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ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,001 – 20,000 บาท  และ
สวนมากจะมีคอมพิวเตอรใชสวนตัว   

พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาน้ันคือ  จะนิยม
เปดรับหนังสือพิมพออนไลน  โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 4 – 6 ครั้ง  ในเวลาหลังเลิกงานระหวาง 
18.01 – 24.00 น.  และมักจะใชเวลาในการอาน 1 – 1 ½ ชั่วโมง  จากท่ีบาน / ท่ีพัก  ซึ่งจะ
เปนการเปดอานเฉพาะเรื่องท่ีตนสนใจเทาน้ัน  โดยเฉพาะขาวดวน  ขาวตางประเทศ  และ
ขาวการเมือง 

ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนมากท่ีสุด คือ กลุมปจจัย
ดานสะดวกในการใช มีคาเฉลี่ย 4.24 รองลงมาไดแก  กลุมปจจัยดานมีความสด ปจจุบัน
ทันที มีคาเฉลี่ย 4.09   กลุมปจจัยดานมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับสื่ออื่น มีคาเฉลี่ย 
3.79  กลุมปจจัยดานมีประโยชนเชิงการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.54  และนอยท่ีสุดคือ กลุม
ปจจัยดานมีประโยชนเชิงสนองความตองการสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.40 
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ABSTRACT 
The objectives of the thesis were to study the characteristics of postgraduate 

students at Dhurakijpundit University, their behavior of reading online newspapers, and 
the incentive factors for their using such online newspapers.  The method of study was 
survey research using 316 completed questionnaires as the tool of getting concerned data.  
The results of the study showed some interesting facts as follow. 

The characteristics of the postgraduate students at Dhurakijpundit University 
understudied were mostly women of 31 to 40 years old, mostly studying at department of 
business administration, having average income of 15,000 – 20,000 bath per month.  
Almost they have computers. 

The behavior of reading online newspaper  were as the following.  They 
read online newspapers 4 – 6 times per week, normally after work at 06.01 p.m. until 
midnight at their residences.  The average time of reading was one to one hour thirty 
minutes.  They read only what they were interested in, especially breaking news, foreign 
news, and political news. 

The various factors of reading online newspapers were convenience with a 
mean of 4.24, past  news presentation with a mean of 4.09.  the comparative advantage 
over paper newspapers and the applicable knowledge for their work with a  mean of 3.79 
and 3.54 respectively.  The last  was personal satisfaction with a mean of 3.40.  
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บทที่  1 
 

บท3นํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
การพัฒนาอยางรุดหนาของเทคโนโลยีดานการส่ือสารโทรคมนาคมใน

ปจจุบัน  ทําใหเกิดมีวิธีการสื่อสารใหม ๆ ที่สามารถยอโลกใหแคบลงโดยขจัด
อุปสรรคในมิติของเวลาและสถานท่ีที่กวางใหญ โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
ชวยในการเก็บและบันทึกขอมูล   เ พ่ือนํามาใชในการประมวลผลใหเกิดเปน
สารสนเทศ  และจัดสงสารสนเทศน้ันผานทางอุปกรณโทรคมนาคมตาง ๆ ไปยังผูใช 

คอมพิว เตอร เกิ ด ข้ึนครั้ งแรกในยุคปฏิ วั ติ อุตสาหกรรม   โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและชวยลดตนทุนการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมเทานั้น  แตเม่ือเวลาผานไปก็ไดมีผูพัฒนาเทคโนโลยีดานไมโครอีเล็ก
โทรนิกส ทําใหคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและราคาถูกลง  สงผลใหมีการ
พัฒนามาใชในหลายวงการและแพรหลายสูบุคคล (Nuema, 1991) 

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหคอมพิวเตอรไดรับความนิยม ก็คือ เทคโนโลยีที่แสดง
ถึงความทันสมัยและสามารถสงขาวสารไดเปนจํานวนมากภายในระยะเวลารวดเร็ว
และประหยัดคาใชจาย 

เมื่อคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหเปนเครือขายอินเตอรเน็ตซ่ึงมี
บทบาทอยางมากทางการส่ือสาร  เนื่องจากอินเตอรเน็ตเปนเครือขายขนาดใหญที่
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรจํานวนมากเขาดวยกันได  จึงเกิดการติดตอและแลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว     มีผูใหคํานิยามถึงความหมายของอินเตอรเน็ตไวมากมาย  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

สมชาย  นําประเสริฐชัย (2537)  กลาววา อินเตอรเน็ตเปนเครือขายสากล  
เปนกลุมของเครือขายเล็ก ๆ นับพันเครือขายทั่วโลกที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรนับลาน
เขาดวยกัน 
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ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ (2539) กลาววาอินเตอรเน็ตเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  ประกอบดวยเครือขายยอยจํานวนมาก ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูเกือบท่ัวทุกมุมโลก 

ไกรสร  พงษรักษา (2539)  กลาววา อินเตอรเน็ตเปนเครือขายที่
ประกอบดวยเครือขายจํานวนมากท่ีเชื่อมตอกันเปนอภิมหาเครือขาย   

จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา อินเตอรเน็ต ก็คือระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรสากลขนาดใหญที่เชื่อมโยงผูใชเครือขายคอมพิวเตอรจากท่ัวทุก
มุมโลกเขาดวยกัน และเปนแหลงรวบรวมเผยแพรขาวสารจํานวนมหาศาลแกผูใช
เครือขายนี้  

นับวาระบบอินเตอรเน็ต เปนระบบการส่ือสารขอมูลที่เติบโตเร็วที่สุดของ
มนุษยชาติ  เร็วยิ่งกวาการแพรของ การเขียน  การพิมพ  การใชโทรศัพท  โทรทัศน  
หรือแมแตเครื่องโทรสาร  โดยมีการเติบโตทั้งในดานของจํานวนคอมพิวเตอรที่
เชื่อมตอ  และจํานวนผูใชงานรวมไปถึงการเพ่ิมจํานวนบริการฐานขอมูลและเอกสาร
ตาง ๆ  

December (1995) กลาววา  การเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขาย
อินเตอรเน็ต  ทําใหเกิดระบบสื่อสารแบบใหมข้ึน  เปนการสื่อสารผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ทําใหขอมูลขาวสารของสถาบัน  องคกร  หรือหนวยงานของประเทศ
ตาง ๆ สามารถแพรกระจายไปยังผูรับสารแตละคนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  
เน่ืองจากเครือขายของอินเตอรเน็ตมีเปนจํานวนมาก (Network of networks)  ที่
เชื่อมโยงผูใชงานจํานวนกวา 100 ลานคนจาก 175 ประเทศ 

เหตุผลหน่ึงท่ีทําใหอินเตอรเน็ตมีการเติบโตอยางรวดเร็วนั้นเนื่องจาก
เครือขายอินเตอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขาวสารที่ใหญที่สุดในโลกปจจุบัน  มีแหลง
ขาวสารจํานวนมากสําหรับการสืบคน  และมีเครื่องมือการใชงานที่มีประสิทธิภาพ 
และในบรรดาเครื่องมือสําหรับการส่ือสารบนอินเตอรเน็ตน้ัน World Wide Web 
(WWW) จัดวาเปนสื่อกลางที่มีบทบาทสําคัญท่ีสุด และเปนตัวการสําคัญที่ทําใหการ
ใชงานอินเตอรเน็ตเปนที่นิยมและแพรหลายออกไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว (ศุจิกา  ดวง
มณี, 2539) 
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World Wide Web หรือเครือขายใยแมงมุม  หรือ Web นี้ถูกพัฒนาโดย
หอง   แลปเซิรน (CERN) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดในป พ.ศ. 2535  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเปนส่ือสําหรับการเผยแพรขอมูลในรูปแบบหลายสือ  หรือ  
Multimedia  ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดทั่วโลก 

