคคลตางๆ และเม่ือส่ือใหมเขามาสูสังคม โดยเฉพาะส่ือ
อินเตอรเน็ตไดกอใหเกิดชองวางเชนกัน เนื่องจากกลุมบุคคลตางๆในสังคมท่ีมีสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ถ่ินท่ีอยูอาศัยแตกตางกัน ไมสามารถเขาถึงหรือรับขาวสารทางเทคโนโลยี 
(Information Technology) ไดเทาเทียมกัน ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงเทคโนโลยีนี้ นิยมเรียกวา 
“ชองวางทางดิจิตอล” ซ่ึงประเด็นท่ีวิพากษวิจารณกันมากคือ ส่ือใหม มีผลกระทบทําใหชองวาง
ระหวางกลุมคนท่ี "มี"  และ "ไมมี"   (Haves and Have - Nots)  ขยายกวางมากข้ึนหรือแคบลง  
ผลการวิจัยสวนใหญแสดงใหเห็นวา ส่ือใหมมีผลทําใหชองวางในสังคมขยายตัวกวางมากข้ึนอยาง
เห็นไดชัด คือคนท่ีมีขอมูลขาวสารอยูแลว มักจะไดรับขาวสารเพ่ิมมากข้ึน เรียกวา “Information 
Haves or Rich” ในขณะท่ีคนไมมีขอมูลขาวสาร เรียกวา “Information Haves or Poor” 

คําวา "Digital Divide"  ไดรับการกลาวถึงแพรหลาย  เม่ืออดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา  Bill  Clinton  แถลงนโยบายตอรัฐสภา (State  of  Union)  ในป  ค.ศ.  1999  โดย
แสดงความวิตกกังวลวา  คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตจะเอ้ือประโยชนเฉพาะคนสวนใหญซ่ึงเปน
คนผิวขาว และอาศัยอยูในเมือง ในทางตรงกันขาม กลุมคนสวนนอยซ่ึงเปนคนผิวดําและอยูใน
ชนบท ซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการขอมูลขาวสาร แตกลับมีโอกาสจํากัดในการเขาถึงคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ต       ดังนั้น ชองวางทางดิจิตอล     จะยิ่งขยายตัวกวางออกไปมากข้ึน   (บุญเลิศ ศุภ
ดิลก และกุลทิพย  ศาสตระรุจิ,2547) 

 
ในปจจุบันการวิจัยบทบาทส่ือมวลชนและส่ือใหม โดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกสนี้ 

(Electronics) กับปญหาชองวางทางดิจิตอลเปนท่ีนิยมแพรหลายมาก ประเด็นปญหาสําคัญก็คือ 
ส่ือมวลชน และสื่ออิเล็คทรอนิกสมีผลทําใหชองวางกลุมคนระดับสูงและระดับลางในสังคม
ขยายตัว 
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กวางข้ึนหรือแคบลงสวนหนึ่งของการศึกษาไดเนน "ชองวางระหวางชุมชนเมืองและชนบท" ดวย 
ตัวอยางการวิจัยท่ีนาสนใจ เชน "The Rural-Urban Digital Divide" โดย  Hindman (2000, pp. 549 - 
560) ซ่ึงตีพิมพใน Journalism and Mass Communication Quarterly  Hindman พบวา ตัวแปร
เกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับการศึกษามีปฏิกิริยากับการเปดรับ
ขาวสารทางส่ือมวลชน และส่ืออิเล็คทรอนิกสในทางเอ้ือประโยชนตอกลุมประชาชนในชุมชนเมือง
มากกวาชุมชนชนบท ทําใหชองวางทางขาวสารและความรูขยายหางมากข้ึน 

 
 NECTEC (2544) ไดใหความหมายของ ชองวางทางดิจิตอล(Digital Divide) ไวใน
กรอบแนวคิดและความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศวา ชองวางทางดิจิตอล  หมายถึงการเกิด
ชองวางของ “ผูมีขาวสาร” และ “ผูไรขาวสาร” (Information haves and have nots) ระหวาง
ประชากรกลุมตางๆ ในสังคมโลก ซ่ึงปจจัยสําคัญทําใหเกิดชองวางในการเขาถึงและรับรูขาวสาร
ขอมูล (Information) และความรู (Knowledge) ก็คือความไมเทาเทียมกันของโอกาสในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technologies – ICTs) ซ่ึง
นับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในปจจุบัน สําหรับการติดตอส่ือสารระหวางชุมชนภายในประเทศกับ
ระหวางประเทศ ยังเปนประตูไปสูขอมูลมหาศาลที่ไรขอบเขตพรมแดนมาจํากัด ดังนั้นอาจกลาวได
วาปรากฏการณท่ีเรียกวาชองวางทางดิจิตอลนั้น เปนผลเนื่องมาจากการแพรกระจายของเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังประชาคมโลกท่ีไมท่ัวถึงและไมเทาเทียม 
 ชองวางทางดิจิตอลเปนปรากฏการณท่ีไดรับความสนใจอยางมากในระดับโลก  ดังจะ
เห็นไดจากการที่องคกรระหวางประเทศตางๆ กลาวถึง ชองวางทางดิจิตอล   กันอยางกวางขวาง 
โดยใหคํานิยามของ ชองวางทางดิจิตอล ไวใกลเคียงกัน เชน คํานิยามของ OECD และ DOT Force 
(Digital Opportunity Task Force) กลาววา 
 
 OECD “ความเหล่ือมลํ้าทางการส่ือสารดิจิตอล หมายถึง ชองวางระหวางบุคคล 
ครอบครัว ธุรกิจและพื้นท่ีทางภูมิศาสตร ในระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆ ซ่ึง
เกี่ยวของกับโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technologies หรือ ICTs) และการใชอินเตอรเน็ตของประชาชน ก็ใชในกิจกรรม
ตางๆ อยางกวางขวาง” (OECD, Understanding the Digital Divide,2001) 
 
 DOT Force “ความเหล่ือมลํ้าทางการส่ือสารดิจิตอล เปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงความไมเทา
เทียมกัน ซ่ึงหากสามารถสนับสนุนในดานการใหขอมูลขาวสาร ความรู และมีระบบเครือขายท่ีมี
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ประสิทธิภาพข้ึน จากการเพิ่มขีดความสามารถ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICTs) 
ซ่ึงองคประกอบท้ังหมดนี้ลวนจะนํามาสู แนวทางการลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึง
สารสนเทศไดในเวลาตอมา”  (DOT Force, Global Bridges Digital Opportunities, Draft Report of 
the DOT Force, March 2001)  

 
Michael Sullivan-Trainor (2538) ไดกลาวไวใน “เจาะลึกทางดวนขอมูล” วาในภาวะ

ปจจุบัน การติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอรจะตองมีความรอบรูใน เร่ืองคอมพิวเตอรพอสมควรจึง
จะเดินทางหลักลัดเลาะไปจนถึงแหลงขอมูลท่ีตองการ ถาเปนองคกรธุรกิจขนาดใหญ  จะมีผูจัดการ
ระบบรอพรอมใหความชวยเหลือ แตถาเปนการเรียกใชขอมูลจากอินเตอรเน็ต ผูใชงานจํากัดอยู
เพียงกลุมผูเช่ียวชาญทางเทคนิคเทานั้น สวนใหญจะเปนโปรแกรมเมอร นักวิจัย วิศวกร และ
นักวิทยาศาสตร นอกจากจะมีความรอบรูเร่ืองคอมพิวเตอร ยังเขาใจระบบการทํางานของเน็ตเวิรก 
การจัดระดับและประเภทขอมูลท่ีตองการคนหา ซ่ึงความนิยมของอินเตอรเน็ต กอใหเกิดการ
ประยุกตใชงานดานตางๆท่ีเรงใหมีการพัฒนา ทางดานการคา การผลิต การขนสง รวมท้ังการศึกษา 
และการบริการของภาครัฐแกประชาชน ซ่ึงเปนท่ีกังวลวาอาจเกิดชองวางท่ีเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนา สงผลใหประเทศท่ีกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาถูกท้ิงไวขางหลังและชวยตัวเองไมได  

 
คํากลาวของ Michael สะทอนถึง กลุมคนท่ีสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตไดอยางเต็มท่ีนั้น จะกระจุกตัวอยูในสังคมคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง
มากกวาจะกระจายลงไปสูคนกลุมอ่ืนๆในสังคม และปจจุบันเม่ือมีการกลาวถึง ชองวางทางดิจิตอล
มักจะหมายถึงความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศและความรูใน 2 ระดับคือ (NECTEC,2544) 

1. ความเหล่ือมลํ้าระหวางประเทศตางๆ ท่ีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
ระดับและรูปแบบท่ีตางกัน ความเหล่ือมลํ้าท่ีเห็นไดชัดคือ ระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวและมีความ
เจริญทางสังคมและเศรษฐกิจคอนขางมากกับประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงมักจะครอบคลุมถึงประเทศ
ยากจน มีระดับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับตํ่า 

 2.   ความเหล่ือมลํ้าระหวางประชากรกลุมตางๆ  ภายในประเทศ   ท่ีมีโอกาสในการ
เขาถึงสารสนเทศและความรูแตกตางกัน ความเหล่ือมลํ้าดังกลาวอาจเกิดข้ึนระหวางกลุมประชากร
ท่ีมีลักษณะบางประการตางกัน อาทิ สภาพแวดลอมทางดานกลุมประชากร ในเมืองใหญกับใน
ชนบท ระหวางกลุมประชากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ฯลฯ ตางกัน และประเภทของ
ขอมูลขาวสารหรือความรู ซ่ึงอาจไมจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
ทันสมัยอยางอินเทอรเน็ตในทุกกรณี ยังคงมีเทคโนโลยีอ่ืนท่ีอาจเปนทางเลือก อาทิ เทคโนโลยี
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สารสนเทศแบบดั้งเดิมเชนวิทยุและโทรทัศน ท่ียังมีศักยภาพพอ ในการจะนําความรูและสารสนเทศ
ท่ีสําคัญเขาสูประชากร หากแตท่ีผานมาศักยภาพเหลานี้อาจจะไมไดถูกนํามาใชอยางเต็มท่ี โดย
เทคโนโลยีดังกลาวอาจมีความเหมาะสมในบางทองถ่ิน เนื่องมาจากการแพรกระจายของตัว
เทคโนโลยีเองท่ีมีอยูกวางขวางแมในกลุมผูมีรายไดต่ํา ความงายของการใช และการใชภาษาทองถ่ิน
เปนส่ือ และท่ีสําคัญคือการลงทุนท่ีไมสูงนัก ดังนั้นแนวทางการลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึง
สารสนเทศและความรูของประเทศกําลังพัฒนาดังเชนประเทศไทย  จึงไมควรมองขามความสําคัญ
ของเทคโนโลยีดั่งเดิมของสังคมไทย 
 
  อยางไรก็ดีส่ิงท่ีประเทศไทยอาจตองพิจารณาก็คือในประเด็นสารสนเทศและความรู 
รวมท้ังความหลากหลายของขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีมาจากท่ัวทุกหนแหงภายใตโลกท่ีไรพรมแดน 
ดังนั้นจะทําอยางไรที่จะใหประชาชนสามารถแยกแยะและจัดเก็บขอมูลท่ีเปนประโยชน ใน
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความรูหรือขอมูลท่ีเปนพิษ ความรูท่ีเปนประโยชนนั้นคงจะไมสามารถระบุ
ตายตัววาคือส่ิงใด เพราะคงแตกตางกันไปตามกลุมคน ทองถ่ิน และวัตถุประสงคของการใชขอมูล
นั้นๆ หากแตคงตองมีการพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถของผูใชขอมูล ท้ังในดาน
การเลือกรับขอมูลความรู การประยุกตใชความรู  เพื่อประโยชนในการพัฒนาอยางเหมาะสมกับ
ความตองการขององคกรหรือทองถ่ิน  การใชความรูเพื่อใหเกิดปญญาและสามารถสรางความรูใหม 
ๆ ได 
 
  ในการพิจารณาประเด็น ชองวางดิจิตอล ระดับภายในประเทศนั้น จะเห็นวามีหลายมิติ
และเกี่ยวของกับคนหลายกลุม ไมวาจะเปนระหวางคนชนบท คนเมือง คนกลุมท่ีมีรายไดแตกตาง
กัน คนพิการ หรือแมแตกลุมคนท่ีสูงอายุ แนวทางเพื่อลด ชองวางทางดิจิตอล สําหรับกลุมท่ีมีความ
แตกตางกันเหลานี้ อาจจะมีนโยบาย / มาตรการบางอยางท่ีสงผลตอการเขาถึงสารสนเทศและ
ความรูของทุกกลุม ในขณะเดียวกันคงตองมีมาตรการเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะของแตละกลุม 
อยางไรก็ดีดวยทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของประเทศที่มีจํากัด การจะดําเนินนโยบาย / 
มาตรการหลาย ๆ ประการพรอมกันอาจจะเปนไปไดยาก การจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวน
ของปญหาเพื่อจัดทํานโยบาย / มาตรการดาน ชองวางทางดิจิตอลจึงเปนส่ิงท่ีสมควรนํามาพิจารณา 

  ท้ังนี้ชองวางทางดิจิตอลไมใชเปนประเด็นเฉพาะดานการพัฒนาเทคโนโลยีเทานั้น 
หากแตเกี่ยวพันอยางแยกไมออกกับการพัฒนาดานอ่ืนของสังคม รวมท้ังปญหาเร้ือรังของประเทศ 
อาทิ ความยากจน การศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา ปญหาของการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ปญหา
คอรัปช่ัน  ดังนั้นการพิจารณาถึงแนวทางเพื่อลดชองวางทางดิจิตอลนั้นควรมุงเนนการแกปญหา
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ตางๆ เหลานั้นดวย   โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเปนเคร่ืองมืออยางเหมาะสม  
การเรงใหมีการใชอินเตอรเน็ตมากข้ึน หรือการเรงเพิ่มเลขหมายโทรศัพท โดยท่ีปญหาพ้ืนฐาน
เหลานั้นยังไมไดรับการแกไข อาจเปนการลงทุนท่ีสูญเปลา หรือไมกอประโยชนคุมคาก็เปนได 
 

 ทางดานนักเศรษฐศาสตรการเมือง กลาวถึงความสัมพันธของชองวางทางดิจิตอล   ยุค
โลกาภิวัตนกับสังคมไทยวาสังคมไทยมิใชกําลังจะกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน หากแตสังคมไทยไดกาว
เขาไปเปนสวนหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัฒนแลว แนวโนมของสังคมยุคขอมูลขาวสารไดปรากฏขึ้น
ในสังคมไทยเรียบรอยแลว ปญหาอยูท่ีวาแนวโนมจะทวีความเขมขนมากข้ึนเพียงใดเทานั้น แมวา
โลกาภิวัตนจะสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบกับคนกลุมอาชีพตางๆไมเทากัน แตส่ิงท่ีนัก
เศรษฐศาสตรการเมืองใหความสําคัญเปนพิเศษคือผลกระทบทางลบของโลกาภิวัตนตอชนช้ันลาง
ของสังคมไทย  ในประเด็นนี้ สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ (2537) อธิบายวา หากโครงสราง
พื้นฐานตางๆที่มีอิทธิพลกําหนดความดอยโอกาสของคนในสังคมมิไดมีการเปล่ียนแปลง แกไขไป
ในทางท่ีดีข้ึนแลวภายใตขอมูลขาวสาร ชองวางระหวางคนที่ไดเปรียบกับคนท่ีเสียเปรียบในสังคม
นาจะขยายตัวมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากนี้ ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พรพิไล เลิสวิชา กลาวเพิ่มเติมวา  ภายใตสังคม
ขอมูลขาวสาร ความแตกตางระหวางเมืองและชนบทจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะเหตุวาภายใตสังคม
แบบนี้คนในภาคเมืองจะสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลไดมากกวาคนในชนบท แตอยางไรก็ตามคน
ในภาคเมืองนั้น ก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะสามารถเขาถึงขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน กลุมคนท่ี
ม่ังค่ังจะมีโอกาสและศักยภาพในการเขาถึงขาวสารขอมูลตางๆ ไดมากกวาคนท่ียากไร ดังนั้น
โอกาสของการเขาถึงขาวสารที่แตกตางกันนี้ จะทําใหความแตกตางในเร่ืองของรายไดยิ่งปรากฏ
เดนชัดข้ึนกวาเดิม ดานผาสุก พงษไพจิตร กลาวเสริมวา เจาของทุนและผูมีทักษะการศึกษาดีจะได
ประโยชน  จากกระบวนการโลกาภิวัตนมากกวาผูขาดเงินและผูมีการศึกษานอย  เพราะวาคนกลุม
แรกสามารถปรับตัว  เพื่อเขาหาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหมๆจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิจไดรวดเร็วกวาคนในกลุมหลัง 
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ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน (Structural Functional Theory) 

 
 บทบาทของส่ือมวลชนตามทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาท่ี (Structural Functional 

Theory) โดยเดนนิส  แมคเควลล  Dennis McQuial (1994) ไดประมวลหนาท่ีท่ีพึงประสงคของ
ส่ือมวลชนไว 5 ประการคือ  

1. การใหขาวสาร (Information) 
- การใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณและสภาพการณในสังคมและในโลก 
- บอกใหทราบถึงสัมพันธภาพแหงอํานาจ 
- ชวยสงเสริมใหเกิดความคิดใหมๆ การปรับตัวและความกาวหนา 

2. การประสานสัมพันธ (Correlation) 
- อธิบาย แปลความและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความหมายของเหตุการณและ

ขาวสาร 
- ใหความสนับสนุนแกสถานบันหลักของสังคมและบรรทัดฐานตางๆ 
- เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
- ประสานเช่ือมโยงกลุมคนและกิจกรรมตางๆ เขาดวนกัน 
- สรางฉันทามติใหสังคม 
- กําหนดวาเร่ืองใดสําคัญมากนอยหรือการกําหนดวาระทางสังคม 

  3.     การสรางความตอเน่ืองทางสังคม (Continuity) 
- ถายทอดวัฒนธรรมหลัก ยอมรับวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมทางเลือกและ

วัฒนธรรมใหม 
- เสริมสรางและธํารงไวซ่ึงคานิยมพื้นฐานของสังคม 

  4.     การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 
- ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และวิธีการพักผอนหนอยใจ 
- ลดระดับความเครียด  และขอขัดแยงของสังคม 

  5.    การรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (Mobilization) 
- รณรงคดานการเมือง  สงคราม  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  การทํางานและบาง  

   คร้ังการศาสนาเพ่ือวัตถุประสงคของสวนรวม 
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 อยางไรก็ตามในการศึกษาบทบาทหนาท่ีส่ือมวลชนศาสตราจารยชาวเบลเยี่ยมคือโรเยร  

คอลส  (Roger Clause) ไดเสนอบทบาทหนาท่ีแตกตางไปจากท่ีกลาวมา โดยแบงบทบาทหนาท่ี
ออกเปนสองดาน คือ บทบาทหนาท่ีของส่ือท่ีเปนส่ือสารทางปญญา (Intellectual Communication) 
และบทบาทหนาท่ีทางดานจิตวิทยาสังคม (Psycho social Functions) ซ่ึงบํารุง  สุขพรรณ (2522) ได
แยกลักษณะหนาท่ีของส่ือมวลชนเปน 2 ประการในลักษณะเดียวกัน  กลาวคือ 

1. บทบาททางดานการเสริมสรางความรูและใหการศึกษา  เปนบทบาทสําคัญของส่ือ 
มวลชนท่ีจะตองเสริมสรางและใหการศึกษาแกคนในสังคมเพ่ือใหไดรับประโยชนมากท่ีสุด  การ
แถลงขาวสารจึงเปนหนาท่ีหลักในประเด็นนี้  ท้ังนี้เพราะในสังคมปจจุบันมีเหตุการณเกิดข้ึน
มากมายจนไมสามาระติดตามรับรูไดดวยคนเพียงคนเดียว  ส่ือมวลชนจึงตองชวยทําหนาท่ีรวบรวม
เสนอขาวคราวใหไดรับทราบอยางเพียงพอ  โดยสามารถแบงหนาท่ีของส่ือมวลชนในดานน้ีออกได
เปน 4 ประเด็น คือ 
 1.1  เพื่อใหขาวสาร  ซ่ึงรวมถึงขาวประจําวันและขาวสารท่ัวไปในดานตางๆ  
ส่ือมวลชนนั้นจะตองทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมและเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  โดยไมลําเอียงตองไมเสนอ
ขาวหรือเร่ืองราวท่ีบิดเบือนความจริงทําใหผูอานหรือผูฟงและผูชมเขาใจผิด  ส่ือมวลชนจะตองให
ขอมูลเพื่อใหผูรับสารนั้นตัดสินเอง  ฉะนั้นการเสนอเร่ืองราวตองในลักษณะอาศัยขอเท็จจริง 
(Based on Fact) เปนหลัก 
 1.2 เพ่ือใหการศึกษา  เปนหนาท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะยกระดับการศึกษาของคนใน
สังคมใหสูงข้ึนใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดตามควรแกอัตภาพ  หนาท่ีใหการศึกษาน้ี
เปนการใหท้ังขาวสารและถายทอดความนึกคิดส่ิงตางๆ ไปยังคนรุนหลังๆ อีกดวย 
 1.3  เพื่อแสดงออกทางสังคม  การแสดงออกในดานอุดมการณ  ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสังคมสามารถแสดงผานส่ือมวลชนได  และจะเปนการเผยแพรความคิดเห็นนั้นให
แพรหลายยิ่งข้ึนและอาจกลายเปนอุดมการณของชาติข้ึนก็ได  นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังเปนเคร่ืองมือ
ในการถายทอดวัฒนธรรมไดอีกทางหน่ึง  เพราะภาษาและตัวหนังสือเปนสัญลักษณท่ีบอกถึงความ
เปนอยูในดานวัฒนธรรมไดแงหนึ่ง 
 1.4  เพื่อขจัดความกดดันและขัดแยงในสังคม  ส่ือมวลชนเปนเวทีกลางทุกคนในสังคม
แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี  เม่ือสังคมไดทราบความตองการหรือความกดดันแลวก็จะสามารถ
แกไขได  และในปจจุบันการดําเนินงานตองมีการสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและทุก
คนในสังคม  จึงมีการใชส่ือมวลชนในดานการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจอันดีข้ึนดวย 
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 2.  บทบาททางดานจิตวิทยาสังคม  เพื่อเปนการบํารุงขวัญและสรางพลังจิตใจของ
สมาชิกของสมาชิกในสังคมใหดีข้ึน  โดยแยกเปน 3 ประเด็นคือ 
 

2.1 เพื่อสรางความผูกพันในสังคม  ในขณะเดียวกันขจัดความโดดเดี่ยวทางสังคม ให 
         ลดนอยลงไป 

2.2 เพื่อการพักผอนหยอยใจคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 
2.3 เพื่อบําบัดทางจิต (Psychotherapy) คือ การักษาเยียวยาภาวะไมสบายตางๆ ทาง

จิตใจ เชน ใหขาวสารที่อาจชวยชดเชยส่ิงท่ีสังคมขาดและเสนอเร่ืองราวตางๆ  
เพื่อใหสังคมดําเนินไปในทางที่ดีข้ึน 

 
  โรเบิรต เมอรตัน  (Merton, 1949) นําเสนอกระบวนทัศนเพื่อวิเคราะหหนาท่ีส่ือมวลชน

ในสังคมในหนังสือช่ือทฤษฎีสังคมและโครงสรางสังคม (Social Theory and Social Structure) ซ่ึง
ภายใตกระบวนทัศนนี้มองวาสังคม “ในระบบความสมดุล” (System in Balance) ทุกๆสวนของ
สังคมมีกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกันเสริมสรางเพื่อธํารงรักษาระบบใหดํารงอยู 

เมอรตันเช่ือในความเปนกลางของคุณคา (Value Neutrality) ปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมของ
ทฤษฎีสังคมท่ีมองคุณคาในมิติของ “ความดี” หรือ “ความช่ัวราย” เชน การมองวาส่ือมวลชนมี
คุณประโยชนอนันตหรือโทษมหันตในลักษณะตางๆ เชน กอใหเกิดความรุนแรง ทําลายวัฒนธรรม 
ตอกย้ําคานิยมผิดๆ เปนตน กลุมนักทฤษฎีหนาท่ีนิยมมองวากิจกรรมตางๆ ในสังคมอาจเปนไปตาม
หนาท่ี (Function) หรือไมเปนไปตามหนาท่ีท่ีมุงหวัง (Dysfunctions) ไมใชดีหรือราย ถูกหรือผิด มี
ประโยชนหรือโทษเสมอไป เพราะกิจกรรมส่ือมวลชนบางอยาง เชน การเสนอขาวสาร
อาชญากรรมอาจเปนประโยชนกับบางคน บางกลุม ในบางสังคม หรือบางโอกาส แตก็อาจเปนโทษ
กับบางคน บางกลุม หรือบางสังคม หรือบางโอกาสเชนกัน บางคนอาจรับรูรายงานขาว
อาชญากรรมเพ่ือเปนบทเรียนจะไดปองกันตัวไมใหไดรับภัยอาชญากรรมนั้นๆ แตบางคนอาจรับรู
หรือเลียนแบบเปนแนวทางประกอบอาชญากรรมเสียเองก็มี กรณีหลังจึงมีลักษณะเปน 
Dysfunctions หรือไมเปนไปตามหนาท่ีพึงประสงคมาวิเคราะหหนาท่ีและผลของส่ือ โดยวิเคราะห
จําแนกกิจกรรมการส่ือสารมวลชน 4 ดาน คือ  

 1.  ดานการสอดสองระวังระไว (การเสนอขาว) 
 2. ดานการประสานความเขาใจรวมกัน (การเลือกสรรขาวสาร การตีความ  
              การชี้แนะ) 
 3.  ดานสังคมปกรณ (ใหความรู การศึกษา จริยธรรม วัฒนธรรม) 
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 4.  ดานความบันเทิง (ความสนกุสนาน จินตนาการ) 
 
 
 ท้ังนี้ ไรต  (Wright,1959) ไดวิเคราะหผลของกิจกรรมการส่ือสารมวลชนดังกลาวใน 2  

ดานคือ  
 1.  เปนไปตามหนาท่ี 
 2.    ไมเปนไปตามหนาท่ี 
 
 นอกจากนั้นยงัวิเคราะหจําแนกผลของกิจกรรมการส่ือสารมวลชนใน 4 ระดับคือ 

1. ระดับสังคม 
2. ระดับปจเจกบุคคล 
3. ระดับกลุมยอย 
4. ระดับวัฒนธรรม  
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ผลของกิจกรรมส่ือสารมวลชน: การสอดสองดูแล (การนําเสนอขาว) 
 

ผลของกิจกรรม สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย 
(กลุมใดกลุมหนึ่ง) 

วัฒนธรรม 

ทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Functions) 

- เตือนภัยตางๆ 
- ใหขาวสารท่ีเปน           
   ประโยชนในการ 
   ดําเนินกิจกรรม  ตางๆ 
- กําหนดประเด็นขาวสาร 
- สรางสถานภาพของ  
   บุคคลในประเด็นสังคม 

- เตือนภัย 
- ชวยเสริมความเปนผูนํา    
   ดานความคิดเห็น 
- สรางสถานภาพปจเจก 
   บุคคล 
- รับรูขาวสาร 
- เกิดการตระหนักรู 

- เปนกลไกเพื่อการ สราง    
วาระขาวสาร  และเสริม
อํานาจ 
- รับรูพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนจากกลุมจดัการ
ตรวจสอบและควบคุมสา
ธารณ 
มติ- สรางความชอบธรรม
และสถานภาพใหกลุม 

- ชวยการเช่ือมโยง 
  ทางวัฒนธรรม 
- เสริมสรางการเติบ 
  โตทางวัฒนธรรม 

ไมทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Dysfunctions) 

- เปนภัยคุกคามตอ 
  เสถียรภาพของสังคม 
  นั้นๆ (จากการเสนอ 
  ทางเลือกอื่น) 
- เสี่ยงตอการเกิดความ 
  สับสนต่ืนกลัว 
- ขยายชองวางทาง 
  ความรูของกลุม 
  สังคมตางๆ 

- เกิดความวิตก 
  กังวล 
- หมกมุนกับโลก 
  สวนตัวมากขึ้น 
-  เฉื่อยชา 
-  เสพยติดขาวสาร 

-  เปนภัยคุกคามตอ 
  อํานาจกลุม จาก 
  การรับรูความจริง 
  ใหมๆ 
-  เผชิญกับการ 
  โฆษณาชวนเช่ือ 
  ของฝายปฏิปกษ 
  และการเปดโปง 

- เปดใหมีการรุก 
  รานทางวัฒนธรรม 
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ผลของกิจกรรมการส่ือสารมวลชน: การประสานความเขาใจรวมกัน  
(การคัดเลือกเนื้อหาตีความและชี้นํา) 
 

ผลของกิจกรรม สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย 
(กลุมใดกลุมหนึ่ง) 

วัฒนธรรม 

ทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Functions) 

- เสริมการรวมมือรวม 
  ใจในการเปล่ียน 
  แปลงพัฒนา 
- ลดภัยคุกคามตอ 
  เสถียรภาพของสังคม 
- สรางประเด็นวาระ 
  ขาวสารแกสาธารณะ 

- ซึมซับขาวสารได 
  สะดวก รวดเร็วขึน้ 
- ขัดขวางไมใหเกิด 
  ความกังวล  
  ความเฉือ่ยชาและ 
  การหมกมุนกับ 
  โลกสวนตัวเกินไป 
- รับรูประเด็นวาระ 
  ขาวสาร 

- ชวยรักษาอํานาจ 
  ของกลุม 
 

- ขัดขวางการรุกล้ํา 
  ทางวัฒนธรรม 
- รักษาความเปน 
  เอกภาพทางวัฒนธรรม 
 

ไมทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Dysfunctions) 

- เพิ่มความเปนเอก 
  ภาพ ขาดความหลาก 
  หลาย 
- ขัดขวางการเปล่ียน 
  แปลงทางสังคม 
- ลดโอกาสการโตแยง 
  ที่แปลกแยกจาก 
  สถานภาพเดิม 

- ทําใหพลังการ 
  วิพากษวิจารณ 
  ออนแอลง 
- เกิดความเฉื่อยชา  
  ยอมรับการถูก 
  กระทํามากขึ้น 
 
 

-  เพิ่มความรับผิด 
  ชอบเฉพาะกลุม 
  ตนเอง 
 

- ขัดขวางการเติบ 
  โตของวัฒนธรรม 
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ผลของกิจกรรมการส่ือสารมวลชน: สังคมปกรณ  
(การขัดเกลาอบรมบมนิสัยและการเรียนรูทาง สังคม) 
 

ผลของกิจกรรม สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย 
 (กลุมใดกลุมหนึ่ง) 

วัฒนธรรม 

ทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Functions) 

- เพิ่มความเปนปกแผนใน 
  สังคมโดยขยายบรรทัด 
  ฐานความรู ความคิด และ 
  พฤติกรรมรวมกันใหกับ 
  สมาชิกในสังคม 
- ลดความรูสึกแปลกแยก 
  หรือไรความหวัง  
  (anomie)  
- สรางการเรียนรูทางสังคม 
  ใหตอเน่ืองตลอดชีวิต 

- ชวยการบูรณา 
  การกับสังคม 
  โดยเปดรับบรรทัด 
  ฐานเดียวกัน 
- ลดความวิปริตผิด 
  คนอื่น 
- ลดความแปลกแยก 
  สิ้นหวังในสังคม 

- ขยายอํานาจ 
  โดยการขยาย 
  อุดมการณรวม 
  ในสังคม 
 

- สรางมาตรฐาน 
  และรักษาความ 
  เห็นพองตอง 
  กันทางวัฒนธรรม 
   

ไมทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Dysfunctions) 

- ขยายลักษณะสังคมแบบ 
  สังคม “มวลชน” ซึ่งพึ่งพา 
  สื่อมากขึ้นแตความ 
  สัมพันธสวนบุคคลลดลง 

- ทําใหมีปฏิสัมพันธ 
  ทางสังคมแบบสวน 
  บุคคลนอยลง 
 

 
- 

- ลดความหลาก 
  หลายของวัฒน 
  ธรรมยอย 
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ผลของกิจกรรมการส่ือสารมวลชน: ความบันเทิง 
 
ผลของกิจกรรม สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย 

(กลุมใดกลุมหนึ่ง) 
วัฒนธรรม 

ทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Functions) 

- ใหการพักผอนหยอน 
  ใจแกกลุมมวลชน 
  ตางๆ 
 

- ใหการพักผอนหยอนใจ 
 

- ขยายอํานาจ  โดย       
  ควบคุมการใชชีวิต   
  ในมิติของความ 
  บันเทิง   สันทนาการ 
 

- 

ไมทําหนาที่ตาม
จุดประสงค 
(Dysfunctions) 

- ชักนําสาธารณะไปสู 
  ความบันเทิงเริงใจ ทํา 
  ใหลดกิจกรรมสังคม 
  อื่นๆ  
- ปลูกฝงความเห็นพอง 
  ตองกันของมวลชน 
  มากเกินไป 

- เพิ่มความเฉื่อยชา 
-  ขาดความกระตือรือลน 
-  สรางรสนิยมใหตํ่าลง 
- เปดทางใหมีพฤติกรรม 
  หลีกหนี ไมยอมเผชิญ 
  ความจริงในสังคม 

- - ทําใหความเปน 
  สุนทรียภาพออน 
  แอลง เกิดวัฒน 
  ธรรมมวลชน  
  (popular culture) 
-  เกิดมลภาวะทาง 
  วัฒนธรรม 

 
จากตารางวิเคราะหหนาท่ีของส่ือมวลชนตอสังคม  ตอปจเจกบุคคลในสังคม ตอกลุม

เฉพาะในสังคมและตอวัฒนธรรมของสังคม ท้ังในสวนท่ีทําหนาท่ีตามจุดประสงคท่ีเปนเชิงบวกกับ
การไมทําหนาท่ีตามจุดประสงค ท้ัง 4  กิจกรรมหลักของการส่ือสารมวลชนขางตนนั้น นักวิชาการ
ท่ีสนใจหนาท่ีตอสังคมของส่ือมวลชนเห็นวาบทบาทส่ือมวลชน  เม่ือมองในภาพรวมของระบบ
สังคมจะสรางความสมดุลในตัวมันเอง คือมีท้ังเปนบวกและเปนลบ เชน รายการโทรทัศนท่ีมีความ
รุนแรงอาจจะไมทําหนาท่ีตามจุดประสงคคือมีผลในทางลบ ทําใหเด็กและเยาวชนหรือผูท่ีมี
แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมรุนแรงเอาแบบอยางไปปฏิบัติ แตขณะเดียวกันผูชมโทรทัศนสวนใหญใน
สังคม อาจดูดวยความสนุกสนานบันเทิงใจ คลายเครียด หรือบางคนอาจนําไปไตรตรอง ปองกัน 
หรือนําไปส่ังสอนลูกหลานใหหลีกเล่ียง ซ่ึงถือวาเปนประโยชนหรือเปนผลในทางบวก อันเปน
หนาท่ีตามจุดประสงคอยางหนึ่งของส่ือมวลชนเชนกัน 
 แนวคิดทฤษฎีเร่ืองหนาท่ีของส่ือมวลชน  มีกระบวนทัศนเกี่ยวกับส่ือมวลชนในมุมมอง
วาส่ือมวลชนเปนศูนยกลางในสังคมและมีอิทธิพลตอสังคม อยางไรก็ดีกระบวนทัศนหรือทฤษฎี
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ใหมๆ เกี่ยวกับการส่ือสารมวลชนท่ีจะกลาวในตอนตอๆไป เชน ในเร่ืองบทบาทของผูรับสารใน
การใชส่ือหรือการใชประโยชนและแสวงหาความพึงพอใจจากส่ือจะชี้ใหเห็นวา  หนาท่ีของ
ส่ือมวลชนท่ีเปนไปในทางบวกหรือทางลบนั้น ผูรับสารหรือผูใชส่ือเปนผูกําหนดเพื่อตอบสนอง
ความตองการของแตละบุคคลที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น Functions ในทางบวก หรือ Dysfunctions 
ในทางลบ จึงถูกกําหนดโดยผูรับสาร  

อยางไรก็ตามบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนดังกลาว วางอยูบนรากฐานของเสรีนิยมซ่ึง
ยึดถือในเสรีภาพ  เช่ือในความเปนมนุษยซ่ึงเกิดมาอยางเสรี  รูจักใชเหตุผลอันทําใหมนุษยตางจาก
สัตว อุดมการณแหงความสัมพันธระหวางมนุษยกับรัฐมีอยูวา รัฐจะตองกระทําการซ่ึงกีดกัน
เสรีภาพสวนบุคคลนอยท่ีสุด คือจะตองปลอยใหประชาชนกระทําการโดยเสรีเทาท่ีกระทําได  

 
จากการศึกษาบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนขางตน  เห็นไดวาส่ือมวลชนมีบทบาท

หนาท่ีสําคัญตอสังคมมาก โดยเฉพาะในปจจุบันมีส่ืออินเตอรเน็ตในฐานะส่ือมวลชนอีกแขนงหนึ่ง 
ซ่ึงปจจุบันถือเปนศูนยกลาง การหลอมรวมส่ือประเภทตางๆ ท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
โฆษณา เปนตน มาอยูบนหนาจอคอมพิวเตอร เปนการนําเสนอขาวสาร ความบันเทิง หรือเปนเวที
วิพากษวิจารณองคกรตางๆอยางเปดกวางข้ึน อีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคระดับ
มวลชนท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ซ่ึงอาจกลาวไดวาส่ืออินเตอรเน็ตสามารถสงเสริม
ยกระดับความรู ทัศนคติ และคานิยมของประชาชนไทยใหกวางไกล คุณภาพชีวิตดีข้ึน  
ขณะเดียวกันการใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือกลางความรู ตองตระหนักถึงความแตกตางของ
ประชาชนในประเทศดานตางๆ ดังนั้นการนําเสนอขอมูลขาวสารจําเปนตองสอดคลอง ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนทุกระดับได โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูในสังคมชนบทหรือ
บางสวนของพื้นท่ีภายในประเทศ (พื้นท่ี ท่ีมีภูเขา ปาลอมรอบชุมชนหรือท่ีอยูอาศัย) ตองสามารถ
เขาถึงส่ืออินเตอรเน็ตได  

ซ่ึงถาทุกฝายใหขอมูลขาวสาร และความสําคัญของส่ืออินเตอรเน็ตอยางตอเนื่องแก
ประชาชนในสังคมชนบทสามารถปรับหรือเปล่ียนแนวความคิดวา “คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
กินแทนขาวไมไดและกลัววาคอมพิวเตอรจะพังแลวจะเอาปญญาท่ีไหนมาใช หรือไมรูวาใช
อยางไร” มาเปน “คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสามารถเพิ่มชองทางการประกอบอาชีพหรือเปน
ชองทางในการเพิ่มความรูเกี่ยวกับอาชีพของคนได และอาจนํามาสูรายไดท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึง
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนเร่ืองงายๆ ท่ีทุกคนสามารถใชและซ้ือไวเปนสมบัติสวนตัวได” 
(ชาวบาน อบต.เกาะยอ จ.สงขลา,2546) เม่ือนั้นส่ืออินเตอรเน็ตก็จะเปนส่ือท่ีสามารถยกระดับ
ความรู ทัศนคติและคานิยม สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในประเทศใหดีข้ึนชองวางทาง
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ดิจิตอลก็ลดลง หรือกลาวไดวาส่ืออินเตอรเน็ตอาจเปนส่ือกลางสําหรับแกปญหาและสรางความ
เขมแข็งในระดับรากหญามาข้ึนสูระดับสังคมเมืองก็ได และส่ิงสําคัญอีกประการคือ ส่ือมวลชนทุก
แขนงรวมท้ังส่ืออินเทอรเน็ตตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนอยูเสมอ และมีความเปนอิสระ
ปราศจากการถูกครอบงํา หรือเปนเคร่ืองมือจากฝายหนึ่งฝายใด 
กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 
 
 สวนท่ี  1   โครงสรางตลาดและการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ต 
 สวนท่ี 2 การนําเสนอเนื้อหาทางส่ืออินเตอรเน็ต ศึกษากรณีเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
www.kapook.com 
     สวนท่ี  3   การทดสอบสมมติฐานวิจัยท่ี1-5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมมติฐานวิจัย  
 
ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 
 
 

                   
   
                H 1                                                                                H 3 
                                                                
 

                                                                   H 2 
 
  
 H1  :  สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) จะมี
ความสัมพันธกับการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 H 2 :  สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) จะมี
ความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยม 

 
สื่ออินเตอรเน็ต 

สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ

ระดับความรู ทัศนคติและ     
คานิยม 
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 H 3 :  ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติ และคานิยม 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  กรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธของกลุมตัวอยางในสังคมเมือง (เขตเทศบาล) และ 
              ชนบท (นอกเขตเทศบาล) 
 
 

 
H 5    

 
 
                                                                        H 4 

 
 
 H 4 :   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) จะมี
ความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติและคานิยมของประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท 
 H 5 :   ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติ  และคานิยมของ
ประชาชนใน   สังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท 
 
 สําหรับการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยช้ินนี้ สมมติฐานวิจัยท่ี 1-3 เปนเพียงการ
อธิบายใหถึงความสัมพันธในภาพรวมของกลุมตัวอยางท้ังหมดเทานั้น โดยมีสมมติฐานวิจัยท่ี 4-5 
เปนสมมติฐานหลักสําคัญในการสะทอนถึงการเกิดชองวางทางดิจิตอล (Digital Device) ระหวาง
ประชาชนในสังคมเมืองและชนบทไดชัดเจนท่ีสุด  
 
อธิบายกรอบแนวคิดในการทดสอบสมมติฐานวิจัย 
 

1.   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio  Economic  Status or SES)  หมายถึง  
ระดับการศึกษาและรายได 

 
สื่ออินเตอรเน็ต 

สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

ระดับความรู ทัศนคติและ    
คานิยม 
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2.  ส่ืออินเตอรเน็ต สําหรับสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึง ตัวแปรการมี

คอมพิวเตอรท่ีบาน  การเลนอินเตอรเน็ต  และดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนการ
รวมตัวแปรการมีคอมพิวเตอรท่ีบานและการเลนอินเตอรเน็ตเขาดวยกัน  เนื่องจากการมี
คอมพิวเตอรเปนปจจัยในการเขาถึงส่ืออินเตอรเน็ต  และการเลนอินเตอรเน็ตก็ถือเปนปจจัยในการ
เขาถึงสังคมสารสนเทศ  กลาวคือตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรสามารถสะทอนถึงชองวางทางดิจิตอล และ
โอกาส (Access) ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  ความรูความบันเทิงของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 
       3. ระดับความรู ทัศนคติและคานิยม  (KAP) คือ  

  K  คือ  Knowledge หมายถึง  ความรู 
                           A  คือ  Attitude      หมายถึง  ทัศนคติ 
                           P   คือ  Practice      หมายถึง  สําหรับงานวิจยัคร้ังนี ้คือ คานิยม (Value) 
 
จากกรอบแนวคิดในการทดสอบสมมติฐานวิจัย สามารถกําหนดตัวแปรไดดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดย
จําแนกตามสมมติฐานการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดในการกระจายความถ่ีตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
               การศึกษา 
                รายได 

                 กลุมตัวแปรพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
                                 การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
                                 การเลนอินเตอรเน็ต 
                                 ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 

กลุมตัวแปรความสัมพันธของระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยม * 
 

อธิบายองคประกอบของตัวแปร 
 

ความรู 
 1.ความรูเก่ียวกับการตระหนักรับรูเรื่องสาธารณกิจ 
 2.ความรูทางการเมืองเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 3.ความรูทั่วไปเก่ียวกับสังคม 
ทัศนคติ 
 1.ทัศนคติเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 2.ทัศนคติทางการเมืองเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 3.ทัศนคติเก่ียวกับปญหาสังคม 
คานิยม 
 1.คานิยมความเปนคนทันสมัย 
 2.คานิยมความตองการประสบความสําเร็จ 
 3.คานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

หมายเหต : * ในสวนกลมตัวแปรความสัมพันธของระดับความร  ทัศนคติ  และคานิยม ซ่ึง
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ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดแสดงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  H1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 1  กลุมตัวแปรพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อ 

อินเตอรเน็ต 
               - การมีคอมพิวเตอรที่บาน 

- การเลนอินเตอรเน็ต

H1 :   กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคม 
           และเศรษฐกิจ 

           - การศึกษา 
           - รายได 

สวนท่ี 2  กลุมตัวแปรความสัมพันธ 
                - ระดับความรู     
                - ทัศนคติ  และ 
               - คานิยม

H2 :   กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคม     
           และเศรษฐกิจ 
           - การศึกษา 
           - รายได 

H3: พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
          -  การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
          -  การเลนอินเตอรเน็ต 
          -  ดรรชนีรวมการเปดรับส่ือ

สวนท่ี 3  กลุมตัวแปรความสัมพันธ 
                - ระดับความรู     
                - ทัศนคติ  และ 
               - คานิยม

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม DPU
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ภาพท่ี 6 กรอบแนวคิดแสดงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม H 4-5 

 
  
 
                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

H4 :   กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคม     
          และเศรษฐกิจ 
           - การศึกษา 
           - รายได 

H5 :  กลุมตัวแปรสื่ออินเตอรเน็ต 
          - การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
          - การเลนอินเตอรเน็ต  
          - ดรรชนีรวมการเปดรับส่ือ

 ็

กลุมตัวแปร 
       - ความรู 
       - ทัศนคติ 
       - คานิยม 

     กลุมตัวแปร 
      - ความรู 
      - ทัศนคติ 
      - คานิยม 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม DPU



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอลระหวางประชาชนในสังคม
เมืองและชนบทของไทย”    เปนงานวิจัยท่ีแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1   การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
สวนท่ี 2   การวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research)  

 
สวนท่ี 1  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
รูปแบบการวิจัย 
 

 วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร 
วิทยานิพนธ งานวิจัย เว็บไซต และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อหารูปแบบ 

1.1 โครงสรางตลาดและการกระจายของส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศไทย 
1.2 การนําเสนอเนื้อหาการส่ือสารของเว็บไซตสัญชาติไทย (.th) ทางส่ืออินเตอรเน็ต 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and Sample) 
 

 ประชากร (Population)   
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ โครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  และ
การนําเสนอเนื้อหาประเภทตางๆ ของเว็บไซตสัญชาติไทย (.th) ท่ีปรากฏบนทางส่ืออินเตอรเน็ต 
เพ่ือใหบริการขอมูล ขาวสาร ความรูและความบันเทิงแกประชาชนท่ัวประเทศ โดยศึกษาจาก
เอกสาร  หนังสือ ขาว บทความ บทวิเคราะห วิจารณ  งานวิจัย วิทยานิพนธ  เว็บไซต และการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
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 กลุมตัวอยาง (Sample)  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้  แบงเปน 2 สวนคือ 
1. โครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  ไดแก  การส่ือสารแหงประเทศ 

ไทย (กสท.) องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ผูใหบริการอินเตอรเน็ตในเชิงพาณิชย 
(ISPs) และการกระจายจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตและจํานวนคอมพิวเตอรบานท่ีตออินเทอรเน็ต พ.ศ. 
2544 และ 2546  จากงานวิจัย  เอกสาร  หนังสือ  ขาว บทความ บทวิจารณ  เว็บไซต  และการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานโทรคมนาคม 2 ทาน คือ รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และนักเขียนอิสระเจาของบทความ Digital Divide ของจริงหรือภาพ
ลวงตา? ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน วันท่ี 4 มีนาคม 2547 และ ผศ.ดร.บุญมาก  ศิริเนาวกุล ผูชวย
อธิการบดีฝายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  และอดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ระยะเวลาการเก็บขอมูล  คือ พ.ศ. 2546 - 2547 
 

 2.  การนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม (www.kapook.com)  จํานวน 20 หนา 
จากสารบัญ (Index)  หลักของเว็บไซต   ไดแก   1. หนาแรก     2. หนาขาว   3. หนาบันเทิง       4. หนา 76 
จังหวัด     5. หนากระปุกดูหนัง      6. หนากระปุกฟงเพลง     7. หนากระปุกละคร/ทีวี          8. หนา
กระปุกทองเท่ียว     9. หนากระปุกวาไรตี้       10. หนากระปุกกีฬา     11. หนากระปุกการศึกษา    12. 
หนากระปุกเทคโนโลยี    13. หนากระปุกเกมโซน    14.  หนาไลฟสไตล   15. หนากระปุกรถยนต    16. 
หนากระปุกใตดิน    17. หนากระปุกมิวสิก   สเตช่ัน     18. หนาดาวนโหลด   19. หนากระปุกลุก   และ 
20. หนากิจกรรมกระปุก 
 ระยะเวลาการเก็บขอมูล  คือ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2546  เปนเวลา 1 สัปดาห 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 โครงสรางส่ืออินเตอรเน็ต     เคร่ืองมือท่ีในการรวบรวมขอมูล คือ การคนควาขอมูลจาก
แหลงตางๆ  และเทปบันทึกเสียงในการสัมภาษณผูทรงวุฒิ  โดยมีประเด็นคําถามดังตอไปนี้ 

1. การใหความหมายของคําวา “ชองวางทางดิจิตอล”  และความสัมพันธของ  “ชอง 
วางทางดิจิตอล”   “ชองวางทางขอมูลขาวสาร” และ “ชองวางทางความรู”  กับส่ืออินเตอรเน็ตเปน
อยางไร 

2. ปจจัยอะไรที่นํามาสูการเกิด “ชองวางทางดิจิตอล” ระหวางประชาชนสังคมเมือง 
กับชนบท 

3. ลักษณะโครงสรางตลาดส่ืออินเตอรเน็ตกับการแขงขันมีลักษณะอยางไร   
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4. การผูกขาดตลาดอินเตอรเน็ตท้ังกอนและหลังท่ีการส่ือสารแหงประเทศไทย  
(กสท.) แปรรูปเปนบริษัทเอกชนเปนอยางไร และสงผลตอการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตลงสู
ชนบทอยางไร 

5. บทบาทและหนาท่ีของ บริษัท กสท. และ ทศท. มีผลอยางไรตอโครงสรางและ 
การกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตภายหลังการแปรรูปเปนบริษัทเอกชน 

6. ผลกระทบจากการควบรวมกิจการของบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs)  
ในปจจุบัน  สงผลตอโครงสรางและการกระจายตัวส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศอยางไร  

 7.   แนวโนมของโครงสรางและกระจายตัวส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศเปนอยางไร     
และมีผลอยางไรตอประชาชนในสังคมเมืองและชนบทของไทย 

        8.  แนวทางหรือขอเสนอแนะในการแกปญหาการเกิดชองวางทางดิจิตอลระหวางคน
เมืองกับคนชนบท 

         
 การนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม (www.kapook.com )   เคร่ืองมือท่ีใน 

การรวบรวมขอมูล  คือ ตารางลงรหัส (Coding Sheet) แบงประเภทเนื้อหาหลัก และเนื้อหายอย 
(ตัวอยางตารางท่ี 96 หนา 218) 
 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในสวนการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผูวิจัย
ไดนําขอมูลไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.บุญเลิศ  ศุภดิลก   ผศ.ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ และ     
ผศ.ดร.บุญมาก   ศิริเนาวกุล  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล 
 
การวิเคราะหและการประมวลผล 
 

 โครงสรางตลาดส่ืออินเตอรเน็ต  การบรรยายผลขอมูลจากการคนควา เอกสารขอมูล
ตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห ถึงโครงสรางตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ต  กลาวคือ  เปนการบรรยาย
ขอมูลภาพรวมโดยมิไดแยกสังคมเมืองและสังคมชนบท แตสําหรับการวิเคราะหจะเช่ือมโยงถึงการ
เอ้ือประโยชนตอกลุมคนในสังคมเมืองหรือชนบท 

DPU



       48

 การกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  วิเคราะหขอมูลจากตารางการสํารวจจํานวนผูใชส่ือ
อินเตอรเน็ต และจํานวนคอมพิวเตอรบานท่ีมีอินเตอรเน็ตระหวางประชาชนในเขตเทศบาล (สังคม
เมือง) กับนอกเขตเทศบาล (สังคมชนบท) ป 2544 และ 2546   

 
 การนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม แบงเปน 3 สวนหลัก คือ 

สวนท่ี 1  การบรรยายโครงสรางและสวนประกอบของสารบัญ (Index) เว็บไซตกระปุก 
จํานวน 20 หนาในภาพรวมวา  แตละสวนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองใด (Concept) โดยเก็บขอมูลจาก
หัวขอขาวหรือขอความส้ันท่ีปรากฏอยูในหนาแรกของแตละสารบัญท้ัง 20 หนา และบรรยายถึง
ลักษณะการเขาไปใชบริการอยางไร เชน สามารถแสดงความคิดเห็นได หรือสงตอใหบุคคลอ่ืนได 
เปนตน 

สวนท่ี 2 วิเคราะหปริมาณและประเภทของเนื้อหาจากขอขาวและขอความส้ัน   โดยจัด 
กลุมเนื้อหาเปน 5 ประเด็นหลักและประเด็นยอย โดยนับจํานวนเนื้อหาท่ีนําเสนอวามีจํานวนและ
รอยละ(Percentage) เทาใดเปนตารางแจกแจงความถ่ี  หากกรณีท่ีเปนเนื้อหาท่ีนําเสนอไปแลวใน
วันท่ีผานมาหรือเปนเนื้อหาท่ีซํ้ากับสวนอ่ืนๆผูวิจัยไมนับเนื้อหานั้นซํ้า  เนื่องจากตองการทราบถึง
จํานวนการนําเสนอขอมูล  ขาวสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงและทันตอเหตุการณตลอด 1 สัปดาห  โดย
ตารางแจกแจงความถ่ีในภาพรวม ซ่ึงไมจําแนกเปนเนื้อหาสําหรับคนในสังคมเมืองหรือสังคม
ชนบท เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาดานตางๆ ข้ึนอยูกับกระแสสังคมเปนสวนท่ีปรากฏตาม
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ  
 

 ข้ันท่ี1   รูปแบบของประเภทเนื้อหาหลักประกอบดวย 
 1.    เนื้อหาประเภทขาว  ไดแก    การนําเสนอขอมูลขาวสารในประเด็นสังคม 
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  
 2.  เนื้อหาประเภทสาระความรู   ไดแก    การนําเสนอขอมูล ท่ีเปนประเด็นหรือ 
เร่ืองท่ัวๆไป ซ่ึงเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปนสวนใหญ  
 3.  เนื้อหาประเภทรายการบันเทิง    ไดแก    การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 
ของคนในวงการบันเทิง และเร่ืองท่ัวๆไปท่ีเนนคลายเครียด พักผอนหยอนใจ  

4. เนื้อหาประเภทการประชาสัมพันธ    ไดแก   การนําเสนอขาวประชาสัมพันธ 
ของหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อนํามาสูการรวมกิจกรรมตางๆ กับหนวยงาน  
 5.   เนื้อหาประเภทการโฆษณา   ไดแก    การนําเสนอสินคา และบริการตางๆ 
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 ข้ันท่ี 2  รูปแบบของประเภทเนื้อหายอยประกอบดวย 
 1.   เนื้อหาประเภทขาว  ไดแก ขาวการเมือง  ขาวเศรษฐกิจ  ขาวบันเทิง ขาวการศึกษา
และเยาวชน  ขาววิทยาการและเทคโนโลยี  ขาวสังคมและชุมชน  ขาวกีฬา ขาวภูมิภาค และขาว
ตางประเทศ 

2.  เนื้อหาประเภทสาระความรู   ไดแก    สถานท่ีทองเท่ียว  แนะนําหนังสือ  สุขภาพ 
อาหาร  สัตวเล้ียง  ครอบครัว และเกร็ดความรูท่ัวไป 
 3.  เนื้อหาประเภทรายการบันเทิง  ไดแก  รายงานความเคล่ือนไหวบุคคลบันเทิง  บท
กลอน  บทกวี  นิทาน  เร่ืองตลก  แนะนําเพื่อนใหม  โปรแกรมภาพยนตรไทยและตางประเทศ  
เพลงออนไลน 24 ช่ัวโมง  เกมออนไลน  ดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร และสงภาพ-ขอความ
ส้ัน  
 4.  เนื้อหาประเภทการประชาสัมพันธ   ไดแก  นิทรรศการ/มหกรรม/ประกาศ  อบรม
สัมมนา  เทคโนโลยี  วงการบันเทิง  ประกวด  ทุน  สถาบันการศึกษา  และกีฬาการกุศล 
 5.   เนื้อหาประเภทการโฆษณา   ไดแก    บริการผานระบบเบอรโทร 1900………….   
บริษัทโทรศัพทมือถือท่ีใหบริการรับสงภาพ-ขอความส้ัน  สถาบันคอมพิวเตอรกราฟก  และราน
เส้ือผาวัยรุน  
 

สวนท่ี 3 บรรยายสรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  โดยเช่ือม 
โยงถึงการนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆ วามีความสัมพันธกับกลุมคนในสังคมใดมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 2  วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 
รูปแบบการวิจัย 
 

 วิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย การลงสํารวจกลุมตัวอยางท่ัวประเทศ
ท้ัง 4 ภาค ไดแก ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล (Questionnaire) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของส่ืออินเตอรเน็ต
ตอระดับความรู ทัศนคติ และคานิยมระหวางประชาชนในสังคมเมืองและชนบท 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  (Population and Sample) 
 

 ประชากร  (Population) 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนชาวไทยท่ัวประเทศท่ีอาศัยอยูใน ภาคกลาง  

ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  
 
 กลุมตัวอยาง (Sample) 
  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนชาวไทย อายุตั้งแต 13-50 ป จํานวน 653 

คน โดยแบงเปน ในเขตเทศบาล 326 คน (สังคมเมือง) นอกเขตเทศบาล (สังคมชนบท) 327 คนท่ัว
ประเทศ ในเขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไว   ไดแก    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   (เปนตัวแทนภาค
กลาง)    จ.เชียงราย    (เปนตัวแทนภาคเหนือ)     จ.ขอนแกน (เปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)      
อ.หาดใหญ  จ.สงขลา (เปนตัวแทนภาคใต)  

 
วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) 
 
 การสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage 
Sample) และการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง (Non-Purposive Sampling) แบบกําหนดโควตา (Quota 
Sampling) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. การสุมตัวอยางแบบ (Multi-stage Sample)   แบงเขตพ้ืนท่ี  โดยมีลําดับอยู 3 ข้ัน 
ตอนหลัก 
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 ข้ันท่ี  1  คือ   การเลือกประเทศและภาค ไดแก การลงพื้นท่ีในประเทศไทยประกอบ  
ดวย 4  ภาค   ประกอบดวย   ภาคกลาง   ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคใต 
 ข้ันท่ี  2  คือ  การเลือกจังหวดัละภาคมาเปนตัวแทนของกลุมประชากรท้ังหมดของ
ประเทศไทย   ประกอบดวย     กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง)   จ. เชียงราย (ภาคเหนือ)   จ. ขอนแกน 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   จ. สงขลา อ.หาดใหญ (ภาคใต) 
 ข้ันท่ี 3  คือ  การเลือกเขตพื้นท่ี เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในแตละจังหวัด 
ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบในตารางแสดงการเลือกเขตพื้นท่ี ดังนี้ 
 
 

    ภูมิภาค จังหวัด ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 

 
 
นนทบุรี 
นครปฐม 
สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 

เขตบางนา   เขตบางแค     
เขตหนองจอก และ 
เขตดอนเมือง 

 

 
 
 
อ.บางกรวย  ต.ศาลากลาง  
อ.บางเลน     ต.ไทรงาม 
อ.บานแพว   ต.บานแพว 
อ.พระประแดง ต. ทรงคนอง 

ภาคเหนือ เชียงราย อําเภอเมือง จ.เชียงราย อ.แมจัน           อบต.แมจัน    
                        อบต.ปาตึง     
อ.เวียงชัย         อบต.เวียงชัย  
                        อบต.ดอนศิลา  

ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ 

ขอนแกน อําเภอเมืองของแกน อ.เขาสวนกลาง  
                       อบต. เขาสวนกวาง 
                       อบต. เมืองแอม 
อ.ชนบท         อบต. ชนบท 
                        อบต. เมืองเฟย 

ภาคใต จ.สงขลา  
อ.หาดใหญ 

อําเภอเมือง อ.หาดใหญ อ. หาดใหญ     อบต. เกาะยอ  
อ.จะนะ            อบต.บานนา  
อ.นาหมอม       อบต.ทุงขมิ้น  
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2. การสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง (Non - Purposive Sampling)  แบบกําหนดโควตา  
(Quota Sampling) มาคัดเลือกจํานวนกลุมตัวอยางจากเขตพ้ืนท่ี ท่ีผูวิจัยกําหนดไวขางตน เพื่อมา
เปนกลุมตัวแทนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง 
จํานวนทั้งหมด 653 คน แบงเปน 326 : 327 ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซ่ึงหนวยประชากร
กลุมตัวอยาง คิดเปน 1หนวยตอ 1 ครอบครัว คือ กลุมตัวอยาง 1 คน เปนตัวแทนของ 1 ครอบครัว 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดตัวแปร  
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีเจาหนาท่ี
เปนผูสัมภาษณ ใหคําแนะนําอยูตลอดเวลาและกรอกแบบสอบถาม จํานวน 41 ขอ แบงเปน 3 สวน
ดังนี้ 

1. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 3 ขอ โดยใหเลือกตอบ (Check List)  
ไดแก  เขตพื้นท่ีอยูอาศัย  (เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล)  ระดับการศึกษา ระดับระดับรายได 
ระดับรายไดสูง  

  2.    พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  จํานวน 2 ขอ โดยใหเลือกตอบ (Check List) 
ไดแก  การมีคอมพิวเตอรท่ีบาน และการเลนอินเตอรเน็ต 

  3.  ระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยม  จํานวน 36  ขอ  ไดแก 
 

ระดับความรู   จํานวน 10 ขอ ประกอบดวย   
 1.  ความรูเกี่ยวกับการกระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ โดยใหเลือกตอบ (Check List) 

ประกอบดวยคําถามจํานวน 3 ขอ  
2. ความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  คําถามปลายเปด (Open Encoded)  

ประกอบดวยคําถาม 2 ขอ 
3. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม   โดยใหเลือกตอบ   (Check List)   ประกอบดวยคํา 

ถามจํานวน 5 ขอ  
 

ระดับทัศนคติ   จํานวน 15 ขอ โดยใหเลือกตอบ (Likert Scale)  ประกอบดวย 
    1.  ทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง   ประกอบดวยคําถามจํานวน 5  ขอ 

 2.   ทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย                  ประกอบดวยคําถามจํานวน 3  ขอ 
 3.  ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม                     ประกอบดวยคําถามจํานวน 7 ขอ  
ระดับคานิยม  จํานวน 11 ขอ เปนคําถามปลายเปด (Open Encoded)  ประกอบดวย 
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     1.  คานิยมความเปนคนทันสมัย                     ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ 
     2.  คานิยมความตองการประสบความสําเร็จ  ประกอบดวยคําถามจํานวน 4 ขอ 

  3.   คานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ                        ประกอบดวยคําถามจํานวน 2 ขอ  
 
เกณฑในการคัดเลือกประเด็นคําถาม  
 

 ขอมูลขาวสารท่ัวไปที่ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ไดนําเสนอเปนประเด็นสังคม ณ 
ชวงเวลานั้น  เพื่อนํามาวดัระดับระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยมของกลุมคนในสังคมเมืองและ
ชนบท 
 
การกําหนดคาตัวแปร 
 
1. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบดวย 
 การศึกษาสูง         ตั้งแต ปวส. /อนุปริญญา - สูงกวาปริญญาตรี 
 การศึกษาตํ่า  ตั้งแต ไมไดเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 รายไดสูง  ตั้งแต 10,001  - 40,001 บาท 
 รายไดต่ํา  ตั้งแตต่ําวา 2,500 – 10,000 บาท 
 
2. พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  ดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 สูง    มีคอมพิวเตอรท่ีบาน และเลนอินเตอรเน็ต 

 ต่ํา     ไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน และไมเลนอินเตอรเน็ต 
 
3. ระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยม 
 -    คํานวณคาอัตราภาคช้ันดังนี้    คาสูงสุด – คาตํ่าสุด    =    5-1    =  1.33 
                                          จํานวนช้ัน          3 

 คาเฉล่ีย     1.00 – 2.33   หมายถึง    ระดับตํ่า              (นอยและนอยท่ีสุด)   
 คาเฉล่ีย     2.34 –3.66    หมายถึง    ระดับปานกลาง   
 คาเฉล่ีย     3.67 –5.00    หมายถึง    ระดับสูง              (มากและมากท่ีสุด) 
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 -     ในดานระดับคานิยมซ่ึงเปนคําถามปลายเปด คาอัตราภาคช้ันมีระดับเดียวกัน 
กลาวคือ 

 คาเฉล่ีย     1.00 – 2.33   หมายถึง    ระดับตํ่า (ไมทราบและแสดงความคิดเห็นท่ัวไป ยึด
มาตรฐานเดิมและไมมีการเช่ือมโยงถึงคนในสังคม  หรือแสดงความคิดเห็นสวนทางกระแสสังคม 
 คาเฉล่ีย     2.34 –3.66    หมายถึง    ระดับปานกลาง  (แสดงความคิดเห็นในระดับพัฒนา
ชุมชน เช่ือมโยงต้ังแตตัวบุคคล  ครอบครัว และสังคมหรือชุมชนท่ีอยูอาศัย) 
 คาเฉล่ีย     3.67 –5.00    หมายถึง     ระดับสูง   (แสดงความคิดเห็นตรงประเด็น     มี
เนื้อหาแสดงถึงความรูจากการเปดรับขอมูล ขาวสาร การวิเคราะห วิจารณ และมีการเช่ือมโยงต้ังแต
ระดับชุมชน  ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ) 
 

 -   ระดับทัศนคติและคานิยม  คือ            คําถามเชิงบวก      คําถามเชิงลบ 
 เห็นดวยอยางมาก / ตรงประเด็นมากท่ีสุด   5 คะแนน    1 คะแนน 
 เห็นดวยมาก  / ตรงประเด็น       4 คะแนน    2 คะแนน 
 ปานกลาง       3 คะแนน  3 คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางมาก  /    2 คะแนน  4 คะแนน 
 ไมตรงประเด็นมากท่ีสุด /  ไมตอบ 
 ไมเห็นดวย / ไมตรงประเด็น     1 คะแนน  5 คะแนน 

 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชวัดตัวแปร 
 

 เพื่อใหเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนมีความเท่ียงตรงและนาเช่ือถือ ผูวิจัยไดทําการทดสอบความ
เท่ียงตรงและความนาเช่ือถือ ดังนี ้

 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีใชวัดตัวแปรตางๆไป
ปรึกษาอาจารยวิทยานิพนธ และคณะอาจารยผูรวมวิจัยในโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อพิจารณา
เนื้อหาความเหมาะสมของภาษาและโครงสรางของแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในสวนแบบสอบถาม  โดยผูวิจัยไดลงพื้นท่ีพรอมผูชวย
นักวิจัย 5-10 คน ซ่ึงมีช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยกอนเก็บขอมูลจริง โดย
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ในการเก็บขอมูลไดอธิบายคําถามใหกลุมตัวอยางทราบ และใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม
ดวยตนเองหรือมีเจาหนาท่ีเปนกรอกแบบสอบถามให 
 
การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล 
 

 เม่ือผูวิจัยไดแบบสอบถามคืนไดตรวจสอบความถูกตองในแตละสวน เพื่อลงรหัส 
(Coding) และบันทึกขอมูลลงในรูปสัญลักษณลงเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC   (Statistic Package For The Social Science)  ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ใชบรรยายถึงลักษณะคุณสมบัติของกลุม
ตัวอยาง ไดแก ระดับการศึกษา ระดับรายได การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต ระดับความรู ทัศนคติและ
คานิยม โดยนําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) หรือคาสถิติ 
Frequency Distribution. 
 2.   สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ประกอบดวย 
 2.1  สมมติฐานวิจัยท่ี 1-3  เปนการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว ดังนั้นจึงใช
สถิติวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงกลุม 2 ตัว(Measures of Association for Categorical 
Variables) โดยอาศัยตัวสถิติทดสอบ Chi – square Tests. 

2.2 สมมติฐานวิจัยท่ี 4-5  วิเคราะหความสัมพันธ (Relationship)   เชิงเหตุผล 
(Causation)ระหวางตัวแปรตางๆ โดยอาศัยคาสถิติ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient (r)  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยโครงสรางตลาด  การกระจายและเนื้อหาสื่ออินเตอรเน็ต 
 
 การวิจยัเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอลระหวางประชาชนในสังคม
เมืองและสังคมชนบทของไทย ”  ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
 สวนท่ี 1   โครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศไทย  

  
 สวนท่ี 2    การนําเสนอเนื้อหาทางส่ืออินเตอรเน็ต กรณศึีกษาเว็บไซตกระปุกดอทคอม       
                                    (www.kapook.com )  

2.1 บรรยายโครงสรางและองคประกอบเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
2.2 ตารางวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
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สวนท่ี 1 
 

โครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศไทย 
 

 จากการสํารวจวรรณกรรมเก่ียวกับการกระจายส่ือมวลชนในประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ัว
โลกในอดีต  ไดพบลักษณะการกระจายส่ือคลายคลึงกันอยางมากคือ  ส่ือมวลชนท่ัวไปท้ัง
หนังสือพิมพ  วิทยุและโทรทัศน มักจะ “กระจุกตัว” อยูเฉพาะในเขตเมือง  ท่ีมีความเจริญแลว  สวน
ในเขตชนบทท่ีอยูหางไกลและลาหลังส่ือมวลชนกระจายไปถึงนอยมากดวยเหตุนี้จึงเกิด “ชองวาง” 
(Gap) ของการกระจายส่ือระหวางประชาชนในเมืองกับชนบทอยางชัดเจนทําใหเกิด “ความเหล่ือม
ลํ้า” ในสังคมเกิดข้ึน กลุมคนในเมืองท่ีเจริญอยูแลวมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารในการดํารงชีวิตได
มากกวากลุมคนในชบบทที่ลาหลัง ซึ่งในที่นี้ไดรวมสื่อใหม (New Media) อยางอินเตอรเน็ต
ดวย  (บุญเลิศ ศุภดิลก และกุลทิพย ศาสตระรุจิ, 2547)  

 
 ระดับการแพรกระจายหรือความแพรหลาย (Penetration Rate) ของส่ืออินเตอรเน็ตจะ
สามารถแพรกระจาย เพื่อใหบริการแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกันไดอยางถวนท่ัวและ
ท่ัวถึง (Universal Access)5หรือไมนั้น  สวนสําคัญอีกสวนท่ีไมอาจมองขามซ่ึงนอกเหนือจากความ
พรอมในดานอุปกรณการเช่ือมตออินเตอรเน็ตอยางเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวนคูสายโทรศัพท
พื้นฐาน โทรศัพทมือถือ ไฟฟา  เปนตน  ก็คือลักษณะโครงสรางตลาดโทรคมนาคมดาน
อินเตอรเน็ตของประเทศนั้นๆวาเปนอยางไร  เนื่องจากลักษณะทางโครงสรางตลาดเช่ือมโยงถึง  
“ศักยภาพหรือกลไกการแขงขันในตลาด  ดานราคา  คุณภาพและบริการแกประชาชนท่ัวประเทศ”  
กลาวคือ  ถาตลาดเปนแบบผูกขาดรายเดียว (Monopolistic Market) ศักยภาพการแขงขันดานตางๆ 
ยอมอยูในวงจํากัด    ภายใตการดูแลของหนวยงานภาครัฐในลักษณะ “รวมศูนย ”  ซ่ึงเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาไปสูสังคมสารสนเทศได เนื่องจากการรวมศูนย ผูคุมระบบการส่ือสาร  สามารถคุม
อํานาจ  กําหนดความคิด  การรับรู  ทัศนคติ  ของคนในสังคมใหดําเนินตามกรอบท่ีถูกวางไว 
(คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปหรือ คปส.,2546)  หากเปนตลาดเสรี ( Liberalization Market ) 
ศักยภาพหรือกลไกการแขงขันและการพัฒนาประเทศ    อันนําไปสูความเทาเทียมในการเขาถึง
อินเตอรเน็ต       

                                                           

 5  Universal Access / Universal Service  หมายถึง  การใหบริการท่ีครอบคลุม
ทั่วประเทศและมีคาบริการท่ีอยูในระดับที่ประชนชนสวนใหญรับได (สมเกียรติ ต้ังกิจวนิชย, 2545) 
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(Access) และการยกระดับความรูของกลุมในเมืองกับชนบทจะมีรูปแบบท่ีตางกันไป 

 กลาวคือการพยากรณการกระจายหรือความแพรหลายของการใชอินเตอรเน็ต เปนส่ิงท่ี
มีความสําคัญในการวางแผนและลงทุน  เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศตลอดจนการ
ประยุกตใชโครงสรางพื้นฐานนั้นในดานพาณิชยและสาธารณประโยชน 
 ในดานพาณิชย  การพยากรณความแพรหลายจะมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของบริษัทผู
ใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) บริษัทผูใหบริการโทรคมนาคม ตลอดจนผูใหบริการท่ีเกี่ยวของกับ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายอินเตอรเน็ต 
 ในดานงานเชิงสาธารณประโยชน  การพยากรณความแพรหลายจะชวยในการวางแผน  
เพื่อดําเนินการโครงการดานสาธารณประโยชนตางๆ  เชน โครงการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (GINet) และโครงการสกูลเน็ต (Schoolnet) ของศูนยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 
(NECTEC) โครงการเครือขายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย  เปนตน 
 ในทางตรงกันขามการพยากรณความแพรหลายการใชอินเตอรเน็ตท่ีผิดพลาด  เชน
พยากรณสูงเกินจริง  นอกจากจะกอใหเกิดการลงทุนมากเกินไปของภาคเอกชนแลวยังทําใหการ
กําหนดมาตรการสงเสริม การใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยของหนวยงานรัฐไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงดวยการพยากรณอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ  จึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาประเทศ   
 

 อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีขอมูลท่ีสามารถใชเปรียบเทียบ   การกระจาย
หรือความแพรหลายของส่ืออินเตอรเน็ตระหวางชุมชมเมืองกับชนบทไดถูกตอง  จึงอาศัยการ
คาดการณจากขอมูลท่ีมีอยูบางคร้ังอาจกอใหเกิดความสับสนได เนื่องจากปจจุบันยังไมมี
แบบจําลองในการพยากรณความแพรหลายของการใชอินเตอรเน็ต  ซ่ึงการศึกษาท่ีมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและไดรับกลาวอางอิงในงานวิชาการตางๆ นั้นมีไมกี่หนวยงาน  
ไดแก สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (NECTEC) ชมรมผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตไทย และสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนตน (สมเกียรติ ตั้งกิจวนิชย,2542  ; บุญเลิศ ศุภ
ดิลกและกุลทิพย ศาสตระรุจิ, 2547 ) เปนท่ีนาสังเกตวา  ในขณะท่ีเทคโนโลยีลํ้าสมัย  กวางไกล  
กระจายตัวมากข้ึน ทวาความเปนเจาของ (Ownership) เทคโนโลยีดังกลาวหรือโครงสรางพื้นฐาน
ดานการส่ือสาร รวมท้ังกิจการดานส่ือสารมวลชนนั้น กลับรวมศูนย กระจุกตัวมากข้ึน 
(Concentration and Consolidation) กลาวคือ อยูในกํามือของกลุมคนท่ีนอยลงไปทุกขณะกําลังจะ
เกิดข้ึน  ในกระแสสากลท่ีบรรษัทขามชาติเพียงไมกี่รายกําลังควบกิจการ รวมศูนยเปนเจาของปจจัย
การผลิตโครงขายการส่ือสาร  การใหบริการหรือกระท่ังเนื้อหาสาระของกิจการดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technologies : ICTs)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภายใตแรงบีบจากอุดมการณทุนนิยม-โลกาภิวัตน ท่ีตองใหธุรกิจโลกเปนไปตามเวทมนต
ของวาทกรรมเร่ืองการเปดเสรี (Liberalization) การแปรรูป (Privatization) ลดกติกาการกํากับโดย
รัฐ (Deregulation) ท่ีการคาเสรีไมมีอยูอยางแทจริง เพราะทายสุดก็จะนําไปสูระบบ ปลาใหญกิน
ปลาเล็ก มือใครยาวสาวไดสาวเอา ท้ังในระบบโลกหรือระดับประเทศ (คปส.,2546) ซ่ึงงานวิจัยสวน
โครงสรางตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทยจะกลาวถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 
หนวยงาน ซ่ึงปจจุบันไดแปรสถานภาพเปนบริษัทมหาชน คือการส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) รวมทั้งกลุมผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (Internet 
Service Providers : ISPs) และกอนจะวิเคราะหถึงระดับการกระจายส่ืออินเตอรเน็ตในสวนตอไป 
ผูวิจัยขอกลาวถึงโครงสรางตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตภายในประเทศไทยโดยสังเขปเพ่ือเปน
ภูมิหลังเสียกอน 
 
โครงสรางตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทยประกอบดวย 3 สวนหลัก  ดังตอไปน้ี    
  
1. ผูใหบริการระบบส่ือสาร   จําแนกออกเปน 
 

 1.1   การส่ือสารแหงประเทศไทยหรือ กสท.  คือหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูใหบริการ
ดานการส่ือสารระหวางประเทศ  โดยเปดบริการศูนยแลกเปล่ียนขอมูล(Thailand Internet Exchange 
Service : THIX) อํานวยความสะดวกแกผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) สําหรับเช่ือมตอไปยัง
เครือขายอินเตอรเน็ตระหวางตางประเทศ และเช่ือมโยงติดตอแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูใหบริการ
อินเตอรเน็ต (ISPs) ภายในประเทศเขาดวยกัน  หรือกลาวไดวา กสท. มีหนาท่ีหลักคือ เปนเกทเวย 
(Gateway) ออกสูตางประเทศ โดยครอบครองท้ังเครือขายดาวเทียม ภาคพื้นดินไปถึงเคเบิลใตน้ํา 
ซ่ึงเปนจุดแข็งท่ีผลักดันให กสท. ครองความเปนผูนําบริการดานน้ี  และยากท่ีคูแขงรายใหมจะเขา
มาเทียบเคียงไดในเวลาอันส้ัน (พลิกโฉมส่ือสารไทย จากรัฐวิสาหกิจ 2 บริษัทของคนไทย กสท. 
โทรคมนาคม – ไปรษณียไทย,2546) อีกทั้ง กสท.เปนผูใหสัมปทาน  ออกใบอนุญาต  ถอดถอนสิทธิ
การใหบริการ และถือหุนในบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย  (ISPs) รอยละ 32  เปนผู
ควบคุมการถือหุนของชาวตางชาติในกิจการอินเตอรเน็ต หามเกินกวา รอยละ 50 ในบริษัทผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (ISPs) เปนตน โดยผูประกอบการรายเดียว (Monopolistic Market) มาต้ังแต
ป 2538 จวบจนปจจุบัน (สมเกียรติ ตั้งกิจวนิชย, 2542 : สมเกียรติ ตั้งกิจวนิชยและธนาธร รัตนนฤ
มิตรศร,2545) ถึงแม กสท. ไดดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท กสท. 
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โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom Public Company Limited  (กสท. , 2546) ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี14 สิงหาคม 2546  และระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย อยางไรก็ตามปจจุบัน กสท. ยังมีบทบาทหนาท่ีกํากับดูแลการใหบริการเครือขาย
อินเตอรเน็ตระหวางประเทศแตเพียงรายเดียวคงเดิม 

 

1.2   องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  (ทศท.)     คือหนวยงานรัฐวิสาหกิจอีกหนวย 
งานหนึ่งท่ีมีบทบาทตอโครงสรางตลาดอินเตอรเน็ตภายในประเทศ เนื่องจากเปนหนวยงานซ่ึงทํา
หนาท่ีใหบริการเครือขายระบบโทรศัพทข้ันพื้นฐานใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ  อันเปนบริการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีภาครัฐใหบริการแกประชาชนทุกคนภายในประเทศ กลาวคือ ระบบโทรศัพท
พื้นฐานถือเปนตัวเช่ือมระหวางส่ือคอมพิวเตอรกับระบบอินเตอรเน็ตเขาดวยกัน และเปนปจจัย
สําคัญรองรับการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตจากสังคมเมืองสูชนบทในอนาคต  ซ่ึงครอบคลุมถึง
การไดรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจากผูประกอบการเอกชนในเวลาตอมา เนื่องจากตลาดโทรศัพท
พื้นฐานภายในประเทศไทยเปนตลาดท่ีมีผูประกอบการอยางละ 2 รายควบคูกัน ท้ังในเขตกรุงเทพฯ-
ปริมณฑลและเขตภูมิภาค  โดยมี ทศท. และบริษัทเอกชนรวมทํางานเปนผูใหบริการ  โดยมีโครงสราง
ตลาดเปนแบบตลาดกึ่งผูกขาด  (Oligopolistic Market)  
 ตอมาเม่ือ ทศท. ไดแปลงสถานภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชน  ในนาม บริษัท 
ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และไดระดมทุนในตลาดหลักทรัพยเปดโอกาสใหประชาชนท่ีสนใจเขามา
เปนสวนหนึ่งของ ทศท. นั้นสงผลตอตลาดอินเตอรเน็ตภายในประเทศมีอัตราการกระจายตัวอยาง
ทวีคูณ ระหวางการแขงขันของ ทศท. กับ กสท. และ ทศท. กับ บริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิง
พาณิชย (ISPs) ในดานการบริการ พัฒนาเทคโนโลยีของตน ซ่ึง ทศท. ถือเปนผูแขงขันสําคัญราย
หนึ่งของประเทศท่ีมีความพรอมท้ังในดานโครงสรางพื้นฐานและตนทุนการใหบริการเครือขาย (ไอ
เอสพีปรับลดราคา,2544) และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2546 ทศท. ไดรับอนุมัติโครงการขยายเลขหมาย
โทรศัพทจํานวน 5.6 แสนเลขหมาย จากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดย
ใชระยะเวลา 15 เดือนในการกอสราง  ภายหลังเสร็จส้ินข้ันตอนการจัดหาพัสดุในตนเดือนมกราคม 
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคขยายเลขหมายโทรศัพทไปสูภูมิภาค  จํานวน 490,830 เลขหมาย  
และ กทม. 74,670 เลขหมาย (สภาพัฒนเขียว ทศท. ขยายโทรศัพทพื้นฐาน,2546) ซ่ึงสงผลตอระดับ
การกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตในดานช่ัวโมงอินเตอรเน็ตราคาถูกและเครือขายการใหบริการ
ครอบคลุมท่ัวถวนและท่ัวถึง (Universal Access / Universal Service) แกประชาชนไทยทั่วประเทศ
ในอนาคต 
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2. บริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Providers หรือ ISPs) 

 บริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) มีหนาท่ีหลักคือเช่ือมโยงผูรับบริการจากท่ีทํางาน  
บาน  สถานบริการอินเตอรเน็ต (Internet Cafe) และแหลงอ่ืนๆ เขากับเครือขายอินเตอรเน็ตท่ัวโลก  
ไดแก  การใหบริการอีเมล  บริการชั่วโมงอินเตอรเน็ต  และการใหบริการเชาพื้นท่ีเว็บไซตสําหรับ
การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกต  เปนตน  

 ตลาดผูใหบริการอินเตอรเน็ตภายในประเทศ  ปจจุบันประกอบดวย  ISPs  จํานวน 23 
ราย โดยแบงเปน 2 สวน คือ 

 2.1   ผูใหบริการอินเตอรเน็ตท่ีไมทําเพื่อการพาณิชย ( Non - Commercial Internet  
Providers) สวนใหญเปนสถาบันการศึกษาและเพื่อการวจิัย  ปจจุบันม ี 5  ราย ไดแก 

-      ดานการศึกษา  คือ  ThaiSarn , UniNet  ,  Pubnet  ,  Schoolnet  และ 
-  ดานการใหบริการสวนภาครัฐ  คือ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาครัฐ  ( สบทร. ) หรือ GITS.  
 ซ่ึงผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) ท้ัง 4 รายจะอยูภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) มีเพียง UniNet ท่ีอยูภายใตสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือทบวงมหาวิทยาลัย 

 2.2 ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (Commercial Internet Providers) ท่ีไดรับ
สัมปทานจากการส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ใหเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) แก
ผูบริโภค  ปจจุบันมีจํานวน 18 ราย  ไดแก (www.cat.or.th/telecom_internet_isp.html) 

1. A-Net Internet             2. Loxinfo     3. KSC  4. Asia  Info News 
5.  Internet Thailand       6. Samart Cybernet        7.CS – Coms            8.  Pacific Internet 
 9. Asia Access     10. Idea net                    11.Data line Thai      12. Roynet 
13.CWN Worldnet        14. Fareast Internet        15. Ji – Net   16.  EZNet 
17. ISSP                         18.Reach (Cable and Wireless)  (ตารางผูใหบริการ หนาท่ี 63) 
 
 จากรายงานวิจัยของเดือนเดน นิคมบริรักษและเสาวลักษณ ชีวสิทธิยานนท (2546) 
พบวา  สวนแบงการตลาดอินเตอรเน็ต  ISPs ท้ัง 18 ราย เม่ือพิจารณาจากปริมาณขอมูลนําเขา-ออก
รวมผาน Internet Information Research Center (IIR) ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2545 พบวา 
ผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด คือ อินเตอรเน็ตประเทศไทย (Internet Thailand) รอยละ 
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30.1  อันดับ 2 คือ เค.เอช.ซี คอมเมอรเซียล อินเทอรเน็ต (KSC) รอยละ 16.4  อันดับ3  คือ ซี.เอส.ซี 
คอมมิวนิเคอชั่น (CS-Coms) รอยละ 12.9  อันดับ4  คือ ล็อกซเลย  อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส (Loxifo) 
รอยละ 10.9  และอันดับสุดทายคือ ผูประกอบการรายอ่ืนๆ จํานวน 14 ราย  รอยละ 29.7 ตามลําดับ 
 

 ในดานการแลกเปลี่ยนขอมูล   ผูใหบริการอินเตอรเน็ตจตองเชาชองสัญญาณจากผู
ใหบริการวงจนอีกตอหนึ่ง โดยแบงเปน  