เครือขายใยแมงมุมน้ี จะประกอบไปดวยหนาของขอมูลหรือที่เรียกวา 
Web page  จํานวนหลายลานหนากระจายอยูบนอินเตอรเน็ตซ่ึงมีเครือขายครอบคลุม
ไปทั่วโลก  โดยหนาแรกของ Web page  แตละชุดจะเรียกวา Homepage  หรือ  
Welcome page 

Web page แตละหนาสามารถมีไดทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation)     วิดีโอและเสียงเพลง  ในสวนท่ีเปนขอความก็สามารถแสดงตัวอักษร
ไดทั้งตัวธรรมดา  ตัวหนาและตัวเอียง  อีกทั้งสามารถเลือกใชตัวอักษรไดหลาย
รูปแบบและหลายขนาดอีกดวย  นอกจากน้ียังสามารถกําหนดใหภาพหรือขอความ
เปน Hypertext  ลักษณะของไฮเปอรเท็กซนั้นจะคลายตัวอักษรธรรมดา  แตที่แตกตาง
กันก็คือ  ภายในไฮเปอรเท็กซจะมีเสนทางเชื่อมตอไปยังเอกสารอ่ืน ๆ ทําใหเรา
สามารถติดตามหาขอมูลที่เกี่ยวของกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งจะนําผูใชไปยัง
หนาอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะอยูบน World Wide Web Server เดิม  หรืออยูบนเครื่องท่ีอยูใน
อีกประเทศหนึ่งก็ได  โดยเพียงกดปุมเมาสลงไปเทานั้น  (ประดิษฐ  ภิญโญภาสกุล, 
2539) 

นอกเหนือจากความสามารถในการส่ือสารขอมูลในระบบกราฟกแลว  
การส่ือสารบน World Wide Web นั้น  มีลักษณะปฏิสัมพันธ (Interactive)  คือ เปน
การส่ือสารแบบโตตอบกันได  ผูรับสารสามารถแสดงความคิดเห็นแลวสงกลับ 
(Feedback)  ไปยังผูสงสารไดทันทีแมจะอยูคนละทวีป 

ขอความ หรือความคิดเห็นตาง ๆ ที่ตอบกลับมาจากผูรับสารน้ีจะชวยใหผู
สงสารไดรับรูวาการสื่อสารของตนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  และผลที่ไดรับตอบ
กลับมาน้ีจะชวยในการแกไข ปรับปรุง หรือคงไว ไมวาจะเปนในดานเน้ือหา  หรือ
วิธีการส่ือ 
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สําหรับประเทศไทย อินเตอรเน็ตเริ่มเขามาในป พ.ศ. 2530  โดยมีสถาบัน
เทคโนโลยีการส่ือสารแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology)  เปนผูเริ่ม
ดําเนินการมีผูใชบริการประมาณ 20 คน  ตอมาในป พ.ศ. 2534  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจึงนํามาใช  ทําใหขยายวงผูใชบริการออกไปอีก 300-400 คน  จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2536  มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เริ่มนําอินเตอรเน็ตเขามาใหบริการเพ่ิมข้ึน  จนทําให
มีผูรูจักอินเตอรเน็ตอีกกวา 5,000 คน  และในป พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มี
วิชาบังคับใหนักศึกษาทุกคนเรียนรูและใชงานอินเตอรเน็ตทําใหมีผูใชงานเฉพาะ
มหาวิทยาลัยแหงน้ี 20,000 คน  สงผลใหการขยายตัวของอินเตอรเน็ตในปนี้มีอัตรา
การขยายตัวเชิงพาณิชย 56%  ดานการศึกษา 19%  ภาค รัฐบาล 10%  ดานอ่ืน ๆ 
รวมถึงผูใชตามบานเรือน 15%   และในป พ.ศ. 2538  มีการขยายตัวไมตํ่ากวา 80% 
(Thailand Advertising & Marketing, 2538) 

ดวยความสามารถในการเผยแพรไดอยางรวดเร็ว  คาใชจายตํ่า  เขาถึง
กลุมเปาหมายไดในปริมาณท่ีมากกวาชองทางแบบด้ังเดิม  ดังน้ันบน World Wide 
Web ปจจุบันจึงปรากฏ Homepage ของสื่อมวลชนระดับโลกแทบทุกประเภท  ไมวา
จะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน สํานักขาว หรือแมแต
ภาพยนตร 

ประเทศไทยก็ไดมีการนําเสนอขาวสารจากเดิมที่ เคยปรากฏอยูบน
กระดาษ (printed newspaper) ผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่รูจักกันดีในนามของ 
หนังสือพิมพออนไลน (online newspaper) ไดแก  ไทยรัฐ   เดลินิวส  ผูจัดการ  
กรุงเทพธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ เดอะเนชั่น  และบางกอกโพสต  รวมทั้งหนังสือพิมพ
ฉบับอ่ืน ๆ ที่ทยอยเปดข้ึนใหม  โดยเว็บไซดของหนังสือพิมพออนไลนเหลาน้ี
ใหบริการขาวสารฟรี  โดยมีรายไดหลักจากการขายโฆษณา  เน้ือหาที่นําเสนอจะมี
ความแตกตางไปตามธรรมชาติของหนังสือพิมพแตละฉบับ 

จากการศึกษาของศุจิกา  ดวงมณี (2539)  พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการ
เติบโตของหนังสือพิมพบนอินเตอรเน็ตน้ัน  เกิดจากสาเหตุของการตองการสรางภาพ
ความเปนผูนํา  เชน  หนังสือพิมพบางกอกโพสตถือวาเปนหนังสือพิมพฉบับแรกท่ี
ใหบริการ  online edition  ซึ่งเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2538  เปนตนมา 
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คุณลักษณะของหนังสือพิมพออนไลนจะเปนไดทั้งสื่อบุคคลและ
สื่อมวลชนท่ีสามารถนําเสนอขอมูลและบริการไดในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปน
ตัวหนังสือ  ภาพเคลื่อนไหว  หรือเสียง  ขอมูลเหลาน้ียังสามารถนําเสนอถึงผูรับสาร
ไดทั่วโลกไดตลอดเวลา 

แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันประชาชนโดยท่ัวไปมักไมไดใชอินเทอรเน็ต 
และแมใชอินเทอรเน็ตก็คงใชเพ่ืองานธุรการมิไดใชหาความรูหรืออานขาว โดยเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยซึ่งจัดวาเปนผูที่อยูในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีรุดหนามาก และเพ่ือเปนการประหยัดตอคาใชจายจากความจําเปนที่
จะตองซ้ือหนังสือพิมพธรรมดาหลาย ๆ ฉบับ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเปดรับขาวสารใหทั่ว
ทุกมุมมองน่ันเอง  นักศึกษาปริญญาโทจึงพัฒนาความรูความสามารถมาใช
อินเตอรเน็ตเพ่ือการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนที่นํามาซึ่งความสะดวก และ
สามารถเปดรับขาวสารไดจากหนังสือพิมพออนไลนทุกฉบับในเวลาเดียวกัน   
เนื่องจากการทํางานท่ีเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตจะคลายกับใยแมงมุม (web) นั่นเอง  และ
แมนักศึกษาปริญญาโทจะเปดรับหนังสือพิมพออนไลนอยูเปนประจํา  หลายคนก็
อาจจะมีพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนตางกัน เนื่องจากขอจํากัดดาน
ตางๆ เชน ความรูความเขาใจในระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตและคาใชจายใน
การใชบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทยน้ันยังคงมีราคาสูง ประกอบกับในการ
ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพออนไลนตองใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
ผลิตใหไดประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และนําเสนออยางตอเน่ือง ซึ่งตองใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการผลิต
หนังสือพิมพออนไลนตองลงทุนมาก ผูประกอบธุรกิจหนังสือพิมพจึงถือวาเปน
ขอจํากัดหนึ่งดวยเชนกัน 

นอกจากน้ีปจจัยภายในและปจจัยแวดลอมที่ตางกัน เชน สาขาวิชาที่ศึกษา
ตางกัน ความจําเปนในการใชอินเทอรเน็ตตางกัน พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพ
ตางกัน ปจจัยเหลาน้ีจะมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญา
โทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยตางกันอยางไร 
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จากท่ีกลาวแลวขางตน  ผูวิจัยมีความเห็นสมควรที่จะทําการศึกษาเรื่องน้ี
อยางจริงจังเกี่ยวกับลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรท่ีนิยมอานหนังสือพิมพออนไลน  
พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน รวมทั้งปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลน4  
2. ปญหานําวิจัย 

1. พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีลักษณะอยางไร 

2. ปจจัยจูงใจใดท่ีมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษา
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต5ย 
 
3.  วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของนักศึกษาปริญญาโทใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่เปดรับหนังสือพิมพออนไลน 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษา
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของ
นักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  
4.  สมมติฐานของการวิจยั                          

1. ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของนักศึกษาปริญญาโทที่แตกตางกันจะ
มีพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

2. ปจจัยจูงใจดานความสะดวกในการใช  นาจะเปนปจจัยที่มีน้ําหนักมาก
ที่สุดที่นําไปสูการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
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5.  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีจะทําการศึกษาเฉพาะการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน  

ของนักศึกษาปริญญาโทท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประจําปการศึกษา 
2544  ภาคเรียนที่ 1    

 
 

6.  นิยามศัพท 
 
หนังสือพิมพออนไลน หมายถึง หนังสือพิมพที่นําเสนอขอมูลขาวสาร

ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจเรียกวา หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิคส   
   
ลักษณะทางประชากร  หมายถึง  ลักษณะของนักศึกษาปริญญาโทใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่เปดรับหนังสือพิมพออนไลน  เชน เพศ  อาย ุ  สาขาวิชา 
และรายได   

 
พฤติกรรมการเปดรับ หมายถึง ลักษณะการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน

ประกอบดวย สถานที่ทีใ่ชบริการ  ประเภทของหนังสือพิมพออนไลนที่ใชบริการ 
ความถี่ในการเปดรับ  ระยะเวลาท่ีใชบริการ  ชวงเวลาท่ีใชบรกิาร  ลกัษณะของขอมูล
ที่เปดรับ  ประเภทของขาวท่ีเปดรับ 

 
ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน หมายถึง ปจจัยที่มี

ผลทางบวกและลบตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญาโทใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    ปจจัยทางบวก ประกอบดวย การเปดรับขอมูลไดงาย
ราคาถูก   มีการ เสนอข าวรวดเร็ วทันตอ เหตุการณ   มีรูปภาพ  กราฟคและ
ภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริง  มีความทันสมัยและมีความเปนสากลพกพาไดสะดวก  มี
รายละเอียดและเนื้อหาดีเปนสัดสวน  มีขอมูลตาง ๆ ใหเลือกมากมายและสืบคนได  
ขาวหรือขอมูลมีความนาเชื่อถือสูง  มีการวิเคราะหขาวและขอมูลแบบเจาะลึกตรง
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7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงลักษณะของผูอานท่ีเปดรับหนังสือพิมพออนไลน   เพ่ือ

สามารถวางแผนปรับปรุงหรือสรางหนังสือพิมพออนไลนไดดีข้ึน 
2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพ

ออนไลนของผูอานซึ่งจะทําใหการใหบริการถูกตามความตองการของประชาชน 
3. เปนแนวทางสําหรับผูประกอบธุรกิจหนังสือพิมพออนไลนในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหตรงกับความตองการของผูอานมากท่ีสุด 
4. เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการศึกษาทางวิชาการและการ

คนควาตอไป 
 

DPU



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน
ของนักศึกษา ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
ทําการศึกษาโดยนําแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  มาเปนแนวทาง
ในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1.  แนวคิดทฤษฎีการแสวงหาขาวสาร  และการเลือกสรรขาวสาร  
2.  แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม  และแรงจูงใจ   
3. แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ 
4. แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพออนไลน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดทฤษฎีการแสวงหาขาวสารและการเลือกสรรขาวสาร 
 

1.1  แนวคิดทฤษฎีการแสวงหาขาวสาร (Information Seeking) 
Wibur Schamm (อางใน สมควร  กวียะ, 2534 : 40)  ไดกลาวถึง

หลักการเลือกรับสื่อและขาวสารวา  ข้ึนอยูกับการใชความพยายามนอยที่สุด  และผล
ที่ไดจะอยูในรูปของสูตร 

 
การเลือกสื่อและขาวสาร = สิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
          ความพยายามที่ตองใช   
 

นั่นคือ  ผูรับสารจะเลือกรับส่ือท่ีใชความพยายามในการรับนอยที่สุดและ
ไดผลตอบแทนมากท่ีสุด  ความพยายามนอยที่สุดคือ  มีความสะดวกและความพรอม  
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- ผลตอบแทนเร็วคือ เนื้อหาชวงผอนคลายความเครียด  หรือชวย
แกปญหา 

- ผลตอบแทนชาคือ  ขาวสารท่ีใหความรู  ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได  เชน  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม ฯลฯ 

ดังน้ี การท่ีบุคคลจะเปดรับ  หรือไมในแตละคน  จึงมีความแตกตางกัน
ตามทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference Theory)  นั่นคือ 
บุคคลจะมีความแตกตางในเรื่อง  บุคลิกภาพ   ทัศนคติ  สติปญญา  ความรู  ความ
สนใจ  นอกจากน้ียังข้ึนอยูกับสถานภาพทางสังคม  และวัฒนธรรมของแตละบุคคล
ดวย 

 
โดยท่ัวไปพฤติกรรมในการเปดรับขาวสาร  มีเหตุผลมาจากปจจัยตาง ๆ 

คือ  
1. ความเหงา  เปนเหตุผลทางจิตวิทยาที่มนุษยมักไมชอบอยูตามลําพับ  

จึงพยายามจะรวมกลุมเพ่ือสังสรรค  และถาไมมีโอกาสสังสรรคกับผูอ่ืนก็จะหันมาหา
สื่อตาง ๆ แทน 

2. ความอยากรูอยากเห็น  อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของมนุษย 
3. ประโยชนใชสอย  จะรับขาวสารเพ่ือประโยชนของตนเอง  อันนําไปสู