• ชองสัญญาณเช่ือมตอภายในประเทศ       ผูใหบริการอินเตอรเน็ตสามารถเลือก
เชาชองสัญญาณโดยเสรี  ท้ังจาก ทศท.   กสท. Telecom Asia   เพื่อความรวดเร็วในการแลกเปล่ียน
ขอมูล  การตดิตอส่ือสารระหวางคูส่ือสารในประเทศไทย สามารถทําไดสะดวก ไมวาคูส่ือสารนั้น 
จะใชบริการของ ISPs รายใดก็ตาม ท้ังนี้จดุแลกเปล่ียน หรือศูนยกลางอินเตอรเน็ต (Domestic 
Internet) ปจจบัุนมี 2 แหงคือ 

1. National Internet Exchange (NIX)    เพื่อใหบริการเชิงพาณิชย ซ่ึงดูแลโดยการส่ือ 
สารแหงประเทศไทย  ( กสท. ) และ  

2. Internet Information Research (IIR)      เสนทางการเช่ือมโยงขอมูลและนับสถิติ 
ไหลเวียนของขอมูลเสนอเปนรายงานตอสาธารณะ (หนวย :ไบต)  ซ่ึงดูแลโดยสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (NECTEC) 
 

• ชองสัญญาณการเช่ือมตอระหวางประเทศ  ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs.)  
สามารถเช่ือมโยง เครือขายได 2 วิธีคือ  

1. เชาวงจรตรงไปตางประเทศ   สวนใหญจะเชาเช่ือมโยง ตรงไปยังประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 
                  2.   ผานชุมสายเกทเวย (Gateway) ของ  กสท. เทานั้น    เนื่องจากกฎหมายปจจุบันยัง
ไมใหอนุญาตใหทําการสงขอมูลเขา-ออก โดยปราศจากการควบคุมของ กสท. โดย ISPs. จะเชื่อม
สัญญาณเขากับ IIG (International Internet Gateway) ทําใหบริษัทลดคาใชจายลง   เนื่องจากคาเชา
วงจรจะถูกกวาการเชาตรงไปตางประเทศตองผาน กสท.  ( www.nitc.go.th) 
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ตารางท่ี 1  ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย จํานวน 18 ราย   
 

 

ชื่อผูใหบริการ บริษัท สัญญา เปดบริการ 

1. A-net Internet 
www.anet.net.th  

บริษัท เอ-เน็ต จํากัด 
ในเครือ เอนิวคอรปอเรช่ัน 

8 มี.ค.39 27 มิ.ย.39 
 

2. LOXINFO 
www.loxinfo.co.th  

ล็อคซเลย อินฟอรเมช่ัน จํากัด  
ในเครือล็อคซเลย 

8 มี.ค.39 7 มิ.ย.39 
 

3. INTERNET KSC 
www.ksc.net.th  

เคเอสซ ีคอมเมอรเชียล อินเตอรเน็ต จํากัด 
ในเครือบริษัท เคเอสซี 

23 มิ.ย.37 22 ก.ย.38 
 

4. INTERNET THAILAND 
www.inet.co.th  

อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จก. 
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพลังงาน 

9 ต.ค.40 1 ต.ค.40 

5. SAMART Cybernet 
www.samart.co.th  

สามารถอินโฟเน็ต จํากัด 
ในเครือบริษัทสามารถ 

NA NA 

6. CS COMS 
www.cscoms.com  

ซีเอส คอมมิวนีเคช่ัน จํากัด 
ในเครือชินวัตร 

17 มี.ค.40 16 มิ.ย.40 

7. PACIFIC NET 
www.pacific.net.th  

แปซิฟค อินเตอรเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด 
take over 

เวิลดเน็ต แอนเซอรวิส จํากัดในเครือยูคอม 

31 ก.ค.39 30 ต.ค.39 

8. ASIA ACCESS 
www.asiaaccess.net.th  

ไอ อี ซี อินเตอรเน็ต จํากัด 
(ไอเน็ตประเทศไทย) จํากัด 

19 เม.ย.39 11 ก.พ.39 

9. IDEA NET 
www.idn.co.th  

ดิไอเดีย-เน็ต คอรปอเรช่ัน ประเทศไทย จํากัด 22 พ.ย.39 22 ธ.ค.39 
 

10. DATA LINE THAI INTERNET 
www.linethai.net.th 

ดาตาลายไทย จํากัด 
ในเครือดาตาแมท 

24 ต.ค.39 16 ต.ค.40 

11. ASIA INFO NET 
www.asianet.co.th  

เอเชีย อินโฟเน็ต จํากัด  
ในเครือเทเลคอมเอเชีย 

5 พ.ย.39 4 ก.พ.40 
 

12. CWN Worldnet 
www.cwn.net.th  

ชมะนันท เวิลดเน็ต จํากัด 
ในเครือนันทน กรุป 

28 ต.ค.40 27 ม.ค.41 
 

13. FAREST INTERNET 
www.fareast.net.th    

ฟารอีสต อินเตอรเน็ต จํากัด 22 ต.ค.41 21 ม.ค.41 
 

14. JI-NET 
www.ji-net.com  

จัสมิน อินเตอรเน็ต จํากัด 14 มี.ค.39 มี.ค.39 
 

15. E-ZNET 
www.eznet.net.th  

อีซี เน็ต 2544 4 พ.ย.42 
 

16. ROY-NET 
www.roynet.co.th  

รอยเน็ต จํากัด 7 มี.ค.43 6 มิ.ย.43 

17. REACH 
www.reach.com  

รีช เน็ทเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด NA 29 ก.พ.43 
 

18. ISSP 
www.issp.co.th  

อินเตอรเน็ต โซลูช่ัน โพวายเดอร จํากัด NA 26 ก.ค.44 
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3.    ผูใชบริการ     ประกอบดวย  

 ผูใชบริการประเภทบุคคล  (Individual User)  สวนใหญเปนบุคคลท่ีมีคอมพิวเตอรและ
เช่ือมตออินเตอรเน็ต  โดยท่ัวไปใชบริการเช่ือมตอจากการหมุนโทรศัพทผานโมเด็ม (Dial up) ไป
ยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต จากการใชบริการช่ัวโมงอินเตอรเน็ต 
(การดอินเตอรเน็ต) ชนิดแบบเติมเงินเปนรายช่ัวโมง รายเดือน หรือใชบริการฟรีจากสถาบัน องคกร 
หนวยงานของตนดวยการขอรหัสผานเขาไปยังเครือขาย และผูใชบริการประเภทองคกร (Corporate 
User ) สวนหนึ่งจะเช่ือมตอโดยผานสายเชา (Leased Line) ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 
อินเตอรเน็ต 

  
ในดานจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตและจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตามเขตการปกครองและภาค 
ป 2544 และ 2546   
 
 นับเปนเวลากวาสิบปท่ีอินเตอรเน็ตไดเขาสูสังคมไทย ซ่ึงมีการใหบริการเชิงพาณิชย
ประมาณ 8 ป (ป 2538 –2546) จะเห็นวาการกระจายหรือความแพรหลายของการใชอินเตอรเน็ตนั้น
นับวาเร็วมาก  เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืนๆท่ีมีมาแตอดีต  ในปจจุบันยังไมไดมีการประเมินจํานวน
ผูใชอยางเปนทางการ  แตจากสถิติจํานวนประชากรในประเทศไทยท่ีใชอินเตอรเน็ต ป 2533 – 2546 
(รอยละ ตอ ประชากรไทยท่ัวประเทศ) พบวา  ในป  2541  มีผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 670,000 คน 
รอยละ 1.1  ป 2542  ผูใชอินเตอรเน็ตจํานวน 1,500,000 คน  รอยละ 2.43 ป 2543  ผูใชอินเตอรเน็ต
จํานวน  2,300,000 คน รอยละ 3.72  ป 2544  ผูใชอินเตอรเน็ตจํานวน 3,536,001 คน รอยละ 5.70   
ป 2545  ผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 4,800,000 คน รอยละ 7.60  และป 2546  มีจํานวนผูใช
อินเตอรเน็ตสูงถึง 6,031,347 คน รอยละ 9.60 ตอประชากรไทยท่ัวประเทศ และตัวเลขดังกลาวมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนอยางเร่ือยๆ เชนเดียวกับในหลายๆ ประเทศ 
 เนื่องจากอินเตอรเน็ตถือเปนส่ือสําคัญในการเขาถึงขอมูลขาวสารและแหลงความรูจาก
ท่ัวโลก อีกท้ังยังเปนส่ือในการติดตอส่ือสารท่ีทรงประสิทธิภาพ  จึงเปนท่ียอมรับกับท่ัวโลกวา  
อินเตอรเน็ตเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญ     สําหรับการกาวไปสูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู  
(Knowledge – Based Society) ดวยเหตุนี้จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต และ/หรืออัตราการแพรกระจาย
หรือระดับการแพรหลาย (Penetration Rate) ของอินเตอรเน็ตในแตละประเทศ จึงถือเปนดัชนีช้ีวัดท่ี
สําคัญตัวหนึ่งท่ีใชวัดและเปรียบเทียบความเปนสังคมสารสนเทศของชุมชนหรือของประเทศ 
ดังนั้นการท่ีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตของไทยมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ก็นับเปนสัญญาณท่ีแสดงถึงการ
กาวไปสูสังคมแหงสารสนเทศและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูของประเทศเปนไปใน
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ทิศทางท่ีนาพอใจและนาจะบรรลุเปาหมายไดในอนาคตอันใกล (NECTEC : กลุมผูใชอินเตอรเน็ต,2545  
และ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2518-2546)  
 
 สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําผลการสํารวจ การใชอินเตอรเน็ตและจํานวนครัวเรือน
ท่ีมีอินเตอรเน็ต จากรายงานผลการสํารวจ การมีการใชเคร่ืองมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2544  และ  2546 ซ่ึงเปนการสํารวจคร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 ในประเทศไทย โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติรวมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ (NECTEC) กลาวคือ 
ในป 2544 สุมสํารวจประชากรที่ใชอินเตอรเน็ตอายุตั้งแต 11 ปข้ึนไป มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 3.5 
ลานคน และจํานวนครัวเรือนท่ีใชอินเตอรเน็ตท่ีบาน 4.9 แสนครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมดประมาณ 16.1 ลานครัวเรือน ในขณะท่ี ป 2546 สุมสํารวจประชากรที่ใชอินเตอรเน็ตอายุ
ตั้งแต 6 ปข้ึนไป มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 6.03 ลานคน จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 57.80 ลาน
คน และจํานวนครัวเรือนท่ีใชอินเตอรเน็ตที่บาน 7.09 แสนครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
16.02 ลานครัวเรือน  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 และ 2546) ซ่ึงไดนําเสนอในรูปตารางดังตอไปนี้ 
คือ  
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ว 
 

            จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต ป 2544            จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต ป 2546 

เขตการปกครอง จํานวน รอยละ จํานวนผูใชตอ จํานวน รอยละ จํานวนผูใชตอ 

 ( คน ) ( %) ประชากร 100 คน ( คน ) ( %) ประชากร 100 คน 

ทั่วประเทศ 3,536,001 100.00 5.64 6,031,347 100.00 10.43 

ในเขตเทศบาล 2,341,433 66.22 11.50 3,807,920 63.14 19.89 

นอกเขตเทศบาล 1,194,568 33.78 2.82 2,223,427 36.86 5.75 

 
 จากตารางวิเคราะหจํานวนผูท่ีใชอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครอง ป 2544  มี
ผูใชอินเตอรเน็ตท่ัวประเทศจํานวน 3,536,001 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.64 ของจํานวนผูใชตอ
ประชากร 100 คน   และเม่ือเทียบสัดสวนพบวา  ในเขตเทศบาลมีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตสูงถึง 
11.50 หรือคิดเปนรอยละ 66.22  แตขณะท่ีนอกเขตเทศบาลมีสัดสวนเพียง 2.82 หรือคิดเปนรอยละ 
33.78 เทานั้น ในขณะท่ี 
 
 ป 2546 มีผูใชอินเตอรเน็ตท่ัวประเทศจํานวน 6,031,347 คน หรือคิดเปน 10.43 ของ
จํานวนผูใชตอประชากร 100 คน และเม่ือเทียบสัดสวนพบวา ในเขตเทศบาลมีจํานวนผูใช
อินเตอรเน็ตสูงถึง 19.89 หรือคิดเปนรอยละ 63.14  แตขณะท่ีนอกเขตเทศบาลมีสัดสวนเพียง 5.75 
หรือคิดเปนรอยละ 36.86 เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2544 และ 
2546
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ตารางท่ี 3 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2544 และ 2546 

 
            จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต ป 2544            จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต ป 2546 

เขตการปกครอง จํานวน รอยละ จํานวนผูใชตอ จํานวน รอยละ จํานวนผูใชตอ 

 ( คน ) ( %) ประชากร 100 คน ( คน ) ( %) ประชากร 100 
คน 

กรุงเทพมหานคร 1,234,542 34.91 16.00 2,005,686 33.25 26.86 

ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 830,389 23.48 5.95 1,336,326 22.16 10.08 

ภาคเหนือ 516,114 14.60 4.57 1,003,208 16.63 9.68 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 559,193 15.81 2.64 1,070,129 17.74 6.00 

ภาคใต 395,763 11.20 4.72 615,997 10.21 8.15 

 
 จากตารางวิเคราะหจํานวนบุคคลท่ีใชอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครองและภาค  

เม่ือเทียบสัดสวนจํานวนผูใชตอประชากร 100 คน ป 2544 พบวา เขตกรุงเทพมหานครมีผูใช
อินเตอรเน็ตสูงกวาภาคอ่ืนๆ จํานวน 16.00 หรือคิดเปนรอยละ 34.91  อันดับสองคือ ภาคกลาง 
จํานวน 5.95 หรือคิดเปนรอยละ 23.48 อันดับสามคือ ภาคใต  จํานวน 4.72  หรือคิดเปนรอยละ 
11.20  อันดับส่ีคือ ภาคเหนือ   จํานวน 4.57 หรือคิดเปนรอยละ 14.60  และอันดับสุดทายคือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 2.64  หรือคิดเปนรอยละ 15.81  ตามลําดับ  

 
 ป 2546  เมื่อเทียบสัดสวนจํานวนผูใชตอประชากร 100 คน พบวา เขตกรุงเทพมหานครมี  

ผูใชอินเตอรเน็ตสูงกวาภาคอ่ืนๆ จํานวน 26.86 หรือคิดเปนรอยละ 33.25  อันดับสองคือ ภาคกลาง 
จํานวน 10.08 หรือคิดเปนรอยละ 22.16   อันดับสามคือ ภาคเหนือ    จํานวน 9.68 หรือคิดเปนรอย
ละ 16.63    อันดับส่ีคือ  ภาคใต  จํานวน 8.15  หรือคิดเปนรอยละ 10.21    และอันดับสุดทายคือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 6.00  หรือคิดเปนรอยละ 17.74  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4  จํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเนต็จําแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2544  และ 2546 
 

      จํานวนครัวเรือนที่มีอินเตอรเน็ต ป 2544         จํานวนครัวเรือนที่มีอินเตอรเน็ต ป 2546 

เขตการปกครอง/ภาค 
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ 

( %) 

จํานวนครัวเรือนท่ีมี 
จํานวน 
( คน ) 

รอยละ 
( %) 

จํานวนครัวเรือนท่ีมี 

 อินเตอรเน็ต :  
100 ครัวเรือน 

อินเตอรเน็ต :  
100 ครัวเรือน 

ทั่วประเทศ 490,158 100.00 3.04 709,491 100.00 4.43 

ในเขตเทศบาล 414,197 84.50 7.93 560,164 79.00 10.59 

นอกเขตเทศบาล 75,961 15.50 0.70 149,327 21.00 1.39 

 
 
 จากตารางวิเคราะหจํานวนครัวเรือนที่มีอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครอง ป 

2544 พบวาจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตท่ัวประเทศคือ 490,158 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 
3.04 ตอ 100 ครัวเรือน  โดยจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่ีมีอินเตอรเน็ตสูงถึง  7.93 หรือคิดเปน
รอยละ 84.50 แตในนอกเขตเทศบาลมีเพียง 0.70 หรือคิดเปนรอยละ 15.50  เทานั้น ในขณะท่ี 

 
 ป 2546  พบวาจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตท่ัวประเทศคือ 709,491 ครัวเรือน หรือ

คิดเปนรอยละ 4.43  ตอ 100 ครัวเรือน  โดยจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลสูงถึง  10.59  หรือคิด
เปนรอยละ 79.00 แตในนอกเขตเทศบาลมีเพียง 1.39  หรือคิดเปนรอยละ 21.00  เทานั้น 
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ตารางท่ี 5  จํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเนต็จําแนกตามเขตการปกครองและภาค  พ.ศ. 2544 และ  

     2546 
 

      จํานวนครัวเรือนที่มีอินเตอรเน็ต ป 2544         จํานวนครัวเรือนที่มีอินเตอรเน็ต ป 2546 

เขตการปกครอง/ภาค 
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ 

( %) 

จํานวนครัวเรือนท่ีมี 
จํานวน 
( คน ) 

รอยละ 
( %) 

จํานวนครัวเรือนท่ีมี 

 อินเตอรเน็ต :  
100 ครัวเรือน 

อินเตอรเน็ต :  
100 ครัวเรือน 

กรุงเทพมหานคร 290,098 59.20 14.66 353,276 49.79 17.13 

ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 96,201 19.60 2.64 138,944 19.58 3.83 

ภาคเหนือ 42,088 8.60 1.32 82,748 11.66 2.67 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40,998 8.40 0.79 68,281 9.62 1.33 

ภาคใต 20,773 4.20 0.98 66,240 9.34 3.14 

 
 

 จากตารางวิเคราะหจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครองและ
ภาค เม่ือเทียบสัดสวนจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตอประชากร 100 คน ป 2544 พบวา ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตสูงกวาภาคอ่ืนๆ  คือ 14.66 หรือคิดเปนรอยละ 
59.20  อันดับสองคือ ภาคกลาง จํานวน 2.64 หรือคิดเปนรอยละ 19.60  อันดับสามคือ  ภาคเหนือ 
จํานวน 1.32  คิดเปนรอยละ 8.60  อันดับส่ีคือ ภาคใต  จํานวน 0.98  หรือคิดเปนรอยละ 4.20  และ
อันดับสุดทายคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จํานวน 0.79  หรือคิดเปนรอยละ 8.40 ตามลําดับ 
ในขณะท่ี 

 
 ป 2546 เม่ือเทียบสัดสวนจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตอประชากร 100 คน พบวา 
ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตสูงกวาภาคอ่ืนๆ  คือ 17.13 หรือคิดเปน
รอยละ 49.79  อันดับสองคือ ภาคกลาง จํานวน 3.83 หรือคิดเปนรอยละ 19.58 อันดับสามคือ  
ภาคใต  จํานวน 3.14  หรือคิดเปนรอยละ 9.34 อันดับส่ีคือ  ภาคเหนือ จํานวน 2.67  คิดเปนรอยละ  
11.66  และอันดับสุดทายคือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จํานวน 1.33  หรือคิดเปนรอยละ 9.62 
ตามลําดับ 
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 จากการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล (2547)  ไดใหแนวคิดท่ี
นาสนใจเกี่ยวกับชองวางทางดิจิตอลกับตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตไววา หากพิจารณาคํานิยาม
ของชองวางทางดิจิตอลทางส่ืออินเตอรเน็ตนั้นพบวา ชองวางทางดิจิตอลสามารถสะทอนถึงความ
เช่ือมโยงระหวางชองวางทางดิจิตอล  ชองวางทางขอมูลขาวสาร ชองวางทางความรู และปจจัยอัน
นํามาสูการเกิดชองวางดังกลาวไดเชนกัน  กลาวคือชองวางทางดิจิตอลสามารถแบงออกเปน 2 ปจจัย
กวางๆ  คือ 

1. ชองวางทางเคร่ืองมือหรือฮารดแวร (Hardware)ในการเขาถึง   หากผูใดมีเคร่ืองมือ 
ท่ีดีกวาก็หมายความวา “มีโอกาสเขาถึงส่ือสมัยใหมอยางอินเตอรเน็ตไดดีกวา  กลุมคนท่ีมีเคร่ืองมือ
ประสิทธิภาพดอยกวาหรือไมมีเคร่ืองมือเลย”   ซ่ึงเช่ือมโยงถึง 

2. ชองวางดานการเขาถึงขอมูลหรือซอฟแวร  (Software)   ถือเปนความเสียเปรียบได 
เปรียบระหวางคนรวยและคนจน สะทอนใหเห็นวา  “คนท่ีรวยมีโอกาสซ้ือฮารแวร ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวา  ยอมเขาถึงขอมูลขาวสารหรือซอฟแวรไดดีและรวดเร็วกวา”  อันนํามาสู
ชองวางทางความรูท่ีแตกตางกันระหวางคน 2 กลุม 

 ในดานมาตรวัดท่ีสะทอนถึงชองวางทางดิจิตอลนั้น   สามารถศึกษาไดจากมิติหลายดาน 
อาทิ 1.  หนวยวัดความเร็วของคอมพิวเตอร CPU จิกไบท ระหวางของคนรวยกับคนจนวา
มีเคร่ืองมือหรือฮารแวรระดับใด  
 2.  การไหลเวียนของขอมูลทางอินเตอรเน็ต  
 3.  จํานวนคอมพิวเตอรท่ีตออินเตอรเน็ต จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตตอการกระจายของ
เลขหมายโทรศัพทบานและมือถือ   
 4.  ปจจัยดานการศึกษา ซ่ึงไมใชใบปริญญาเพียงอยางเดียวแตครอบคลุมถึง
ความสามารถ ความชํานาญในการใชเคร่ืองมือ “Knowledge Competence ” และชองวางทางความรู
นี้ก็ไมไดหมายความวา “ระหวางคนท่ีมีฮารดแวรดวยกันจะมีความรูเทาเทียมกัน แตข้ึนอยูกับ
ความสามารถการใชเคร่ืองมือเปนสําคัญ”   
 5. ปจจัยดานรายไดในระบบสังคมทุนนิยม เม่ือสังคมมีการรวมตัวกันมากข้ึน ก็ทําให
ตลาดมีการคาขาย  การแลกเปล่ียนเงินตรา มีการแขงขันคนรูจักขวนขวายหาความรูท่ีดีกวา 
โดยเฉพาะในสังคมเมืองจะไดรับการเปล่ียนแปลงเร็วกวาสังคมชนบท  ท่ีมีการแลกเปล่ียนเงินตรา
นอยกวา  ฉะนั้นระบบทุนนิยมยอมทําใหเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจนได  เปนตน 
 ในดานโครงสรางตลาดอินเตอรเน็ตกับการแขงขันสามารถมองไดหลายมุมมอง   อาทิ 
ลักษณะการแขงขันซ่ึงเช่ือมโยงถึงกลไกของราคา  การผูกขาด (Monopolstic) ดวยสัญญาสัมปทาน
หรือสัญญาทาส (BTO : Build – Transfer – Operate)  หรือกลุมผูมีบทบาทกํากับดูแล หรือกลุมท่ีเขา
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มาเลน (Role Player) ในตลาดอินเตอรเน็ต โดยมีกลไกการแขงขันของตลาดเปนตัวขับเคล่ือนการ
แขงขัน  เชน  บริษัทผูใหบริการอินตอรเน็ต  กสท. ทศท. เปนตน และแมปจจุบัน กสท. และทศท. 
ไดแปรสถานภาพเปนบริษัทมหาชน  แตรูปแบบการแขงขันเสรียังมีภาพท่ีไมชัดเจน  เพราะอยู
ภายใตเง่ือนไขของระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาเกา  ซ่ึงทางปฏิบัติอาจยกเลิกในมาตรการบางดาน 
เชน การเขาไปถือหุนลมในบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต  แตขอสัญญาอ่ืนๆ ก็ยังคงเดิม เปนตน 
การยกเลิกในที่นี้อาจหมายความวาการใหอํานาจแก  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) เขามาเปนผูพิจารณาแทนมากกวา  เพราะหากถามีการยกเลิกมาตรการนั้นจริง ทาง กสท. 
และ ทศท. ตองจายคาโงหรือเงินชดเชยใหแกคูสัญญา  ซ่ึงปจจุบันก็ยังไมมีการเคล่ือนไหวใน
ประเด็นดังกลาว (ปราเมศ เหล็กเพ็ชร,2547)  

  นอกจากนี้มิติการผูกขาดหรือไมผูกขาดน้ัน สามารถศึกษาถึงเบ้ืองหลังกลุมผูเขาไปถือ
หุนวาเปนกลุมบริษัท องคกร หรือกลุมบุคคลใดท่ีเขามาซ้ือหุน ถาหากกลุมผูซ้ือหุนมีความหลาย
หลายยอมสงผลใหตลาดมีการแขงขันเสรีข้ึน  และผลประโยชนก็จะตกไปยังผูบริโภค  ดานราคาตัว
ฮารดแวร ซอฟแวรถูกลง  การกระจายตัวของระบบโทรศัพทบาน มือถือครอบคลุมและมีคุณภาพ
มากข้ึน ยอมสงผลใหส่ืออินเตอรเน็ตมีการกระจายตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน ในสถานกาณเดียวกันหากกลุม
ผูซ้ือหุนหลากหลายแตเบ้ืองหลังอยูภายใตกลุมคนเพียงกลุมเดียว การแขงขันก็ความผูกขาด
เหมือนเดิมหรือเรียกวา “ฮั้วกันเอง” รวมถึงราคาการใหบริการอินเตอรเน็ตถูกกําหนดราคาสูง – ต่ํา
จาก กลุมผูใหบริการอินเตอรเน็ตท่ีมีสวนแบงทางการตลาดหรืออํานาจทางการเงิน  อุปกรณ 
เครือขายท่ีสูงกวา ยอมสงผลตอการแขงขันระหวางผูใหบริการอินเตอรเน็ต ท้ัง 18 รายเอง และสงผล
กระทบตออัตราการกระจายตัวของอินเตอรเน็ตราคาถูกลงสูชุมชนพอสมควร    

 ซ่ึงทางทฤษฎี เม่ือ กทช. เร่ิมปฎิบัติหนาท่ี เขามามีบทบาทแทน กสท. ทศท. การแขงขัน
ในตลาดก็จะเสรีมากข้ึน ทําใหชองวางทางดิจิตอลจากส่ืออินเตอรเน็ตของสังคมเมืองกับชนบท
ลดลง  การกระจายตัวของโทรศัพท คอมพิวเตอร อุปกรณการเช่ือมตอมีราคาถูกลง มีการรับรอง
มาตรฐาน กระจายลงสูสังคมชนบทเพ่ิมมากข้ึน คนในชนบทมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารได
กวางไกล งายข้ึน  และในอนาคตส่ืออินเตอรเน็ตอาจเปนเร่ืองธรรมดาในสายตาของคนในสังคม
ชนบท หากมีการพัฒนาอยางตอเนื่องควบคูกับแกปญหาดานตางๆ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  
อาทิ การสรางงาน  กระจายการศึกษา การพัฒนาแหลงทํามาหากิน  เปนตน  แตในทางปฏิบัตินั้น
เปนเร่ืองท่ีประชาชนตองจับตาดูคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ท้ัง 7 วามี
บทบาทการทํางานท่ีเปนอิสระปราศจากระบบทุนนิยมเขามาเกี่ยวของ ทํางานเพ่ือผลประโยชนของ
ประชาชนจริงๆ ยอมสงผลใหชองวางดังกลาวลดลงได แตหากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ(กทช.)   อยูภายใตระบบทุนนิยมนั่นหมายถึง  ชองวางทางดิจิตอลก็ยิ่งหางออกไป  ซ่ึง
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แนวคิดของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล มีความสอดคลองและสามารถเช่ือมโยงกับ
แนวคิดของ รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ   ตอการเกิดชองวางทางดิจิตอลในสังคมไทย
ปจจุบัน  กลาวคือ  

 
 ในมุมมองของ รองศาสตราจารย  ดร.วรากรณ  สามโกเศศ (2547)  ไดใหแนวคิดท่ี

นาสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธของ “ชองวางทางดิจิตอล” “ชองวางทางความรู” “ชองวางทาง
ขาวสาร” ไววา ชองวางทางดิจิตอล เปนหนวยหนึ่ง(Subset) ของขอมูลขาวสาร โดยเร่ิมจากการเปน
ขอมูล(Data) นํามาประมวลเปนขอมูลขาวสาร (Information) ซ่ึงชองวางทางดิจิตอลเปนวิธีการหรือ
รูปแบบอยางหน่ึง ในการไหลผานของการส่ือสารความรูและขอมูลขาวสารจากส่ือแขนงตางๆ เชน 
ส่ือโทรศัพท “ระหวางคนมี และคนไมมี” ส่ืออินเตอรเน็ต “ระหวางคนมีโอกาสเขาถึง กับ คนท่ี
เขาถึงไมได” ลวนทําใหเกิดชองวางทางดิจิตอลขึ้น ฉะนั้นชองวางทางขาวสารหรือขอมูลขาวสารจึง
เปนเร่ืองธรรมดาท่ัวๆ ไปของท่ีคนมีความรูไมเทากัน โดยมีส่ือดิจิตอลเปนชองทางในการเขาถึง   

 ปจจุบันปจจัยการเกิดชองวางทางดิจิตอลสามารถจําแนกออกเปน อาทิ 
1. ปจจัยดานการศึกษาและรายได  
2. ความรูความคุนเคยทางเทคโนโลยี    
3. การเปนเจาของและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ  สัญญาณเครือขาย  

เชน สัญญาณโทรศัพท  คอมพิวเตอร  ไฟฟา เปนตน   
4. การรับรู (Awareness) ของคน  ตลอดจนความแตกตางทางวัฒนธรรมการเรียนรูของ 

แตละบุคคล สังคม เชน การมีคอมพิวเตอรท่ีบานแตไมใชใหเกิดประโยชนก็นํามาสูชองวาง(Gap)ได 
ถึงแมจะอยูในสังคมเดียวกัน แตหากจะเปรียบเทียบระหวางกลุมคนในเมืองและชนบทพบวา โดย
ธรรมชาติกลุมคนในเมืองเปนสังคมท่ีรับวัฒนธรรมตะวันตกมากกวาชนบท จึงทําใหคนในสังคม
เมืองมีวัฒนธรรมการเรียนรูและรับรูจากการอาน  เขียน แทนท่ีจากการฟงแตเพียงอยางเดียวสูงกวา
กลุมคนในชนบท  เปนตน 

 ในดานโครงสรางตลาดการแขงขันของส่ืออินเตอรเน็ต พบวา ตลาดผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (ISPs) เปนการแขงขันดานบริการมากกวาราคา และบทบาทหนาท่ีการ
ผูกขาดของ กสท. และทศท. ภายหลังเปล่ียนสถานภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชน และจาก
สถานภาพเปนผูควบคุม  กําหนด ดูแล มาเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตอยูภายใตวงจรการแขงขันของ
ตลาดเปนตัวขับเคล่ือนทางธุรกิจ หรือเรียกวาผูเลน (Role Player) ในตลาดแทน ซ่ึงประเด็นการ
ผูกขาดเปนเร่ืองท่ีมองไดยาก เพราะปจจุบันภาพการเปล่ียนแปลงในมาตรการหรือสวนตางๆ 
รวมถึงบทบาทหนาท่ีของ 2 องคกรยังไมชัดเจน แตสําหรับการผูกขาดในดาน “หุนลม” ของ กสท.
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ปจจุบันยังคงอยู  และหากจะศึกษาดานการผูกขาดก็สามารถพิจารณาการผูกขาดไดหลายมิติ อาทิ  
มิติผูกขาดในการเขาถึง (Access Stability) ของประชากรปจจัยดานราคาสูง - ต่ํา มิติผูกขาดโดยตอง
ขอใบอนุญาต (Subcontractor) การมีแฟรนไชนในตางจังหวัด หรือการจายเงินเปนสมาชิกใหแก
บริษัทถาเปนบริษัทลูกก็เสียในอัตราท่ีถูกลง มิติผูกขาดแบบพื้นท่ีของ กสท. ทศท. ดานเครือขายท่ี
ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาเชา และขอสัญญาโทรคมนาคม (BOT.) เปนตน จากมิติผูกขาดดาน
ตางๆ ยอมสงผลตอทิศทางการกระจายส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศ  

 สําหรับแนวโนมการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตระหวางสังคมเมืองและชนบทนั้น  
เม่ือประเทศรวยข้ึนเปนธรรมดาท่ีคนเมืองจะมีจํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีประชากรจํานวน 60 ลาน 
คิดเปนรอยละ 33 (โดยประมาณ) หรือ 20 ลานคนอยูในเขตเมือง โดย 10 ลานคนอยูในกรุงเทพฯ  
อีก 10 ลานคนอยูเมืองใหญๆ ในตางจังหวัด   ฉะนั้นการเขาถึงอินเตอรเน็ตก็มาจาก 20 ลานคนหรือ 
คิดเปน 1 ใน 3 เทานั้น  กลาวไดวาคอมพิวเตอรท่ีตอเช่ือมอินเตอรเน็ตมีไมเกิน 20 ลานเคร่ือง  และ
ในอีก 10 ปขางหนาคาดวามีเพียง 10 ลานเคร่ืองท่ีเช่ือมตออินเตอรเน็ตเทานั้น  ซ่ึงสะทอนวามีการ
กระจุกตัวอยูในเขตเมืองมากกวา และชองวางทางดิจิตอลระหวางสังคมเมืองและชนบทยังคงอยู  
รวมถึงชองวางในสังคมเมืองและชนบทดวยกันเอง   

 กลาวคือแนวทางการแกปญหาการเกิดชองวางทางดิจิตอลกอนอ่ืนตองเขาใจถึงความ
แตกตางในดานตางๆ อาทิ  

1.      ชองวางทางดิจิตอลเปนเร่ืองธรรมดา  เพราะรายได  การศึกษา   และทักษะตางๆ ของ 
กลุมคน สังคมแตกตางกัน  

2.   ความจําเปนในการเขาถึงและคิดวาอินเตอรเน็ตมีความสําคัญตอชีวิตก็มีความแตก 
ตาง  และท่ีสําคัญการไมสามารถนําความรูท่ีมีนํามาใชไดทันที เพราะตองผานการปรุงแตง (วิเคราะห) 
ใหตรงกับความตองการของผูใช  ฉะนั้นในชนบทไมไดหมายความวาไมมีเงินใชเพียงอยางเดียว แต
ถึงมีเงินซ้ือก็ไมคิดจะซ้ืออินเตอรเน็ต  

3.      ความนากลัวในเทคโนโลยี         เพราะสังคมไทยมีรากเหงาเปนสังคมเกษตรกรรม 
ไมใชสังคมเทคโนโลยี  แตเม่ือความเปนเมืองมีมากข้ึนการใชอินเตอรเน็ตก็จะเพิ่มข้ึน แตปญหา
ชองวางทางดิจิตอลก็คงยังอยูเปนเร่ืองธรรมชาติ  และอินเตอรเน็ตก็ไมใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนจะทําให
คนในชนบทมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  แตการเปดรับขอมูล ขาวสารจากส่ืออินเตอรเน็ตนั้นถือเปน
เคร่ืองมือสวนหนึ่งท่ีสามารถทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชนบทดีข้ึนได  ถาขอมูลขาวสารเปนเร่ือง
ใกลตัวและอยูในวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ   อาทิ ความมั่นคงในการดํารงชีวิต เชน ขอมูล
เกี่ยวกับยารักษาโรค  กฎหมาย ชองการทํามาหากิน  ความรูราคาสินคาเกษตร เปนตน  ตลอดจนการ
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นําขอมูลขาวสารท่ีไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง สังคมท่ีอาศัยอยูอยางเหมาะสม  
และรายไดจะเปนปจจัยตามมาภายหลัง   
 4.  ทําอยางไรใหเงินของรัฐบาลท่ีลงทุนไป ในโครงการอินเตอรเน็ตมีผลสําเร็จใช
ประโยชนไดจริงเปนรูปธรรมข้ึนมามากกวาเปนท่ีเลนเกมของลูกกํานันหรือเด็กในชุมชน สมบัติ
ของเจาหนาท่ี หรือเปนเคร่ืองประดับประจําสํานักงานเทานั้น  ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญท่ีสุดก็วาไดใน
ดานการลงทุนใหเกิดผลดานบวกแกประชาชนอยางแทจริง  
 

สวนท่ี 2 
 

การนําเสนอเนื้อหาทางส่ืออินเตอรเน็ต กรณีศึกษา (เว็บไซตกระปุกดอทคอม:www.kapook.com ) 
 
 ในโลกยุคไรพรมแดนคงปฏิเสธไมไดวา เว็บไซตเร่ิมกลายเปนสวนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวันของเราไปแลว  ดังจะเห็นจากหนวยงาน  องคกร  บริษัท  หางราน  ส่ือสารมวลชน
แขนงตางๆ  ลวนใชเว็บไซตเปนส่ือกลางเพื่อกระจายความรู  ขอมูลขาวสาร  และการใหบริการดาน
ตางๆ แกคนท่ัวทุกมุมโลก (พันธศักดิ์ ศรีทรัพย, 2544)  ซ่ึงตัวเนื้อหาหรือสารสนเทศท่ีถูกเรียงรอยลง
ไปในแตละเว็บไซตถือเปนอีกหนึ่งผลผลิตของส่ือมวลชนท่ีปรากฏชัดในเชิงรูปธรรมมากท่ีสุด 
ดังนั้นการประเมินสารสนเทศในฐานะผลผลิตท่ีบงบอกการประกอบสรางความจริง สะทอนความ
เปนจริงของสังคม ในฐานะส่ือมวลชนผูใหขอมูลขาวสารแกสังคม  จึงมีความสําคัญตอการ
ศึกษาวิจัยส่ืออยางยิ่ง  ในฐานะท่ีเปนผลผลิตซ่ึงมีความสัมพันธกับระบบตางๆ ในโครงสรางทาง
สังคมซ่ึงมีสวนกําหนดคุณภาพของส่ือมวลชนแขนงตางๆ (วิลาสินี พิพิธกุล, 2546) รวมท้ังส่ือ
อินเตอรเน็ต  จากการสํารวจวรรณกรรมดานอินเตอรเน็ตหลายๆเร่ืองพบวา ส่ืออินเตอรเน็ตถือเปน
ส่ือมวลชนท่ีมีกระแสตอบรับจากประชากรในสังคมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  

 กลาวคือปจจุบันมีหนวยงานกลางสําหรับรวบรวมขอมูลดานสถิติท่ีสําคัญของประเทศ  
คือ ทรูฮิต  (truehit.net, 2546) อยูภายใตความรวมมือระหวาง  สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรวบรวมสถิติ TOP 100 
เว็บไซตข้ึน ทางผูวิจัยไดนําจํานวนการเขาชมเว็บไซต (Page View) ของแตละเว็บไซตมาคํานวณหา
เว็บไซตท่ีมีจํานวนการเขาชมมากท่ีสุด 5 อันดับ ตั้งแตเดือนมกราคม – มิถุนายน  2546  เปนเวลา  6  
เดือน  ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย  อาทิ  ขาวสาร   สาระความรู   บันเทิง  กีฬา  เปนตน 
รวมอยูในเว็บไซตเดียวกัน  จากการเก็บขอมูลพบวา เว็บไซตท่ีมีจํานวนผูเขาชมมากเปนอันดับหนึ่ง  
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คือ  www.kapook.com  จํานวนผูเขาชม 1,734,923 คน  อันดับ 2 คือ  www.jorjae.com  จํานวนผูเขา
ชม 1,062,825 คน  อันดับ 3 คือ  www.teenee.com  จํานวนผูชม  649,551 คน  อันดับ 4 คือ  
www.dekdee.com  จํานวนผูเขาชม  643,825 คน  และอันดับสุดทายคือ  www.madoo.com  จํานวน
ผูเขาชม  521,362 คน ซ่ึงผูวิจยัไดคัดเลือกเว็บไซตกระปุกดอทคอมเปนกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัย
ช้ินนี้ ในฐานะเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 

 
2.1  การบรรยายโครงสรางและองคประกอบเว็บไซตกระปุกดอทคอม ในงานวิจัยคร้ังนี้  
 
 สําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตกระปุกดอทคอมในวิจัยชิ้นนี้    ผูวิจัยใชเวลา
รวบรวมขอมูลเปนเวลา 1 สัปดาห  ระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2546  ผูวิจัยไดวิเคราะหการ
นําเสนอเนื้อหาเฉพาะหนาหลักของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  ซึ่งประกอบจํานวน 20 หนา 
ไดแก       
(1) หนาแรก     (2) หนาขาว     (3) หนาบันเทิง    (4) หนา 76 จังหวัด    (5) หนากระปุกดูหนัง     
(6) หนากระปุกฟงเพลง    (7) หนากระปุกละคร/ทีวี     (8) หนากระปุกทองเท่ียว    (9) หนากระปุกวา
ไรตี้    (10) หนากระปุกกีฬา   (11) หนากระปุกการศึกษา   (12) หนากระปุกเทคโนโลยี    (13) หนากระปุก
เกมโซน    (14) หนาไลฟสไตล    (15) หนากระปุกรถยนต    (16) หนากระปุกใตดิน  (17) หนา
กระปุกมิวสิก สเตชั่น    (18) หนาดาวนโหลด    (19) หนากระปุกลุก     และ(20) หนากิจกรรม
กระปุก   

 ท้ังนี้ศึกษาเฉพาะสวนประกอบหลักในแตละหนานั้น  และจําแนกประเภทเนื้อหาจาก
หัวขอขาวหรือขอความบรรยายเปนหลัก กรณีท่ีสวนประกอบในหนาดังกลาวมีสวนเช่ือมโยงไปสู
เว็บไซตภายนอก (Link) หรือเปนหัวขอขาวหรือขอความซํ้ากับสวนประกอบในหนาเดียวกัน หนา
อ่ืน หรือซํ้ากับวันท่ีผานมา ผูวิจัยจะนับเปน 1 ช้ินเทานั้น เพื่อทราบถึงจํานวนการนําเสนอขอมูล
ขาวสารอยางแทจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงและทันตอเหตุการณตลอด 1 สัปดาห วามีการนําเสนอ
เนื้อหาดานใด จํานวนเน้ือหาท้ังหมดเทาใด (หนวย:จํานวนช้ิน) ในรูปแบบตารางวิเคราะหการ
นําเสนอเนื้อหาประเภทตางๆ ของเว็บไซตกระปุกดอทคอม เพื่อสรุปผลการวิจัยภายหลังการศึกษา
โครงสรางและองคประกอบสวนตางๆของเว็บไซตกระปุกดอทคอมแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
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โครงสรางเนื้อหาเว็บไซตกระปุกดอทคอม ( www.kapook.com )  
 

 ในระหวางเดอืน กรกฎาคม – สิงหาคม 2546 เปนเวลา 1 สัปดาห  ประกอบดวย 
 

 
 

1. หนาแรก  ประกอบดวย  7  สวนหลัก  ไดแก 
 

1. Exclusive  Gallery รวบรวมภาพดารา   นางแบบ   พรีเซนเตอรโฆษณา  วัยรุน 
หนาใหมในวงการบันเทิงกับภาพการถายแฟช่ัน  ดวยชางภาพและสไตลลิสจากนิตยสารวัยรุนช่ือดัง
กวา 200 ภาพ ท่ียังไมเคยเผยแพรท่ีไหนมากอน ซ่ึงผูใชอินเตอรเน็ตสามารถดาวนโหลดภาพมาไว
บนโทรศัพทมือถือ  โดยผานระบบโทรศัพท  1900  444  305  กด 7 เพ่ือขอรหัสผานกอนเขาสูระบบ 

2. ภาพขาวและพาดหัวขาว  ภาพขาวและพาดหัวขาวท่ีเปนประเด็นสังคมอยูในขณะ 
นั้น  ซ่ึงผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอานรายละเอียดของขาว รวมสงกระทูไปใหบุคคลอื่นผาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e – mail) หรือรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  ซ่ึงลักษณะการ
นําเสนอในแตะละหนาเว็บเพจที่ประกอบดวยภาพและขอความใตภาพ  การเขาไปใชบริการของ
ผูใชอินเตอรเน็ตจะมีรูปแบบเดียวกัน  แตกตางกันเฉพาะในดานเนื้อหาเทานั้น 

  3.    กระปุกกระทูเดน นําเสนอหัวขอขาวหรือคําบรรยายส้ันๆ ในรูปแบบ
รายงานขอมูล ขาวสาร  สาระความรู  บันเทิง  ท่ีผูใชอินเตอรเน็ตสงไปถึงเว็บมาสเตอร  หรือเปน
ประเด็นรอนในขณะนั้นจะถูกคัดเลือกนํามาเสนอ  เพื่อเปดโอกาสใหผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขา
ไปอานรายละเอียด  และรวมแสดงความคิดเห็น 

  4.    ขาวดวนสถานการณเดน  (Breaking  New)     นําเสนอหัวขอขาวรายวัน   ในรูป 
แบบเกาะติดสถานการณความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสังคมและรายงานขาวตลอดท้ังวัน โดยขาวแต
ละช้ินนํามาจากส่ือมวลชนแขนงตางๆ  ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอานรายละเอียดตอได 

  5.    กระปุกวันนี้มีอะไร นําเสนอภาพขาวและโปรยหัวขอขาว  ผูใชอินเตอรเน็ต 
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สามารถเขาไปอานรายละเอียดตอได 

6. ขาวประชาสัมพันธ  (Kapook  Today)        นําเสนอหัวขอขาวประชาสัมพันธ 
ส้ันๆ  ท่ีหนวยงาน  องคกร  สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ – เอกชนตองการประชาสัมพันธขาวสาร  
ขอมูล   ซ่ึงผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอานรายละเอียดได 
 
 7.    ส่ือโฆษณา ประเภทส่ือโฆษณามีอยู  3  ประเภท  คือ 

1. โฆษณาใหผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเลือกใชบริการตางๆท่ีสนใจ  เชน  ดาวนโหลด 
เพลง เกมออนไลท  เพื่อนคุย  24  ช่ัวโมง  เปนตน โดยผานระบบโทรศัพทเบอร  1900 ...... โดย
ผูใชบริการตองเสียคาบริการ นาทีละ 10 บาท   อาทิ 1900 111 88…Grammy  Ringtone   1900 333 
318…เทพธิดาพยากรณตัวจริงเสียงจริง     1900 888 788…กระปุกเฟรนไลนคุยกับเพื่อนๆ ชายหลอ 
สาวสวย  เปนตน 

2. โฆษณารับ – สงขอความส้ัน  (SMS หรือ Short  Message Service)  ออนไลนให   
ไปปรากฏบนหนาจอโทรศัพทมือถือของผูรับปลายทาง โดยผานระบบโทรศัพทมือถือของ ดีแทค 
(DTAC)   จีเอสเอ็ม (GSM)   ออเรนท (Orange) ซ่ึงผูใชบริการตองเสียคาบริการสงคร้ังละ 5 บาท 
และผูใชอินเตอรเน็ตตองเขาไปสมัครสมาชิกเสียกอนถึงจะสามารถเขาสูระบบ  SMS ) 

3. โฆษณาสินคาและบริการ คือ สถาบันคอมพิวเตอรกราฟฟก โดยนําผูท่ีกําลังเรียน 
หรือเรียนจบแลวมาเปนผูใหขอมูลและกลาวแสดงความรูสึกเม่ือมาเรียนท่ีสถาบันฯ  ซ่ึงผูใช
อินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอานรายละเอียดและสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเรียนตามสาขาท่ีเปด
สอน – เบอรติดตอท่ีไดระบุไว 

 

2. หนาขาว  (News.)  ประกอบดวย  2  สวนหลัก  ไดแก 
 

1. ภาพเปนขาว  นําเสนอภาพขาวเดนและประเด็นขาวท่ีสังคมใหความสนใจหรือ 
เปนประเด็นท่ีมีผลกระทบหรือความใกลชิดกับคนในสังคม ณ ชวงเวลานั้น   ผูใชอินเตอรเนต็สามารถ
เขาไปอานรายละเอียด และรวมแสดงความคิดเห็นหรือสงกระทูไปใหบุคคลอ่ืนผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e - mail) 
 

2. หัวขอขาวในหมวดตางๆ        ซ่ึงมีจํานวน  9  หมวดดังคือ 
1. ขาวความเคล่ือนไหวการเมือง 
2. ขาวนโยบายและผลงานรัฐบาล 
3. ขาวเศรษฐกิจ 
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4. ขาวสวนราชการ  กระทรวง  ทบวง  กรม 
5. ขาวตางประเทศ 
6. ฟงความรอบขาง 
7. ขาวสังคมและชุมชน 
8. ขาวกฬีาและขางคราวลูกหนงั 
9. ขาววิทยาการ 

3. หนากระปุกบันเทิง  ประกอบดวย  6  สวน  ไดแก 
 

1. กระปุกบันเทิง  (Entertainment  Headline)            เสนอภาพขาวและหวัขอขาว 
เกี่ยวกับบุคคลความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนในวงการบันเทิงไทย – ตางประเทศ       ซ่ึงผูใช
อินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอานรายละเอียด  พรอมสงกระทูไปใหบุคคลอ่ืนหรือรวมแสดงความ
คิดเห็นสวนตัว   

2. ไฮไลทบันเทิง  (Entertainment  Hilight)  นําเสนอรวบรวมขอมูล  ภาพถาย  ท่ีอยู    
เร่ืองราวตางๆ  เกี่ยวกับบุคคลในวงการไทย  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไมไดจําหนายและเผยแพรตอ
สาธารณชนตามส่ือมวลชนแขนงตางๆ  มากอน  ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาไปดูรายละเอียดได 

3. ภาพยนตร       รายช่ือภาพยนตรไทยและตางประเทศท่ีจะเขาฉายเร็วๆนี้   
(Movies Release)  และภาพยนตรท่ีกําลังฉาย  (Movies  Now  Showing) 

4. กระปุก  กิจกรรมบันเทิง  ประกอบดวย  3  สวนยอยคือ   
1. เกมคอมพิวเตอร   ลักษณะของเกมฝกใหผูเลนรูจักใชประสาทสัมผัสดาน 

       ตางๆ   ท้ังความคิด  ไหวพริบ   ความจํา  ความเร็วมาก 
       กวาการใชกําลังในการตอสูท่ีรุนแรงในขณะเลนเกม 

2. กระดานเขียนกลอน   ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปเลือกเขียนบทกลอนใน 
  หมวดตางๆ  ไดแก  กลอนขอคืนดี  กลอนเพจ  กลอน               
แสดงความยินดี  กลอนความรัก  กลอนตามเทศกาล   
กลอนเพื่อนหรือใหกําลังใจ  กลอนกอนนอน  กลอน
คิดถึง  กลอนรักเจ็บนิดๆ  กลอนหักมุมยิ้ม  

   3.     Weekend  Planning.  ขาวประชาสัมพันธท่ีหนวยงาน  องคกร  ท้ังภาครัฐ  –  
       เอกชน  เพื่อรายงานขอมูล ขาวสาร  และสถานท่ีติดตอ 
       แกผูใชอินเตอรเน็ตที่สนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
       หรือกระจายขาวสาร  ขอมูลดังกลาวแกผูท่ีสนใจ 
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                  4. หนา  76  จังหวัด   ประกอบดวย  2 สวนหลัก  ไดแก 
 

 1.   76  จังหวัด แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวภายในประเทศไทย       โดยใชภาพถาย 
สถานท่ีทองเท่ียวของแตละจงัหวัดนําเสนอ  เพื่อความนาสนใจและดึงดดูใหผูใชอินเตอรเน็ตเขาไป
ศึกษารายละเอียด ใชเปนขอมูลในการวางแผนกอนตัดสินใจเดนิทางไปทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆ 
ภายในประเทศ 

 2. ขาวภูมิภาค  76  จังหวัด      นาํเสนอหัวขอขาวซ่ึงเปนประเด็นสังคมท่ีสงผล 
กระทบหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดตางๆ  ท่ัวประเทศ
ไทย ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเลือกหัวขอขาวท่ีสนใจและเขาไปอานรายละเอียดขาวตอได 

 
5. หนากระปุกดูหนัง  ประกอบดวย  3  สวนหลัก  ไดแก 

 

1. ความเคล่ือนไหวในวงการบันเทิง            ภาพและพาดหัวขาวความเคลื่อนไหวใน 
วงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  รายงานขอมูลขาวสาร  บทความ  บทวิเคราะห  วิจารณ  
ก็อซซิป  เปนตน ท้ังนี้รูปแบบการนําเสนอท่ีประกอบดวยภาพและคําบรรยายใตภาพซ่ึงเปนสวน
แรกในแตละเว็บเพจท่ีผูวิจัยกําลังจะอธิบายตอไปนี้  การเขาไปใชบริการของผูใชอินเตอรเน็ตจะมี
รูปแบบเดียวกันคือ สามารถเขาไปอานรายละเอียด  รวมแสดงความคิดเห็นหรือสงกระทูไปให
บุคคลอ่ืน  จะแตกตางกันในสวนเน้ือหาเทานั้น  อีกท้ังสวนท่ีหนึ่งของเว็บเพจ  ถาเปรียบกับ
หนังสือพิมพก็เปรียบเสมือนเปนขาวหนาหนึ่ง   ซ่ึงเปนประเด็นสังคมท่ีนาสนใจหรือเปนจุดขายก็
วาได  ดังนั้นเนื้อหาสวนท่ีหนึ่งจึงมีขอมูล – ขาวบางช้ินมีความสอดคลองกับสวนเนื้อหามาใหมใน
หนาเพจนั้นๆ 

2. ดาวนโหลด       ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถดาวนโหลดโลโก  (LoGo)  หรือขอ 
ความภาพ  (Picture  Message.)  ท่ีตองการผานรหัสขอความ หรือขอความภาพซ่ึงแสดงอยูหนา
คอมพิวเตอร เพื่อเขาสูระบบโทรศัพทและสงไปใหบุคคลอ่ืนหรือใหมาปรากฏบนหนาจอโทรศัพท
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ของตนเอง ซ่ึงเปนบริการรวมระหวางเว็บไซตกับระบบโทรศัพทท่ีเขามาใชพื้นท่ีเว็บกระปุก
สําหรับทําโฆษณา  ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาในสวนดาวนโหลดท่ีปรากฏในหนาเว็บเพจ  ของ
แตละหนาท่ีมีสวนดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ  การเขาไปใชบริการจะมีรูปแบบเดียวกัน จะ
แตกตางกันในสวนเนื้อหาเทานั้น 
 
 

3. เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย  4  สวนยอย  คือ 
 1.   หนังชนโรง            รายช่ือภาพยนตรท่ีกําลังฉายอยูในปจจุบัน   

2.   ฉายเร็วๆ  นี้            รายช่ือภาพยนตรท่ีกําลังจะฉายในโรงภาพยนตร 
3.   หนังเกาในดวงใจ     รายช่ือภาพยนตรเกาท่ีมีเนื้อเร่ืองเปนอมตะอยูครองใจคน 

     ดูหนังจนถึงปจจุบัน  
 4.   ขาวคราวแผนฟลม   รายงานขาวความเคล่ือนไหวของบุคคลหรือเหตุการณท่ี 

  เกิดข้ึนในวงการบันเทิงท้ังภายในประเทศ - ตางประเทศ   
  ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปรายละเอียดหรือสงไปให 
  บุคคลอ่ืน 
 ลักษณะการนําเสนอภาพยนตร 3 สวนขางตน  ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอาน

รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตเร่ืองท่ีสนใจกอนการตัดสินใจเขาไปชม       หรือสงจดหมายเล็กทรอ
นิกส (e – mail) ไปใหบุคคลอ่ืน ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรประกอบดวยวันฉายภาพยนตร   ช่ือผู
กํากับ  รายช่ือนักแสดงนํา  ประเภทภาพยนตร  เนื้อเร่ืองยอ   

 
6. หนากระปุกฟงเพลง  ประกอบดวย  3  สวนหลัก  ไดแก 

 

1.    ความเคล่ือนไหวในวงการเพลง นําเสนอภาพและพาดหัวขาว  ลักษณะเนื้อหา
เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของบุคคลหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับคนในวงการเพลง ท้ังดานเร่ือง
สวนตัว  ผลงาน  สวนใหญนําเสนอในรูปแบบ รายงานขอมูลขาวสาร บทความ  บทวิเคราะห  
วิจารณ  ก็อซซิป   

2. ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   
3. เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย  4  สวนยอย  คือ 

1. ขาวคราววงการเพลง 
2. เพลงไทย 
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3. เพลงสากล 
4. เพลงลูกทุง 

ลักษณะการนาํเสนอเนื้อหามาใหมในแตละของหนาเว็บเพจ    การเขาไปใชบริการเนือ้ 
หาสวนนีจ้ะมีรูปแบบเดียวกนั คือผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปอานรายละเอียดเก่ียวกับ ขาวคราว
ของบุคคลหรือประเด็นสถานการณในหมวดท่ีสนใจ  และสามารถสงขาว บทความไปใหบุคคลอ่ืน
ไดหรือรวมแสดงความคิดเห็น  

7. กระปุกละครทีวี  ประกอบดวย 3  สวน  ไดแก 
 

1.    ความเคล่ือนไหวในวงการละครทีวี ภาพและพาดหัวขาวความเคล่ือนไหว
ของบุคคลวงการละครทีวีหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  บทวิเคราะห  วิจารณ  ก็อซซิป  เปนตน  
 2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   
 3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย  4  สวนยอย  คือ 

1. แวดวงดารา 
2. ละครทีว ี
3. เกมสโชว 
4. หนังจอแกว / ละครเวที 
5. แนะนํารายการใหม  

 

8. หนากระปุกทองเที่ยว  ประกอบดวย  3 สวนหลัก  ไดแก 
 

 1.    แนะนําสถานท่ีทองเที่ยว  นําเสนอภาพและคําบรรยายใตภาพ  เพื่อแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจท้ังภายในประเทศ ตางประเทศ ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปศึกษาขอมูล
เบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวกอนตัดสินใจเดินทาง  ลักษณะการนําเสนอเปนบทความท่ีคัดมา
จากส่ือหนังสือพิมพ  นิตยสาร โบวชัวร (Brochure) จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เปน
ตน  ซ่ึงใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของสถานท่ีทองเท่ียว  จุดดึงดูดนักทองเท่ียว และสถานท่ี
ติดตอ 

2.    ดาวนโหลดขอความส้ันหรือขอความภาพ   
3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 4 สวนยอยคือ 

1. เท่ียวตามเทศกาล แนะนําสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดตางๆ  ภายใน 
  ประเทศไทยท่ีมีทัศนียภาพสวยงามเปนพิเศษ  หรือ 

สามารถพบเห็นเฉพาะชวงเวลาหน่ึงเทานั้น (Unseen in  
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     Thailand.)   

2. เท่ียวเมืองไทย แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจภายในประเทศไทย 
3. เท่ียวเมืองนอก แนะนําสถานที่ทองเท่ียวท่ีนาสนใจในตางประเทศ 
4. เท่ียวทะเล  แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวดัตางๆท่ีมีภูมิประเทศ 

ติดกับชายทะเล และมีทัศนียภาพสวยงามหรือมีกิจกรรม 
ท่ีนาสนใจ   

9. กระปุกวาไรตี้  ประกอบดวย 3 สวนหลักไดแก 
 

 1.    เกร็ดความรู นําเสนอภาพและคําบรรยายใตภาพ เกี่ยวกับเกร็ดความรูท่ัวไป  
อาทิ ประวัติศาสตร  การดําเนินชีวิต  ขาวประเด็นรอน  ความกาวหนาทางวิทยาการ เปนตน  

 2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   
 3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 6 สวนยอยคือ 
       1.   เร่ืองอานท่ัวไป แนะนําเร่ืองนาอานท่ีปรากฏในส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
       2.   รานอรอย  แนะนํารานอาหารไทย-ตางประเทศ ท่ีมีอาหารข้ึนชื่อ 

ดานความแปลกพิศดาร   ในดานการตบแตง  รสชาติ 
หรือวัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหาร   

 3.   หนังสือ  แนะนําหนังสือท่ีนาสนใจ ท้ังสาระความรู และ 
ความบันเทิง 

      4.   เมนูเด็ด  แนะนําสูตรการทําอาหารไทย – ตางประเทศ  ใหรส 
ชาดกลมกลอมนารับประทานหรือเปนสูตรอาหาร 
สําหรับบุคคลเฉพาะกลุม เชน คนอวน  บํารุงสวนตางๆ 
ของรางกาย  เปนตน 

      5.   สัตวเล้ียง  แนะนําวิธีการดูแลสัตวใหสุขภาพด ี– สวยงามหรือนํา 
เสนอขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสัตวประเภทตางๆ  อาทิ  
รายงานผลการประกวดสัตว  มูลนิธิชวยเหลือสัตว   
เปนตน 

     6.   สถานท่ีซ้ือสินคา (Shopping)   
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10.  หนากระปุกกีฬา  ประกอบดวย  3 สวนหลัก  ไดแก 
 

 1.    ความเคล่ือนไหวในวงการกีฬา    นําเสนอภาพและพาดหวัขาวเกีย่วกับความ 
เคล่ือนไหวของบุคคลหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับวงการกีฬาแขนงตางๆ  เชน  ฟุตบอล  กอลฟ  
มวย  เทนนิส  บาสเกตบอล ท้ังภายในประเทศ – ตางประเทศ ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ 
รายงานขอมูล ขาวสาร  บทวเิคราะห  วิจารณ  ก็อซซิป  เปนตน 
 2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   

 3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 3 สวนยอยคอื 
1. แวดวงฟุตบอล 
2. กอลฟ 
3. กราวกฬีา ( ขาวกฬีาท่ัวไป ) 

 

11.  หนากระปุกการศึกษา    ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
 

 1.    ความเคล่ือนไหวทางดานการศึกษา นําเสนอภาพและหัวขอขาวการศึกษา
ภายในประเทศ – ตางประเทศ  ในรูปแบบการรายงานขอมูล  ขาวสาร  ผลการสํารวจจากสถาบัน
หรือองคกร (โพลล)  บทวิเคราะห  วิจารณ  เกี่ยวกับบุคคล  กรอบนโยบาย  หรือเกร็ดความรูกับการ
เรียนของเยาวชนไทย   
 2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   

 3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 6 สวนยอยคือ 
1. ขาวการศึกษา  รายงานขาวท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา 
2. เอ็นทรานซ รายงานขาวหรือนโยบาย เกีย่วกับการสอบเอ็นทรานซ 
3. มหาวิทยาลัย ขาวคราวกิจกรรม  ขาวประชาสัมพันธรอบรั้ว 

  มหาวิทยาลัยรัฐ - เอกชน 
4. เรียนตอในประเทศ      ขาวประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม 
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 ในระดับตรี โท รวมท้ังเกร็ดความรูในการเตรียมตัว 
 กอนเขาศึกษาตอ 

5. เรียนตอตางประเทศ  ขาวประชาสัมพันธศูนยแนะแนว การศึกษา  ขาวการ 
 จัดนิทรรศการตางๆ  เพื่อใหขาวสาร  ขอมูลแกผูท่ีสนใจ 
 เดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ 

6. ทุนการศึกษาภายในประเทศ – ตางประเทศ 
12. หนากระปกุเทคโนโลยี   ประกอบดวย 3 สวนหลัก  ไดแก 

 

1.    ความเคล่ือนไหวในวงการเทคโนโลย ี นําเสนอภาพและพาดหวัขาว  ลักษณะ  
เนื้อหาเกี่ยวกบัความกาวหนาทางวิทยาการในดานตางๆ  เชน  คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  โทรศัพท  
หุนยนต  เปนตน ในรูปแบบการรายงานขาวสาร ขอมูล บทวิเคราะห  วิจารณ  บทความ   

2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   
3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 6 สวนยอยคือ 

1. ไฮไลทเทคโนโลยี 
2. อินเตอรเน็ต 
3. มือถือ 
4. ซอฟแวรใหม (Software) 
5. ฮาดแวรใหม (Hardware) 
6. สินคาไฮเทค 
 

 13. หนากระปกุเกมโซน   ประกอบดวย 3 สวนหลัก  ไดแก 
 

 1.    ความเคล่ือนไหวในวงการเกม      นําเสนอภาพและขอความส้ัน   ลักษณะเนื้อหา
เกี่ยวกับความกาวหนาของเกมออนไลนเวอรช่ัน (Version)ใหมท่ีกําลังจะวางตลาดเกมออนไลน ใน
รูปแบบการอธิบายเนื้อเร่ืองยอ (Concept) หรือแนะนําตัวละครที่ปรากฏในเกมออนไลนชุดดังกลาว 
ดวยการรายงานขอมูลขาวสาร บทความ  บทวิเคราะห   

 2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ  
 3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 3 สวนยอยคือ 

1. เกมสออกใหม  
2. ขาวคราววงการเกมส 
3. สูตรเกมส          เปนการแนะนําโปรแกรม หรือการลงรหัส (Code ) ดวย 
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 การพิมพอักษร ตัวยอ จากแปนคีบอรดคอมพิวเตอร  
 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดานความสนุกลงไปในเกม 

 
 
 
  14. หนากระปกุไลฟสไตล  ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
 

1.    เกร็ดความรู นําเสนอภาพและคําบรรยายใตภาพ  ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับเกร็ด 
ความรูท่ัวไปในดานตางๆท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เชน ความสวยความงาม  การดําเนิน
ชีวิต  ครอบครัว  เปนตน ในรูปแบบการรายงานขอมูลขาวสาร บทความ บทวิเคราะห เกร็ดความรู
จาก “บุคคลสาธารณะ” ในทุกสาขาวิชาชีพ  ท่ีเสนอผานส่ือมวลชนแขนงตางๆ   

2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   
3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 7 สวนยอยคือ 

1. ขาวไลฟไตล   
2. เกร็ดความรูท่ัวไป 
3. เร่ืองความรัก   
4. สุขภาพ 
5. ทําการทํางาน 
6. วัยรุน 
7. Lady Corner  ( มุมผูหญิงๆ ) 
 

 15. หนากระปกุรถยนต  ประกอบดวย  3 สวนหลัก ไดแก 
 

1.    ความเคล่ือนไหวในวงการรถ นําเสนอภาพและคําบรรยายใตภาพ  ลักษณะเนื้อ 
หาเกี่ยวกับการเปดตัวรถรุนใหม  (Motor Show)  อุปกรณตบแตงรถ  นวัตกรรมการเพิ่มสมรรถนะ
เคร่ืองยนต  เกร็ดความรูเกี่ยวกับรถจักรยานยนตและรถยนต ในรูปแบบการรายงานขอมูลขาวสาร 
บทวิเคราะห   

2.    ดาวนโหลดขอความส้ันหรือขอความภาพ   
3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 5 สวนยอยคือ 

1. รถปายแดง 
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2. ไฮไลนรถเดน 
3. เทคนิคนารู 
4. มอเตอรสปอรต 
5. ของแตงรถยนต 

16. หนากระปกุใตดิน     ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
 
 1.    เกร็ดความรู นําเสนอภาพและคําบรรยายใตภาพ  ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ือง
เพศศึกษากับการใชชีวิตในสังคม  ชีวิตครอบครัวเปนหลัก  ในรูปแบบเกร็ดความรูท่ัวไป  รวมถึง
การนําเสนอขอมูลขาวสาร  บทความ  บทวิเคราะห  วิจารณ ตอปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในสังคม หรือ
เกี่ยวกับบุคคลในวงการบันเทิง เชน การถายนูด  วิจารณการถายแบบ เปนตน วงการวิชาการ เชน  
การใหความรู  แนะนําและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นดานเพศศึกษาท่ีกําลังเกิดข้ึน  เปนตน 
วงการสังคมท่ัวไป  เชน บุคคลท่ีดําเนินกิจการดานเพศ (ชูวิทย กมลวิศิษฎ) ขาวประชาสัมพันธการ
แสดงภาพศิลปะ  เปนตน 

 2.    ดาวนโหลดโลโกหรือขอความภาพ   
 3.    เนื้อหามาใหม  ประกอบดวย 5 สวนยอยคือ 

1. ขาวแบบหลุดโลก  ประเด็นขาวท่ีไมคอยเกดิข้ึนในสังคมโลก 
2. ใตสะดือ   ขอมูลขาวสาร  ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
3. เร่ืองลึกลับ   ขอมูลขาวสาร  ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองพิศวงนาคนหา 
4. Dirty Joke   เร่ืองราวท่ีมีเนือ้หาทะเรนเกี่ยวกับเพศ 
5. เพศศึกษา   ขอมูลขาวสาร  เกร็ดความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา 
 

17. หนามิวสิก สเตชั่น ( Music  Station )  ประกอบดวย 6 สวนหลัก  ไดแก 
 
 1.   เพลงใหมเอ่ียม 

 2.    เพลงไทย 
 3.    เพลงลูกทุง 

4.    เพลงเพื่อชีวิต 
5.    เพลงประกอบภาพยนตร - ละคร 

 6.    เพลงสากล 
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 มิวสิก สเตช่ัน  เปนสถานีวิทยุออนไลน 24 ช่ัวโมงอีกเว็บไซตหนึ่ง  ท่ีผูใชอินเตอรเนต็
สามารถเขาไปเลือกฟงเพลงในแตละหมวดท่ีตองการ 
 
 

18. หนาดาวนโหลด  ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก 
 

 1.    โปรแกรมแนะนํา   
 2.    สุดยอดโปรแกรมฮิต  
 3.    10 โปรแกรมยอดฮิต   
 4.    บันเทิงดาวนโหลด 

     นําเสนอภาพและขอความแนะนําจุดเดนของโปรแกรมคอมพิวเตอรส้ันๆ ผูใช
อินเตอรเน็ตสามารถเขาไปศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมอยางละเอียดกอนตัดสินใจดาวนโหลด
โปรแกรมดังกลาว 
 
 19. หนากระปกุลุค ( KapookLook )  ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 

 
 1.    แนะนําเพื่อนใหม       นําเสนอภาพถายและบทสัมภาษณของเพื่อนใหมในสังคม
เพื่อนออนไลนกระปุกลุค  ซ่ึงเนื้อหาเกีย่วกับ 

1. ประวัติสวนตัวยอๆ  (Profile) 
2. หองภาพ (Gallery)   นําเสนอภาพสวยๆ  นารักแสนซน ตามรูปแบบ  

 (Style)  ของตัวเองและเปดโอกาสใหเพื่อนออน- 
   ไลนสามารถเขาไปชม 

            3.  บทสัมภาษณ (Interview)       แนะนําตัวเองในเร่ืองสวนตัว การศึกษา กิจกรรม   
           ความใฝฝน  การแสดงทัศนคติในเร่ืองตางๆ  เชน  
           ความคิดเห็นตอโลกอินเตอรเน็ต      วัยรุนกับอิน 
           เตอรเนต็   ขาวสาร    หรือประเด็นสังคมตางๆ ท่ี 
           เกิดข้ึนในขณะนั้น เปนตน  

 2.    แนะนําเพื่อน      นําเสนอภาพและช่ือเลนใตภาพเปนกรอบเล็กๆ ของเพื่อน 
ใหมจํานวน 14  คนแรกท่ีเคยแนะนํามาแลว  ซ่ึงผูใชอินเตอรเน็ตสามารถเขาไปเลือกทําความรูจักได 
  3.    โฆษณาแฝง     โฆษณาขอบคุณผูใหการสนับสนุน(Sponsor)เคร่ืองแตงกาย 
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แกเพื่อนออนไลน  โดยข้ึนปายช่ือและสถานที่ตั้งของราน 
 
 
 

20. หนากระปุกกิจกรรม  ประกอบดวย 1 สวนหลัก ดังตอไปนี ้
 
 1.  กระปุกกิจกรรม นําเสนอภาพและขอความบรรยายส้ันๆ ผูใชอินเตอรเน็ต
สามารถเขาไปอานรายละเอียดและดูภาพบรรยากาศเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  ท่ีทีมงานกระปุก
ดอทคอมเขาไปรวมสังเกตการณหรือรวมทํากิจการดังกลาวโดยตรง  รวมท้ังคัดสรรกิจกรรมที่
นาสนใจจากส่ือมวลชนแขนงตางๆ มานําเสนอ 
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 2.2  ตารางวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 
  จากการบรรยายโครงสรางและองคประกอบเน้ือหาเว็บไซตกระปุกดอทคอม จํานวน 20 หนา 
สามารถจําแนกเปนตารางวิเคราะหประเภทการนําเสนอเนื้อหาเว็บไซตกระปุกดอทคอม   ท้ังหมด 
6  ตาราง ( ตารางท่ี 6 -11 ) ดังตอไปนี้  
 
 
ตารางท่ี 6  การวิเคราะหเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 

 

ประเภทเนื้อหา จํานวนชิน้ รอยละ (%) 
ขาว 1,078 57.52 
สาระความรู 209 11.15 
บันเทิง 547 29.19 
ประชาสัมพันธ 23 1.23 
โฆษณา 17 0.91 

รวม 1,874 100.00 
 

 จากตารางวิเคราะหการนําเสนอประเภทเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอมพบวา  รอย
ละ 57.5 คือเนื้อหาประเภทขาวท่ีมีการนําเสนอมาก อันดับสองคือ เนื้อหาประเภทบันเทิง  คิดเปน
รอยละ 11.15  อันดับสามคือ เนื้อหาประเภทสาระความรู  คิดเปนรอยละ 29.19  อันดับส่ีคือ เนื้อหา
ประเภทการประชาสัมพันธ  คิดเปนรอยละ 1.23 และอันดับสุดทายคือ เนื้อหาประเภทการโฆษณา  
คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะหเนื้อหาประเภทขาวของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 

ประเภทเนื้อหา  
ขาว 

จํานวนชิน้ รอยละ (%) 

ขาวการเมือง 205 19.02 
ขาวเศรษฐกิจ 73 6.77 
ขาวการศึกษาและเยาวชน 48 4.45 
ขาววิทยาการและเทคโนโลย ี 141 13.08 
ขาวสังคมและชุมชน 93 8.63 
ขาวกฬีา  รายงานผลการแขงขัน 141 13.08 
ขาวบันเทิง   198 18.36 
ขาวภูมิภาค  ( 76  จังหวดั ) 84 7.79 
ขาวตางประเทศ 95 8.81 

รวม 1,078 100.00 
 

 จากตารางวิเคราะหการนําเสนอประเภทเน้ือหารายการขาวของเว็บไซตกระปุก
ดอทคอม พบวา รอยละ 19.02 ขาวการเมืองนําเสนอมากท่ีสุด ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในเชิง
นโยบายระดับประเทศ ความเคล่ือนไหวของหนวยงานราชการ ทบวง กรมกอง หรือผูนําทาง
การเมืองท้ังฝายคานและรัฐบาล  อันดับสองคือ ขาวบันเทิง คิดเปนรอยละ 18.36  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเคล่ือนไหวของบุคคลหรือเร่ืองก็อซซิป    ดารา  นักแสดง  นักรอง นางแบบหรือสถาบันบันเทิง 
(บริษัทคายเทป ภาพยนตร หนังสือ)  ดานตางๆ อาทิ การเปดคอนเซรท (Concert) ของนักรองไทย-
ตางประเทศ  ประสบอุบัติเหตุ รายงานยอดจําหนายและจัดอันดับคายเทปเพลง - รายไดภาพยนตร
ไทย-ตางประเทศ   อันดับสามคือ ขาววิทยาการและเทคโนโลยี และขาวกีฬา คิดเปนรอยละ 13.08 
ในดานขาววิทยาการและเทคโนโลยีมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ อาทิ โทรศัพทมือถือ ปาลม 
ซอฟเแวร-ฮาดรแวรคอมพิวเตอร ประดิษฐหุนยนต หรือแนะนําเว็บไซตท่ีนาสนใจ  สวนขาวกีฬาจะ
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เนนเสนอขาวตามเทศกาลการแขงขันกีฬาประเภทน้ันๆ ชนิดเกาะติดขอบสนาม โปรแกรมการ
แขงขัน วิเคราะหสถานการณการแขงขัน อาทิ เทนนิส เจตสกี กอลฟ มวยระดับประเทศ   อันดับส่ี
คือ ขาวตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 8.81  อันดับหาคือ ขาวสังคมและชุมชม คิดเปนรอยละ 8.63 มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมท่ัวๆ ไปในปจจุบัน ตัวอยางหัวขอขาว “สมรสผูรักรวมเพศ กฎหมายยัง
ไมใหสมรัก”  “จําคุก 9 ป หนุม รฟท. หื่น นศ. โท” เปนตน  อันดับหกคือ  ขาวภูมิภาค 76 จังหวัด  
คิดเปนรอยละ 7.79  เปนขาวท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของประเทศ จังหวัดลงสูชุมชน และเร่ือง
สังคมท่ัวๆไปท่ีส่ือมวลชนแขนงตางๆ นําเสนอ ตัวอยางหัวขอขาว “มหัศจรรยสินคาภูมิปญญาไทย 
รับประชุมเอเปกท่ีเชียงใหม”   “ชางสีดอ ตกมันไลเหยียบชาวบานตายคาท่ี 3 คน บาดเจ็บ 1 คน”   
เปนตน อันดับเจ็ด คือ  ขาวเศรษฐกิจ  คิดเปนรอยละ 6.77  และอันดับสุดทายคือ  ขาวการศึกษาและ
เยาวชน  คิดเปนรอยละ 4.45  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 8  การวิเคราะหเนื้อหาประเภทสาระความรูของ เว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 

ประเภทเนื้อหา 
สาระความรู 

จํานวนชิน้ รอยละ (%) 

สถานท่ีทองเท่ียว   39 18.66 
แนะนําหนังสือ 13 6.22 
สุขภาพ 35 16.75 
อาหาร 21 10.05 
สัตวเล้ียง 7 3.35 
ครอบครัว 61 29.19 
เกร็ดความรูท่ัวไป 33 15.79 

รวม 209 100.00 
 
 จากตารางวิเคราะหการนําเสนอประเภทเนื้อหารายการสาระความรูของเว็บไซตกระปุก

ดอทคอม  พบวา  รอยละ 29.19 เร่ืองครอบครัวเปนรายการสาระความรูท่ีมีการนําเสนอมากท่ีสุด  
ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผูหญิง  วัยรุนและการดูแลครอบครัว  การเล้ียงลูกวัยเด็ก-วัยรุน กลยุทธผูกใจ
ชาย  ความสวยความงามในการดูแลผิว การแตงตัว ยาคุมกําเนิด (เพศศึกษา) ตลอดจนแหลงรวม
สินคาและบริการ (Shoping) เส้ือผา กระเปา เปนตน อันดับสองคือ การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท้ัง
ภายในและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 18.66 สวนใหญเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีทัศนยภาพสวยงาม
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หรือพบเห็นไดเฉพาะบางเวลาเทานั้น (Unseen in Thailand) ซ่ึงอาจมีการจัดอันดับหรือสงเสริม 
รณรงคใหไทยเท่ียวไทยจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) หรือแม็กกาซีนหรือหนวยงาน
ตางๆ สําหรับตางประเทศแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ัวโลกซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวมีช่ือเสียง เชน 
สวิสเซอรแลนด  ฮองกงแหลงรวมชอปปง เทศกาลไหวพระจันทร  เปนตน อันดับสามคือ  เร่ือง
สุขภาพ  คิดเปนรอยละ 16.75 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันหรือบํารุง ดวยการ
รับประทานอาหาร  ผลไม ชีวจิต วิตามินหรืออาหารเสริมรวมถึงการออกกําลังเพื่อ เพิ่ม ลดสัดสวน
ของรางกาย เปนตน  อันดับส่ีคือ  เกร็ดความรูท่ัวไปท้ังความรูและสาระบันเทิง  คิดเปนรอยละ  
15.79  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด  ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในเลือกบริโภคสินคา บริการ
อยางถูกวิธีและชาญฉลาด อาทิ การเลือกซ้ือ - ดูแลโทรศัพทมือถือ  อินเตอรเน็ต วิเคราะหตลาด
รถยนตรุนใหม แนะนําของแตงรถ เปนตน ในสวนเร่ืองเลา  เร่ืองลึกลับ มีเนื้อหาเบาๆ เนน
สาระบันเทิง อาทิ ปริศนายูเอฟโอ ในบันทึกประวัติศาสตร เปนตน  อันดับหาคือ เร่ืองอาหาร  คิด
เปนรอยละ  10.05  จะแนะนํารานอาหาร  สูตร เคล็ดลับหรือวิธีการทําอาหารคาว หวานใหอรอย 
และอาหารเพื่อสุขภาพท้ังอาหารไทยและตางประเทศ  ซ่ึงเหมาะกับกลุมนักชิม กลุมผูท่ีตองการ
เสริมสรางเสนหปลายจวักใหกับตัวเอง  อันดับท่ีหกคือ  แนะนําหนังสือ  คิดเปนรอยละ  6.22  ซ่ึง
เปนหนังสือนาอานท้ังใน-ตางประเทศ  อาทิหนังสือเร่ืองส้ัน (Pocketbook) วรรณกรรม หนังสือ
เฉพาะกลุม อาทิ   “บันทึก อิลลารี คลินตัน เปลือยใจหลังบานอดีตประธานาธิบดีจอมฉาว”  “แฮรร่ี 
พอตเตอร  หนังสือขายดีท่ีสุดในโลก” “อานวรรณกรรม ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  สะทอนภาพสังคมตามยุค
สมัย” เปนตน  และอันดับสุดทายคือ เร่ืองสัตวเล้ียง  คิดเปนรอยละ  3.35  เปนเร่ืองเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพกายและจิตใจของสัตวเล้ียงดวยการบําบัดดวยดนตรี  นวดน้ํามัน  สปาร ซ่ึงทําดวยตัวเอง
หรือเลือกใชสินคาและบริการตามรานสัตวเล้ียง (Pets Shop)   
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ตารางท่ี 9  การวิเคราะหเนื้อหาประเภทบนัเทิงของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 

ประเภทเนื้อหา 
                               บันเทิง 

จํานวนชิน้ รอยละ (%) 

รายงานความเคล่ือนไหวบุคคลบันเทิง 40 7.31 
บทกลอน – บทกวี - นิทาน – เร่ืองตลกขบขัน 10 1.83 
แนะนําเพื่อนใหม 16 2.93 
โปรแกรมภาพยนตรไทยและตางประเทศ       39 7.13 
เพลงออนไลน 24 ช่ัวโมง 150 27.42 
เกมออนไลน 19 3.47 
ดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร 33 6.03 
สงภาพและขอความส้ัน ( SMS Picture –Message ) 240 43.88 

รวม 547 100.00 
 

 จากตารางวิเคราะหการนําเสนอประเภทเนื้อหารายการบันเทิงของเว็บไซตกระปุก       
ดอทคอม พบวา รอยละ 43.88  บริการสงภาพและขอความส้ัน (SMS Picture - Message) แทน
คําพูดและความรูสึกจากผูสงไปยังผูรับ เปนเนื้อหาประเภทรายการบันเทิงท่ีมีการบริการและ
นําเสนอมากท่ีสุด ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักขอโทษ สงความคิดถึง อาทิ “ดวงใจนี้มีคานอยแตรัก
เธอเสมอ : ภาพรูปหัวใจเล็กๆ ”  “ดีกันนะ : ภาพเด็กสงยิ้ม”  “ใหรอจนโมโห : ภาพหมีแพนดา
โกรธ” เปนตน   อันดับสองคือ  บริการเพลงออนไลน 24 ช่ัวโมง  คิดเปนรอยละ 27.42  ซ่ึงจะ
ใหบริการเพลงในแนวเพลงตางๆ อาทิ เพลงไทย  เพลงประกอบภาพยนตร  ละคร  เพลงเพ่ือชีวิต  
เพลงลูกทุง  เพลงสากล เปนตน อันดับสามคือ  รายงานความเคล่ือนไหวของบุคคลบันเทิง  คิดเปน
รอยละ  7.31  มีเนื้อหาเนนหนักไปทางรูปถาย  ภาพเก็บตกท่ีไมไดเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปด
กวาง รวมถึงการวิเคราะหวิจารณผลงานท้ังไทยและตางประเทศ     อาทิ   ภาพเก็บตกสาวงามจากงานมิ
สมอเตอรโชว  มิสทีนไทยแลนด  รวมภาพปฏิทินวาบหวิวหมอออย (จุฑารัตน  อัตถากร)  ทําเนียบ
ประวัติ-ท่ีอยูของดารา นักรอง นักแสดงกวา 1,000 คน เปนตน อันดับส่ีคือ  นําเสนอโปรแกรม
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ภาพยนตรไทยและตางประเทศ  คิดเปนรอยละ  7.13  ซ่ึงนอกจากจะใหขอมูลโปรแกรมวัน เวลา
ฉายของภาพยนตรท่ีฉายอยูปจจุบันและกําลังจะเขาฉายเปนโปรแกรมตอไป  รวมถึงการใหขอมูล
เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองยอของภาพยนตรเกา-ใหม  อันดับหาคือ  บริการดาวนโหลดโปรแกรม
คอมพิวเตอรฟรี  คิดเปนรอยละ  6.03   อาทิ  โปรแกรมพจนานุกรมพูดได   (Talking - Dict)    
โปรแกรมส่ือสารดวยเสียงพูดคุยในแบบอินเตอรเน็ตโฟน (Internet phone) ดาวนโหลด
ภาพเคล่ือนไหว(Animation) หรือวอลลเปเปอร(Wallpaper) จากภาพยนตร The Hulk และ ปลานอย 
Memo มาไวบนหนาจอคอมพิวเตอร เปนตน อันดับหกคือ  บริการเกมออนไลนฟรี  คิดเปนรอยละ  
3.47    ซ่ึงเนื้อหาของเกมเปนเกมเบาๆ  เนนฝกสมอง  ไหวพริบ และประสาทสัมผัสมากกวาการใช
ความรุนแรง เชน เกมเปายิ้งฉุบ (PUCCA)  เกมตอนแกะเขาคอก (Sheep Game) เปนตน อันดับเจ็ด
คือ  แนะนําเพื่อนใหม  คิดเปนรอยละ  2.93 และอันดับสุดทาย คือ  เนื้อหาเกี่ยวกับบทกลอน บทกวี 
นิทาน เร่ืองตลก  คิดเปนรอยละ  1.83  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักวัยรุนหนุมสาว  เร่ืองเบาสมองเปน
สวนใหญ อาทิ  บทกลอน บทกวี  “คําวารักสุดซ้ึงตรึงความหวาน……..”  “ตอนนี้เทอรอยูไหนรัก
ของฉันกําลังบินหา……..”  นิทานหรือเร่ืองตลกขบขัน  “แมมดนอย”   “ ไอนั้น”  เปนตน  
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะหเนือ้หาประเภทการประชาสัมพันธของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 

ประเภทเนื้อหา 
ประชาสัมพนัธ 

จํานวนชิน้ รอยละ (%) 

นิทรรศการ / มหกรรม / ประกาศ 3 13.04 
อบรม / สัมมนา 3 13.04 
เทคโนโลยี 1 4.35 
วงการบันเทิง 2 8.70 
ประกวด / ทุน 8 34.78 
สถาบันการศึกษา 5 21.74 
กีฬาการกุศล 1 4.35 

รวม 23 100.00 
 
 จากตารางวิเคราะหการนําเสนอประเภทเนื้อหาการประชาสัมพันธของเว็บไซต
กระปุกดอทคอม  พบวา  รอยละ 34.79  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานประกวด  ประกาศทุนดาน
วิชาการ  จากหนวยงาน องคกร บริษัท  ตางๆ อาทิ “ไทยคลีนเน็ต อินเตอรเน็ตสีขาวขอเชิญผูสนใจ
รวมสง อีการดวันแมเขาประกวด ชิงทุนการศึกษา”  “ประกวดสุนัขแสนรู  ชิงถวยพระราชทาน”  
เปนตน  ซ่ึงเปนขาวการประชาสัมพันธมากท่ีสุด  อันดับสองคือ  ดานสถาบันการศึกษา คิดเปนรอย
ละ  21.74  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปดรับสมัครเรียนตอ และรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษา อาทิ  “แพทยฯจุฬารับสมัครเยาวชน 6-18 ป รวมคายเยาวชนคนเกง สุขภาพดี มี
สังคม”  “ม.มหาสารคามเปดรับสมัครนิสิตปริญญาโท รุนท่ี 3”  “ละครอักษรศาสตร จุฬา เร่ืองโชค
ลานดวง ภาควิชาศิลปศาสตร”  เปนตน  อันดับสามคือ   การจัดนิทรรศการ  มหกรรม ประกาศ
ท่ัวไปและงานอบรม สัมมนา  คิดเปนรอยละ   13.04   อันดับส่ีคือ  วงการบันเทิง  คิดเปนรอยละ  
8.70   มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมระหวางคายเทป บริษัทตางๆ รวมกับกลุมวัยรน อาทิ “เซ็นเตอร 
พอยท จัดกิจกรรมพิเศษ เดอะเชคเกอร  โชว แอท เชคเกอร สกรีน”  “Learn & Esrn@KTC 
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โครงการสําหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปนตน  และอันดับหาคือ  เทคโนโลยีและกีฬาการ
กุศล คิดเปนรอยละ  4.35  อาทิ  “มหกรรมยานยนต คร้ังท่ี19 กระหึ่ม ชุมนุมบริษัทรถคับค่ัง 32 
ผูผลิต 11 ประเทศ ขยายพื้นท่ีจัดงานรวมเกือบแสนตารางวา”  “มหกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 12 
สิงหาคม ตานภัยยาเสพติด ปท่ี 2”  เปนตน  
 
ตารางท่ี 11 การวิเคราะหเนื้อหาประเภทการโฆษณาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 

 

ประเภทเนื้อหา 
                               โฆษณา 

จํานวนชิน้ รอยละ (%) 

ผาน 1900… 12 70.59 
สงภาพ- ขอความส้ัน  (Picture - SMS Message) 3 17.65 
สถาบันคอมพิวเตอรกราฟฟก 1 5.88 
รานเส้ือผาวัยรุน 1 5.88 

รวม 17 100.00 
 
 จากตารางวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาส่ือโฆษณาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
พบวา รอยละ 70.59 เปนการโฆษณาผานระบบโทรศัพทเบอร 1900……มากท่ีสุด ซ่ึงเปนการ
โฆษณาโดยใหผูท่ีสนใจรวมใชบริการผานโทรศัพทมือถือและโทรศัทพบาน อาทิ  1900 111 88… 
Grammy  Ringtone   1900 333 318…เทพธิดาพยากรณ  ตัวจริงเสียงจริง   1900 888 788…
กระปุกเฟรนไลน   เปนตน  อันดับสองคือ  การสงภาพและขอความส้ันผานระบบโทรศัพทมือถือ 3 
คาย คือ จีเอสเอ็ม  ดีแทค และออเรนส   คิดเปนรอยละ   17.65  และอันดับสามคือ  สถาบัน
คอมพิวเตอรกราฟฟกและรานเส้ือผาวัยรุน  คิดเปนรอยละ 5.88   ตามลําดับ  
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บทที่ 5       
 

ผลกระทบของสื่ออินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอล 

 
 การวิจัยเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอลระหวางประชาชนในสังคม
เมืองและชนบทของไทย” ศึกษาวิเคราะหถึงระดับความสัมพันธระหวางสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  การใชส่ืออินเตอรเน็ตกับระดับความสัมพันธทางระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยมของ
ประชาชนในสังคมเมืองและชนบทอยางไร โดยอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก ไดแกการสํารวจ
กลุมตัวอยาง จํานวน 653 คน  และนําผลจากการวิเคราะหระดับความสัมพันธของตัวแปรตางๆมา
เปนเคร่ืองทดสอบวา ส่ืออินเตอรเน็ตทําใหเกิด “ชองวางทางดิจิตอล” หรือ “ชองวางทางความรู”  
หรือ “ชองวางทางขาวสาร” ระหวางคนในสังคมเมืองและชนบทขยายตัวมากข้ึนหรือแคบลง  ซ่ึงเปน
สมมติฐานสําคัญสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 

 ผลจากการสํารวจในบทนี้  จําแนกเปน 3 สวนคือ 
 

สวนท่ี 1     ตารางวิเคราะหผลภาพรวม 
     ตารางวิเคราะหสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  ความรู
ทัศนคติ     และคานิยมของกลุมตัวอยาง  โดยเสนอผลการวิเคราะหกระจายหรือแจกแจงคาความถ่ี
ของตัวแปร ซ่ึงอาศัยคาสถิติ Frequency Distribution. 