ความสะดวกสบาย  เพลิดเพลิน  สบายใจ 
4. ลักษณะเฉพาะของส่ือ  สื่อแตละประเภทจะตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูรับสารแตกตางกันไป  เชน  หนังสือพิมพ  ทําใหผูรับสารสัมผัสกับสังคม
ภายนอกไดกวางกวาส่ืออ่ืน ๆ 

 
จากเหตุผลตาง ๆ  ดังกลาวมาแสดงวา  โดยธรรมชาติแลวบุคคลมี

แนวโนมท่ีจะเปดรับขาวสารอยูตลอดเวลา  เพียงแตจะเปดรับส่ือประเภทใดและ
อยางไร  ทั้งนี้ โดยมีปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดดังนี้ 
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1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล   เปนแนวคิดเชิง
พฤติกรรมศาสตรอันมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาวาดวยส่ิงเรา  และการ
ตอบสนอง  ซึ่งมีแนวคิดวา “คนเราแตละคนมีความแตกตางเฉพาะตัวในดานจิตวิทยา
สวนบุคคล  ที่มาจากการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน  อยูในสภาพแวดลอมแตกตางกัน  
และสิ่ ง เหลา น้ีจะมีผลกระทบตอระดับสติปญญา   ความคิด   ทัศนคติ   และ
กระบวนการเรียนรู  การรับรู  และจูงใจ  นั่นคือแตละบุคคลจะสรางรูปแบบท่ีเปน
บุคลิกสวนตัวข้ึน  ซึ่งจะมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการส่ือสาร”  โดยเฉพาะในเรื่อง
การเลือกเปดรับ  การเลือกรับรู  และการเลือกจดจํา 

2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม  คนเรามักจะยึดถือกลุมท่ีคน
สังกัดอยูเปนกลุมอางอิงในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม  ถาแสดงความเห็น
ไปในทางเดียวกันคานิยมของกลุมก็เปนที่ยอมรับ  ในทางตรงขามหากมีพฤติกรรม
ขัดแยงกับกลุมก็จะไดรับการลงโทษจากกลุม  ดวยเหตุนี้คนเราจึงพยายามคลอยตาม
กลุมเพ่ือจะใหเปนที่ยอมรับ 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระดับการส่ือสาร  เปนแนวคิดในทฤษฎี
เชิงสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม  โดยเอาลักษณะพ้ืนฐานบางอยางของคนมาจัดแยก
กลุมไวเปนประเภทเดียวกันไดแก  เพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  ระดับรายได ฯลฯ  
ตามแนวคิดน้ีบุคคลท่ีอยูในกลุมเดียวกันจะไดรับเน้ือหาของสื่อคลายคลึงกันไมนอยก็
มาก  และจะมีการตอบสนองไปในรูปแบบท่ีไมแตกตางกันมากนักดวย 

 
สําหรับหนังสือพิมพออนไลน  เปาหมายท่ีตองการคือ ขาวสารท่ีดี    

ขาวสารท่ีดี คือ ขาวที่นาสนใจ  ขาวสดใหมทันตอเหตุการณ  ขาวที่ดีกวาขาวจาก
หนังสือพิมพธรรมดา   เหลาน้ี คือ ความคาดหวังของผูอาน       สวนเรื่องความสะดวก
มาก และ สิ้นเปลืองนอย  คือ ไมตองใชความพยายามมากนัก ก็ไดสิ่งที่ตองการ   
ตัวอยางของกระบวนการแสวงหาขาวสาร  ถาผูรับสารตองการแสวงหาขาวสารจาก
หนังสือพิมพออนไลน  แตปรากฏวาเน้ือหาของขาวสารไมมีความแตกตางจาก
หนังสือพิมพที่เปดรับเปนประจํา  ซึ่งผูรับสารตองลงทุนในเรื่องคาบริการอินเตอรเน็ต  
และเวลาในการตอเชื่อมรวมท้ังความพยายามในการอานขอมูลจากเว็บไซด
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ความไดเปรียบประการหน่ึงของหนังสือพิมพออนไลน คือ มีขาวสาร
ยอนหลังเก็บไวใหดู   ผูรับสารท่ีมีความตองการคนหาขอมูลขาวยอนหลังซึ่ง
หนังสือพิมพออนไลนนาจะเปนสื่อที่สะดวกท่ีสุดในการใชงานตามวัตถุประสงคนี้  
เพราะหนังสือพิมพออนไลนจะใหบริการ Archive (การสะสม) แมวาบางครั้งการใช
บริการดังกลาวอาจจะไมประสบความสําเร็จบาง  หรือจะตองเสียเวลาและความ
อดทน  แตผูรับสารก็อาจจะยินดีที่จะรอคอยและใชเวลากับการหาขอมูลจาก
หนังสือพิมพออนไลนมากกวาการคนหาขอมูลจากสื่อหนังสือพิมพ  เพราะสะดวก
และประหยัดเวลามากกวาการคนหาขอมูลจากหนังสือพิมพธรรมดา     

 
แนวคิดทฤษฎีการเลือกสรรขาวสาร (Selective Processes) 
กระบวนการเลือกสรร (Selective Processes)  ของผูรับสาร  เปนปจจัย

หนึ่งในการกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับสาร  
ขาวสารตาง ๆ แมวาจะไดรับการตระเตรียมมาอยางดีโดยผูถายทอดท่ีมีความสามารถ
สูง  หรือใชสื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม  ก็ไมสามารถจะประกันความสําเร็จ
ของการสื่อสารไปยังผูรับสารตามท่ีผูสงสารตองการไดทั้งหมด  ทั้งนี้ เพราะวาผูรับ
สารจะมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารท่ีแตกตางกันไปตามประสบการณ  ความ
ตองการ  ความเชื่อ  ทัศนคติ  ความรูสึกนึกคิด  ฯลฯ  ที่ไมเหมือนกัน 

ดังน้ันกระบวนการในการเลือกส่ือและเปดรับพรอมทั้งรับรู เฉพาะ
ขาวสารท่ีสนใจของมนุษยจึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 3 ข้ัน  ดังตอไปนี้ (ปรมะ  
สตะเวทิน, 2538) 
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1.  การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (selective exposure or selective 
attention) หมายถึง แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลง
หน่ึงแหลงใดท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  ฯลฯ  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับน้ีไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง  และพบวาการ
เลือกเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  เชน  ทัศนคติ
เดิมของผูรับสารตามทฤษฎีความไมลงรอยของความรูความเขาใจ (theory of 
cognitive dissonance) ที่เสนอโดย Fesher (1978) นั้นกลาววา บุคคลมักแสวงหา
ขาวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู  และหลีกเลี่ยงขาวสารท่ีขัดแยงกับความรูสึก
นึกคิดเดิมของตนเอง  ทั้งนี้ เพราะการไดรับขาวสารใหมที่ไมลงรอยหรือสอดคลอง
กับความรูความเขาใจหรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยูเดิมแลว จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุล
หรือมีความไมสบายใจที่เรียกวา “cognitive dissonance”  ดังน้ัน การที่จะลดหรือ
หลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวไดก็ตองแสวงหาขาวสาร หรือเลือกสรรเฉพาะขาวสารท่ีลง
รอยกับความคิดเดิมของตน  Fesher ยังชี้ใหเห็นวา เม่ือบุคคลไดตัดสินใจในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงที่มีความไดเปรียบเสียเปรียบก้ํากึ่งกัน  บุคคลยอมมีแนวโนมท่ีจะแสวงหา
ขาวสารท่ีสนับสนุนการตัดสินใจนั้น ๆ (reinforcement information) มากกวาท่ีจะ
แสวงหาขาวสารท่ีขัดกับสิ่งที่กระทําลงไป 