 

สวนท่ี 2     การทดสอบสมมติฐานชองวางทางดิจิตอล  ประกอบดวย 
     สมมติฐานท่ี 1     สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) 
  จะมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 สมมติฐานท่ี 2     สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได)  
  จะมีความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติและคานยิม 

 สมมติฐานท่ี 3     ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติและคานยิม 
  

 ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงกลุม 2 ตัว(Measures of Association 
for Categorical Variables)  โดยสถิติทดสอบคือ Chi – square Tests   
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 การศกึษาคร้ังนี้เนนการเกิดชองวางทางดิจติอล (Digital Divide) หรือ ชองวางทางขาวสาร 
(Information Gap) หรือ ชองวางทางความรู (Knowledge Gap) ซ่ึงสามารถกําหนดสมมติฐานใน
สวนท่ี 3 ไดดังนี้ 

 
สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานชองวางทางดิจิตอล  ประกอบดวย 

 สมมติฐานท่ี 4     สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) 
  จะมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติ และคานยิมของ 
  ประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท 

   สมมติฐานท่ี 5   ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติและคานยิม   
  ของประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท 

   
 ใชสถิติวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ  โดยอาศัยคาสถิติ Person’ Product 
Moment Correlation Coefficient (r)  
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สวนท่ี 1  ตารางวิเคราะหผลภาพรวม  
 

ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดในการกระจายความถ่ีตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
 

  
 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
               การศึกษา 
                รายได 

                 กลุมตัวแปรพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
                                 การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
                                 การเลนอินเตอรเน็ต 
                                 ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 

กลุมตัวแปรความสัมพันธของระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยม * 
 
อธิบายองคประกอบของตัวแปร 
 

ความรู 

 1.ความรูเก่ียวกับการตระหนักรับรูเรื่องสาธารณกิจ 
 2.ความรูทางการเมืองเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 3.ความรูทั่วไปเก่ียวกับสังคม 
ทัศนคติ 

 1.ทัศนคติเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 2.ทัศนคติทางการเมืองเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 3.ทัศนคติเก่ียวกับปญหาสังคม 
คานิยม 

 1.คานิยมความเปนคนทันสมัย 
 2.คานิยมความตองการประสบความสําเร็จ 
 3.คานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

หมายเหต ุ: * ในสวนกลุมตัวแปรความสัมพันธของระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยม 
ซ่ึงประกอบอยูในกรอบแนวคิด H1-5 นั้น มีคําอธิบายองคประกอบของตัวแปรที่
เหมือนกนั
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ตารางวิเคราะหผลภาพรวม : สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  
ความรู  ทัศนคติ  และ คานิยม ของประชาชนในสังคมเมือง (เขตเทศบาล) และสังคมชนบท (นอก
เขตเทศบาล) 
 
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES)  (ระดับการศึกษาและรายได) 
 
ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามท่ีตั้ง 
 
  
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

49.8% 
(325) 

50.2 % 
(328) 
100 % 
(653) 

 
 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 50.2 (หรือ 328 คน) เปนกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยู

นอกเขตเทศบาล(หรือชนบท) เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 49.8 (หรือ 325 คน)  เปนกลุมตัวอยางท่ี
อาศัยอยูในเขตเทศบาล (หรือชุมชนเมือง) 

 
 
 

เมือง 

ลักษณะชุมชน ชนบท 

รวม 
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ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

86.7% 
(565) 

 13.3% 
(87) 

100 % 
(652) 

 
  

  จากการวิเคราะห  พบวา รอยละ 86.7   (หรือจํานวน 565คน)    มีระดับการศึกษาสูง    
(ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา - สูงกวาปริญญาตรี)    เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 13.3   (หรือจํานวน 87คน)   
เปนคนมีระดับการศึกษาต่ํา (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ –มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
ระดับการศึกษา 

ต่ํา 

รวม 
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ตารางท่ี 14  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับรายได 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

53.9% 
(348) 

 46.1% 
(298) 
100 % 
(646) 

 
 

  จากการวิเคราะห  พบวา รอยละ 53.9  (หรือจํานวน 348 คน)   มีระดับรายไดสูง  (ตั้ง 
แต  10,001 – 40,001 บาท)   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 46.1 (หรือจํานวน 298 คน)   เปนคนมี 
ระดับรายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 

ระดับรายได 
   ต่ํา 

รวม 
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พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 
ตารางท่ี 15  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกีย่วกับการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

38.3% 
(250) 

 61.7% 
(402) 
100 % 
(652) 

 
 
  จากการวิเคราะห  พบวา รอยละ 61.7 (หรือจํานวน 402 คน) ไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   
เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 38.3 (หรือจํานวน 250 คน)  เปนคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
การมีคอมพิวเตอร 
       ท่ีบาน ไมมี 

รวม 
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ตารางท่ี 16  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกีย่วกับการเลนอินเตอรเน็ต 
 

 
 

กลุมตัวอยาง 
รอยละ / จํานวนเต็ม 

 
43.7% 
(284) 

 56.3% 
(366) 
100 % 
(650) 

 
 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 56.3 (หรือจํานวน 366 คน) เปนคนท่ีไมเลน
อินเตอรเน็ต  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 43.7 (หรือจํานวน 284 คน)  เปนคนท่ีเลนอินเตอรเน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลน 

การเลนอินเตอรเน็ต ไมเลน 

รวม 
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ตารางท่ี 17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกีย่วกับการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

55.4% 
(360) 

 44.6% 
(290) 
100 % 
(650) 

 
 
  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 55.4  (หรือจํานวน 360 คน)  เปนคนท่ีเปดรับ 
ส่ืออินเตอรเน็ต  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 44.6 (หรือจํานวน 290 คน)  เปนคนท่ีไมเปดรับ 
ส่ืออินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 

สูง 

การเปดรับ 
ส่ืออินเตอรเน็ต ต่ํา 

รวม 
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ระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยม 
 
ระดับความรู 
 
ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในดานความรูเกีย่วกับการตระหนกัรับรูเร่ือง 

     สาธารณกิจ 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

41.8% 
(272) 

 58.2% 
(379) 
100 % 
(651) 

 
 
  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 58.2 (หรือจํานวน 379 คน)  ไมรับทราบขอมูล 
เกี่ยวกับการตระหนกัรับรูเร่ืองสาธารณกิจ    เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 41.8   (หรือจํานวน 272 
คน)    ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  
 

ทราบ 
การตระหนักรับรูเร่ือง      
      สาธารณกิจ      ไมทราบ

รวม 

DPU
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ตารางท่ี 19 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในดานความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

52.1% 
(340) 

 47.9% 
(313) 
100 % 
(653) 

 
  
  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 52.1 (หรือจํานวน 340 คน) รับทราบขอมูลทาง
การเมืองเกีย่วกับประชาธิปไตย  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 47.9 (หรือจํานวน 313 คน) เปนคนท่ีไม
รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

ทราบ 
การเมืองเกีย่วกับ 

                        ประชาธิปไตย ไมทราบ 

รวม 

DPU



                                                                                                                     
108 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 20  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในดานความรูท่ัวไปเกีย่วกับสังคม 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

49.2% 
(303) 

 50.8% 
(313) 
100 % 
(616) 

 
 
  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 50.8 (หรือจํานวน 313 คน)  ไมรับทราบขอมูลท่ัว 
ไปเกี่ยวกับสังคม  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 49.2  (หรือจํานวน 303 คน)    เปนคนท่ีรับทราบ
ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับสังคม 
 
 
 
 

ทราบ 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ 
         สังคม ไมทราบ 

รวม 

DPU
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ระดับทัศนคต ิ
 
ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในดานทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

64.3% 
(415) 

 23.1% 
(149) 

 12.6% 
(81) 

100 % 
(645) 

 
  

  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 64.3  (หรือจํานวน 415 คน) เปนคนท่ีมีทัศนคติ 

สูง 

การพัฒนาทางการเมือง 
 

กลาง 

รวม 

ต่ํา 

DPU
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เกี่ยวกับการพฒันาทางการเมืองสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 23.1 (หรือจํานวน 149 คน)   เปนคน
ท่ีมีทัศนคติเกีย่วกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลาง    และเพยีงรอยละ 12.6   (หรือจํานวน 81 คน)  
เปนคนท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในดานทัศนคติทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

35.2% 
(229) 

 46.9% 
(305) 

 17.8% 
(116) 
100 % 
(650) 

 
 

  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 46.9  (หรือจํานวน 305 คน)    เปนคนท่ีมีทัศนคติ 

สูง 

        การเมืองเกี่ยวกับ    
         ประชาธิปไตย 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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เกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง    เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 35.2  (หรือจํานวน 229 คน)   เปน
คนท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง  และเพยีงรอยละ 17.8 (หรือจํานวน 116 คน)  เปนคนท่ีมี
ทัศนคติเกี่ยวกบัประชาธิปไตยตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 23  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในดานทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม 

 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

63.7% 
(406) 

 33.6% 
(214) 
 2.7% 
(17) 

100 % 
(637) 

 
 

สูง 

ปญหาสังคม 
 

กลาง 

ต่ํา 

รวม 

DPU
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  จากผลการวิเคราะห  พบวา   รอยละ 63.7   (หรือจํานวน 406 คน)    เปนคนท่ีมีทัศนคติ 
เกี่ยวกับปญหาสังคมสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 33.6  (หรือจํานวน 214 คน)  เปนคนท่ีมีทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  และเพียงรอยละ 2.7   (หรือจํานวน 17 คน)    เปนคนท่ีมีทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับคานิยม 

 
ตารางท่ี 24  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกีย่วกับคานิยมความเปนคนทันสมัย 

 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

56.7% 
(370) 

 38.1% 
(249) 
5.2 % 
(34) 

100 % 
(653) 

 

สูง 

ความเปนคนทันสมัย 
 

กลาง 

ต่ํา 

รวม 

DPU
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  จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 56.7   (หรือจาํนวน 370 คน)    เปนคนท่ีมีคานิยม 

ความเปนคนทันสมัยสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 38.1 (หรือจํานวน 249 คน)  เปนคนท่ีมีคานิยม
ความเปนคนทันสมัยปานกลาง  และเพียงรอยละ 5.2 (หรือจํานวน 34  คน)  เปนคนท่ีมีคานิยมความ
เปนคนทันสมัยตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 25  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกีย่วกับคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ 

 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

48.9% 
(319) 

 32.9% 
(215) 

 18.2% 
(119) 
100 % 
(653) 

 

สูง 

ความตองการ 
      ประสบความสําเร็จ 

กลาง 

ต่ํา 

รวม 

DPU
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  จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 48.9  (หรือจํานวน 319 คน)   เปนคนท่ีมีคานิยม 
ความตองการประสบความสําเร็จสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 32.9 (หรือจํานวน 215 คน)  เปน
คนท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  และเพียงรอยละ 18.2  (หรือจํานวน 119  
คน) เปนคนท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 26  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกีย่วกับคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 
 

 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ / จํานวนเต็ม 
 

81.8% 
(534) 

 13.9% 
(91) 

 4.3% 
(28) 

100 % 
(653) 

สูง 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

กลาง 

ต่ํา 

รวม 

DPU
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  จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 81.8  (หรือจํานวน 534 คน)  เปนคนท่ีมีคานิยมแรง 

จูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 13.9  (หรือจํานวน 91 คน)  เปนคนท่ีมีคาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  และเพียงรอยละ 4.3  (หรือจํานวน 28  คน)  เปนคนท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2  การทดสอบสมมตฐิานชองวางทางดิจิตอล (H1-H3) 
 

ภาพท่ี 5  กรอบแนวคิดแสดงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  H1-3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  กลุมตัวแปรพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
อินเตอรเน็ต 

               - การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
               - การเลนอินเตอรเน็ต 
              - ดรรชนีรวมการเปดรับส่ือ

H1 :   กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคม 
           และเศรษฐกิจ 

           - การศึกษา 
           - รายได 

สวนที่ 2  กลุมตัวแปรความสัมพันธ 
                - ระดับความรู     
                - ทัศนคติ  และ 
               - คานิยม

H2 :   กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคม     
           และเศรษฐกิจ 
           - การศึกษา 
           - รายได 

H3: พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต สวนที่ 3  กลมตัวแปรความสัมพันธ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

DPU
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สมมติฐานท่ี 1 :  สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) โดยเฉพาะระดบัการศึกษาและรายได   
 จะมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต   (การมีคอมพิวเตอร   และการเลน 

   อินเตอรเน็ต) 
 

ตารางท่ี 27  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   
               

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

42.4% 
(239) 

11.5% 
(10) 

57.6% 
(235) 

               88.5% 
(77) 

100% 
(564) 

100% 
(87) 

 

 

การมีคอมพิวเตอร 
        ท่ีบาน 

มี 

ไมมี 

รวม 

DPU
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                 2χ  = 30.434     P  ≤  0.01 
 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 42.4 (หรือจํานวน 239 คน) เปนคนมีระดับ
การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) มีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เม่ือเปรียบเทียบ
กับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) เพียงรอยละ 
11.5 (หรือจํานวน 10 คน) มีคอมพิวเตอรท่ีบาน  ในทางตรงขามรอยละ 88.5 (หรือจํานวน 77 คน) 
ของคนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา  ไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 57.6 (หรือ
จํานวน 235 คน) เปนคนมีการศึกษาสูง  ท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 30.434  ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  
ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
 
 

ตารางท่ี 28 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการเลนอินเตอรเนต็    
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

49.5% 
(278) 

6.9% 
(6) 

50.5% 
(284) 

               93.1% 
(81) 

100% 
(562) 

100% 
(87) 

 
2χ  =     55.474    P  ≤  0.01 

 

 

การเลนอินเตอรเน็ต 
 

เลน 

ไมเลน 

รวม 

DPU
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 จากผลการวิเคราะห พบวา รอยละ 49.5 (หรือจํานวน 278 คน) เปนคนมีระดับการศึกษา
สูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) เลนอินเตอรเน็ต  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) เพียงรอยละ 6.9 (หรือจํานวน 6 
คน) ท่ีเลนอินเตอรเน็ต  ในทางตรงขามรอยละ 93.1 หรือ (จํานวน 81 คน) ของคนที่มีระดับ
การศึกษาตํ่า  ไมเลนอินเตอรเน็ต  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 50.5 (หรือจํานวน 284 คน) เปนคนมี
การศึกษาสูง  ท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 55.474 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเลนอินเตอรเน็ต  ซ่ึง
สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 29  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

64.9% 
(348) 

12.6% 
(11) 

38.1% 
(214) 

                 87.4 
(76) 

100% 
(562) 

100% 
(87) 

 
2χ  =     74.014    P  ≤  0.01 

 

 

ดรรชนีรวมการเปดรับ 
ส่ืออินเตอรเน็ต 

      สูง 

 ตํ่า 

รวม 

DPU
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 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 64.9 (หรือจํานวน 348 คน) เปนคนมีระดับ
การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) มีการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  เม่ือ
เปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) 
เพียงรอยละ 12.6 (หรือจํานวน 11 คน) ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  ในทางตรงขามรอยละ 87.4 
หรือ (จํานวน 76 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มีการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอยละ 38.1 (หรือจํานวน 214 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตตํ่า 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 74.014 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับดรรชนีรวมการเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ต  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 30  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

47.4% 
(165) 

22.2% 
(66) 

52.6% 
(183) 

                77.8% 
(231) 

100% 
(348) 

100% 
(297) 

 
2χ  =     62.333    P  ≤    0.01 

 

การมีคอมพิวเตอร 
          ท่ีบาน 

        มี 

ไมมี 

รวม 

DPU
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 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 47.4 (หรือจํานวน 165 คน) เปนคนมีระดับรายได

สูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) มีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับ
รายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท.) เพียงรอยละ 22.2 (หรือจํานวน 66 คน) ท่ีมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  ในทางตรงขามรอยละ 77.8 (หรือจํานวน 231 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา  
ไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 52.6 (หรือจํานวน 183 คน) เปนคนมีระดับ
รายไดสูง  ท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 62.333 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  ซ่ึง
สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 31  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับการเลนอินเตอรเน็ต    
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

44.4% 
(154) 

42.9% 
(127) 

55.6% 
(193) 

                 57.1% 
(169) 

100% 
(347) 

100% 
(296) 

 
2χ  =     0.141  P  ≥   0.05 

 

การเลนอินเตอรเน็ต 
 

เลน 

ไมเลน 

รวม 

DPU
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 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 44.4 (หรือจํานวน 154 คน) เปนคนมีระดับราย 
ไดสูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) ท่ีเลนอินเตอรเน็ต  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับ
รายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท.) เพียงรอยละ 42.9 (หรือจํานวน 127 คน) ท่ีเลน
อินเตอรเน็ต  ในทางตรงขามรอยละ 57.1 (หรือจํานวน 169 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา  ไมเลน
อินเตอรเน็ต  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 55.6 (หรือจํานวน 193 คน) เปนคนมีระดับรายไดสูง  ท่ีไม
เลนอินเตอรเน็ต 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.141 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดไมมีความสัมพันธกับการเลนอินเตอรเน็ต  ซ่ึงไม
สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 32  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

61.7% 
(214) 

48.3% 
(143) 

38.3% 
(133) 

                 51.7% 
(153) 

100% 
(347) 

100% 
(296) 

 

 

ดรรชนีรวมการเปดรับ 
ส่ืออินเตอรเน็ต 

สูง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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2χ  =     11.547  P  ≤  0.01 
 

 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 61.7 (หรือจํานวน 214 คน) เปนคนมีระดับรายได
สูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทขึ้นไป) ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมี
ระดับรายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท.) เพียงรอยละ 48.3 (หรือจํานวน 143 คน) ท่ี
เปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง ในทางตรงขามรอยละ 51.7 (หรือจํานวน 153 คน) ของท่ีมีระดับรายไดต่ํา  
มีการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 38.3 (หรือจํานวน 133 คน) เปนผูมีระดับ
รายไดสูง  ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 11.547 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับดรรชนีรวมการเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ต  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานท่ี 2 :  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) โดยเฉพาะระดบัการศึกษาและรายได   
 จะมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติ และคานยิม 
 
ระดับความรู 
  

ตารางท่ี 33  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  
 

 
ระดับการศึกษา 

สูง ตํ่า 
45.2% 19.8% 

 

การตระหนักรับรูเร่ือง   
        สาธารณกิจ 

 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม

DPU
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(255) (17) 
54.8% 
(309) 

80.2% 
(69) 

100% 
(564) 

100% 
(86) 

 
2χ  =     19.854    P  ≤  0.01 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 45.2 (หรือจํานวน 255 คน) เปนคนมีระดับ
การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)   ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนัก
รับรูเร่ืองสาธารณกิจ  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) เพียงรอยละ 19.8 (หรือจํานวน 17 คน) รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ในทางตรงขามรอยละ 80.2 (หรือจํานวน 69 คน) ท่ีมีระดับการศึกษา
ต่ํา  ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 54.8 หรือ 
(จํานวน 309 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสา
ธารณกิจ 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 19.854 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการตระหนักรับรูเร่ืองสา
ธารณกิจ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 34  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับการตระหนกัรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

48.1% 
(167) 

34.3% 
(102) 

51.9% 
(180) 

65.7% 
(195) 

100% 
(347) 

100% 
(297) 

 

การตระหนักรับรูเร่ือง    
         สาธารณกิจ 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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2χ  =     12.500   P  ≤   0.01 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 48.1 (หรือจํานวน 167 คน) เปนคนมีระดับรายได
สูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป)  ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ    
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท) เพียงรอยละ 34.3 
(หรือจํานวน 102 คน) รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ   ในทางตรงขาม
รอยละ 65.7 (หรือจํานวน 195 คน) ท่ีมีระดับรายไดต่ํา  ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรู
เร่ืองสาธารณกิจ   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 51.9 (หรือจํานวน 180 คน) เปนคนมีระดับรายไดสูง  
ท่ีไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 12.500 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณ
กิจ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 35  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

54.3% 
(307) 

37.9% 
(33) 

45.7% 
(258) 

62.1% 
(54) 

100% 100% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(565) (87) 

 
2χ  =     8.131  P  ≤  0.01 

 

 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 54.3 (หรือจํานวน 307 คน) เปนคนมีระดับ
การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)   ท่ีรับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.) เพียงรอยละ 37.9 (หรือจํานวน 33 คน) รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  ในทางตรงขามรอยละ 62.1  (หรือจํานวน 54 คน) ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  ไมทราบ
ขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 45.7 (หรือจํานวน 258 คน) 
เปนผูมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีไมทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 8.131 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการความรูทางการเมือง
เกี่ยวกับประชาธิปไตย  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 36 ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

57.8% 
(201) 

45.6% 
(136) 

42.2% 
(147) 

54.4% 
(162) 

100% 100% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(348) (298) 
 

2χ  =     9.452  P  ≤  0.01 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 57.8 (หรือจํานวน 201 คน) เปนคนมีระดับรายได

สูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป)  ท่ีรับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย    เม่ือ
เปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท.) เพียงรอยละ 45.6 (หรือ
จํานวน 136 คน) รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย   ในทางตรงขามรอยละ 54.4 
(หรือจํานวน 162 คน) ท่ีมีระดับรายไดต่ํา  ไมทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย   เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอยละ 42.2 (หรือจํานวน 147 คน) เปนคนมีระดับรายไดสูง  ท่ีไมทราบขอมูลทาง
การเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 9.452 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับความรูทางการเมืองเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 37  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความรูท่ัวไปเกีย่วกับสังคม    
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

50.7% 
(271) 

39.5% 
(32) 

49.3% 
(263) 

                60.5% 
(49) 

100% 100% 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ 
           สังคม 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(534) (81) 

 
2χ  =     3.557   P   ≥   0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 50.7 (หรือจํานวน 271 คน) เปนคนมีระดับ

การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)   ท่ีรับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) 
เพียงรอยละ 39.5 (หรือจํานวน 32 คน) รับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  ในทางตรงขามรอยละ 
60.5 (หรือจํานวน 49 คน) ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  ไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอยละ 49.3 (หรือจํานวน 263 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีไมทราบขอมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 3.557 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
 
 
 

ตารางท่ี 38  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับความรูท่ัวไปเกีย่วกบัสังคม   
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

49.8% 
(164) 

48.8% 
(137) 

50.2% 
(165) 

51.2% 
(144) 

100% 100% 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ 
            สังคม 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(329) (281) 
 

2χ  =     0.073   P   ≥      0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 49.8 (หรือจํานวน 164 คน) เปนคนมีระดับรายได

สูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) ท่ีรับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม    เม่ือเปรียบเทียบกับ
คนท่ีมีระดับรายไดต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท.) เพียงรอยละ 48.8 (หรือจํานวน 137 คน) 
รับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม   ในทางตรงขามรอยละ 51.2 (หรือจํานวน 144 คน) ท่ีมีระดับ
รายไดต่ํา  ไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม   เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 50.2 (หรือจํานวน 165 
คน) เปนคนมีระดับรายไดสูง  ท่ีไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.073 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดไมมีความสัมพันธกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  
ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ระดับทัศนคต ิ

  

ตารางท่ี 39  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง    
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

67.8% 
(379) 

41.2%% 
(35) 

                21.6% 
(121) 

32.9% 
(28) 

 

การพัฒนาทาง 
การเมือง 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU



                                                                                                                     
129 
                                                                                                                           

10.6% 
(59) 

25.9% 
(22) 

100% 
(559) 

100% 
(85) 

 
2χ  =     25.985   P  ≤  0.01 

 

 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 67.8 (หรือจํานวน 379 คน) เปนคนมีระดับ
การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
การเมืองสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.) เพียงรอยละ 41.2 (หรือจํานวน 35 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง 
และรอยละ 32.9 (หรือจํานวน 28 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการเมืองปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง เพียงรอยละ 21.6 (หรือจํานวน 
121 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 25.9 (หรือจํานวน 
22 คน) ของท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบ
กับรอยละ 10.6 (หรือจํานวน 59 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการเมืองตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 25.985 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 9.21  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการเมือง  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 40  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

72.8% 
(251) 

38.9 
(160) 

19.1% 
(66) 

27.6% 
(81) 

8.1% 17.7% 

 

การพัฒนาทาง 
การเมือง 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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(28) (52) 
100% 
(345) 

100% 
(293) 

 
2χ  =     24.806   P  ≤   0.01 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 72.8 (หรือจํานวน 251 คน) เปนคนมีระดับรายไดสูง  

(ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กับคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา  (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท) เพียงรอยละ 38.9 (หรือจํานวน 160 
คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง และรอยละ 27.6 (หรือจํานวน 81 คน) ของคนท่ีมี
ระดับรายไดต่ํา  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมี
ระดับรายไดสูง  เพียงรอยละ 19.1 (หรือจํานวน 66 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง
ปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 17.7 (หรือจํานวน 52 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา  มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 8.1  (หรือจํานวน 28 คน) เปนคนมี
ระดับการศึกษาสูง  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 24.806 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 9.21  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
การเมือง  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 

ตารางท่ี 41 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย   
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

35.0% 
(197) 

37.2% 
(32) 

56.8% 
(320) 

55.8% 
(48) 

8.2% 7.0% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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(46) (6) 
100% 
(563) 

100% 
(86) 

 
2χ  =     0.251   P   ≥    0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 37. 2(หรือจํานวน 32 คน) เปนคนมีระดับการศึกษา
ต่ํา (ตั้งแตไมเรียนหนงัสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.)  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง  
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)  รอยละ 
35.0 (หรือจํานวน 197 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง และรอยละ 56.8 (หรือจํานวน 320 
คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง   มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกบั
คนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า เพยีงรอยละ 55.8 (หรือจํานวน 48 คน)  มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 8.2 (หรือจาํนวน 46 คน)ของคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง  มีทัศนคติ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 7.0 (หรือจํานวน 6 คน) เปนคนมีระดับ
การศึกษาต่ํา  ท่ีมีทัศนคติเกีย่วกับประชาธิปไตยตํ่าตามลําดับ 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.251 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 

ตารางท่ี 42  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

51.9% 
(180) 

42.6% 
(126) 

34.9% 
(121) 

45.9% 
(136) 

13.3% 11.5% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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(46) (34) 
100% 
(347) 

100% 
(293) 

 
2χ  =     8.211   P  ≤   0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 51.9 (หรือจํานวน 180 คน) เปนคนมีระดับรายไดสูง  

(ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกบัประชาธิปไตยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ี
มีระดับรายไดต่ํา  (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท.) เพียงรอยละ 42.6 (หรือจํานวน 126 คน) มี
ทัศนคติเกี่ยวกบัประชาธิปไตยสูง และรอยละ 45.9 (หรือจํานวน 136 คน) ของคนท่ีมีระดับรายได
ต่ํา  มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนที่มีระดับรายไดสูง  เพียงรอย
ละ 34.9 (หรือจํานวน 121) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 13.3 (หรือ
จํานวน 46 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดสูง  มีทัศนคติเกีย่วกับประชาธิปไตยตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกบั
รอยละ 11.5  (หรือจํานวน 34 คน) เปนผูมีระดับรายไดสูง  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า
ตามลําดับ 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 8.211 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 43  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม  
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

64.5% 
(356) 

58.3% 
(49) 

33.2% 
(183) 

36.9% 
(31) 

2.4 4.8% 

 

ปญหาสังคม 
 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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( 13) ( 4) 
100% 
(552) 

100% 
(552) 

 
2χ  =     2.319   P   ≥    0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 64.5 (หรือจํานวน 356 คน) เปนคนมีระดับ

การศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)   ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง 
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) 
เพียงรอยละ 58.3 (หรือจํานวน 49 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง และรอยละ 36.9 (หรือ
จํานวน 31 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง  รอยละ 33.2 (หรือจํานวน 183 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกบั
ปญหาสังคมปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 4.8 (หรือจํานวน 4 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มี
ทัศนคติเกี่ยวกบัปญหาสังคมตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.4 (หรือจํานวน 13 คน) เปนผูมีระดับ
การศึกษาสูง  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 2.319 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหา
สังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
ตารางท่ี 44  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

60.4% 
(206) 

67.8% 
(196) 

37.0% 
(126) 

                29.4% 
(85) 

2.9% 2.8% 

 

ปญหาสังคม 
 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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(9) (8) 
100% 
(341) 

100% 
(289) 

 
2χ  =     4.101  P   ≥    0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 67.8 (หรือจํานวน 196 คน) เปนคนท่ีมีระดับรายได

ต่ํา (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท)  มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับ
คนท่ีมีระดับรายไดสูง  (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) รอยละ 60.4 (หรือจํานวน 206 คน) มี
ทัศนคติเกี่ยวกบัปญหาสังคมสูง และรอยละ  37.0 (หรือจํานวน 126 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดสูง  
มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา รอยละ 29.4 
(หรือจํานวน 85 คน)   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง   ในขณะท่ีรอยละ 2.9  (หรือจํานวน 
9 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดสูง  มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.8 
(หรือจํานวน 8 คน) เปนคนมีรายไดต่ํา  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกบัปญหาสังคมตํ่า 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 4.101 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม  
ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ระดับคานิยม 
 

ตารางท่ี 45  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับคานิยมความเปนคนทันสมัย  
 

 
ระดับการศึกษา 

สูง ตํ่า 
56.1% 
(317) 

59.8% 
(52) 

38.6% 35.6% 
 

ความเปนคนทันสมัย 
 

       สูง 

       

ตํ่า 

รวม 

DPU
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(218) (31) 
5.3% 
(30) 

4.6% 
(4) 

100% 
(565) 

100% 
(87) 

 
2χ  =     0.424   P   ≥   0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 59.8 (หรือจํานวน 52 คน) เปนคนระดับการศึกษา
ต่ํา (ตั้งแตไมเรียนหนงัสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) ท่ีมีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) รอยละ 
56.1 (หรือจํานวน 317 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง และรอยละ 38.6 (หรือจํานวน 218 
คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง  มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคน
ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  รอยละ 35.6 (หรือจาํนวน 31 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  
ในขณะท่ีรอยละ 5.3 (หรือจํานวน 30 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง  มีคานิยมความเปนคน
ทันสมัยตํ่า  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 4.6 (หรือจํานวน 4 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาตํ่า  ท่ีมี
คานิยมความเปนคนทันสมัยตํ่า 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.424 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคานิยมความเปนคน
ทันสมัย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 46  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับคานิยมความเปนคนทันสมัย  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

52.0% 
(181) 

62.1% 
(185) 

42.2% 
(147) 

33.9% 
(101) 

 

ความเปนคนทันสมัย 
 

       สูง 

       

ตํ่า 

รวม 

DPU



                                                                                                                     
136 
                                                                                                                           

5.8% 
(20) 

4.0% 
(12) 

100% 
(248) 

100% 
(298) 

 
2χ  =     6.746   P  ≤   0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 62.1 (หรือจํานวน 185 คน) เปนคนระดับรายไดต่ํา 

(ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท)  ท่ีมีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนที่มี
ระดับรายไดสูง  (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) รอยละ 52.0 (หรือจํานวน 181 คน) มีคานิยม
ความเปนคนทันสมัยสูง และรอยละ  42.2  (หรือจํานวน 147 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดสูง  มี
คานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา รอยละ 33.9 (หรือ
จํานวน 101 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  ในขณะที่รอยละ 5.8 (หรือจํานวน 20 
คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดสูง  มีคานิยมความเปนคนทันสมัยตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 4.0 
(หรือจํานวน 12 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาตํ่า  ท่ีมีคานยิมความเปนคนทันสมัยตํ่า 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 6.746 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดมีความสัมพันธกับคานิยมความเปนคนทันสมัย  
ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 47  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ  
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

51.0% 
(288) 

35.6% 
(31) 

31.5% 
(178) 

42.5% 
(37) 

 

      ความตองการ 
ประสบความสําเร็จ 

       สูง 

       

ตํ่า 

รวม 

DPU
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17.5% 
(99) 

21.8% 
(19) 

100% 
(565) 

100% 
(87) 

 
2χ  =     7.182   P  ≤   0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 51.0 (หรือจํานวน 288 คน) เปนคนระดับการศึกษา

สูง  (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี)  ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง 
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.)) รอยละ 35.6 (หรือจาํนวน 31 คน) มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง และรอยละ 
42.5 (หรือจํานวน 37 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาต่าํ  มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ
ปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดบัการศึกษาสูง รอยละ 31.5 (หรือจาํนวน 178 คน) มีคานิยม
ความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 21.8 (หรือจํานวน 19 คน) ของคนท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่า  มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 17.5 
(หรือจํานวน 99 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 7.182 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99   ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคานิยมความตองการ
ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
ตารางท่ี 48  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

45.7%  
(159) 

53.4% 
(159) 

34.8% 
(121) 

29.9% 
(89) 

 

      ความตองการ 
ประสบความสําเร็จ 

       สูง 

     กลาง 

ตํ่า 

รวม 

DPU
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19.5% 
(68) 

16.8% 
(50) 

100% 
(348) 

100% 
(298) 

 
2χ  =     3.775  P   ≥    0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 53.4 (หรือจํานวน 159 คน) เปนคนระดับรายไดต่ํา 
(ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท)  ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคนท่ีมีระดับรายไดสูง  (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) รอยละ 45.7 (หรือจํานวน 
159 คน) มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง และรอยละ  34.8  (หรือจํานวน 121 คน) 
ของคนท่ีมีระดับรายไดสูง  มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบ
กับคนท่ีมีระดบัรายไดต่ํา รอยละ 29.9 (หรือจํานวน 89 คน) มีคานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 19.5 (หรือจํานวน 68 คน) ของคนท่ีมีระดบัรายไดสูง  มี
คานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 16.8 (หรือจาํนวน 50 คน) 
เปนผูมีระดับรายไดต่ํา  ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 3.775 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดไมมีความสัมพันธกับคานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จ  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 

ตารางท่ี 49  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
 

ระดับการศึกษา 
สูง ตํ่า 

82.8% 
(468) 

74.7% 
(65) 

13.3% 
(75) 

18.4% 
(16) 

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

    กลาง 

สูง 

DPU
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3.9% 
(22) 

6.9% 
(6) 

100% 
(565) 

100% 
(87) 

 
2χ  =     3.605  P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 82.8 (หรือจํานวน 468 คน) เปนคนระดับการศึกษา

สูง  (ตั้งแต ปวส./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) ท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) 
รอยละ 74.7 (หรือจํานวน 65 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง และรอยละ 18.4 (หรือจํานวน 16 
คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนที่
มีระดับการศึกษาสูง รอยละ 13.3 (หรือจาํนวน 75 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  
ในขณะท่ีรอยละ 6.9 (หรือจํานวน 6 คน) ของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  มีคานิยมแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิต่ํา   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 3.9 (หรือจํานวน 22 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง  ท่ีมี
คานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 3.605 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคานิยมแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 50  ความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
 

ระดับรายได 
สูง ตํ่า 

82.2% 
(286) 

81.5% 
(243) 

12.9% 
(45) 

14.8% 
(44) 

4.9% 3.7% 

ตํ่า 

รวม 

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

สูง 

        

ตํ่า 

DPU
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(17) (11) 
100% 
(348) 

100% 
(298) 

 
2χ  =     0.928   P ≥   0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห   พบวา รอยละ 82.2 (หรือจํานวน 286 คน) เปนคนระดับรายไดสูง 
(ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป)   ท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนที่มี
ระดับรายไดต่าํ  (ตั้งแตต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท) รอยละ 81.5 (หรือจํานวน 243 คน) มีคานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง และรอยละ  14.8  (หรือจํานวน 44 คน) ของคนท่ีมีระดับรายไดต่ํา  มีคานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีระดับรายไดสูง รอยละ 12.9 (หรือจํานวน 
45 คน) มีคานยิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 4.9 (หรือจํานวน 17 คน) ของคนท่ี
มีระดบัรายไดสูง  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา   เม่ือเปรียบเทียบกบัรอยละ 3.7 (หรือจาํนวน 11 
คน) เปนคนมีระดับรายไดต่าํ  ท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.928 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาระดับรายไดไมมีความสัมพันธกับคานิยมแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 

สมมติฐานท่ี 3 :  ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพนัธกับระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยม 

 
ระดับความรู 
  

ตารางท่ี 51  ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

รวม 

DPU
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48.8% 
(122) 

37.3% 
(149) 

51.2% 
(128) 

               62.8%  
(251) 

100% 
(250) 

100% 
(400) 

 
2χ  =     8.442  P  ≤   0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 48.8 (หรือจํานวน 122 คน) เปนคนมีคอมพิวเตอรท่ี
บาน ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน เพียงรอยละ 37.3 (หรือจํานวน 149 คน) รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนัก
รับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ในทางตรงขามรอยละ 62.8 (หรือจํานวน 251 คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอร
ท่ีบาน ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 51.2 
(หรือจํานวน 128 คน) เปนคนมีคอมพิวเตอรท่ีบาน ท่ีไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ือง
สาธารณกิจ 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 8.442 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานมีความสัมพันธกับการ
ตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
ตารางท่ี 52  ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัการตระหนกัรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

46.5% 
(132) 

37.9% 
(138) 

53.5% 
(152) 

62.1% 
(226) 

 

การตระหนักรับรูเร่ือง   
        สาธารณกิจ 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

 

การตระหนักรับรูเร่ือง         
     สาธารณกิจ 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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            100%     
(284) 

100% 
 (364) 