นอกจากทัศนคติดั้งเดิมท่ีเปนตัวกําหนดในการเลือกเปดรับขาวสารแลว  
ยังมีปจจัยทางดานสังคม  จิตใจ  และลักษณะสวนบุคคลอีกมากมายหลายประการ  
ปจจัยเหลาน้ี ไดแก  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  อาทิเชน  ระดับการศึกษา วัย 
อาชีพ รายได ฯลฯ ความเชื่อ อุดมการณ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ประสบการณ ฯลฯ   

2. การเลือกรับรูหรือตีความ (selective perception or selective 
interpretation) เปนกระบวนการกลั่นกรองชั้นตอมา  เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสาร
จากแหลงหน่ึงแหลงใดแลวก็ใชวาขาวสารนั้นจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณของผู
สงสารทั้งหมด  ผูรับสารแตละคนอาจจะตีความหมายขาวสารชิ้นเดียวกันที่สงผาน
สื่อมวลชนไมตรงกัน  ความหมายของขาวสารท่ีสงไปถึงจึงมิไดอยูที่ตัวอักษร รูปภาพ 
หรือคําพูดเทาน้ัน  แตอยูที่ผูรับสารท่ีจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายตามความ
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3.   การเลือกจดจํา (selective retention)  เปนแนวโนมในการเลือกจดจํา
ขาวสารเฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจ  ความตองการ  ทัศนคติ ฯลฯ  ของตนเอง 
และมักจะลืมในสวนท่ีตนเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา  ทั้งนี้เพราะแตละ
คนเลือกจดจําเฉพาะสวนท่ีตนเองเห็นวานาสนใจเทาน้ัน  สวนท่ีเหลือมักจะถูกลืม
หรือไมนําไปถายทอดตอ  ดังนั้นการส่ือสารมวลชน เชน การโฆษณาหรือการรณรงค
ในเรื่องตาง ๆ อาจจะไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  แมวาผูรับสารจะไดรับสาร
นั้นครบถวน  แตผูรับสารอาจจะไมสนใจจดจําส่ิงท่ีเราตองการใหรูใหจดจําก็เปนได 

การเลือกจดจําน้ันเปรียบเสมือนเครื่องกรองชั้นสุดทายท่ีมีผลตอการสง
สารไปยังผูรับสาร  ในบางครั้งขาวสารอาจจะถูกปฏิเสธต้ังแตชั้นแรกโดยการไมเลือก
อาน ฟง หรือชมส่ือ  ในกรณีที่ผูรับสารหลีกเลี่ยงไมได  ผูรับสารก็อาจจะพยายาม
ตีความขาวสารไดรับตามความเขาใจหรือความตองการของตนเอง  แตหากวาขาวสาร
นั้นไมเปดโอกาสใหความหมายแตกตางไปได (เพราะความชัดเจนท่ีเขาใจตรงกันอยู
แลว)  ผูรับสารก็ยังมีโอกาสปฏิเสธขาวสารน้ันไดอีกเปนชั้นสุดทาย  กลาวคือ เลือก
จดจําเฉพาะบางสวนท่ีตนเองสนใจหรือตองการเทาน้ัน 

 
จากแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกสรรขาวสารดังกลาวขางตนน้ี  พบวา  บุคคล

มักจะแสวงหาขาวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู  และหลีกเลี่ยงขาวสารท่ี
ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของตน  ทั้งน้ีเพราะการไดรับขาวสารใหมที่ไมลงรอย
หรือสอดคลองกับความรูความเขาใจหรือทัศนคติที่มีอยูเดิมแลวจะเกิดภาวะจิตใจที่
ขัดแยงไมสมดุลยหรือมีความไมสบายใจ  ดังนั้นการที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะ
ดังกลาวได  ก็ตองเลือกแสวงหาขาวสารเฉพาะขาวสารท่ีตรงกับความคิดเดิมของตน  
และเมื่อไดตัดสินใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งท่ีมีความไดเปรียบเสียเปรียบพอ ๆ กันแลวก็
ยอมมีแนวโนมท่ีจะหาปจจัยท่ีสนับสนุนการตัดสินใจนั้น ๆ มากกวาที่จะแสวงหา
ขาวสารท่ีขัดกับสิ่งที่กระทํา 
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2.  แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม และแรงจูงใจ 
การเผยแพรแนวความคิด หลักปฏิบัติรวมทั้งประดิษฐกรรมใหม ๆ ผาน

สื่อตางๆ ในชวงระยะเวลาหน่ึงไปยังสมาชิกของสังคมเพ่ือผลในการพัฒนาและ
เปลี่ ยนแปลงสังคมน้ัน   ถือว า เปนการ เผยแพรและการสื่ อสารนวัตกรรม 
(Communication of Innovation) อยางหน่ึง โดยการศึกษาของ Rogers and Shoemaker 
(1971)  พบวา  องคประกอบท่ีสําคัญของการเผยแพรนวัตกรรมทุกชนิดจะ
ประกอบดวย (1) นวัตกรรม (Innovation)     (2) ชองสาร (Channel)   (3) ชวงเวลา 

1. นวัตกรรม (Innovation)  คือ การนําเทคโนโลยีใหมมาใชงาน   ลักษณะ
ของนวัตกรรมมีหลายแบบแตกตางกัน  ทําใหมีผลตอความยากงายในการยอมรับ
ตางกัน  อัตราการยอมรับนวัตกรรม  ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

ก. หนังสือพิมพออนไลนมีประโยชนตอผูรับหรือไมเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนังสือพิมพธรรมดาที่มีอยูเดิม (Relative Advantage) 

ข. สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและจิตวิทยามีความสอดคลองกับ
แนวความคิด  คานิยม  หรือบรรทัดฐานทางสังคมของผูรับหรือไม  (Compatibility) 

ค. มีความยุงยากซับซอน (Complexity) ในการเขาใจและการนําไปใช
มากนอยเพียงใด 

ง. สามารถนําไปทดลองใชได (Trainability) เปนบางสวนกอนหรือไม 
จ. สามารถสังเกตเห็นผลท่ีจะเกิดข้ึน (Observability) ชัดแจงมากนอย

เพียงใด 
2. ชองสาร (Channel)  การส่ือสารเพ่ือเผยแพรนวัตกรรมเปน

กระบวนการเผยแพรที่สาร (Message) ถูกสงผานจากแหลงขาว (Source)  ไปยังผูรับ
สาร (Receiver)  ผานชองทางการส่ือสาร (Communication channel)  โดยมี
วัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมบางอยางของผูรับสาร  
ซึ่ง Berlo (1960) กลาววา  ชองทางสารหรือส่ือ ก็คือส่ิงท่ีขนสงสาร (a carrier of 
messages)  หรือพาหะของสารเปนเครื่องมือหรือวิธีการท่ีสารไหลจากผูสงสารไปยัง
ผูรับสารน่ันเอง 
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3. ชวงเวลา  องคประกอบท่ีสําคัญในการประกอบการพิจารณาถึง
กระบวนการเผยแพรนวัตกรรมประกอบดวย 

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation Decision 
Process)  เปนกระบวนการหรือการกระทําที่มิไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด  หากแตเปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนติดตอกันในชวงระยะเวลาท่ีนานพอสมควร  ลําดับข้ันตอนของ
กระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรมที่เสนอโดย  Rogers  มีข้ันตอนดังน้ี 

ก. ข้ันความรู (Knowledge)  คือข้ันท่ีบุคคลไดรูจักกับนวัตกรรมเปน
ครั้งแรกและไดแสวงหาความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น  ซึ่งจะกระทําได
มากนอยแคไหนข้ึนอยูกับตัวแปรทางระบบสังคม  ประกอบไปดวยคานิยมในระบบ
สังคมน้ัน  ขีดข้ันท่ีคนจะยอมรับไดเมื่อเบี่ยงเบนไปจากคานิยมบูรณาการทางการ
สื่อสาร เปนตน 

ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมในข้ันน้ีแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ  ความรูหรือ
ความตระหนักวานวัตกรรมน้ันมีอยู   และความรูวาจะใชนวัตกรรมอยางไรจึงจะ
เหมาะสม  ในกรณีนี้ปริมาณของความรูจะตองมากข้ึนตามลําดับความซับซอนของ
นวัตกรรม  ความรูดานนี้ไดจากการติดตอกับการสื่อสารมวลชน  การทองเท่ียวในท่ี
ตาง ๆ  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมน้ัน ๆ เชน  เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการ
ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการทํางาน  ทําให
เกิดความคลองตัว  สะดวกรวดเร็ว  และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานทางดาน
กระบวนการผลิตขาวสารของหนังสือพิมพ 

บุคคลท่ียอมรับนวัตกรรมไปใชอาจไมมีความรูในลักษณะน้ีเลยก็ได  แต
การท่ีบุคคลมีความรูในลักษณะนี้ก็มีความสําคัญ  เพราะชวยใหบุคคลเขาใจวิธีใช
นวัตกรรมและทําใหยอมรับนวัตกรรมอยางมีเหตุผลมากข้ึน  ซึ่ง Rogers  เชื่อวาการ
ติดตอรับขาวสารจากส่ือมวลชนตาง ๆ  การติดตอกันระหวางบุคคล  การติดตอกับ
ผูทําหนาที่เปลี่ยนแปลง  การมีสวนรวมในสังคมและการทองเท่ียวไปในท่ีตาง ๆ มี
บทบาทตอบุคคลในการมีความรู  ความเขาใจนวัตกรรมในข้ันนี้ 
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ข. ข้ันการจูงใจ (Persuasion)  เปนข้ันที่บุคคลเกิดความรูสึกชอบ
หรือไม  ชอบนวัตกรรมน้ัน  นั่นคือ  บุคคลมีทัศนคติที่ดีหรือไมดีตอนวัตกรรมนั่นเอง  
บุคคลจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอยางกระตือรือรน  และตีความหมายขอมูล
ที่ไดมาพิจารณารวมกับสภาพการณสวนตัวของเขาทั้งในปจจุบันและอนาคตวา  การ
ที่เขารับนวัตกรรมน้ันมาใชจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไรท้ังในปจจุบันและ
อนาคต  บุคคลจะรับรูวานวัตกรรมทุกอยางมีลักษณะของการเส่ียงรวมอยูดวย  เขาจึง
ตองการแรงเสริม (Reinforcement) ของทัศนคติของเขาท่ีมีตอนวัตกรรมนั้น  ซึ่ง
บุคคลจะแสวงหาแรงเสริมไดจากการติดตอกันระหวางบุคคล 

ค. ข้ันการตัดสินใจ  (Decision)  เกิดข้ึนเม่ือบุคคลกระทํากิจกรรมซ่ึง
นําไปสูการตัดสินใจวา ยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม  การตัดสินใจอาจจะกระทํา
ไดหลายครั้ง  จะเหมือนหรือแตกตางกับครั้งแรกก็ได  ในข้ันนี้บุคคลหรือเพ่ือท่ีเคยมี
ประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรมมากอนจะมีบทบาทอาจทดลองทางออมหรือผานคน
อ่ืนรวมทั้งใชนวัตกรรมในสถานการณของตัวเขาเองเพ่ือดูวามีประโยชนพอท่ีจะ
ยอมรับหรือไม 

ง. ข้ันการนําไปปฏิบัติ (Implementation)  เกิดข้ึนเมื่อบุคคลปฏิบัติหรื
อนํานวัตกรรมน้ันไปใช  ซึ่งจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก  เม่ือ
ความคิดใหม ๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังจะมีการคนหาขอมูล  ในข้ันของ
การนําไปปฏิบัติโดยสวนใหญแลวบทบาทของเจาหนาที่สงเสริม  จะใหความ
ชวยเหลือดานเทคนิคกับกลุมเปาหมายท่ีเพ่ิงจะเริ่มใชนวัตกรรม 

จ. ข้ันการยืนยัน  (Confirmation)  บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพ่ิมเติม
หรือแรงเสริมเพ่ือสนับสนุนหรือยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่กระทําไป
แลว  แตบุคคลอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจเปนตรงกันขามไดถาเขาไดรับขอมูลที่
ขัดแยงกับขอมูลที่ เขาไดรับมา  ข้ันการยืนยันนี้จะเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจ
ระยะเวลาหน่ึง  การแสวงหาความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมตลอดจนคําแนะนําจากเพ่ือน  
บุคคลใกลชิดจะมีบทบาทมากในข้ันนี้ 
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สําหรับประเภทของบุคคลท่ียอมรับนวัตกรรม  จะแบงตามระดับความ
รวดเร็วในการยอมรับได 5 ประเภทคือ 

ก. พวกชอบลองของใหม  ชอบการเปลี่ยนแปลง  (Innovators)  เปนพวก
ที่รับทันที  ชอบเส่ียงภัย  และกระหายท่ีจะทดลองของใหม ๆ (Devient) 

ข. พวกรับเร็วสวนแรก (Early Adopter) เปนพวกท่ีรับไดรวดเร็ว  มี
ลักษณะท่ีนาเชื่อถือ 

ค. พวกรับเร็วสวนมาก (Early Majority)  เปนคนสวนใหญที่รับเร็ว  เปน
พวกท่ีมีความรอบคอบระมัดระวัง 

ง. พวกรับชาสวนมาก  (Late Majority)  เปนคนสวนใหญที่รับชา  เปน
พวกท่ีข้ีสงสัยไมคอยไวใจ 

จ. พวกลาหลัง  (Laggard)  เปนพวกที่ยึดถือประเพณีตามแบบโบราณ
อยางฝงหัว  พวกน้ีจะรับชามากหรือไมยอมรับเลย 
 

4. สมาชิกภายในระบบสังคม  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไมเปน
ทางการ  สมาชิกในองคกรหรือในระบบสังคมยอย  ซึ่งสมาชิกจะรวมตัวกันเพ่ือ
แสวงหาทางแกไขปญหารวมกันหรือเพ่ือกระทําการใดที่มีเปาหมายรวมกัน  ระบบ
สังคมในการศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพรนวัตกรรมอาจหมายถึงกลุมเกษตรกรในจังหวัง
ใดจังหวัดหน่ึง  กลุมองคกรธุรกิจหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพฯ เปนตน 

ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับสื่อแตละประเภทจะมีชองทาง
ใหเลือกมากมาย  เชน  โทรทัศน  เคเบิลทีวี  และอินเตอรเน็ต  ซึ่งการพัฒนาของสื่อ
ทุกชนิดจะมีการพยายามท่ีจะเขาสูกลุมเปาหมายใหตรงและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน
จะตองรูกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน  โดยแบงตามเพศ  อายุ  รายได  สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ  รวมทั้งปจจัยตางๆ  เชน  ความชอบไมชอบ ความจําเปนไมจําเปน  ความ
เกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวพัน  ฯลฯ  ซึ่งแตละกลุมเปาหมายน้ันจะมีลักษณะการดําเนินชีวิต
ที่แตกตางกัน  ดังนั้นปจจัยตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยใหเกิดพฤติกรรมน้ัน ๆ ดวย 
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นอกจากนี้ตัวสื่อตาง ๆ ก็จะมีบทบาทในแตละข้ันตอนแตกตางกันไป  ซึ่ง
อาจกลาวไดวาส่ือทางอินเตอรเน็ตเปนนวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลสูงมากท่ีสุดตอการใช
ชีวิตประจําวันของมนุษย  อันเปนนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วของเครือขายอินเตอรเน็ต  ดังน้ันหนังสือพิมพออนไลนก็เปนสื่อชนิดหนึ่งที่มี
สวนเก่ียวของกับอินเตอรเน็ตจึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือสรางความ
ชัดเจนในตัวเองใหเขาถึงความตองการของผูอานใหถองแท 
 

บทบาทเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม 
เทคโนโลยีสมัยใหมไดสรางศักยภาพการสื่อสารใหมีพลังมหาศาลใน

สังคมยุคขาวสาร หรือที่เรียกวา “สังคมขาวสาร” จนกลาวไดวาหากปราศจากอุปกรณ
การส่ือสารเพ่ือเขาถึงขาวสารแลว เราคงจะอยูในสังคมทุกวันนี้ไดยาก และคง
กลายเปนมนุษยลาหลังไปไดในชั่วพริบตา สังคมขาวสารไดสรางบรรยากาศความ
กระตือรือลนในการรับสารใหกับผูบริโภคตามลําดับ เทคโนโลยีการส่ือสารเปน
หนทางหนึ่งท่ีชวยใหเราเทาทันความเคลื่อนไหวของโลกไดทันทวงทีทันเหตุการณ 
  

บทบาทเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมที่มีผลตอกระบวนการผลิต
หนังสือพิมพที่ชัดเจน (มาลี บุญศิริพันธ, 2537 : 146 - 151)  ดังนี้ 

1. ดานการผลิต ปจจุบันหนังสือพิมพหลายฉบับแขงขันกันใชระบบพิมพ
ใหมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพทางการพิมพเปนหลัก ความแตกตางทางดานศักยภาพ
ทางการพิมพมีผลตอผลผลิตสุดทายของหนังสือพิมพ เชน ความละเอียดเรียบรอย 
ความคมชัด ความรวดเร็ว และปริมาณการผลิต เปนตน สิ่งท่ีเห็นชัดเจน ไดแก 
คุณภาพตัวอักษรพิมพ ความคมชัดของตัวอักษรและเสนสาย ภาพ ขีดความสามารถ
ในการพิมพ ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนระหวางพิมพ ความสะอาด ตลอดจน
ความพรอมในการขนสง  และรูปแบบการนําเสนอ “ขาว” ฯลฯ  
 บทบาทของเทคโนโลยีเริ่มต้ังแตข้ันตอนการเรียงพิมพ การพิสูจนอักษร 
การถายแมพิมพ หรือการถายเพลท การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพิมพไดสราง
ประโยชนใหญหลวงแกวงการพิมพ สามารถเพ่ิมปริมาณการพิมพไดตามความ
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 ดังนั้น เทคโนโลยีทางการพิมพจึงชวยลดข้ันตอนการผลิตหนังสือพิมพทั้ง
ดานการประหยัดรายจาย เวลา และแรงงาน นอกจากนั้น ยังเปนตัวเสริมเราภาวะการ
แขงขันทางการตลาด อันสงผลกระทบตอการเสนอเนื้อหาในวงการวารสารศาสตรทั้ง
ทางตรงและทางออม 
 2. ดานการบรรณาธิกรณ บทบาทของเทคโนโลยีการส่ือสารในกอง
บรรณาธิการปรากฏในลักษณะการใชเครื่องมือสื่อสารในการรวบรวม รายงาน
ขาวสารขอมูลซึ่งใหประสิทธิภาพในเรื่องความรวดเร็วฉับไว กอใหเกิดสภาพการ
แขงขันกันเสนอขาวท้ังระหวางหนังสือพิมพดวยกันเอง และระหวางสื่อตางประเภท
โดยเฉพาะส่ือไฟฟา เพ่ือใหถึงผูอานไดรับขาวสารทันเหตุการณ 
 การรายงานขาวผานอุปกรณการส่ือสาร เชน โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
(มือถือ) เครื่องโทรสาร (facimile) หรอื FAX ดาวเทียมสื่อสาร (Communication 
Satellite) ทําใหหนังสือพิมพสามารถรายงานขาวใหผูอานทราบพรอม ๆ กบัขณะเกิด
เหตุการณ ชวยยอโลกใหเล็กลงทั้งในแงของระยะเวลา ระยะทาง และประสิทธิภาพ
ทางการส่ือสาร 
 ประโยชนจากเทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียมมีคุณคาตอการรายงานขาว
มากมายสงผลใหการทํางานหนังสือพิมพทั้งงายข้ึนและยากข้ึน กลาวคือ เมื่อการ
รายงานขาวมี   ประสิทธิภาพสูงข้ึน การไหลของขอมูลขาวสารสูโรงพิมพยอมเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนตามไปดวย บรรณาธิการขาวตองใหความระมัดระวังในการวินิจฉัย
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูอานอยางแทจริงการกรองขาวสารตามกระบวนการนาย
ดานทางขาวสาร (gatekeeper process) จึงตองแมนนําในปรัชญางานหนังสือพิมพ 
ตลอดจนเขาใจบทบาทผลกระทบของการใชเทคโนโลยีขาวสารสมัยใหม เพ่ือไมให
การถาโถมของเทคโนโลยีกลายเปนแรงกดดันใหการปฏิบั ติหนาท่ีในฐานะ 
“นักหนังสือพิมพ” ตองเบ่ียงเบนไปจากหลักการท่ีถูกตองและควรจะเปน 
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สําหรับการบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ หมายรวมถึง การเขียนขาว การ
ตรวจแกตนฉบับ และการจัดหนา โดยปจจุบันการเขียนขาว (news writing) และการ
ตรวจแกตนฉบับ (news editing) สามารถกระทําพรอมกันในเครื่องคอมพิวเตอรตาม
โปรแกรมที่กําหนดไว (software) ไมจําเปนตองเริ่มจากการเขียนใสกระดาษเสมอไป 
สามารถพิมพใสแผนดิสก (diskette) แลวสงตอใหหัวหนาขาวพิจารณาตรวจแกบน
จอคอมพิวเตอร ข้ันตอนนี้ชวยประหยัดเวลาและภาระในการแกตัวเรียงผิดครั้งแลว
ครั้งเลาแบบระบบเกา การรวบรวมงานเขียนและงานบรรณาธิกรณในหนวยความจํา
คอมพิวเตอรชวยสรางความสะดวกในการเรียกใชแฟมเรื่องจากแฟมขอมูลได
ตลอดเวลานอกจากจะประหยัดเวลาและเนื้อที่เอกสารแลว ยังทําใหสภาพแวดลอม
การทํางานหนังสือพิมพเปลี่ยนรูปโฉมไปจากเดิม สะอาด รวดเร็ว และเปนระบบท่ี
สรางใหแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน 
 สวนการจัดหนาหนังสือพิมพนั้น  หนังสือพิมพสวนกลางหันมาใชเครื่อง
คอมพิวเตอรชวยในการจัดหนาเปนหลัก เพราะผูจัดสามารถเห็นรูปลักษณหนาตาของ
ผลผลิตสุดทายทันที  พรอมกับสามารถปรับแกไดตามความพอใจที่สุด หนังสือพิมพ
ฉบับใหญมักสรางโปรแกรมจัดหนาสําเร็จรูปตามเอกลักษณะเฉพาะของหนังสือได
ดวย บางฉบับยังใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีอยูแลว เชน Desktop Publishing โปรแกรม 
Page Maker สําหรับการจัดหนาหนังสือโดยเฉพาะ ในกรณีนี้จะใชมากใน
หนังสือพิมพและสิ่งพิมพฉบับเล็ก 