 
2χ  =     4.817  P  ≤   0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 46.5 (หรือจํานวน 132 คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต 
ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลน
อินเตอรเน็ต เพียงรอยละ 37.9 (หรือจํานวน 138 คน) รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ือง
สาธารณกิจ  ในทางตรงขามรอยละ 62.1 (หรือจํานวน 226 คน) ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต ไม
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 53.5 (หรือจํานวน 
152 คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต ท่ีไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 4.817 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับการตระหนัก
รับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 53  ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับการตระหนักรับรู                  
                    เร่ืองสาธารณกิจ  
 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

48.1% 
(173) 

33.7% 
(97) 

51.9% 66.3% 

 

การตระหนักรับรูเร่ือง     
       สาธารณกิจ 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(187) (191) 
100% 
(360) 

100% 
(288) 

 
2χ  =     13.603  P  ≤   0.01 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 48.1 (หรือจํานวน 173 คน) เปนคนเปดรับส่ือ

อินเตอรเน็ตสูง ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ี
เปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า เพียงรอยละ 33.7 (หรือจํานวน 97 คน) รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ในทางตรงขามรอยละ 66.3 (หรือจํานวน 191 คน) ของคนท่ีเปดรับ
อินเตอรเน็ตตํ่า ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 
51.9 (หรือจํานวน 187 คน) เปนคนเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง ท่ีไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนัก
รับรูเร่ืองสาธารณกิจ 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 13.603 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 6.63 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับการ
ตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 

ตารางท่ี 54  ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับความรูทางการเมืองเกี่ยวกับ 
      ประชาธิปไตย  

 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

56.4% 
(141) 

49.5% 
(199) 

43.6% 50.5% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(109) (203) 
100% 
(250) 

100% 
(402) 

 
2χ  =     2.939  P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 56.4 (หรือจํานวน 141 คน) เปนคนมีคอมพิวเตอรท่ี

บาน ท่ีรับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอร
ท่ีบาน เพียงรอยละ 49.5 (หรือจํานวน 199 คน) รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
ในทางตรงขามรอยละ 50.5 (หรือจํานวน 203 คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน ไมทราบขอมูล
ทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 43.6 (หรือจํานวน 109 คน) เปนคน
มีคอมพิวเตอรท่ีบาน  ท่ีไมทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 2.939 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับความรูทางการ
เมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 55   ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัระดับความรูทางการเมืองเกี่ยวกับ 
       ประชาธิปไตย  

 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

53.2% 
(151) 

51.6% 
(189) 

46.8% 48.4% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(133) (177) 
100% 
(284) 

100% 
(366) 

 
2χ  =     0.150  P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา  รอยละ 53.2 (หรือจํานวน 151 คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต ท่ี

รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต 
เพียงรอยละ 51.6 (หรือจํานวน 189 คน) รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ในทาง
ตรงขามรอยละ 48.4 (หรือจํานวน 177 คน) ของคนที่ไมเลนอินเตอรเน็ต ไมทราบขอมูลทาง
การเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 46.8 (หรือจํานวน 133 คน) เปนคนเลน
อินเตอรเน็ต ท่ีไมทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.150 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับความรูทางการเมือง
เกี่ยวกับประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 56  ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับระดับความรูทางการ 
      เมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  

 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

55.0% 
(198) 

49.0% 
(142) 

45.0% 51.0% 

 

การเมืองเกีย่วกับ
ประชาธิปไตย 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(162) (148) 
100% 
(360) 

100% 
(290) 

 
2χ  =     2.345   P   ≥    0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ  55.0 (หรือจํานวน 198 คน) เปนคนเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตสูง ท่ีรับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ี
เปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า เพียงรอยละ 49.0 (หรือจํานวน 142 คน) รับทราบขอมูลทางการเมือง
เกี่ยวกับประชาธิปไตย  ในทางตรงขามรอยละ 51.0  (หรือจํานวน 148 คน) ของคนท่ีเปดรับ
อินเตอรเน็ตตํ่า ไมทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 45.0 
(หรือจํานวน 162 คน) เปนคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง ท่ีไมทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 2.345 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตไมมี
ความสัมพันธกับความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 57  ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับความรูท่ัวไปเกีย่วกับสังคม 
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

45.9% 
(107) 

51.0% 
(195) 

54.1% 49.0% 

 

ความรูท่ัวไป 
เกี่ยวกับสังคม 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(126) (187) 
100% 
(233) 

100% 
(382) 

 
2χ  =     1.521  P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 51.0  (หรือจํานวน 195 คน) เปนคนไมมี

คอมพิวเตอรท่ีบาน ท่ีรับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ี
บาน เพียงรอยละ 45.9 (หรือจํานวน 107 คน) รับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  ในทางตรงขาม
รอยละ 54.1 (หรือจํานวน 126 คน) ของคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน ไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคม เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 49.0 (หรือจํานวน 187 คน) เปนคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน และ
ไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 1.521 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 58  ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

49.1% 
(134) 

49.1% 
(167) 

50.9% 50.9% 

 

ความรูท่ัวไป 
เกี่ยวกับสังคม 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม 

DPU
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(139) (173) 
100% 
(273) 

100% 
(340) 

 
2χ  =     0.000  P   ≥    0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 49.1  (หรือจํานวน 167 คน) เปนคนไมเลน

อินเตอรเน็ต ท่ีรับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเลนอินเตอรเน็ต รอยละ 
49.1 (หรือจํานวน 134 คน) รับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  ในทางตรงขามรอยละ 50.9 (หรือ
จํานวน 173 คน) ของคนไมเลนอินเตอรเน็ต ท่ีไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม เม่ือเปรียบเทียบ
กับรอยละ 50.9 (หรือจํานวน 139 คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต ท่ีไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคม 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.000 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84 ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 59   ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับความรูท่ัวไปเกีย่วกับ 
       สังคม  

 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

48.2% 50.2% 
 

ความรูท่ัวไป 
เกี่ยวกับสังคม 

ทราบ

ไมทราบ 

รวม

DPU
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(164) (137) 
51.8% 
(176) 

49.8% 
(136) 

100% 
(340) 

100% 
(273) 

 
2χ  =     0.230   P   ≥    0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 50.2  (หรือจํานวน 137 คน) เปนคนเปดรับ
อินเตอรเน็ตตํ่า  ท่ีรับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับอินเตอรเน็ต
สูง รอยละ 48.2 (หรือจํานวน 164 คน) รับทราบขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสังคม  ในทางตรงขามรอยละ 
51.8 (หรือจํานวน 176 คน) ของคนเปดรับอินเตอรเน็ตสูง ท่ีไมทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอยละ 49.8 (หรือจํานวน 136 คน) เปนคนเปดรับอินเตอรเน็ตตํ่า ท่ีไมทราบขอมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม 

 
 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.230 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 

เทากับ 3.84    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 1 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตไมมี
ความสัมพันธกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

ระดับทัศนคต ิ
 

ตารางท่ี 60  ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับทัศนคติเกี่ยวกับการพฒันาทาง 
      การเมือง     

 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

DPU
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74.0% 
(182) 

58.5% 
(233) 

               17.5% 
(43) 

26.6% 
(106) 

8.5% 
(21) 

14.8% 
(59) 

100% 
(246) 

100% 
(398) 

 
2χ  =     15.969  P  ≤   0.01 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 74.0 (หรือจํานวน 182  คน) เปนคนมีคอมพิวเตอรท่ี
บาน  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ี
บาน เพียงรอยละ 58.5  (หรือจํานวน 233 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง และรอย
ละ 26.6 (หรือจํานวน 106 คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
การเมืองปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอยละ 17.5 (หรือจํานวน 
43 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 14.8 (หรือจํานวน 59 
คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า   เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอยละ 8.5 (หรือจํานวน 21 คน) เปนคนมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางการเมืองตํ่า 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 15.969 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 9.21  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางการเมือง  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 61  ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง   
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

67.5% 
(191) 

62.1% 
(223) 

 

การพัฒนาทาง 
การเมือง 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

รวม 

 

การพัฒนาทาง 
การเมือง 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

DPU
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21.2% 
(60) 

24.8%  
 (89) 

11.3% 
(32) 

13.1% 
(47) 

100% 
(283) 

100% 
(359) 

 
2χ  =     1.997    P   ≥     0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 67.5 (หรือจํานวน 191 คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต  ท่ี
มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต เพียงรอย
ละ 62.1  (หรือจํานวน 223 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง และรอยละ 24.8 (หรือ
จํานวน 89 คน) ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 21.2 (หรือจํานวน 60 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางการเมืองปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 13.1 (หรือจํานวน 47 คน) ของคนท่ีไมเลน
อินเตอรเน็ต  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 11.3 (หรือ 
จํานวน 32 คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 1.997 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการเมือง  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 62  ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับทัศนคติกี่ยวกับการ 
       พัฒนาทางการเมือง 

 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

68.5% 59.4% 

 

การพัฒนาทาง 
การเมือง 

สูง 

กลาง 

่

DPU
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(244) (170) 
21.1% 
(75) 

25.9% 
(74) 

10.4% 
(37) 

14.7% 
(42) 

100% 
(356) 

100% 
(286) 

 
2χ  =     5.989  P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 68.5 (หรือจํานวน 244  คน) เปนคนเปดรับ

อินเตอรเน็ตสูง  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับ
อินเตอรเน็ตตํ่า เพียงรอยละ 59.4  (หรือจํานวน 170 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง
สูง และรอยละ 25.9 (หรือจํานวน 74 คน) ของคนท่ีเปดรับอินเตอรเน็ตตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการเมืองปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับอินเตอรเน็ตสูง  เพียงรอยละ 21.1 
(หรือจํานวน 75 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 14.7 
(หรือจํานวน 42 คน) ของคนท่ีเปดรับอินเตอรเน็ตตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า   
เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 10.4  (หรือจํานวน 37 คน) เปนคนเปดรับอินเตอรเน็ตสูง  ท่ีมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 5.989 ซ่ึงนอยกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 63 ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย   
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

48.2% 
(120) 

                47.5% 
(190)  

ทัศนคติเกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

DPU
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41.4% 
(103) 

39.0% 
(156) 

10.4% 
(26) 

               13.5%    
(54) 

100% 
(249) 

100% 
(400) 

 
2χ  =     1.395  P   ≥     0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 48.2 (หรือจํานวน 120  คน) ท่ีเปนคนมีคอมพิวเตอร
ท่ีบาน  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน เพียง
รอยละ 47.5 (หรือจํานวน 190 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง และรอยละ 41.4 (หรือ
จํานวน 103 คน) ของคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง  เม่ือ
เปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอยละ 39.0 (หรือจํานวน 156 คน) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง  ในขณะที่รอยละ 13.5 (หรือจํานวน 54 คน) ของคนท่ีไมมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 10.4  (หรือ
จํานวน 26 คน) มีคอมพิวเตอรท่ีบาน  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 1.395 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 64  ความสัมพันธระหวางการเลนส่ืออินเตอรเน็ตกับทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

46.1% 
(131) 

49.0% 
(178) ทัศนคติเกี่ยวกบั 

ประชาธิปไตย 
 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

DPU
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41.5% 
(118) 

38.6% 
(140) 

12.3% 
(35) 

12.4% 
(45) 

100% 
(284) 

100% 
(363) 

 
2χ  =     0.638   P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 49.0 (หรือจํานวน 178  คน) เปนคนท่ีไมเลน

อินเตอรเน็ต  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเลนอินเตอรเน็ต เพียง
รอยละ 46.1 (หรือจํานวน 131 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง และรอยละ 41.5 (หรือ
จํานวน 118 คน) ของคนที่เลนอินเตอรเน็ต  มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง  เม่ือ
เปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 38.6 (หรือจํานวน 140 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 12.4 (หรือจํานวน 45 คน) ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  
มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 12.3 (หรือจํานวน 35 คน) ท่ีเลน
อินเตอรเน็ต   มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.638 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 65  ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับทัศนคติเกี่ยวกับ 
      ประชาธิปไตย  

 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

47.6% 47.9% 

 

ทัศนคติเกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย

สูง 

กลาง 

่

DPU
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(174) (138) 
40.9% 
(147) 

                38.5% 
(111) 

11.4% 
(41) 

13.5% 
(39) 

100% 
(359) 

100% 
(288) 

 
2χ  =     0.816  P   ≥    0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 47.9 (หรือจํานวน 138  คน) เปนคนเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตตํ่า  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตสูง  เพียงรอยละ 47.6 (หรือจํานวน 174 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูง และ
รอยละ 40.9 (หรือจํานวน 147คน) ของคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง   มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  เพียงรอยละ 38.5 (หรือจํานวน 111 
คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 13.5 (หรือจํานวน 39 คน) ของคนท่ี
เปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 11.4 
(หรือจํานวน 41 คน) ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง   มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่าตามลําดับ 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.816 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05   ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
ตารางท่ี 66 ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม  
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

62.6% 
(152) 

               64.4%  
(253) 

ปญหาสังคม 
 

 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

DPU
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35.0% 
(85) 

32.8% 
(129) 

2.5% 
(6) 

                  2.8% 
(11) 

100% 
(243) 

100% 
(393) 

 
2χ  =     0.347   P   ≥     0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 64.4 (หรือจํานวน 253  คน) เปนคนไมมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคน    ท่ีมีคอมพิวเตอรท่ี
บาน  เพียงรอยละ 62.6 (หรือจํานวน 152 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง  และรอยละ 35.0 
(หรือจํานวน 85 คน) ของคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง      
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอยละ 32.8 (หรือจํานวน 129 คน) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 2.8 (หรือจํานวน 11 คน) ของคนท่ีไมมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.5 (หรือจํานวน 
6 คน) ท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.347 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ
ปญหาสังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 67  ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

64.3% 
(180) 

63.6% 
(225)  

ปญหาสังคม 
 

สูง 

กลาง 

ตํ่า 

DPU
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32.9% 
(92) 

33.9% 
(120) 

2.9% 
(8) 

2.5% 
(9) 

100% 
(280) 

100% 
(354) 

 
2χ  =     0.121   P   ≥      0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 64.3 (หรือจํานวน 180  คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต  
ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 63.6 
(หรือจํานวน 225 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง และรอยละ 33.9 (หรือจํานวน 120 คน) 
ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ี
เลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 32.9 (หรือจํานวน 92 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  
ในขณะท่ีรอยละ 2.9 (หรือจํานวน 8 คน) ของคนท่ีเลนอินเตอรเน็ต  มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม
ต่ํา   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.5 (หรือจํานวน 9 คน) ท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหา
สังคมตํ่าตามลําดับ 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.121 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ
ปญหาสังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 68  ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับทัศนคติเกี่ยวกับ 
      ปญหาสังคม  

 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

64.5% 63.1% 

 

ปญหาสังคม 
 

สูง 

กลาง 

่

DPU
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(227) (178) 
33.0% 
(116) 

                34.0% 
(96) 

2.6% 
(9) 

2.8% 
(8) 

100% 
(352) 

100% 
(282) 

 
2χ  =     0.147   P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 64.5 (หรือจํานวน 227  คน) เปนคนเปดรับส่ือ

อินเตอรเน็ตสูง  ท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต
ต่ํา  เพียงรอยละ 63.1 (หรือจํานวน 178 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมสูง และรอยละ 34.0 
(หรือจํานวน 96 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  เพียงรอยละ 33.0 (หรือจํานวน 116 คน) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาสังคมปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 2.8 (หรือจํานวน 8 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตตํ่า  มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า   เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 2.6  (หรือจํานวน 9 คน) 
ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง   มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.147 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 

ระดับคานิยม 
 

ตารางท่ี 69  ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับคานยิมความเปนคนทันสมัย  
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

DPU
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56.4% 
(141) 

56.7% 
(228) 

37.6% 
(94) 

38.6% 
(155) 

6.0% 
(15) 

4.7% 
(19) 

100% 
(250) 

100% 
(402) 

 
2χ  =     0.519  P   ≥     0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 56.7 (หรือจํานวน 228  คน) เปนคนไมมีคอมพิวเตอร

ท่ีบาน  ท่ีมีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอย
ละ 56.4 (หรือจํานวน 141 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง และรอยละ 38.6  (หรือจํานวน 
155 คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  เม่ือ
เปรียบเทียบกับคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอยละ 37.6 (หรือจํานวน 94 คน) มีคานิยมความ
เปนคนทันสมัยปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 6.0 (หรือจํานวน 15 คน) ของคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  
มีคานิยมความเปนคนทันสมัยต่ํา   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 4.7  (หรือจํานวน 19 คน) ท่ีไมมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน   มีคานิยมความเปนคนทันสมัยตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 0.519 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับคานิยมความ
เปนคนทันสมัย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 70  ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัคานิยมความเปนคนทันสมัย  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

62.3% 
(177) 

51.9% 
(190) 

 

ความเปนคนทันสมัย 
 

          

ตํ่า 

กลาง 

รวม 

 

     ความเปนคน 
        ทันสมัย 

          

ตํ่า 

กลาง 

DPU
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34.9% 
(99) 

41.0% 
(150) 

2.8% 
(8) 

7.1% 
(26) 

366 
(100%) 

284 
(100%) 

 
2χ  =     10.254    P  ≤   0.01 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 62.3 (หรือจํานวน 177  คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต  

ท่ีมีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 51.9 
(หรือจํานวน 190 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง และรอยละ 41.0  (หรือจํานวน 150 คน) 
ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเลน
อินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 34.9 (หรือจํานวน 99 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  
ในขณะท่ีรอยละ 7.1 (หรือจํานวน 26 คน) ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยมความเปนคน
ทันสมัยตํ่า   เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 2.8  (หรือจํานวน 8 คน) ท่ีเลนอินเตอรเน็ต   มีคานิยมความ
เปนคนทันสมัยตํ่า 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 10.254 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 9.21  ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับคานิยมความเปนคน
ทันสมัย  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 

ตารางท่ี 71  ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับคานยิมความเปนคน 
                    ทันสมัย 
 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

59.4% 52.8% 

 

ความเปนคนทันสมัย 
 

         

      

ตํ่า

DPU
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(214) (153) 
36.2% 
(130) 

41.0% 
(119) 

4.4% 
(16) 

6.2% 
(18) 

100% 
(360) 

100% 
(290) 

 
2χ  =     3.242  P   ≥      0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 59.4 (หรือจํานวน 214  คน) เปนคนเปดรับส่ือ

อินเตอรเน็ตสูง  ท่ีมีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต
ต่ํา  เพียงรอยละ 52.8 (หรือจํานวน 153 คน) มีคานิยมความเปนคนทันสมัยสูง และรอยละ 41.0  
(หรือจํานวน 119 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  มีคานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  เพียงรอยละ 36.2 (หรือจํานวน 130 คน) มี
คานิยมความเปนคนทันสมัยปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 6.2 (หรือจํานวน 18 คน) ของคนท่ีเปดรับ
ส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  มีคานิยมความเปนคนทันสมัยตํ่าเชนกัน   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 4.4  (หรือ
จํานวน 16 คน) ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง   มีคานิยมความเปนคนทันสมัยตํ่า 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 3.242 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตไมมี
ความสัมพันธกับคานิยมความเปนคนทันสมัย  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
ตารางท่ี 72  ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับคานยิมความตองการประสบ 

      ความสําเร็จ  
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

48.0% 49.5 % 

 

     ความตองการ 
ประสบความสําเร็จ 

          

ตํ่า

กลาง 

DPU
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(120) (199) 
36.4% 
(91) 

30.6% 
(123) 

15.6% 
(39) 

19.9% 
(80) 

100% 
(250) 

100% 
(402) 

 
2χ  =     3.214   P   ≥      0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 49.5 (หรือจํานวน 199  คน) เปนคนไมมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอยละ 48.0 (หรือจํานวน 120 คน) มีคานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จสูง และรอยละ 36.4  (หรือจํานวน 91 คน) ของคนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีคานิยม
ความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียง
รอยละ 30.6 (หรือจํานวน 123 คน) มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  ในขณะท่ี
รอยละ 19.9 (หรือจํานวน 80 คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีคานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จตํ่า   เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 15.6  (หรือจํานวน 39 คน) ท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   มี
คานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 3.214 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับคานิยม
ความตองการประสบความสําเร็จ  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ตารางท่ี 73   ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

54.6% 
(155) 

44.5% 
(163) 

 

     ความตองการ 
ประสบความสําเร็จ 

          

ตํ่า 

กลาง 

DPU
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32.4% 
(92) 

33.3% 
(122) 

13.0% 
(37) 

22.1% 
(81) 

100% 
(284) 

100% 
(366) 

 
2χ  =     10.638   P  ≤   0.01 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 54.6 (หรือจํานวน 155  คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต  
ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  เพียง
รอยละ 44.5 (หรือจํานวน 163 คน) มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง และรอยละ 33.3  
(หรือจํานวน 122 คน) ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จปาน
กลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 32.4 (หรือจํานวน 92 คน) มีคานิยม
ความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 22.1 (หรือจํานวน 81 คน) ของคนท่ี
ไมเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จตํ่า  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 13.0  
(หรือจํานวน 37 คน) ท่ีเลนอินเตอรเน็ต   มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 10.638 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 9.21    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับคานิยมความ
ตองการประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 
ตารางท่ี 74   ความสัมพันธระหวางดรรชนรีวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับคานยิมความตองการ 

       ประสบความสําเร็จ  
 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

51.7% 
(186) 

45.5% 
(132) 

 

      ความตองการ 
ประสบความสําเร็จ 

         

กลาง 

ตํ่า 

DPU
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33.9% 
(122) 

31.7% 
(92) 

14.4% 
(52) 

22.8% 
(66) 

100% 
(360) 

100% 
(290) 

 
2χ  =     7.586   P  ≤   0.05 

 

 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 51.7 (หรือจํานวน 186  คน) เปนคนเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตสูง  ท่ีมีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตตํ่า  เพียงรอยละ 45.5 (หรือจํานวน 132 คน) มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ
สูง และรอยละ 33.9  (หรือจํานวน 122 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  มีคานิยมความ
ตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  เพียงรอย
ละ 31.7 (หรือจํานวน 92 คน) มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จปานกลาง  ในขณะท่ีรอย
ละ 22.8 (หรือจํานวน 66 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  มีคานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จตํ่า  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 14.4  (หรือจํานวน 52 คน) ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง   
มีคานิยมความตองการประสบความสําเร็จต่ํา 

 
 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 7.586 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธ
กับคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

ตารางท่ี 75   ความสัมพันธระหวางการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกับคานยิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
 

การมีคอมพิวเตอรที่บาน 
มี ไมมี 

84.4% 
(211) 

80.1% 
(322) 

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

       
กลางกลาง

ตํ่า 

            
สง

DPU
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12.8% 
(32) 

14.7% 
(59) 

2.8% 
(7) 

5.2% 
(21) 

100% 
(402) 

100% 
(250) 

 
2χ  =     2.846   P   ≥   0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 84.4 (หรือจํานวน 211  คน) เปนคนมีคอมพิวเตอรท่ี

บาน  ท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอย
ละ 80.1 (หรือจํานวน 322 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง และรอยละ 14.7  (หรือจํานวน 59 
คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับ
คนท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  เพียงรอยละ 12.8 (หรือจํานวน 32 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปาน
กลาง  ในขณะท่ีรอยละ 5.2 (หรือจํานวน 21 คน) ของคนท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  มีคานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.8  (หรือจํานวน 7 คน) ท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   
มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 2.846 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบานไมมีความสัมพันธกับคานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 

ตารางท่ี 76  ความสัมพันธระหวางการเลนอินเตอรเน็ตกบัคานิยมแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
 

การเลนอินเตอรเน็ต 
เลน ไมเลน 

83.8% 
(238) 

80.1% 
(293) 

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

 กลาง 

ตํ่า 

           
สง
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14.1% 
(40) 

13.9% 
(51) 

2.1% 
(6) 

6.0% 
(22) 

100% 
(284) 

100% 
(366) 

 
2χ  =     5.919  P   ≥      0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 83.8 (หรือจํานวน 238  คน) เปนคนเลนอินเตอรเน็ต  

ท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 80.1 
(หรือจํานวน 293 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง และรอยละ 14.1  (หรือจํานวน 40 คน) ของ
คนท่ีเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมเลน
อินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 13.9  (หรือจํานวน 51 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  
ในขณะท่ีรอยละ 6.0 (หรือจํานวน 22 คน) ของคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยมแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิต่ํา  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.1  (หรือจํานวน 6 คน) ท่ีเลนอินเตอรเน็ต  มีคานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 5.919 ซ่ึงตํ่ากวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับคานิยม
แรงจูงใจใสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 

ตารางท่ี 77 ความสัมพันธระหวางดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับคานิยมแรงจูงใจใฝ 
     สัมฤทธ์ิ   

 
 

ดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต 
สูง ตํ่า 

               83.1% 80.0% 

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

กลาง 

่ํ

           
สง
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(299) (232) 
14.4% 
(52) 

13.4% 
(39) 

2.5% 
(9) 

6.6% 
(19) 

100% 
(360) 

100% 
(290) 

 
2χ  =     6.418   P  ≤   0.05 

 
 จากผลการวิเคราะห  พบวา รอยละ 83.1 (หรือจํานวน 299  คน) เปนคนเปดรับส่ือ

อินเตอรเน็ตสูง  ท่ีมีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  
เพียงรอยละ 80.0  (หรือจํานวน 232 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง และรอยละ 14.4  (หรือ
จํานวน 52 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  เม่ือ
เปรียบเทียบกับคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่า  เพียงรอยละ 13.4  (หรือจํานวน 39 คน) มีคานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลาง  ในขณะท่ีรอยละ 6.6 (หรือจํานวน 19 คน) ของคนท่ีเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตตํ่า  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา  เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 2.5  (หรือจํานวน 9 คน) 
ท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 

 จากการคํานวณคา chi – square ( 2χ ) เทากับ 6.418 ซ่ึงสูงกวาคา chi – square ( 2χ ) 
เทากับ 5.99    ท่ีกําหนดไวในตาราง  ท่ีองศาอิสระ (degree of freedoms) เทากับ 2 ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธ
กับคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

สวนท่ี 3  การทดสอบสมมตฐิานชองวางทางดิจิตอล (H4-H5) 
 

ภาพท่ี 6 กรอบแนวคิดแสดงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม H 4-5 
 
 
                           

H4 :   กลุมตัวแปรสถานภาพทางสังคม     กลุมตัวแปร 


ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานท่ี 4  : สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ(ระดับการศึกษาและรายได) มีความสัมพันธกับ 
 ระดับความรู  ทัศนคติ  และคานิยมของประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท  
 
 จากผลการวิเคราะหตารางท่ี 78-80 พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรู
เกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ และความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูงเปน
พิเศษเฉพาะกลุมประชาชนในสังคมเมือง  กลาวคือคาสหสัมพันธ ( r ) = .236 และ .133 ซ่ึงมี
นัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนในสังคมชนบท  
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พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธเชิงลบกับความรูท้ังสองตัวแปร กลาวคือ คาสหสัมพันธ (r) = 
.085  และ .019 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังน้ันจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สําหรับตัวแปรระดับรายได  พบวา ระดับรายไดมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับกับ
การตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ และความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูงเปนพิเศษ
เฉพาะกลุมประชาชนในสังคมเมืองเชนเดียวกับระดับการศึกษา กลาวคือคาสหสัมพันธ( r ) = .221 
และ .137 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 และ 05 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนใน
สังคมชนบท  พบวา  ระดับรายไดมีความสัมพันธเชิงลบกับความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเรื่อง
สาธารณกิจเพียงตัวแปรเดียว  กลาวคือคาสหสัมพันธ (r) = .120 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ   และความรู
ทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย ท่ีคาสหสัมพันธ  (r)  =  .031 ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
 จากผลการวิเคราะหตารางท่ี 81-83 พบวา  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติ

เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองกับประชาชนในสังคมเมืองสูงเปนพิเศษ  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ประชาชนในสังคมชนบท กลาวคือ  คาสหสัมพันธ  ( r ) = .214 และ .199  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในระดับ .01 ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว และในทางตรงกันขาม พบวาระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมตอประชาชนในสังคมชนบทสูงกวาประชาชนใน
สังคมเมือง ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงลบกับตัวแปรดังกลาว กลาวคือ สังคมชนบทมีคาสหสัมพันธ  ( r ) 
= .120 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05  และในสังคมเมืองมีคาสหสัมพันธท่ี   ( r ) =  .085 ซ่ึง
ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ดังน้ันจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สําหรับตัวแปรระดับรายได  พบวา ระดับรายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับดาน
การพัฒนาทางการเมืองมีความสัมพันธกับประชาชนในสังคมชนบทสูงกวาประชาชนในสังคมเมือง 
กลาวคือคาสหสัมพันธ  ( r ) = .192 และ .184 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01   ดังนั้นจึงไม
สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว และในทางตรงขาม พบวา ระดับรายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติ
การเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย และทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคมทั่วไปสูงเปนพิเศษกับกลุม
ประชาชนในสังคมเมือง  กลาวคือคาสหสัมพันธ     ( r ) = .128 และ .115  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนในสังคมชนบท มีคาสหสัมพันธ (r) = .118 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม ท่ีคาสหสัมพันธ  (r)  = .079 ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเชนกัน  ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 จากผลการวิเคราะหตารางท่ี  84-86 พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับคานิยมความเปนคนทันสมัย  คานิยมความตองการประสบความสําเร็จ คานิยม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตอประชาชนในสังคมเมืองและชนบท   ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว 

 สําหรับตัวแปรระดับรายได  พบวา ระดับรายไดมีความสัมพันธเชิงลบกับคานิยมความ
เปนคนทันสมัยกับประชาชนในสังคมชนบทและเมือง  กลาวคือในสังคมชนบทมีคาสหสัมพันธ (r) 
= .120 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 และสังคมเมือง มีคาสหสัมพันธ (r) =  .068 ซ่ึงไมมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว และในขณะท่ี
ระดับรายไดมีความสัมพันธเชิงลบกับคานิยมความตองการประสบความสําเร็จกับประชาชนใน
สังคมเมือง กลาวคือคาสหสัมพันธ (r) = .161 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 เม่ือเปรียบเทียบ
กับประชาชนในสังคมชนบท มีคาสหสัมพันธ .026  ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 77-78 
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ตารางท่ี 79-80 
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ตารางท่ี 81-82 
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ตารางท่ี 83-84 
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ตารางท่ี 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานท่ี 5 :  ส่ืออินเตอรเน็ต6  มีความสัมพันธ ระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยมของประชาชน 

                                                           

 6  สื่ออินเตอรเน็ต สําหรับสมมติฐานการวิจัยช้ินน้ี หมายถึง ตัวแปรการมีคอมพิวเตอรที่บาน  การ
เลนอินเตอรเน็ต  และดรรชนีรวมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งเปนการรวมตัวแปรการมีคอมพิวเตอรที่บานและ
การเลนอินเตอรเน็ตเขาดวยกัน  เน่ืองจากการมีคอมพิวเตอรเปนปจจัยในการเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ต  และการเลน
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 ในสังคมเมืองสูงกวาสังคมชนบท 
 
 จากผลการวิเคราะหจากตารางท่ี 87 -89 พบวา การมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  และดรรชนี
รวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ
สูงเปนพิเศษเฉพาะกลุมประชาชนในสังคมเมือง  กลาวคือคาสหสัมพันธ (r ) = .144 และ .155  ซ่ึงมี
นัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01  เม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนในสังคมชนบท  ท่ีมีคาสหสัมพันธ   
(r ) = .021 และ .083 ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว และในทางตรงขามพบวาการเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับตัวแปรดังกลาวกับ
ประชาชนในสังคมชนบทสูงกวาในสังคมเมืองเล็กนอย  กลาวคือคาสหสัมพันธ (r ) = .114  และ 
.113 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05  ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 จากผลการวิเคราะหตารางท่ี  90-92  พบวา การมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  และดรรชนีรวม
การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองกับประชากร
ท้ัง 2 กลุมแตกตางกันหากพิจารณาแยกเขตพื้นท่ี พบวา การมีคอมพิวเตอรท่ีบานมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรดังกลาวกับประชาชนในสังคมชนบทสูงกวาสังคมเมือง กลาวคือคาสหสัมพันธ (r) = .172 
และ .171 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว และใน
ทางตรงขามดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับตัวแปรดังกลาวสูงเปนพิเศษ
เฉพาะกลุมประชาชนในสังคมเมือง เม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนในสังคมชนบท กลาวคือ สังคม
เมืองมีคาสหสัมพันธ (r) = .151 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 และสังคมชนบทมีคา
สหสัมพันธ  (r ) = . 009  ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสนับสนุน
สมมติฐานท่ีตั้งไว ขณะท่ีตัวแปรการเลนอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับทัศนคติ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง  ทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย  และทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม
กับประชาชนท้ังในสังคมเมืองและชนบท ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 จากผลการวิเคราะหตารางท่ี 93-95 พบวา  การเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับ
คานิยมความเปนคนทันสมัย  และคานิยมความตองการประสบความสําเร็จกับประชากรทั้ง 2 กลุม

                                                                                                                                                                      

อินเตอรเน็ตก็ถือเปนปจจัยในการเขาถึงสังคมสารสนเทศ  กลาวคือตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรสามารถสะทอนถึง
ชองวางทางดิจิตอล และโอกาส (Access)  ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  ความรู ความบันเทิงของกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
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แตกตางกัน  หากพิจารณาแยกเขตพื้นท่ี  พบวา การเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับคานิยมความ
เปนคนทันสมัยกับประชาชนในสังคมเมืองสูงเปนพิเศษกวาสังคมชนบท กลาวคือคาสหสัมพันธ (r ) = 
.187 และ .114   ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 และ .05 ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
แตในทางตรงขามการเลนอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับคานิยมความตองการความประสบ
ความสําเร็จสูงเปนพิเศษเฉพาะกลุมประชาชนในสังคมชนบท เม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนใน
สังคมเมือง กลาวคือ สังคมชนบทมีคาสหสัมพันธ (r ) = 0.179 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
และสังคมเมือง มีคาสหสัมพันธ     (r ) =  . 088  ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว   

 ขณะท่ีดรรชนีการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับคานิยมความตองการ
ประสบความสําเร็จ และคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับประชาชนในสังคมชนบทสูงกวาสังคมเมือง  
กลาวคือ สังคมชนบทมีคาสหสัมพันธ (r ) = .152 และ .125 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01  
และสังคมเมืองมีคาสหสัมพันธ (r ) = .018  และ .040 ซ่ึงไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว  แตในทางตรงขามการมีคอมพิวเตอรท่ีบานกลับไม
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ   คานิยมความเปนคนทันสมัย  คานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จ และคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กับประชาชนในสังคมเมืองและชนบท ดังนั้นจึงไม
สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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  ตารางท่ี 87-88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



                                                                                                                     
179 
                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 89-90 
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ตารางท่ี 91-92 
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ตารางท่ี 93-94 
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ตารางท่ี 95 
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บทที่ 6  
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอลระหวางประชาชนในสังคม
เมืองและชนบทของไทย” นั้น ศึกษาถึงปจจัยการเกิดชองวางทางดิจิตอล (Digital Divide) ซ่ึงทําให
เกิดชองวาง (Gap) ทางระดับความรู ทัศนคติ และคานิยมของคนท่ีอาศัยอยูภายในประเทศเดียวกัน
ขึ้น อันเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน  
 

 สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ไดตั้งวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปญหาชองวางทางดิจิตอล หรือเดิมเรียกวาชองวางทางระดับความรู   

ทัศนคติและคานิยมระหวางคนในสังคมเมืองและชนบท ซ่ึงสืบเนื่องจากกระจายตัวทางการศึกษา
และรายได 

2. เพื่อศึกษาส่ืออินเตอรเน็ต ถึงผลกระทบท่ีมีตอชองวางทางดิจิตอลระหวางคนใน 
สังคมเมืองและชนบท ในดานโครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ต  การนําเสนอขอมูล
ขาวสารทางส่ืออินเตอรเน็ต  และระดับความรู  ทัศนคติ  คานิยม   ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกปญหาชองวางทางดิจิตอลของประชาชนไทยใน 
สังคมเมืองและชนบท  ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
สรุปผลการวิจัยประกอบดวย 
 
บทท่ี  4   โครงสรางตลาด  การกระจายส่ืออินเตอรเน็ตและการนําเสนอเนื้อหาทางส่ือ 
 อินเตอรเน็ตภายในประเทศ 

4.1 สรุปโครงสรางตลาดและการกระจายส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศ 
4.2 สรุปผลการวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาเวบ็ไซตกระปุกดอทคอม                                       

  (www.kapook.com) 
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บทท่ี 5   ผลกระทบระหวางส่ืออินเตอรเน็ตกับชองวางทางดิจิตอล แบงเปน 2 สวนคือ 
5.1 สรุปภาพรวมสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต    

  ระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยมของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
  5.2   สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

        5.2.1   สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยในภาพรวม (สมมติฐานท่ี 1-3 ) 
        5.2.2   สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยจําแนกตามสังคมเมืองและชนบท  
                    (สมมติฐานท่ี 4-5)  

 
บทท่ี 4    สรุปโครงสรางตลาด  การกระจายส่ืออินเตอรเน็ตและการนําเสนอเนื้อหาส่ืออินเตอรเน็ต 
  ภายในประเทศ 
 

 ระดับการแพรกระจายหรือความแพรหลาย (Penetration Rate) ของส่ืออินเตอรเน็ตจะ
สามารถแพรกระจาย เพื่อใหบริการแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกันไดอยางถวนท่ัวและ
ท่ัวถึง (Universal Access) หรือไมนั้น  สวนสําคัญอีกสวนท่ีไมอาจมองขาม ซ่ึงนอกเหนือจากความ
พรอมในดานอุปกรณการเช่ือมตออินเตอรเน็ตอยางเคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวนคูสายโทรศัพท
พื้นฐาน  โทรศัพทมือถือ ไฟฟา  เปนตน  ก็คือลักษณะโครงสรางตลาดโทรคมนาคมดาน
อินเตอรเน็ตของประเทศนั้นๆ วาเปนอยางไร       เนื่องจาก “ลักษณะทางโครงสรางตลาด” 
เช่ือมโยงถึง  “ ศักยภาพหรือกลไกการแขงขันในตลาด  ดานราคา  คุณภาพและบริการแกประชาชน
ท่ัวประเทศ ”  กลาวคือ  ถาตลาดเปนแบบผูกขาดรายเดียว   ( Monopolistic Market ) ศักยภาพการ
แขงขันดานตางๆ ยอมอยูในวงจํากัด  ภายใตการดูแลของหนวยงานภาครัฐในลักษณะ “รวมศูนย ”  
ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาไปสูสังคมสารสนเทศได เพราะการรวมศูนย “ผูคุมระบบการส่ือสาร”  
สามารถคุมอํานาจ  กําหนดความคิด  การรับรู  ทัศนคติ  ของคนในสังคมใหดําเนินตามกรอบท่ีถูก
วางไว  

 
 เปนท่ีนาสังเกตวาในขณะท่ีเทคโนโลยีลํ้าสมัย  กวางไกล  กระจายตัวมากข้ึน ทวาความ

เปนเจาของ (Ownership) เทคโนโลยีดังกลาวหรือโครงสรางพื้นฐานดานการส่ือสาร รวมท้ังกิจการ
ดานส่ือสารมวลชนน้ัน กลับรวมศูนย กระจุกตัวมากข้ึน (Concentration and Consolidation) 
กลาวคือ อยูในกํามือของกลุมคนท่ีนอยลงไปทุกขณะ กําลังจะเกิดข้ึนในกระแสสากลท่ีบรรษัทขาม
ชาติเพียงไมกี่รายกําลังควบกิจการรวมศูนยเปนเจาของปจจัยการผลิตโครงขายการส่ือสาร การ
ใหบริการหรือกระท่ังเนื้อหาสาระของกิจการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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(Information and Communication Technologies. ICTs) โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตแรงบีบจาก
อุดมการณทุนนิยม-โลกาภิวัตน ธุรกิจโลกตองเปนไปตามวาทกรรมเร่ืองการเปดเสรี 
(Liberalization) การแปรรูป (Privatization) การลดกติกากํากับโดยรัฐ (Deregulation) ท่ีการคาเสรี
ไมมีอยูอยางแทจริง เพราะทายสุดก็จะนําไปสูระบบ “ปลาใหญกินปลาเล็ก มือใครยาวสาวไดสาว
เอาท้ังในระบบโลกหรือระดับประเทศ”  (คปส.,2546)  ซ่ึงจากงานวิจัยในสวนนี้สามารถสรุปถึงการ
กระจุกตัวของส่ืออินเตอรเน็ตตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดานตางๆ ได ดังนี้  
 
4.1  สรุปโครงสรางตลาดและการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศ 
 

 จากขอมูลโครงสรางตลาดส่ืออินเตอรเน็ตสะทอนถึงองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
กระจายส่ืออินเตอรเน็ตภายในประเทศ  ได 3 สวนคือ 

1.1  ผูใหบริการระหวางประเทศ 

• การส่ือสารแหงประเทศไทย หรือ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
1.2  ผูใหบริการภายในประเทศ 

• องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด   
     (มหาชน) 

• บริษัทผูใหบริการอินเตอรเนต็เชิงพาณิชยในประเทศไทย 18 ราย ( ISPs) 
 1.3  ผูบริโภคหรือผูใชอินเตอรเน็ต 
  
1.1 ผูใหบริการระหวางประเทศ 
 

 หลังจากป 2530-2538 ท่ีส่ืออินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนใน
สังคม  โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญของอินเตอรเน็ตวา  เปนส่ือกลาง
แหงขุมทรัพยทางปญญาในการเขาถึงความรูและความบันเทิง เพียงมีคอมพิวเตอร 1 ตัวและเช่ือมตอ
เครือขายอินเตอรเน็ตไดก็สามารถเขาสูระบบการเรียนการสอน  การทําธุรกิจ  ติดตอทางธุรกรรม
ผานหนาจอคอมพิวเตอรไดทันที  และจากความ “มหัศจรรย” ของส่ืออินเตอรเน็ต  สงผลใหตลาด
อินเตอรเน็ตภายในประเทศมีการแขงขันคอนขางมาก  ในดานการใหบริการแกผูใชอินเตอรเน็ต   
แตอยางไรก็ตามตลาดอินเตอรเน็ตระหวางประเทศยังคงเปนตลาดผูกขาด    โดยผูประกอบการราย
เดียว (Monopolistic Market )    คือ การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) แมปจจุบัน กสท.จะเปล่ียน
สถานภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชน  ในนาม บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
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เม่ือวันท่ี 14 ส.ค 2546 ก็ตาม แตจากการสํารวจและรวบรวมขอมูลไดคนพบประเด็นการผูกขาด
ตลาดโทรคมนาคมดานส่ืออินเตอรเน็ตโดย กสท. ดังนี้คือ 

1. เปนผูใหบริการระบบการส่ือสาร ในตลาดวงจรอินเตอรเน็ตระหวางประเทศ ซ่ึง 
ทําหนาท่ีเปนเกทเวย (Gateway) ออกสูตางประเทศ แตเพียงผูเดียว  

2. ผูใหสัมปทานรายเดียวแกบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) ภายในประเทศ  
โดย ISPs 18 ราย เปนเพียงผูรับสัมปทาน เพื่อประกอบการในนาม กสท.เทานั้น และเปนผูออก
ใบอนุญาต ถอดถอนสิทธิการใหบริการของ ISPs แตเพียงผูเดียว (สมเกียรติ, 2540 และสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2544)  

3. ผูถือหุนในบริษัทผูใหบริการเชิงพาณิชย 18 ราย (ISPs) ในนามองคกร รอยละ 32  
หรือรูจักในนาม “หุนลม” กลาวคือ การถือ “หุนลม” ของ กสท.กับบริษัท ISPs โดย กสท.จะถือหุน
ในนามองคกรรอยละ 32 และมีผูแทนของ กสท. เปนประธานคณะกรรมการบริหารในบริษัท
ดังกลาว  ซ่ึงมีอํานาจเสนอความเห็นคัดคานแผนการดําเนินธุรกิจตางๆได  นอกจากนี้สามารถสง
พนักงานกี่คนก็ไดเขาไปดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทนั้น โดย กสท. เปนผูออกคาใชจายตอบแทน
บุคลากรตามอัตราท่ี กสท.กําหนด แมในทางปฏิบัติ เจาหนาท่ี กสท. ไมไดเขาไปแทรกแซงการ
ดําเนินงานของ ISPs  มากนักและไมไดสงพนักงานอ่ืนๆ เขามากอใหเกิดคาใชจายแก ISPs  แต
อยางไรการที่ กสท. ไมไดเขาไปแทรกแซงโดยตรงก็ไมไดหมายความวา กสท. ไมไดสรางภาระแก 
ISPs เนื่องจากการเขาไปถือ “หุนลม” สงผลตออัตราคาบริการอินเตอรเน็ตในประเทศสูงข้ึน เพราะ
ทําให ISPs ตองต้ังราคาใหสูงข้ึนกวาที่ควรเปน เพื่อจะไดสวนปนผลตามท่ีตั้งใจไวแตแรก  
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และเดือนเดน นิคมบริรักษ, 2540)  ถึงแมปจจุบัน กสท.ไดยกเลิกการถือหุน
ใน ISPs ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสท. เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 (เรวดี รัตนานุบาล และ
อภิฤดี สมบุญตนนท, 2543)  แตในทางปฏิบัติยังมีอํานาจผูกขาดอยู ซ่ึงอาจมาจากขอสัญญา
โทรคมนาคมหรือสัญญาทาส (BOT : Build – Transfer – Operate : การติดต้ัง สงมอบ ดําเนินการ 
โดยเอกชนผูรับสัมปทานเปนผูลงทุนสรางเครือขายโทรคมนาคม และเม่ือหมดอายุสัมปทาน ตอง
โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินคืนใหเจาของสัมปทาน) ระหวาง กสท. กับ ISPs ซ่ึงการยกเลิกในท่ีนี้ 
อาจหมายความวา ใหอํานาจแกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ กทช. เขามาเปนผู
พิจารณาแทนมากกวา เพราะหากถามีการยกเลิก BOT. จริง ทาง กสท. ตองมีการจายคาโงหรือ
จายเงินชดเชยใหแกคูสัญญา    ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการเคล่ือนไหวในประเด็นดังกลาว    (วรากรณ 
สามโกเศศ  และบุญมาก ศิริเนาวกุล,2547) 
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4. นโยบายควบคุมไมใหชาวตางชาติถือหุนเกินกวา   รอยละ 50   สําหรับการลงทุน 
ในกิจการอินเตอรเน็ตของบริษัทตางประเทศ แมปจจุบันประเทศไทยไมมีกฏระเบียบใดหาม
ชาวตางชาติถือหุนขางมากในบริษัทอินเตอรเน็ต (ISPs) แตในทางปฏิบัติตองไดรับความเห็นชอบ
จาก กสท. ซ่ึงเปนท้ังผูกํากับดูแลธุรกิจอินเตอรเน็ตและผูถือหุนใน ISPs ทุกราย (สมเกียรติ ตั้ง
กิจวนิชย, 2542 ) 

 อยางไรก็ตามการท่ี บริษัท กสท. โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) กระจายหุนเขาสูตลาด
หลักทรัพย มิไดหมายความวา กสท.ยังคงผูกขาดหรือปราศจากการผูกขาดโดยส้ินเชิง  เนื่องจากมิติ
การผูกขาดหรือไมนั้น  ตองศึกษาลงถึงเบ้ืองหลังของกลุมผูเขาไปถือหุนวาเปนกลุมบริษัท องคกร 
หรือกลุมบุคคลใด เพราะหากเปนกลุมท่ีมีความหลายหลายยอมสงผลใหตลาดมีการแขงขันเสรีข้ึน
และผลประโยชนก็จะตกไปยังผูบริโภค  ท้ังดานราคาตัวฮารแวร ซอฟแวร ถูกลง การกระจายตัว
ของระบบโทรศัพทบาน และโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงสงผลตออัตราการกระจายตัว
ของส่ืออินเตอรเน็ตดวยเชนกัน  แตหากเบ้ืองหลังอยูภายใตกลุมคนเพียงกลุมเดียว ผลกระทบจะตก
กับผูบริโภค แตผลประโยชนจะข้ึนกับกลุมธุรกิจวงในหรือเรียกวา “ฮั้วกันเอง” ซ่ึงถือเปนเร่ือง
ธรรมดาท่ีสามารถพบเห็นไดงายในระบบทุนนิยม  (บุญมาก ศิริเนาวกุล,2547) 

 
 1.2  ผูใหบริการภายในประเทศ 
 

• องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)  
       นอกจาก ทศท. จะมีบทบาทหนาท่ีเปนผูรับผิดใหบริการโทรคมนาคมภายในประเทศ  

ดานระบบโทรศัพทพื้นฐานท้ังในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และเขตภูมิภาค  ซ่ึง ทศท.ไดรวม
ทํางานเปนผูใหบริการกับบริษัทโทรศัพทเอกชนไปยังภูมิภาคตางๆ ท้ัวประเทศ  โดยมีโครงสราง
ตลาดเปนแบบกึ่งผูกขาด (Oligopolistic Market) และเม่ือเดือนมกราคม 2543 ทศท. ไดเปดใหบริการ
อินเตอรเน็ตสาธารณะคร้ังแรกท่ีจังหวัดเชียงใหม ณ  สํานักงานบริการโทรคมนาคมของ ทศท. เพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนในตางจังหวัดท่ีไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัว สามารถใชบริการเครือขาย
อินเตอรเน็ต และรับ สง อีเมลล (เรวดี รัตนากร และอภิฤดี สมบุญตนนท ,2534 : 53-66)   

 ตอมาเม่ือ วันท่ี23 กรกฎาคม 2545 ทศท. ไดเปล่ียนสถานภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท
มหาชนจํากัดในนาม บริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542  (ทศท, 2546) และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยก็มิไดหมายความวา ทศท. ยังผูกขาด
หรือปราศจากการผูกขาดโดยส้ินเชิงเชนเดียวกับ กสท.  (บุญมาก ศิริเนาวกุล, 2547) แตจากการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจของ ทศท. พบวา ไดสงผลตอตลาดอินเตอรเน็ตภายในประเทศมีแนวโนมขยายตัว
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อยางทวีคูณ โดยเฉพาะการแขงขันระหวาง  ทศท. กับ กสท. และ ทศท. กับ ISPs รวมท้ังโครงการ
ขยายเลขหมายโทรศัพทของ ทศท. จํานวน 5.6 แสนเลขหมาย ภายใน 15 เดือน โดยเร่ิมป 2546 
พบวาสวนใหญจะกระจายไปสูภูมิภาค จํานวน 490,830 เลขหมาย  และ กทม. 74,670 เลขหมาย  
(สภาพัฒนเขียว ทศท. ขยายโทรศัพทพื้นฐาน,2546) จากการกระจายตัวของเครือขายโทรศัพทบาน
และเคล่ือนท่ี ถือเปนปจจัยสําคัญตอการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตในอนาคต เพราะสัญญาณ
โทรศัพทถือเปนส่ือกลางการเขาถึงส่ืออินเตอรเน็ต   
 

• บริษัทผูใหบริการอินเตอรเนต็เชิงพาณิชยในประเทศ (ISPs)  
ISPs   เชิงพาณิชย    มีบทบาทหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางผูรับบริการกับเครือขาย 

อินเตอรเน็ตท่ัวโลก ควบคูกับการใหบริการรับ สง e-mail  บริการชั่วโมงอินเตอรเน็ตและเชาพื้นท่ีเว็บ 
เปนตน  ซ่ึงหากพิจารณาในดานการแขงขันของ ISPs เชิงพาณิชย ท้ัง 18 ราย พบวา แตละ ISPs   มี
กลยุทธทางการตลาดท่ีเนนการใหบริการแกผูใชอินเตอรเน็ต  ประเภทบุคคล ( Individual User)  
และประเภทองคกร (Corporate User) มากกวาแขงขันดานราคา อาทิ ใหความสําคัญตอการพัฒนา
ธุรกิจดานวิทยาการเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Internet Broadband) จัดโปรโมช่ัน ลด แลก 
แจก แถม บัตรช่ัวโมงอินเตอรเน็ต (Internet Card)  เปนตน เพื่อเปนแรงกระตุนใหกลุมผูบริโภคหัน
มาใชบริการของตน (วรากรณ สามโกเศศ,2547)  

  และจากการแขงขันของธุรกิจอยางรุนแรงเม่ือปลายป 2545  พบวา มีการควบรวม
กิจการระหวาง ISPs รายใหญเขาดวยกันคือ บริษัทซี เอส ซี คอมมิวนิเคอชั่น จํากัด (CS Com) ซ่ึง
เปนกลุมบริษัทในเครือชินคอรปอเรช่ัน  ผนวกรวมกับ  บริษัทล็อกซเลย  อินฟอรเมช่ัน  เซอรวิส 
(Loxinfo) ภายใตช่ือ ซีเอช อินเตอรเน็ต (CS Internet)  สําหรับใหบริการอินเตอรเน็ตในเชิงพาณิชย   
ดวยเครือขายภาคพื้นดินและผานดาวเทียมอยางครบวงจร (ศปส., 2546 ; เดือนเดน นิคมบริรักษและ
เสาวลักษณ ชีวสิทธิยานนท, 2546) ซ่ึงสงผลให ซีเอช อินเตอรเน็ต เล่ือนอันดับสวนแบงทาง
การตลาดจากอันดับท่ี 3 และ 4 ข้ึนเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตในอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 23.8 รอง
จากอินเตอรเน็ตไทยแลนดซ่ึงเปนอันดับหนึ่ง จากปรากฎการณดังกลาวสะทอนวาไมใชเพียงกลุม
บริษัทเล็กๆ เทานั้นท่ีตองขายกิจการหรือปดกิจการภายหลังประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนิน
ธุรกิจหรือการควบกิจการดวยกันเองเทานั้น  แตกลุมผูใหบริการรายใหญท่ีมีสวนแบงทางการตลาด
ในระดับตนๆ ของประเทศที่มีศักยภาพในดานทุนหรือฐานกลุมผูบริโภคอยูแลวหันมารวม
อุดมการณทางธุรกิจในการควบรวมกิจการเขาดวยกัน  อาจดวยเหตุผลเพื่อตองการลดตนทุน
สําหรับการลงทุนในดานตางๆ เพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจเพียงเทานั้น  หรือเพื่อลดตนทุนและ
อนาคตสามารถเปนผูใหบริการรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดตลาด ท้ังในตลาดหลักทรัพยและ
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ตลาดผูใหบริการอินเตอรเน็ตยอมสงผลกระทบแกผูบริโภคเปนอยางมาก  เพราะทําใหราคาสูง – ต่ํา  
ถูกกําหนดโดยกลุม ISPs ท่ีมีสวนแบงทางการตลาดหรืออํานาจทางการเงิน  อุปกรณหรือเครือขายท่ี
สูงกวา   ซ่ึงสงผลตอการแขงขันของ ISPs ท้ัง 18 ราย รวมถึงการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตราคา
ถูกและมีคุณภาพลงสูชุมชนเปนอยางมาก  (บุญมาก ศิริเนาวกุล, 2547) 

 
1.3 ผูบริโภคหรือผูใชอินเตอรเน็ต  
 

 ในตลาดส่ืออินเตอรเน็ตกลุมผูบริโภคถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการแขงขัน
ปจจุบันกลุมผูใชบริการอินเตอรเน็ตแบงออกเปน 2 กลุมคือ 1.ผูใชบริการประเภทบุคคล (Individual 
User) สวนใหญมีคอมพิวเตอรท่ีบานและใชบริการเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ตจากสถาบันการศึกษา
หรือจากหนวยงานของตน รวมถึงการใชบริการชั่วโมงอินเตอรเน็ตหรือการดอินเตอรเน็ตชนิดแบบ
เติมเงินและรายเดือนจาก ISPs 2. ผูใชบริการประเภทองคกร (Corporate User) เปนกลุมผูใชใน
สถาบันการศึกษา หนวยงาน องคกรตางๆ ซ่ึงมีการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกับ ISPs ไวให
บุคลากรใชในการทํางาน  
 

 ประเด็นท่ีนาสังเกตคือ กลุมผูบริโภคทั้ง 2 กลุมนี้ หมายถึงกลุมคนท่ีมีโอกาสในการ
เขาถึง (Access)ส่ืออินเตอรเน็ตซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความรู เช่ือมโยงถึงระดับการศึกษา หนาท่ีการงาน 
และสถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายไดเปนวัฏจักรท่ีแยกไมออก (บุญมาก ศิริเนาวกุล,2547) และยัง
ไมมีกลุมผูบริโภคอินเตอรเน็ตเอ้ืออาทรหรือคนในสังคมชนบท (คนจน) เขามาในตลาดการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตปจจุบัน ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความแตกตางในดาน รายได  การศึกษา  
ความคุนเคยทางเทคโนโลยี การไดมาซ่ึงอุปกรณและเคร่ืองมือ สัญญาณเครือขาย  ระดับการรับรู
ของคน  ตลอดจนวัฒนธรรมของการเรียนรูหรืออาจกลาวไดวาเปนกลุมผูมีอํานาจและโอกาสดอย
กวาผูใชบริการอินเตอรเน็ตท้ัง 2  กลุมขางตน    อันนํามาสูการเกิดชองวางทางดิจิตอลข้ึนในสังคม 
(วรากรณ สามโกเศศ,2547)  และบุญมาก ศิริเนาวกุล (2547) ใหแนวคิดท่ีนาสนใจเกี่ยวกับชองวาง
ทางดิจิตอลไววา การเกิดชองวางทางดิจิตอลระหวางกลุมบุคคลสามารถแบงออกไดเปน 2 ปจจัยคือ  

1. ชองวางของเคร่ืองมือ หรือ ฮารดแวร (Hardware) ในการเขาถึงถา “ผูใดมีเครื่องมือ 
ท่ีดีกวาก็หมายความวา   โอกาสในการเขาถึงส่ือสมัยใหมอยางอินเตอรเน็ตไดดีกวากลุมคนท่ีมี
เคร่ืองมือท่ีไมดีหรือไมมีเคร่ืองมือเลย”  ซ่ึงเช่ือมโยงถึง 
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2. ชองวางดานการเขาถึงขอมูล หรือ ซอฟแวร (Software)  ถือเปนความเสียเปรียบได 
เปรียบระหวางคนรวยและคนจน สะทอนใหเห็นวา “คนท่ีรวยมีโอกาสซื้อฮารดแวรไดมากกวา ยอม
เขาถึงขอมูลขาวสาร ไดดแีละรวดเร็วกวา”  
 
 ซ่ึงสอดคลองกับดรรชนีช้ีวัดการเกิดชองวางทางดิจิตอลในงานวิจัยช้ินนี้ คือ การ
สํารวจจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตและจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเนต  จําแนกตามเขตการปกครอง
และภาคป  2544 และ  2546 
 

 จากตารางวิเคราะหผลการสํารวจ จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจําแนกเขตการปกครอง พ.ศ. 
2544 และ2546 (ตารางท่ี 2 – 3) พบวา ในป 2544 มีผูใชอินเตอรเน็ตท่ัวประเทศจํานวน 3,536,001 
คน เม่ือเทียบสัดสวนประชากรที่ใชอินเตอรเน็ตตอประชากร 100 คน พบวา ในเขตเทศบาลมี
จํานวน 11.50  ซ่ึงสูงกวาสัดสวนนอกเขตเทศบาล คือ 2.82  และขณะเดียวกันป 2546  มีผูใช
อินเตอรเน็ตท่ัวประเทศจํานวน 6,031,347 คน เม่ือเทียบสัดสวนประชากรท่ีใชอินเตอรเน็ตตอ
ประชากร 100 คน ตัวเลขในเขตเทศบาลคงยังมีสัดสวนสูงกวานอกเขตเทศบาลเหมือนเชนเคย คือ 
19.89 ตอ 5.75  

 เม่ือเปรียบเทียบระหวางภาค  พบวา  ในป 2544 กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูใช
อินเตอรเน็ตสูงกวาภาคอ่ืนๆ กลาวคือ ในจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 100 คน  จะมีผูใชอินเตอรเน็ตสูง
ถึง 16.00 คน  รองลงมาคือ ภาคกลาง(ไมรวม กทม.)  ภาคใต  ภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (5.95 , 4.72 ,  4.57 และ 2.64 ตอจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 100 คน)  ขณะท่ีใน
ป 2546 ตัวเลขจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมีสัดสวนสูงกวาภาคตางๆ  ถึง  
26.86 คน รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไมรวม กทม.)  ภาคเหนือ  ภาคใต  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(10.08 , 9.68 , 8.15  และ6.00 ตอจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 100 คน)  

 
 ในดานจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตจําแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2544 และ 

2546  (ตารางท่ี 4-5) พบวา จํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต ในป 2544 มีจํานวน 490,158 ครัวเรือน 
เม่ือเทียบสัดสวนจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตอ100 ครัวเรือน พบวา ในเขตเทศบาลมีจํานวน 
7.93 ซ่ึงสูงกวาสัดสวนนอกเขตเทศบาลคือ 0.70 ขณะท่ีป 2546 มีจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต 
709,491 ครัวเรือน เม่ือเทียบสัดสวนตอประชากร 100 คน พบวาตัวเลขในเขตเทศบาล ยังคงมี
สัดสวนสูงกวานอกเขตเทศบาลเหมือนเชนเคย คือ 10.59 ตอ 1.39  
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 เม่ือเปรียบเทียบระหวางภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต
สูงกวาภาคตางๆ ถึง 14.66 ครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต ตอ100 ครัวเรือน  รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไม
รวม กทม.)  ภาคเหนือ  ภาคใต  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( 2.64 , 1.32 , 0.98  และ 0.79 
ครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตอ 100 ครัวเรือน) ขณะท่ีในป 2546  ตัวเลขจํานวนครัวเรือนท่ีมี
อินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครคงสูงกวาภาคตางๆเหมือนป 2544   ถึง 17.13 ครัวเรือนท่ีมี
อินเตอรเน็ตตอ 100 ครัวเรือน รองลงมาคือ  ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) ภาคใต  ภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ    ( 3.83 , 3.14 ,2.67  และ 1.33 ครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต ตอ 100 ครัวเรือน) 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544 และ2545)   

 
 จากปรากฏการดังกลาวการแกปญหา “ชองวางทางดิจิตอล”  วรากรณ  สามโกเศศ และ 

บุญมาก ศิริเนาวกุล (2547) ไดเสนอแนวคิดโดยใหความสําคัญตอการแกปญหาเร้ือรังท่ีอยูคูกับ
สังคมไทยมาชานาน หากสามารถบรรเทาปญหาเหลานี้ได “ชองวางทางดิจิตอล” ระหวางคนใน
สังคมเมืองและชนบทอาจมีชองวางท่ีลดลง โดยแบงเปน 

 
ภาครัฐ 

1. ชองวางทางขาวสารและความรู    สืบเนื่องจากปญหาการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา   
รายได ความยากจน การสรางงาน  แหลงทํามาหากิน การเขาถึงของไฟฟา  โทรศัพท  และทักษะดาน 
ตางๆของคนแตกตางกัน ปญหาการผูกขาด  คอรัปช่ัน เปนตน  

2. ความแตกตางของระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยม ตอความจําเปนในการเขาถึง 
และคิดวาส่ืออินเตอรเน็ตมีความสําคัญตอชีวิตอยางไร  และท่ีสําคัญ  

3. การไมสามารถนําความรูท่ีมีนํามาใชไดทันที  เพราะตองผานการปรุงแตง  
(วิเคราะห) ใหตรงกับความตองการของผูใช  ฉะนั้นคนในชนบทไมไดหมายความวา ไมมีเงินใช
เพียงอยางเดียว  แตถึงมีเงินก็ไมคิดจะซ้ืออินเตอรเน็ตมา  

4. ความนากลัวในเทคโนโลยี    เพราะสังคมไทยมีรากเหงาเปนสังคมเกษตรกรรมไม 
ใชสังคมเทคโนโลยี แตเม่ือความเปนเมืองมีมากข้ึนการใชอินเตอรเน็ตก็จะเพิ่มข้ึนแตปญหาชองวาง
ทางดิจิตอลก็คงยังอยูเปนเร่ืองธรรมชาติ ดังนั้นควรปรับปรุง พัฒนารูปแบบการใชงานท่ีงายตอการ
เขาใจและใชงาน เพื่อกระจายกลุมผูใชอินเตอรเน็ต 

5. มีนโยบายติดตาม ประเมินผลงบประมาณท่ีรัฐบาลลงทุนไปใน โครงการอินเตอรเน็ต 
ตําบล ใหสามารถใชประโยชนไดจริงและตรงตามวัตถุประสงค มากกวาจะเปนเคร่ืองประดับ
ประจําสํานักงาน เพราะตออินเตอรเน็ตไมไดหรือมีเครือขายคุณภาพต่ํา หรือเปนสมบัติของ

DPU



 191 

เจาหนาท่ีสํานักงาน และเปนท่ีเลนเกมของลูกกํานัน ผูใหญบานและเด็กในชุมชนท่ีปรากฎอยูใน
องคการบริหารสวนตําบลบางเขตพื้นท่ี 

 
องคกรอิสระ  
  ในดานบทบาทการทํางานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซ่ึงมี
หนาท่ีกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในดานการใหใบอนุญาต  สรางกลไกการแขงขันในตลาด
โทรคมนาคมใหมีอิสระ ลดการผูกขาด ตามมาตราท่ี 51 –55 วาดวยบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   ในทางทฤษฎีหากการเขามาทําหนาท่ีของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ มีความอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ยอมสงผล
ใหการแขงขันในตลาดส่ืออินเตอรเน็ตมีความเปนอิสระมากข้ึน  ลดการผูกขาดจากผูประกอบการ
รายใหญท่ีมีความพรอมทางเงินทุน วัตถุดิบ ซ่ึงนํามาสูการกระจายตัวของฮารดแวร ซอฟแวร ราคา
ถูก  มีคุณภาพ รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการใชงานท่ีงายข้ึนเหมาะกับคนในสังคมชนบท ซ่ึงคนใน
ชนบทจะมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดกวางข้ึน และประเด็นท่ีไมอาจมองขามคือ การ
กํากับดูแล  การนําเสนอขอมูลขาวสาร  ความรู  ความบันเทิง ของเว็บไซตไทยในฐานะส่ือมวลชน 
ควรมีเนื้อหาท่ีหลากหลายแงมุมสามารถตอบสนองคนในสังคมเมืองและชนบทได  เพราะส่ือ
อินเตอรเน็ตจะสามารถทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชนบทดีข้ึน ถาเร่ืองหรือประเด็นดังกลาว เปน
ส่ิงใกลตัวและอยูในวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ เชน ความม่ันคงในการดํารงชีวิต อาทิ ขอมูล
เกี่ยวกับยารักษาโรค  กฎหมาย ชองทางการทํามาหากิน  ความรูเร่ืองราคาสินคาเกษตร ปุย เปนตน  
และรายไดจะเปนปจจัยตามมาภายหลัง (วรากรณ สามโกเศศ,2547) ซ่ึงในอนาคตส่ืออินเตอรเน็ต
อาจเปนเร่ืองธรรมดาในสายตาคนในสังคมชนบทเหมือนกับส่ือมวลชนแขนงอ่ืนๆ ก็เปนได  
  แตในทางปฏิบัติหากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ขาดอิสระในการ
ทํางานถูกแทรกแซงจากภาครัฐและเอกชน ตกอยูภายใตระบบทุนนิยม  ยอมสงผลตอ “ชองวางทาง
ดิจิตอล” ระหวางคนในสังคมเมืองและชนบทขยายตัวมากข้ึน (บุญมาก ศิริเนาวกุล,2547) 

 
4.2  สรุปผลการวิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม (www.kapook.com) 
  

 จากผลการวิเคราะห     (ตารางท่ี  6 - 11)      แสดงใหเห็นวาการนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซต 
กระปุกดอทคอมสวนใหญเปนเร่ืองท่ัวๆไป มีความหลากหลายในดานความรูและความบันเทิง  ซ่ึง
ความหลากหลายของเน้ือหาแตละสวนข้ึนอยูกับกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมใหญเปนหลัก ท้ัง
จากภายในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบหนังสือพิมพออนไลน (e - newspapers) และหาก
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พิจารณาประเภทเนื้อหาท่ีเว็บไซตกระปุกดอทคอมใหการนําเสนอมากท่ีสุดในภาพรวม (ตารางท่ี 6) 
พบวา เนื้อหาประเภทขาวสารบานเมือง ไดรับการนําเสนอมากท่ีสุดเปนอันหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
57.52 (หรือจํานวน 1,078ช้ิน)  อันดับสองคือ เนื้อหาดานความบันเทิง คิดเปนรอยละ 29.19 (หรือ
จํานวน 547 ช้ิน) อันดับสามคือ เนื้อหาเกี่ยวกับสาระความรูท่ัวไปในสังคม  คิดเปนรอยละ 11.15 
(หรือจํานวน 209 ช้ิน)  อันดับส่ีคือ ขาวการประชาสัมพันธ จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน คิด
เปนรอยละ 1.23  (หรือจํานวน 23 ช้ิน) และอันดับสุดทายคือ  การโฆษณาสินคา – บริการตางๆ ท่ีมา
เชาพื้นท่ีเว็บไซตกระปุกดอทคอมเปนชองทางการส่ือสารมีเพียงเล็กนอยเทานั้น สวนใหญจะเปนผู
เชาพื้นท่ีรายเดิมจึงทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงของการประชาสัมพันธและโฆษณาจึงเปนลักษณะ
คงท่ี  คิดเปนรอยละ 0.91 (หรือจํานวน 17 ช้ิน ) ตามลําดับ   

 และหากพิจารณาถึงการนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยศึกษาถึงประเภทเนื้อหายอยจาก
ประเภทเนื้อหาหลักท่ีประกอบอยูในตารางท่ี 6  และจากผลการศึกษาสามารถสรุปประเภทการ
นําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตกระปุกดอทคอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการ  การ
เสพขอมูลขาวสารของ “คนในสังคมเมืองมากกวาชนบท”  ออกเปน 2 สวนคือ   
 1.    การนําเสนอเนื้อหาในดานขอมูลขาวสาร   มีความเช่ือมโยงกับสังคมเมืองมากกวา
ชนบท 

  2.     การนําเสนอเนื้อหาในดานความรูท่ัวไปและความบันเทิง  มีความเช่ือมโยงกับ
สังคมเมืองมากกวาชนบท 
 
1  การนําเสนอเนื้อหาในดานขอมูลขาวสาร มีความเชื่อมโยงกับสังคมเมืองมากกวาชนบท 

• การนําเสนอเนื้อหาประเภทขาว        ลักษณะการนําเสนอขาวสารในแตละช้ินหรือ 
ประเด็นนั้นมีแหลงขาวจากส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศนหรือส่ิงพิมพท่ัวไป  
ดังนั้นการนําเสนอขาวจึงมีความสัมพันธกับปรากฏการณความเคล่ือนไหว  หรือเปนประเด็นหลักท่ี
เกิดข้ึนในสังคมแตละวันหรือชวงเวลานั้น  ลักษณะขาวคือ เปนประเด็นขาวท่ีสังคมใหความสนใจ
เปนพิเศษ  หรือมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญภายในประเทศ ซ่ึงเปนขาวท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศและตางประเทศจะถูกนําเสนออยางตอเนื่อง ทันตอเหตุการณและมีความสดใหมมา
เปนอันดับแรก  ซ่ึงจากการวิเคราะหตารางท่ี 7 พบวา การนําเสนอขาวการเมือง คิดเปนรอยละ 
19.02  เปนขาวการเมืองในเชิงนโยบายระดับประเทศ  ผูนําทางการเมืองท้ังฝายรัฐบาลและฝายคาน  
ไดรับการนําเสนอมาเปนอันดับหนึ่ง  อันดับสองคือ  ขาวบันเทิง  คิดเปนรอยละ 18.36 ซ่ึงเปนขาว
เบาๆ (Soft News) ท่ีเนนความบันเทิงเปนหลัก อันดับสามคือ ขาววิทยาการและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหมๆ และขาวกีฬา  คิดเปนรอยละ 13.8  อันดับส่ีคือ  ขาวตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 
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8.81  อันดับท่ีหาคือ  ขาวสังคมและชุมชน คิดเปนรอยละ 8.63 อันดับท่ีหกคือ  ขาวภูมิภาค คิดเปน
รอยละ 7.79 และอันดับเจ็ดคือ  ขาวเศรษฐกิจ รอยละ 6.77 และอันดับสุดทายคือ  ขาวการศึกษาและ
เยาวชน รอยละ  4.45 ตามลําดับ 
 เปนท่ีนาสังเกตวา ขาวกีฬา มีการรายงานขาว  บทวิเคราะห  วิจารณ การแขงขันกีฬาตาม
เทศกาลการแขงขัน   เชน  เทนนิส    กอลฟ    มวยระดับโลก   แตไมพบการนําเสนอขาว มวยลุมพินี  
เซบักตระกรอ เปตองหรืออ่ืนๆ  ซ่ึงเปนกีฬาท่ีเช่ือมโยงถึงคนในชนบท  รวมท้ังการนําเสนอขาว
สังคมและชุมชน  ขาวภูมิภาคก็เปนประเด็นขาวเกี่ยวกับสังคมท่ัวๆ ไป ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยเนน
เร่ืองอาชญากรรม บันเทิง งานระดับจังหวัด อําเภอ มากกวาเร่ืองปากทองของชาวบานหรือความ
เดือนรอน  ความทุกขยากของคนในชนบทสะทอนออกมา  
 

• สําหรับขาวการประชาสัมพันธ            ทําหนาท่ีเปนส่ือกลางของสถาบันการศึกษา     
หนวยงาน  องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเขามาเชาพื้นท่ีของเว็บไซตกระปุกดอทคอม หรือขอ
ความรวมมือในการประชาสัมพันธเปนชองทางการส่ือสารอีกทางหน่ึง  เพื่อกระจายขอมูลขาวสาร
จากหนวยงานของตนไปยังผูใชอินเตอรเน็ต อันนําไปสูการกระจายขาวสารขอมูลไปสูคนรอบขาง
ของผูใชอินเตอรเน็ตตอไปนั้น พบวา สวนใหญเปนขาวประชาสัมพันธจากหนวยงาน องคกร  
บริษัท  สถานศึกษาตางๆ จากสวนกลางอยางกรุงเทพมหานครหรือระดับจังหวัดในเขตเมือง
มากกวาเปนขาวประชาสัมพันธจากชุมชน  หมูบาน จากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จากผล
การวิเคราะหตารางท่ี 10 พบวา   ขาวประชาสัมพันธดานงานประกวด หรือทุนดานวิชาการ  รอยละ 
34.78 มีการนําเสนอเปนอันดับหนึ่ง  อันดับสองคือ ขาวประชาสัมพันธจากสถาบันการศึกษา รอย
ละ 21.74  อันดับท่ีสาม คือ ขาวประชาสัมพันธดาน นิทรรศการ / มหกรรม / ประกาศท่ัวไป  และ 
ขาวประสัมพันธเกี่ยวกับการอบรมหรือสัมมนา รอยละ 13.04 และอันดับท่ีส่ี คือ ขาว
ประชาสัมพันธระหวางองคกรหรือหนวยงานดานความบันเทิงกับกิจกรรมของวัยรุน รอยละ 8.70  
อันดับท่ีหา คือ ขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดานกีฬาการกุศล รอยละ 4.35 ตามลําดับ  
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2  นําเสนอเนื้อหาในดานความรูท่ัวไป   ความบันเทิง และการโฆษณา มีความเชื่อมโยงกับสังคม 
     เมืองมากกวาชนบท 

• เนื้อหาดานสาระความรูท่ัวไป       เปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตท่ัวๆ ไปของคน 
ในสังคมเมืองมากกวาชนบท  ซ่ึงการนําเสนอเร่ืองราวหรือประเด็นในดานความรูและความบันเทิง
นั้น  บางประเด็นใหความรูและความบันเทิงเพียงอยางเดียว หรือใหท้ังความรูและความบันเทิงใน
เวลาเดียวกันก็เปนได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคการเปดรับและนําไปประยุกตใชของแตละบุคคล  
กลาวคือ การนําเสนอเนื้อหาในบางประเด็นหรือเร่ืองราวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการตางๆ  และจากผล
การวิเคราะหตารางท่ี 8  พบวา รอยละ 29.19 เปนเร่ืองเกี่ยวกับครอบครัว  ผูหญิงและวัยรุน ไดรับ
การนําเสนอมากท่ีสุดเปนอันหนึ่ง อันดับสองคือ การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวภายในประเทศและ
ตางประเทศ รอยละ 18.66  อันดับสามคือ เร่ืองการดูแล รักษาสุขภาพใหแข็งแรงและถูกสุขลักษณะ  
รอยละ 16.75  อันดับส่ีคือ เกร็ดความรูท่ัวไปท้ังความรู และสาระบันเทิง  รอยละ  15.75  อันดับหา
คือ  เร่ืองอาหารคาว หวานท้ังไทยและตางประเทศ  รอยละ 10.05  อันดับหกคือ แนะนําหนังสือดีนา
อานท้ังไทยและตางประเทศ รอยละ 6.22  อันดับสุดทายคือ  เร่ืองเกี่ยวกับการเล้ียงและดูแลสัตว
เล้ียงแสนรัก รอยละ 3.35  ตามลําดับ   
 

• สําหรับเนื้อหาประเภทบันเทิงและการโฆษณา 
  -   เนื้อหาประเภทบันเทิง เปนเร่ืองเบาสมอง  คลายเครียด  จากผลการวิเคราะหตาราง
ท่ี  9  พบวา   รอยละ 43.88  บริการสงภาพและขอความออนไลน  (SMS Picture - Message) แทน
คําพูดและความรูสึกนําเสนอเปนอันดับหนึ่ง   อันดับที่สอง คือ บริการเพลงออนไลน 24 ช่ัวโมงแก
ผูใชอินเตอรเน็ต ในแนวเพลงตางๆท้ังเพลงไทย และตางประเทศ รอยละ 18.28  อันดับสามคือให
ขอมูลหรือรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมบันเทิง เกี่ยวกับตัวบุคคล  ผลงาน  รอยละ7.31  
อันดับท่ีหา คือ บริการดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอรฟรี รอยละ 6.03  อันดับหกคือ บริการเกม
ออนไลนฟรี  รอยละ 3.47  อันดับท่ีเจ็ดคือ แนะนําเพื่อนใหมในสังคมเพ่ือนออนไลน  รอยละ 2.93  
อันดับสุดทายคือ  การนําเสนอบทกลอน  บทกวี  นิทานหรือเร่ืองตลกขบขัน จากการเขามารวม
กิจกรรมของผูใชอินเตอรเน็ต  หรือจากการคัดสรรเนื้อหาโดยเว็บมาสเตอรและทีมงาน  รอยละ 
1.83 ตามลําดับ  
            -    ในดานสื่อโฆษณา จากผลการวิเคราะหตารางท่ี 11  สามารถจําแนกได 2 ลักษณะคือ  

 1.  ผูใชบริการตองเสียคาบริการทันที โดยหักคาบริการจากหมายเลขโทรศัพทตนทาง
(ผูสง) ซ่ึงประกอบดวยการใหบริการผานโทรศัพทเบอร 1900…โดยผูใชบริการตองเสียคาบริการ 
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นาทีละ 10 บาท   อาทิ 1900 111 88… Grammy  Ringtone   1900 888 788…กระปุกเฟรนไลน  คุยกับ
เพื่อนๆ ชายหลอ สาวสวย  เปนตน รอยละ 70.59  เปนอันหนึ่ง  อันดับสองคือ   การใหบริการสง-รับ
ขอความส้ัน (SMS.) รอยละ 17.65   ผานระบบโทรศัพทของดีแทค   (DTAC.)  จีเอสเอ็ม  (GSM.) ออ
เรนท (Orange.)ใหไปปรากฏบนหนาจอโทรศัพทมือถือของผูรับปลายทาง โดยผูใชบริการตองเสีย
คาบริการสงคร้ังละ 5 บาท   

   2.    โฆษณาเพื่อใหขอมูลกอนตัดสินใจมาใชบริการ ไดแก โฆษณาสถาบันคอมพิวเตอร
กราฟฟก และรานเส้ือผา Happy  Berry  รอยละ 5.88 มาเปนอันดับสามตามลําดับ 

 
บทท่ี  5   สรุปผลกระทบของส่ืออินเตอรเน็ตและชองวางทางดิจิตอล แบงเปน 2 สวนคือ 
 
5.1  สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม    สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต   
ระดับความรู  ทัศนคต ิและคานิยมของกลุมตัวอยาง 
        
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
     ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี 12-14) แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 563 คน 
พบวารอยละ 50.2 (หรือจํานวน 328 คน) เปนคนท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (หรือชนบท) และรอย
ละ 49.8 (หรือจํานวน 325 คน)  อาศัยในเขตเทศบาล (หรือชุมชนเมือง) กลาวคือกลุมตัวอยางท้ังหมด
รอยละ 86.7 (หรือจํานวน 565 คน) เปนคนมีระดับการศึกษาสูง (ตั้งแตระดับ ปวส./อนุปริญญา-สูง
กวาปริญญาตรี) รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาตํ่าคิดเปนรอยละ 13.3 (หรือจํานวน 87 คน) และ
สวนใหญมีระดับรายไดสูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาท) ถึงรอยละ 53.9 (หรือจํานวน 348 คน) 
ขณะท่ีคนมีระดับรายไดต่ํา (ตั้งแต ต่ํากวา 2,500-10,000 บาท) เพียงรอยละ 46.1 (หรือจํานวน 298 
คน)   
 
พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี 15 - 17) แสดงใหเห็นการโอกาสเขาถึง (Access) ส่ือคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตของประชาชนกลุมตัวอยาง ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 61.7 (หรือ
จํานวน 402 คน) ไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน มีเพียงรอยละ 38.3 (หรือจํานวน 250 คน) เทานั้นมี
คอมพิวเตอรท่ีบาน  และรอยละ 56.3 (หรือจํานวน 366 คน) เปนคนท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต ขณะท่ีคน
เลนอินเตอรเน็ตคิดเปนรอยละ 43.7 (หรือจํานวน 284 คน) หากพิจารณาดรรชนีการเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตซึ่งเปนดรรชนีรวมตัวแปรการมีคอมพิวเตอรที่บานและการเลนอินเตอรเน็ต  พบวา
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รอยละ 55.4 (หรือจํานวน 360 คน) คือคนท่ีเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  และคนท่ีเปดรับส่ือ
อินเตอรเน็ตตํ่าคิดเปนรอยละ 44.6 (หรือจํานวน 290)  ตามลําดับ 
 
ความสัมพันธระดับความรู  ทัศนคติและคานิยม 
 ผลการวิเคราะหระดับความรู (ตารางท่ี 18-20)  พบวารอยละ 58.2   (หรือจํานวน 379 
คน)ไมรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ ซ่ึงสูงกวาคนท่ีรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจคิดเปนรอยละ 41.8 (หรือจํานวน 272 คน) และรอยละ 
52.1 (หรือจํานวน 340 คน) รับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับ
รอยละ 47.9 (หรือจํานวน 313 คน) เปนคนท่ีไมรับทราบขอมูลทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
ขณะท่ีรอยละ 50.8 (หรือจํานวน 312 คน) คือคนท่ีไมรับทราบขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม มีเพียง
รอยละ 49.2 (หรือจํานวน 303 คน) ท่ีรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสังคม   
 
 ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติ   (ตารางท่ี 21-23)   พบวา รอยละ 64.3  (หรือจํานวน 415 
คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองสูงเปนอันดับหนึ่งรอยละ 23.1 (หรือจํานวน 149 คน) 
มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองปานกลางเปนอันดับสอง  และอันดับสามคือรอยละ 12.6 
(หรือจํานวน 81 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตํ่า  และรอยละ46.9 (หรือจํานวน 
305 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยปานกลางเปนอันดับหนึ่ง รอยละ 35.2 (หรือจํานวน 229 
คน)  มีทัศคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูงเปนอันดับสอง  และอันดับสามคือ รอยละ 17.8 (หรือจํานวน 
116 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยตํ่า  ขณะท่ีรอยละ 63.7 (หรือจํานวน 406 คน) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาสังคมสูงเปนอันดับหนึ่ง  รอยละ 33.6 (หรือจํานวน 214 คน) มีทัศนคติเกี่ยวกับปญหา
สังคมปานกลางเปนอันดับสอง  และอันดับสามคือ รอยละ 2.7 (หรือจํานวน 17 คน) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาสังคมตํ่า  
 
 ผลการวิเคราะหระดับคานิยม (ตารางท่ี 24-26)  พบวา รอยละ 56.7  (หรือจํานวน 370 
คน) มีคานิยมเกี่ยวกับความเปนคนทันสมัยสูงเปนอันดับหนึ่ง  รอยละ 38.1 (หรือจํานวน 249 คน) มี
คานิยมเกี่ยวกับความเปนคนทันสมัยปานกลางเปนอันดับสอง  และอันดับสามคือ รอยละ 5.2 (หรือ
จํานวน 34 คน) มีคานิยมเกี่ยวกับความเปนคนทันสมัยตํ่า  และรอยละ 48.9 (หรือจํานวน 319 คน) มี
คานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูงเปนอันดับหนึ่ง   รอยละ 32.9 (หรือจํานวน 215 คน) มี
คานิยมเกี่ยวกับความตองการประสบความสําเร็จปานกลางเปนอันดับสอง  และอันดับสามคือ รอย
ละ 18.2  (หรือจํานวน 119 คน) มีคานิยมเกี่ยวกับความตองการประสบความสําเร็จตํ่า  ขณะท่ี
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รอยละ 81.8 (หรือจํานวน 534 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงเปนอันดับหนึ่ง  รอยละ 13.9 
(หรือจํานวน 91 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิปานกลางเปนอันดับสอง  และอันดับสามคือ รอย
ละ 4.3 (หรือจํานวน 28 คน) มีคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 
 
5.2     สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

 
5.2.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิยท่ี 1-3  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
สมมติฐานท่ี 1  สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) จะมีความ 

     สัมพันธกับการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 
 ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี 27-32)  พบวาระดับการศึกษาและรายไดท่ีแตกตางกัน 
กลาวคือกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูง (ตั้งแต ปวช./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) และ
ระดับรายไดสูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) มีความสัมพันธตอการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  
การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า(ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) และระดับรายไดต่ํา (ต่ํากวา 2,500 – 10,000 บาท)  อีกท้ังคนท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงก็มีความสัมพันธตอการเลนอินเตอรเน็ตสูงกวาคนท่ีมีระดับการศึกษาต่ําเชนกัน 
 
สมมติฐานท่ี 2   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) จะมีความ 
 สัมพันธ กับระดับความรู  ทัศนคติและคานิยม 
 ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี  33-50 )  พบวาระดับการศึกษาและรายไดท่ีแตกตางกัน  
กลาวคือกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูง (ตั้งแต ปวช./อนุปริญญา – สูงกวาปริญญาตรี) และ
ระดับรายไดสูง (ตั้งแต 10,001 – 40,001 บาทข้ึนไป) มีความสัมพันธกับระดับความรูเกี่ยวกับการ
ตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางการเมือง และทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา
ต่ํา (ตั้งแตไมเรียนหนังสือ – มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) และระดับรายไดต่ํา (ต่ํากวา 2,500 – 
10,000 บาท)  อีกท้ังคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงก็มีความสัมพันธกับระดับคานิยมความตองการ
ประสบความสําเร็จสูงกวาคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า  แตในขณะเดียวกันคนท่ีมีระดับรายไดต่ํานั้นมี
ความสัมพันธกับคานิยมความเปนคนทันสมัยสูงกวาคนท่ีมีระดับรายไดสูง 
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สมมติฐานท่ี 3  ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติและคานยิม 
 ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี 51-77)  พบวาการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  การเลนอินเตอรเน็ต
และดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูง  มีความสัมพันธกับระดับความรูเกี่ยวกับการตระหนัก
รับรูเร่ืองสาธารณกิจสูงกวากลุมตัวอยางท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน   ไมเลนอินเตอรเน็ตและมีดรรชนี
รวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตตํ่ากวา  

 อีกทั้งการมีคอมพิวเตอรท่ีบาน มีความสัมพนัธกับระดับทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
การเมืองสูงกวากลุมตัวอยางท่ีไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน  

 อยางไรก็ตามการเลนอินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับระดับคานิยมความเปนคนทันสมัย  
และคานิยมความตองการประสบความสําเร็จสูงกวากลุมตัวอยางท่ีไมเลนอินเตอรเน็ต ในขณะท่ี
ดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตสูงก็มีความสัมพันธกับคานิยมความตองการประสบ
ความสําเร็จ และคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีดรรชนีการเปดรับส่ือ
อินเตอรเนต็ตํ่ากวา 
 
5.2.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิยท่ี 4-5  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
สมมติฐานท่ี 4   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (SES) (ระดับการศึกษาและรายได) จะมีความ 
 สัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยมกับประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาชนบท 
 ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี 78-86) เม่ือพิจารณาแยกเขตพ้ืนท่ี พบวา ระดับการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญในการแสวงหาความรูของประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาประชาชนสังคมชนบท ใน
ดานความรูกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ  ความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย และ
ดานทัศนคติการพัฒนาทางการเมือง นอกจากนี้ 

 ระดับรายไดก็เปนปจจัยสําคัญอีกหนึ่งปจจัย ในการแสวงหาความรูของประชาชนใน
สังคมเมืองสูงกวาประชาชนในสังคมชนบท  ในดานความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ   
ความรูทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ดานทัศนคติทางการเมืองเกี่ยวกับกับประชาธิปไตย  และ
ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม   
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สมมติฐานท่ี 5   ส่ืออินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับความรู  ทัศนคติและคานิยมกับประชาชน 
 ในสังคมเมืองสูงกวาชนบท 
 ผลการวิเคราะห (ตารางท่ี 87-95) เม่ือพิจารณาแยกเขตพื้นท่ี   พบวาการมีคอมพิวเตอรท่ี
บาน  และดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการตระหนัก
รับรูเร่ืองสาธารณกิจกับประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาชนบท 
 อีกท้ังดรรชนีรวมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต  มีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการเมืองกับกับประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาชนบท และ 
 ตัวแปรการเลนอินเตอรเน็ต  มีความสัมพันธกับคานิยมความเปนคนทันสมัยกับ
ประชาชนในสังคมเมืองสูงกวาประชาชนในสังคมชนบท 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
  ปญหาชองวางทางดิจิตอล เปนปญหาสังคมท่ีมีมานานแลว  ตั้งแตส่ืออินเตอรเน็ตยัง
ไมไดเขามาสูสังคมไทย เดิมนิยมเรียกวาชองวางทางระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยม สืบ
เนื่องมาจากความเหล่ือมลํ้าทางสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับการศึกษาและ
รายได  เปนปจจัยท่ีทําใหคนแสวงหาขอมูล ขาวสาร เพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพ หรือตอบสนองความ
ตองการตามวัตถุประสงคของตน  อันนํามาสู “ชองวางทางขาวสาร” และ “ชองวางทางความรู” 
ระหวางกลุมคน ซ่ึงความจริง ชองวาง (Gap) ไดสะทอนถึง “ความเหล่ือมลํ้า” หรือ “ความไมเทา
เทียมกัน” (Inequality) ของคนในสังคมไดเปนอยางดี  เชนเดียวกับชองวางทางการศึกษา รายได
และอ่ืนๆ  

 เปนท่ียอมรับกันในกลุมนักวิชาการสาขาสังคมวิทยาวา  โดยธรรมชาติมนุษยเกิดข้ึนมา
ในสังคมดวยความไมเทาเทียมกัน  ดังนั้นการท่ีจะทําใหสังคมมนุษยมีความเทาเทียมกันจึงเปนไป
ไมได  Weber (1947) ไดแบงโครงสรางของสังคมออกเปนสามมิติ  ไดแก  ความม่ังค่ัง (Wealth)  
อํานาจ (Power)  และเกียรติยศ  (Prestige)   ตอมา   Svalastoga   (1965)   และ  Duncan  (1968)    ได
เสนอ  "สารสนเทศ" ( Information)  เพิ่มเปนมิติท่ีส่ี  ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา   มิติท้ังส่ีประการ
นี้มีความเหล่ือมลํ้าหรือความไมเทาเทียมกันในสังคมเปนอยางมาก อาทิ กลุมคนท่ีรวยอยูแลวมัก
เปนผูมีอํานาจ มีเกียรติ และมีขาวสารมากมาย  ในทางตรงขามคนท่ียากจนกลับเปนผูไรอํานาจ ไร
เกียรติ และขาดแคลนขาวสาร  ดวยเหตุดังกลาวจึงเกิด “ชองวาง” (Gap) ในสังคมอยางหลีกเล่ียงไม
พนไมวาจะเปน  ชองวางทางรายได อํานาจ สถานภาพทางสังคม ขาวสาร และการศึกษา เปนตน  

 กลาวอีกนัยหนึ่งชองวางทางขาวสารเปนผลพวงมาจากโครงสรางทางสังคมท่ีมีความ
เหล่ือมลํ้าตํ่าสูงกัน ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษช้ีใหเห็นวา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Socio – economic Status) เปนปจจัยท่ีมีผลจํากัด (Constraint) ใหเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
ชองทางตางๆ ในสังคมไปสูสมาชิกไมเทาเทียมกันและไมเปนธรรม คนท่ีมีขอมูลขาวสารอยูแลว 
มักจะไดรับขาวสารเพิ่มมากข้ึน เรียกวา “Information haves or rich” ในขณะท่ีคนไมมีขอมูล
ขาวสาร เรียกวา “Information haves or poor”  (บุญเลิศ ศุภดิลก และกุลทิพย ศาสตระรุจิ,2547) หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งในทุกสังคมปรากฏวามีกลุมบุคคลท่ี  "มี"  และ  "ไมมี"  (Haves and have - note)  
ขาวสารความรู  เชนเดียวกับกลุมบุคคลท่ี  "มี"  และ  "ไมมี"  ทรัพยสิน  เงินทองควบคูกันไปเชนนี้
เสมอ Tichenor และคณะ (1970) ไดกลาววา "ในขณะท่ีการกระจายขาวสารผานส่ือมวลชนเขาไป
ในระบบสังคมเพ่ิมสูงข้ึน  กลุมประชาชนซ่ึงมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวามีแนวโนม
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ท่ีจะไดรับขาวสารในอัตราท่ีรวดเร็วกวากลุมประชาชนซ่ึงมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่า
กวา  
ดังนั้นชองวางทางความรูระหวางประชาชนท้ังสองกลุมนี้มีแนวโนมขยายตัวกวางข้ึนแทนท่ีจะแคบ
ลง" และจากผลการศึกษานี้สะทอนวา คนในสังคมเมืองท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดสูงยอม
ไดเปรียบคนในสังคมชนบทท่ีมีการศึกษาและรายไดต่ํากวา  ในการเขาถึงขาวสารขอมูล ซ่ึงมีสวน
ทําใหชองวางทางความรู  ทัศนคติ และคานิยมเดิมของคนในสังคมเมืองและชนบทขยายออกไป  
ในดานความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ (ปจจัยการศึกษา รายได) ความรูทาง
การเมืองเก่ียวกับประชาธิปไตย (ปจจัยการศึกษา รายได) ทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง
(ปจจัยการศึกษา) ทัศนคติทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย (ปจจัยรายได) และทัศนคติเกี่ยวกับ
ปญหาสังคม (ปจจัยรายได) 

  ในยุคโลกาภิวัตน หรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technologies : ICTs) ท่ีส่ืออินเตอรเน็ตไดเขามาสูสังคมไทยแพรหลายมากข้ึน 
สมมติฐาน “ชองวางทางความรู” (Knowledge Gap) ไดขยายควบกับ “ชองวางทางขาวสาร” 
(Information Gap)  และสุดทายกลายเปน “ชองวางทางดิจิตอล” (Digital Divide) ซ่ึงในการวิจัย
ทางการส่ือสารท้ังสามคําจะใชสลับกันและกอใหเกิดความเขาใจสับสนกันมาก แตความจริงท้ังสาม
คํามีความหมายใกลเคียงกัน และมีวิวัฒนาการเช่ือมโยงตอเนื่องกัน  

 ดังไดกลาวแลว “ชองวางทางขาวสาร ” หมายถึง ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงและรับ
ขาวสารของบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคมท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจแตกตางกัน 
รวมท้ังถ่ินท่ีอยูอาศัย 

 สวน “ชองวางทางความรู” นั้น สืบเนื่องจากการที่บุคคลหรือกลุมคนตางๆ ในสังคม 
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมเทาเทียมกัน  กลาวอีกนัยหนึ่งหากถือวาขาวสารเปนปจจัย
นําเขา (In put) ระดับความรู ก็คือผลลัพธ (Out put) ดังนั้น “ชองวางทางขาวสาร” ในสังคมอาจ
นําไปสู “ชองวางทางความรู” ระหวางกลุมบุคคลตางๆ และเม่ือส่ือใหมเขามาสูสังคม โดยเฉพาะส่ือ
อินเตอรเน็ตไดกอใหเกิดชองวางเชนกัน เนื่องจากกลุมบุคคลตางๆ ในสังคมท่ีมีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ถ่ินท่ีอยูอาศัยแตกตางกัน ไมสามารถเขาถึงหรือรับขาวสารทางเทคโนโลยี 
(Information Technology) ไดเทาเทียมกัน ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงเทคโนโลยีนี้ นิยมเรียกวา 
“ชองวางทางดิจิตอล” นั่นเอง ซ่ึงปจจุบันเปนประเด็นวิพากษวิจารณกันมากถึงผลกระทบวา ส่ือใหม
จะทําใหชองวางระหวางกลุมคนท่ี “มี” และ “ไมมี” (Have and Have - Nots) ขยายกวางมากหรือ
แคบลง และจากผลการวิจัยสวนใหญแสดงใหเห็นวา ส่ือใหมมีผลทําใหชองวางในสังคมขยายตัว
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กวางมากข้ึนอยางเห็นไดชัด สืบเนื่องจากปจจัยในดานตางๆ ภายใตมิติความเหล่ือมลํ้าทาง
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเปนปจจัยหลัก 

 ปจจุบันปจจัยสําคัญอีกดานหนึ่งท่ีทําใหเกิด  ชองวางในการรับรูขาวสารขอมูล 
(Information Gap) และความรู (Knowledge Gap) ก็คือความไมเทาเทียมกันของโอกาสในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   (Information and Communication Technologies – ICTs) 
นับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่ง สําหรับการติดตอส่ือสารระหวางชุมชนภายในประเทศกับระหวาง
ประเทศ และยังเปนประตูไปสูขอมูลอันมหาศาลท่ีไรพรมแดนถูกจํากัดกั้น ดังนั้นอาจกลาวไดวา
ปรากฏการณท่ีเรียกวา “ชองวางทางดิจิตอล” สืบเนื่องจากการแพรกระจายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปยังประชาคมโลกท่ีไมท่ัวถึงและไมเทาเทียม (NECTEC,2544)  จากหลักฐานการวิจัย
ช้ีใหเห็นวา  “ชองวางทางดิจิตอล” สืบเนื่องจาก “การผูกขาดและกระจุกของตัวโครงสรางตลาดส่ือ
อินเตอรเน็ต” จํากัดเฉพาะกลุมคนหรือกลุมบริษัทท่ีมี “โอกาสและอํานาจ” สูงกวา ในมิติผู
ใหบริการระบบการส่ือสารระหวางตางประเทศคือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
และการควบรวมกิจการของบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (ISPs) ระหวางรายใหญ
ดวยกัน คือ บริษัทซี เอส ซี คอมมิวนิเคอชั่น จํากัด (C.S.C. Com) ในเครือชินคอรปอเรช่ัน ผนวก
รวมกับ บริษัทล็อกซเลย  อินฟอรเมช่ัน  เซอรวิส (Loxinfo) ใหบริการภายใตช่ือ ซีเอช อินเทอรเน็ต 
(CS Internet) ดวยเครือขายท้ังภาคพื้นดินและผานดาวเทียมอยางครบวงจร  รวมทั้งการควบรวม
กิจการระหวางรายเล็กดวยเหตุผลทางธุรกิจคือ เพื่อความอยูรอดและมีอํานาจตอรองในการแขงขัน
กับผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายใหญ (ISPs) (ศปส,2546) 

 จากมิติการผูกขาดและการกระจุกตัวของผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย (ISPs) ใน
ตลาดอินเตอรเน็ต ไดสงผลกระทบตออัตราการใหบริการ ราคาสินคา อุปกรณเช่ือมตออินเตอรเน็ต  
(Hardware and Software) มีราคาสูงข้ึนกวาท่ีควรเปน (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชยและเดือนเดน   
นิคมบริรักษณ,2540) และสงผลกระทบตออัตราการแพรกระจายของจํานวนครัวเรือนท่ีมี
อินเตอรเน็ตและจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตภายในประเทศอยางมาก จากหลักฐานการวิจัยท่ีพบในป 
2544 และ 2546 สะทอนใหเห็นวาจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต และจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต
กระจุกตัวเฉพาะในเขตเทศบาล (สังคมเมือง) มากกวานอกเขตเทศบาล (สังคมชนบท) (สังคมเมือง : 
สังคมชนบท) ในสัดสวนจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตอ 100 ครัวเรือน และจํานวนผูใช
อินเตอรเน็ตตอ 100 คน ซ่ึงใน ป 2544  พบวามีจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต  7.93 : 0.70  และ
ผูใชอินเตอรเน็ต 11.50 : 2.82  ป 2546  มีจํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต 10.59: 1.39 และผูใช
อินเตอรเน็ต 19.89:5.75 อยางไรก็ตามหากพิจารณาโดยจําแนกตามเขตภูมิภาค พบวา อัตราการ
แพรกระจายของจํานวนครัวเรือนที่มีอินเตอรเน็ตและจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตภายในประเทศ 
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กระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดเขตภาคกลางเปนสวนใหญ  ในสัดสวนจํานวน
ครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ตตอ 100 ครัวเรือน และจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตตอ 100 คน ซึ่งในป 
2544 พบวา จํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต จํานวน 14.66 : 2.64  และผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 
16.00 : 5.95  ขณะท่ีป 2546 จํานวนครัวเรือนท่ีมีอินเตอรเน็ต จํานวน 17.13 : 3.83  และผูใช
อินเตอรเน็ต  จํานวน 26.86 : 10.08    

 จากปรากฏการณดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ 
(2537) กลาวไววา หากโครงสรางพื้นฐานตางๆ มีอิทธิพลกําหนดความดอยโอกาสของคนในสังคม
มิไดเปล่ียนแปลง แกไขไปในทางท่ีดีข้ึนแลว ภายใตยุคขอมูลขาวสาร ชองวางระหวางคนท่ี
ไดเปรียบกับคนท่ีเสียเปรียบในสังคมนาจะขยายตัวมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะความแตกตางระหวาง
สังคมเมืองและชนบทจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน คนในเมืองจะสามารถเขาถึงขาวสารไดมากกวาคนใน
ชนบท ซ่ึงผูมีทักษะการศึกษาดีและเจาของทุนจะไดประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัฒนมากกวา
ผูขาดเงินและผูมีการศึกษานอยเพราะวาคนกลุมแรกสามารถปรับตัว เพื่อเขาหาผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนใหมๆ จากการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจไดรวดเร็วกวาคนกลุมหลัง 
 
 นอกจากนี้ผลการศึกษา การทําหนาท่ีส่ือมวลชนของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  สําหรับ
ใหบริการขอมูลขาวสาร พบวาเว็บไซตกระปุกดอทคอมใหความสําคัญตอการนําเสนอเนื้อหา
ประเภทขาวมาเปนอันหนึ่ง คิดเปนรอยละ 57.52 อันดับสองคือ ความบันเทิง คิดเปนรอยละ 29.19  
อันดับสามคือ สาระความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม  คิดเปนรอยละ 11.15  และเปดใหมีพื้นท่ีสาธารณะ
สําหรับแสดงความคิดเห็นตอประเด็นท่ีนําเสนอแทรกอยูเกือบทุกสวน รวมท้ังเปนส่ือกลางของ
องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบการประชาสัมพันธและการโฆษณา คิดเปนรอยละ 1.23 
และ0.91 ตามลําดับ ซ่ึงการนําเสนอขอมูลขาวสารสวนใหญเปนเร่ืองหรือประเด็นท่ัวไปๆ ข้ึนอยูกับ
กระแสการเปล่ียนแปลงหรือประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหญเปนหลัก ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีอันพึง
ประสงคของส่ือมวลชนท่ี McQuial (1994) ไดกลาวในทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาท่ี (Structural 
Functional Theory) ไว 5 ประการ และตอมา บํารุง สุขพรรณ (2522) ไดแยกลักษณะหนาท่ีของ
ส่ือมวลชนเปน 2 ประการ เพื่อนํามาสนับสนุนแนวคิดของ McQuial กลาวคือการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  มีบทบาทเสริมสรางความรูและใหการศึกษาแกคนในสังคม 
ดวยการใหขาวสาร (Information) เกี่ยวกับเหตุการท่ีเกิดข้ึน  ทําใหผูใชบริการรูจักปรับตัวเขากับ
สังคม และเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณไดอยางอิสระ เพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูทางสังคม  เช่ือมโยงกลุมสังคมเขาดวยกัน (Correlation) และสรางความตอเนื่อง
ทางสังคม (Continuity) ระหวางกลุมสมาชิกท่ีมีวัฒธรรมหรือแนวคิดเดียวกันและแตกตางกัน  ไดมี
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โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุมและระหวางกลุมเกิดข้ึน และบทบาท
ทางดานจิตวิทยาสังคม ดวยการใหขอมูลขาวสารดานความบันเทิง (Entertainment) เพื่อสรางความ
เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียดหรือบําบัดทางจิต (Psychotherapy) ในการดําเนินชีวิต  และ
ประสานความผูกพันใหเกิดข้ึนภายในสังคม  อาทิ การสงขอความ-ภาพแทนความรูสึก  คําพูด  และ
การรวมกิจกรรมดานสังคม การเมืองการปกครอง กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยรับขอมูล
ขาวสารผานส่ือประชาสัมพันธและโฆษณา เปนตน  
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 Merton (1949), Wright (1959) ไดนําเสนอกระบวนทัศนท่ีแตกตางออกไป เพื่อนํามา
วิเคราะหหนาท่ีส่ือมวลชนในสังคม “ระบบสมดุล” (System in Balance) ทุกๆสวนของสังคมมี
กิจกรรมท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกันเสริมสรางเพ่ือธํารงรักษาใหดํารงอยู ซ่ึงกลุมนัก
ทฤษฎีหนาท่ีนิยมมองวากิจกรรมตางๆ ในสังคมอาจเปนไปตามหนาท่ี (Function) หรือไมเปนไป
ตามหนาท่ี ท่ีมุงหวัง (Dysfunctions) มาวิเคราะหหนาท่ีและผลของกิจกรรมส่ือมวลชนจะถูกกําหนด
โดยผูรับสาร และหากพิจารณาการทําหนาท่ีของเว็บไซตกระปุกดอทคอมขางตน โดยจําแนกออก
ตามผลของกิจกรรม  พบวา การทําหนาท่ีใหบริการ ขอมูลขาวสาร ความรู ความบันเทิงแกผูใช
อินเตอรเน็ตท่ีมีความแตกตางกันในดานตางๆ อาทิ ระดับการศึกษา  รายได  พื้นท่ีอยูอาศัย ผูมี 
“โอกาส” และ “ไมมีโอกาส” เขาถึงส่ืออินเตอรเน็ต เปนตน ยอมสงผลตอการรับรูขอมูลขาวสาร 
และการนําไปใชประโยชนของแตละคน ซ่ึงการนําเสนอขอมูลขาวสารของเว็บไซตกระปุก
ดอทคอมนั้น สําหรับคนบางกลุมขาวสารขอมูลท่ีไดรับนั้นเปนประโยชนตอตนเองหรือตอสังคม
รอบขาง  ซ่ึงถือเปนผลของกิจกรรมตามหนาท่ีหรือจุดประสงค (Function) ของส่ือมวลชนในระดับ
ตางๆ ไดแก การสอดสองดูในระดับสังคม  คือ การเตือนภัยและใหขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ กําหนดประเด็นขาวสาร หรือสรางวาระขาวสารแกสาธารณะ สงเสริมการ
รวมมือรวมใจ สรางการเรียนรูทางสังคมอยางตอเนื่อง  ระดับปจเจกบุคคล คือ ผูเขามาใชบริการได
รับรูหรือเกิดการตระหนักรับรูในประเด็นขาวสาร ชวยเสริมสรางความเปนผูนําดานความคิดเห็น
และการยอมรับฟงคนอ่ืนจากการสรางประเด็นหรือกระทู  และไดรับความบันเทิงในดานตางๆ ซ่ึง
เปนการพักผอนหยอนใจ ชวยผอนคลายความตึงเครียด   ระดับกลุมยอย  คือ เปนกลไกเพ่ือสราง
วาระขาวสาร  รับรูพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจากกลุม  จัดการตรวจสอบและควบคุมสาธารณมติ และ
สรางความชอบธรรมใหกลุม ดานวัฒนธรรม คือ ชวยเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และเสริมสรางการ
เติบโตทางวัฒธรรม หมายถึง ในสังคมออนไลนเว็บไซตกระปุกดอทคอมจะประกอบดวย  กลุมผูใช
ท่ีมีวัฒธรรมเฉพาะกลุม เชน กลุมอนุรักษวัฒนธรรมไทย  กลุมวัฒนธรรมตะวันตก  หรือแยกยอย
ไปกวานั้นเชน วัฒนธรรมฮิบฮ็อบ วัฒนธรรมเอฟโฟ  เปนตน  ซ่ึงแตละกลุมวัฒนธรรมจะมีการ
เช่ือมโยง เสริมสรางการเติบโตทางวัฒนธรรมและเพ่ิมความรับผิดชอบเฉพาะกลุมตนเอง 

 แตขณะเดียวกันการนําเสนอขอมูลท่ีมีเนื้อหาหรือประเด็น เพื่อตอบสนองความตองการ
เสพขาวสารเฉพาะกลุมคนในสังคมเมืองเปนสวนใหญ ยอมสงผลตอ “ชองวางทางขาวสาร” และ 
“ชองวางทางความรู”  ของกลุมสังคมตางๆ โดยเฉพาะกลุมคนในสังคมเมืองท่ีมีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจสูงและมีโอกาสเขาถึงส่ืออินเตอรเน็ต มีแนวโนมท่ีจะรับขาวสารในอัตราท่ี
รวดเร็วกวากลุมคนในสังคมชนบทท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่าและไมมีโอกาสเขาถึง
ส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนธรรมชาติของส่ือมวลชนโดยท่ัวไป จะมีความโนมเอียงไปยังกลุมท่ีมี
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สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวา ดังนั้นขาวสารสาธารณกิจ ขาววิทยาศาสตร แฟช่ัน 
เทคโนโลยีสวนมากจะสอดคลองกับความสนใจ และความตองการของคนในสังคมเมืองหรือกลุม
บุคคลช้ันสูงเปนหลัก  (Tichenor และคณะ,1970) ซ่ึงเปนผลของกิจกรรมเชิงลบ (Dysfunction) ใน
ระดับสังคม จากการทําหนาท่ีส่ือมวลชนของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 

  ดาน NECTEC (2544) สะทอนถึง “ชองวางทางดิจิตอล” ในดานความเหล่ือมลํ้าระหวาง
ประชาชนกลุมตางๆ ภายในประเทศท่ีมีโอกาสเขาถึงสารสนเทศและมีความรูแตกตางกัน ความ
เหล่ือมลํ้าดังกลาวอาจเกิดข้ึนระหวางกลุมประชากรท่ีมีลักษณะบางประการตางกัน  อาทิ 
สภาพแวดลอมทางดานกลุมประชากรในเมืองใหญกับชนบทท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
เปนตน ซ่ึงเปนปญหาดั้งเดิมหรือเปน “ชองวางทางขาวสารและความรู” ของสังคมไทยมานาน เม่ือ
ส่ืออินเตอรเน็ตเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประเทศ ปญหาดังกลาว
จึงไดรับการหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นสังคม  และเกิดขอถกเถียงกันวากลุมคนท่ีสามารถเขาถึง 
(Access) และใชประโยชนอยางเต็มท่ีนั้น จะกระจุกตัวอยูในสังคมเมืองท่ีมีระดับการศึกษาและ
รายไดสูงมากกวาจะกระจายลงไปสูคนสังคมชนบท  ประการสําคัญท่ีสุดจากความแตกตางของ
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจยอมสงผลตอการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร  โดยผานอุปกรณ
หรือส่ือกลางอยางคอมพิวเตอรไปสูส่ืออินเตอรเน็ตท่ีแตกตางกัน และนํามาสูการเกิด  “ชองวางทาง
ดิจิตอล”  “ชองวางทางขาวสาร” และ “ชองวางทางความรู”ได จากผลการศึกษาสะทอนวา ส่ือ
อินเตอรเน็ตมีสวนขยายชองวางทางระดับความรูเกี่ยวกับการตระหนักรับรูเร่ืองสาธารณกิจ ทัศนคติ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองและคานิยมความเปนคนทันสมัย  ระหวางคนสังคมเมืองและชนบท
ขยายตัวมากข้ึนกวาเดิม  ซ่ึงเปนผลของกิจกรรมเชิงลบ (Dysfunction) ในระดับสังคม เชนเดียวกับ
การนําเสนอขอมูลขาวสารของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 

 แตในขณะเดียวกันส่ืออินเตอรเน็ตก็มีระดับความสัมพันธในทางบวกตอกลุมคนใน
สังคมชนบทดวยเชนกัน  ซ่ึงเปนผลของกิจกรรมไปตามหนาท่ี (Function) อันพึงประสงคของ
ส่ือมวลชน และอาจนํามาสูการลดชองวางทางดิจิตอลระหวางสังคมเมืองและชนบทใหแคบลง ใน
ดานคานิยมความตองการประสบความสําเร็จ และคานิยมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
การเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตของคนในสังคมชนบท สามารถพัฒนาคานิยมดังกลาวใหกาวหนา
ทันสมัยทัดเทียมกับคนในสังคมเมืองไดเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ Tichenor และคณะ (1970) ท่ี
กลาวถึงบทบาทของส่ือมวลชนและสมมติฐาน “ชองวางทางความรู” เปนการเปรียบเทียบมิติดาน
ความรู และเวลาระหวางกลุมประชาชนสองกลุมไววา กลุมสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่าจะ
ไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากการกระจายขาวสารที่เพิ่มมากข้ึน  แตวากลุมท่ีมีสถานภาพสังคมและ
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เศรษฐกิจสูงกวา  จะไดรับความรูมากกวา และชองวางทางความรูนี้จะขยายตัวกวางในกรณีการ
เสนอขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนาสนใจท่ัวไป  แตถาหากกรณีการเสนอขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยู
เฉพาะเจาะจง  เชน  กีฬา  สุขภาพ  และสวน  เปนตน  ชองวางดังกลาวจะลดลง  

 
 ในสวนแนวทางการแกปญหา “ชองวางทางดิจิตอล” หรือความเหล่ือมลํ้าทางการ

ส่ือสารดิจิตอลเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกัน หากสามารถสนับสนุนในดานการให
ขอมูลขาวสาร ความรู และมีระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน  จากการเพิ่มขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Communication and Technologies : ICTs) ซ่ึง
องคประกอบท้ังหมดนี้  ลวนนํามาสูแนวทางการลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศ
ไดในเวลาตอมา” (DOT Force,2001)  ดังนั้นภาครัฐและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) ในฐานะองคกรอิสระ ควรตระหนักวาชองวางทางดิจิตอลไมใชเปนประเด็นเฉพาะดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีเทานั้น  หากแตเกี่ยวพันอยางแยกไมออกกับการพัฒนาสังคมดานตางๆ รวมท้ัง
ปญหาเร้ือรังหรือชองวางทางสังคมของประเทศ  เนื่องจากปญหาชองวางทางสังคมมีความเช่ือมโยง
ตอการขยาย “ชองวางทางดิจิตอล” “ชองวางทางขาวสาร” และ “ชองวางทางความรู” วนเวียน
เปนวัฏจักร ระหวางคนในสังคมเมืองและชนบท กลาวคือ  

 การพิจารณาประเด็น   “ชองวางทางดิจิตอล”   ระดับภายในประเทศ     จะเห็นวามีหลาย 
มิติและเกี่ยวของกับคนหลายกลุมไมวาจะเปนระหวางคนชนบท คนเมือง กลุมคนท่ีมีรายได 
การศึกษาแตกตางกัน เปนตน ดังนั้นแนวทางเพ่ือลด “ชองวางทางดิจิตอล” สําหรับกลุมท่ีมีความ
แตกตางกันเหลานี้ อาจมีนโยบายหรือมาตรการบางอยางท่ีสงผลตอการเขาถึงสารสนเทศและ
ความรูของทุกกลุม ขณะเดียวกันตองมีมาตรการเพื่อแกไขปญหาเฉพาะของแตละกลุม อยางไรก็ดี
ดวยทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของประเทศท่ีมีจํากัด การจะดําเนินนโยบายหรือมาตรการ
หลาย ๆ ประการพรอมกันอาจจะเปนไปไดยาก ดังนั้นการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวน
ของปญหา โดยเฉพาะปญหาความเหล่ือมลํ้าดานการศึกษา  รายไดของคนในสังคมเมืองและชนบท 
เปนส่ิงท่ีสมควรนํามาพิจารณาเปนอันดับแรกในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี  
“ความรูคืออํานาจ”  (Knowledge is power) แสดงใหเห็นวาความรูชวยใหคนมีขีดความสามารถใน
การดําเนินการตางๆ รวมท้ังไดรับผลประโยชนจากโอกาสตางๆ หากคนเราไมมีความรู  แมจะมี
โอกาสก็ยอมไมสามารถแสวงหาประโยชนได (บุญเลิศ ศุภดิลกและกุลทิพย ศาสตระรุจิ, 2547) 
ควบคูกับการมีรายไดท่ีเพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว สําหรับดํารงชีวิตและเปนปจจัยหนึ่ง
ในการเขาถึง (Access) และแสวงหาขอมูลขาวสารจากส่ือมวลชนกวางข้ึน โดยเฉพาะจากส่ือ
อินเตอรเน็ต     
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 ซ่ึงสอดคลองกันแนวคิด  Tichenor  และคณะ  (1970) ท่ีกลาวไวใน  “สมมติฐาน
ชองวางทางความรู” วาความแตกตางของระดับการศึกษาและรายไดถือเปนปจจัยพื้นฐาน ทําใหคน
มีทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ดานการอาน พูด และการทําความเขาใจ หรือมีระดับ
ความรู ทัศนคติ และคานิยมตางกัน ในดานความจําเปนของการเขาถึงและคิดวาส่ืออินเตอรเน็ตมี
ความสําคัญตอชีวิตอยางไร ความกลัวเทคโนโลยีอยางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต การวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดรับนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  ในการพัฒนาอยางเหมาะสมกับความตองการของ
ตนเอง ทองถ่ิน และใชความรูเพื่อใหเกิดปญญา สรางความรูใหมๆได (วรากรณ สามโกเศศ,2547)   

 อยางไรก็ตามในดานโครงการอินเตอรเน็ตตําบลนั้น ถือเปนนโยบายท่ีภาครัฐกระจาย
เทคโนโลยีสารสนเทศสูสังคมชนบท ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีระดับการศึกษา รายไดต่ํา และโดนจํากัด
สิทธิการเขาถึง (Access) การใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเปนอยางมาก กลาวคือ โครงการ
อินเตอรเน็ตตําบล หากรัฐบาลมีมาตรการหรือนโยบายติดตาม แกไข ประเมินผลงบประมาณท่ี
รัฐบาลลงทุนไปใหสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคอยางแทจริง  มากกวาเปนท่ีเลนเกม
ของลูกกํานันหรือเด็กในชุมชน หรือเปนเคร่ืองประดับประจําสํานักงาน หรือเปนสมบัติของ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  อยางปจจุบัน (วรากรณ สามโกเศศ,2547) ควบคูกับ
การพัฒนาคุณภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพิ่มเลขหมายโทรศัพท สงเสริมใหมีการใช
อินเตอรเน็ตมากข้ึน  พัฒนารูปแบบการใชงานใหงายข้ึนทั้งอุปกรณเคร่ืองมือและภาษาท่ีใชส่ือสาร   
รวมท้ังลดการผูกขาดหรือควบรวมกิจการระหวางผูใหบริการอินเตอรเน็ตในตลาด ซ่ึงจะนํามาสู
กระจายตัวของฮาดรแวร (Hardware) อุปกรณเช่ือมตอตางๆ (Software) ท่ีมีราคาถูก มีคุณภาพ  (บุญ
มาก ศิริเนาวกุล,2547) และประเด็นท่ีไมอาจมองขามคือ การกํากับดูแล  การนําเสนอขอมูลขาวสาร  
ความรู  ความบันเทิงของเว็บไซตไทยในฐานะส่ือมวลชน ควรมีเนื้อหาท่ีหลากหลายแงมุมสามารถ
ตอบสนองคนในสังคมเมืองและชนบทได  เพราะส่ืออินเตอรเน็ตจะสามารถทําใหคุณภาพชีวิตของ
คนในชนบทดีข้ึน หากเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงมีความสอดคลองกับสภาพ
สังคม วัฒธรรมของคนในชนบท ชองวางทางความรูอาจจะลดลง (Tichenorและคณะ,1970) และส่ือ
อินเตอรเน็ตก็จะเปนส่ือกลางในการเพิ่มความเปนปกแผนของสังคม โดยขยายบรรทัดฐานความรู  
ความคิด พฤติกรรมหรือคานิยมรวมกันใหกับสมาชิกในสังคม  สรางการเรียนรูทางสังคมให
ตอเนื่องตลอดชีวิต และลดความรูสึกแปลกแยกหรือความเหล่ือมลํ้าทางสังคมท่ีวา “คนท่ีมีโอกาส
เขาถึง” ส่ืออินเตอรเน็ต ตลอดจนส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือมวลชนท่ีตอบสนองการเสพขอมูลขาวสาร  
เฉพาะกลุมคนในสังคมเมืองท่ีมีระดับการศึกษา รายไดสูงเทานั้น แตคนในสังคมชนบทท่ีมีระดับ
การศึกษานอย  รายไดต่ําเปนกลุมท่ี “ไมมีโอกาสเขาถึงส่ือคอมพิวเตอรและส่ืออินเตอรเน็ต” นั่นเอง 
ซ่ึงถือเปนผลของกิจกรรมส่ือสารมวลชนดานสังคมปกรณ ในระดับสังคมเชิงบวก  (Wright,1959) 
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 ประเด็นท่ีไดกลาวมาขางตน ถือเปนปญหาพื้นฐานสําคัญท่ีไมอาจมองขามตอการแกไข 
ปรับปรุงเพราะหากปญหาเหลานั้นยังไมไดรับการแกไข  ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง อาจเปน
การลงทุนท่ีสูญเปลา หรือไมกอประโยชนคุมคาก็เปนได ในการใชอินเตอรเน็ตเปนส่ือกลางเพื่อลด 
“ชองวางทางดิจิตอล” หรือ “ชองวางทางขอมูลขาวสาร” หรือ “ชองวางทางความรู” ระหวางสังคม
เมืองท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดสูงกวาคนในสังคมชนบทท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดต่ํากวา
ใหแคบลงมาได 

  
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  

1. รัฐบาลควรใหความสําคัญและแกปญหาชองวาง  “Gap”   ท่ีเปนปญหาเร้ือรังของ 
สังคมไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหาดานการศึกษา และรายได  ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานอันนํามาสู 
การเกิด “ชองวางทางขอมูลขาวสาร”   “ชองวางทางความรู “ และ”ชองวางทางดิจิตอล” ระหวางคน 
ในสังคมเมืองและชนบทขยายตัวมากข้ึนกวาในอดีต ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศใน 
อนาคต  

2. ผลการศึกษาโครงสรางและการกระจายตัวของส่ืออินเตอรเน็ต  พบวา  ความอิสระ 
ในการแขงขันจํากัดเฉพาะกลุมองคกร ท่ีมีความพรอมทางอํานาจ เงินทุนและวัตถุดิบเปนทุนเดิมมา
กอน ซ่ึงสงผลตอการกระจุกตัวของส่ือคอมพิวเตอรและจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตอยูในสังคมเมือง
มากกวา ดังนั้นเม่ือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ในฐานะองคกรอิสระ ผูมี
หนาท่ีกํากับกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ตองยึดม่ันในผลประโยชนของประชาชนเปนหลักใน
การทํางาน โปรงใส เปดเผย  สามารถตรวจสอบได 

3. จากการนําเสนอขอมูลขาวสาร   ความรู    ความบันเทิง   ของเว็บไซตกระปุกดอท 
คอม ซ่ึงเปนเว็บไซตอันดับหนึ่งของประเทศ ควรนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับคน
ในชุมชนหรือชนบทชัดเจนกวานี้ เพราะในบางสวนท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับ ภูมิภาค  ชุมชน กลับเปน
ประเด็นขอมูลท่ัวไปจากส่ือมวลชนแขนงตางๆ มากกวาจะนําเสนอขอมูลเชิงลึกท่ีแสดงถึงความ
เปนภูมิภาค  ชุมชน โดยคัดสรรขอมูลขาวสารท่ีส่ือมวลชนแขนงตางๆ นําเสนอเปนกรอบเล็กๆ 
หรือเปนเนื้อหาท่ีคนในเมืองมองขามมานําเสนอ เชน  ภูมิปญญาชาวบาน  สมุนไพร ขาวปญหาปาก
ทองประชาชน ความเปนอยู  การตอสูของคนในสังคมชนบท เปนตน ซ่ึงจะทําใหเว็บไซตกระปุก
ดอทคอมเปนเว็บไซตท่ีสามารถตอบสนองความตองการเสพขอมูลขาวสารระหวางกลุมคนใน
สังคมปจจุบันไดกวางข้ึน 

4. ส่ืออินเตอรเน็ตถือเปนหองสมุดโลกท่ีมีสวนทําใหคุณภาพชีวิตของคนดีข้ึน      ดัง 
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นั้นผูเกี่ยวของดานส่ืออินเตอรเน็ต เชน สมาคมเว็บไซตแหงประเทศไทย คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ (ICTs) ควรรวม
กําหนดมาตราการหรือทิศทางการนําเสนอขอมูลขาวสารประเภทตางๆ แบงเปนสัดสวนข้ันตํ่าไว 
เฉพาะเว็บไซตท่ีมีวัตถุประสงคนําเสนอขอมูล ความรู บันเทิง (Variety) เชน สัดสวน 50 : 50 คือ 
ขาว  บันเทิง   โฆษณาประชาสัมพันธ  สาระความรูท่ัวไป    และเร่ืองเกี่ยวกับชุมชน สังคม ภูมิภาค
จริงๆ (ดังขอมูลท่ีนําเสนอไวขางตน) อยางละ 10 เปอรเซ็นต และอีก 50 เปอรเซ็นต ก็ข้ึนกับ
คณะทํางานหรือกองบรรณาธิการของแตละเว็บไซตเปนผูจัดสรรอยางอิสระ และนําเสนอรายงาน
ตอหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ เปนตน 

5. ผลการวิจัยในสวนท่ี 3 (จากแบบสอบถาม) สะทอนวา ส่ืออินเตอรเน็ตมีสวนขยาย 
ชองวางทางระดับความรู  ทัศนคติ และคานิยมระหวางประชาชนในสังคมเมืองและชนบท ดังนั้น 
ภาครัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการสําหรับปรับปรุง แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะนโยบาย
อินเตอรเน็ตตําบล  รัฐบาลควรมีมาตรการหรือนโยบายเสริมใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมมากกวา
ท่ีเปน ดวยการสงทีมนักพัฒนาลงไปใหความรูในการใชงานแกชาวบาน  มีการกํากับดูแล  
ประเมินผลการใชประโยชนอยางตอเนื่อง ควบคูกับการใหบริการข้ันพื้นฐาน เชน โทรศัพท  
ชองทางสัญญาณเครือขายตางๆ ฯลฯ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้เปนพื้นฐานขอมูลดาน “ชองวางทางดิจิตอล”   ของส่ือ 

อินเตอรเน็ตระหวางสังคมเมืองและชนบท ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติม นาจะศึกษาขอมูลเชิงลึก   
ในระดับ “ชองวางทางดิจิตอล” จากส่ืออินเตอรเน็ตหรือส่ือใหม (New Media) ประเภทตางๆ ท่ีเกิด 
ข้ึนภายในสังคมเดียวกัน  เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดข้ึน 

2. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาประเภทตางๆ  ของเว็บไซตท่ี 
เกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมชนบทในฐานะส่ือมวลชนอิเล็กทรอนิกส  จากการวิเคราะหสามารถ
สะทอนถึงความนาสนใจของเว็บไซต การตอบสนองดานขอมูลขาวสาร  ความรู  ความบันเทิงและ
อาจนํามาสูการปรับปรุง แกไขตอไป เพ่ือใหอินเตอรเน็ตเปนส่ือมวลชนท่ีคนในสังคมชนบทเลือก
บริโภคในอนาคต  
 

3. การศึกษาถึงปญหา  อุปสรรค และความตองการขอมูล ขาวสาร ความรู ความ 
บันเทิงจากส่ืออินเตอรเน็ต เปรียบเทียบระหวางคนในสังคมเมืองและชนบท 
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