3.  การแขงขันทางการตลาด  เปนที่แนนอนวา ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารไดสรางความต่ืนตัวดานการแขงขันการตลาดทุกรูปแบบอยาง
ไมเคยปรากฏมากอน ในวงการส่ือสารมวลชนอันเปนปจจัยสําคัญของยุคขาวสาร 
หนังสือพิมพเริ่มใหความสําคัญตอการตลาดมากข้ึนตามลําดับ จนถึงกับทําใหขอมูล
ขาวสารมีคุณคาเสมือนหน่ึง  สินคาท่ีตองซ้ือหาเชนเดียวกับสินคาท่ัวไป (information 
commodity) กลยุทธการตลาดไดถูกนํามาใช เพ่ือการแขงขันการจําหนายหนังสือพิมพ 
ยุทธวิธีการซ้ือ แลก แจก แถม ปรากฏอยูเนือง ๆ ในชิ้นโฆษณาหนังสือพิมพที่ตอง
เสนอตัวเองตอผูอานเชนเดียวกับสินคาอ่ืน ๆ  
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4.  คุณภาพบุคลากร บุคลากรนับเปนทรัพยากรสําคัญย่ิงขององคกรท่ีจะ
สงเสริมสนับสนุนใหการทําหนังสือพิมพประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใด
คุณภาพบุคลากร ไดแก ความพรอมและความสามารถของบุคลากรในการปรับใหเขา
กับกลไกอันซับซอนของเทคโนโลยีสมัยใหม องคกรหนังสือพิมพหลายแหลงมี
นโยบายฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการผลิต
หนังสือพิมพใหมีคุณภาพดวยเครื่องมือสมัยใหม การพัฒนาบุคลากรในองคกร
หนังสือพิมพจึงกลายเปนสิ่งท่ีตองกระทําอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะพนักงานในฝาย
ผลิต 
 จากท่ีกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา เทคโนโลยีสมัยใหมมีบทบาทตอการ
ผลิตหนังสือพิมพทุกข้ันตอนท้ังฝายผลิต ฝายจัดการ และฝายบรรณาธิการ ทําให
หนังสือพิมพไดพัฒนาท้ังรูปลักษณ และประสิทธิภาพในการนําเสนอขาวสารได
รวดเร็วฉับไว สรางบรรยากาศการแขงขันกันทางการตลาด เปดโอกาสใหผูบริโภคได
เลือกสรรขาวสารมากมายหลากหลายกวาเดิม  
 

แรงจูงใจ (Motivation) 
หมายถึง  สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลท่ีจะผลักดันใหมนุษยเกิดพฤติกรรม

ใดๆ สิ่งผลักดันนี้จะเกิดจากสภาวะความตึงเครียดซ่ึงเปนผลจากการท่ีมนุษยไม
สามารถสนองความตองการและความจําเปนในดานตาง ๆ ได  ดังนั้นพฤติกรรมตางๆ 
ที่เกิดข้ึนจึงเกิดจากแรงผลักดันภายในซึ่งเกิดจากการไมไดรับส่ิงที่ตองการน่ีเอง  
นักจิตวิทยากลาววา  แรงผลักดันมี 2 ลักษณะคือ แรงผลักดันในทางดี  ซึ่งก็คือ ความ
ตองการ (wants)  ความตองการจําเปน (needs)  ความปรารถนา (desires)  และ
แรงผลักดันในทางไมดี ก็คือ ความกลัว  ความไมมั่นใจ  ซึ่งเปนแรงจูงใจทําใหมนุษย
มีความมานะพยายามท่ีจะทํามาหาเลี้ยงชีพหรือ  เมื่อมนุษยเกิดความหิวก็จะเปน
แรงจูงใจใหลุกข้ึนไปซ้ือหาอาหารมารับประทาน เปนตน 

อยางไรก็ดีไมวาจะเปนแรงผลักดันในทางดีหรือไมดีก็ตามในการศึกษา
ทางดานจิตวิทยาสวนใหญก็จะศึกษาในเรื่องของความตองการ  ความตองการจําเปน
ทั้งส้ิน  เพราะแรงผลักดันท้ังสองลักษณะเปนตัวการท่ีกอใหมนุษยมีพฤติกรรมตางๆ 
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เนื่องจากแรงจูงใจทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือสนองความ
ตองการท่ีเกิดข้ึนจึงมีการศึกษากันอยางกวางขวางและนําไปสูทฤษฎีมากมาย  ทฤษฎี
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีคือ  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด มาสโลว และเฮิรชเบิรก 

ทฤษภีแรงจูงใจของฟรอยด  เสนอความคิดวา  แรงกระตุนทางดานจิตใจ
ซึ่งทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกมาน้ัน  สวนมากเปนแรงกระตุนท่ีอยูในจิตใต
สํานึกมากกวา  ในขณะท่ีนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากทานหน่ึงคือ Dr.Abraham 
Maslow  ไดเสนอแบบจําลองเกี่ยวกับระดับความตองการของมนุษย (Maslow’s 
Hierarchy of Needs)  โดยเสนอวา มนุษยเรานั้นมีความตองการเปนลําดับ 5 ข้ัน
ดวยกัน  จากระดับตํ่าสุดซ่ึงเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูงสุดอันเปน
ความตองการดานจิตวิทยา  และมนุษยจะพยายามสนองความตองการในระดับตน ๆ 
หรือความตองการพ้ืนฐานเสียกอน  เมื่อสําเร็จแลวมนุษยก็จะตองการในส่ิงใหม ๆ ซึ่ง
ตนเองยังไมมีเรื่อยไป  และตองการในระดับสูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยสามารถอธิบายไดใน
แตละข้ันคือ 

1. ความตองการทางกายภาพ (physiological needs)  ถือเปนความ
ตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  และเปนลําดับแรกท่ีมนุษยทุกคนจะตองมี  นั่นคือ
สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตทั้งหลายไดแก  อาหาร  น้ํา  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยา
รักษาโรค  รวมไปถึงเพศสัมพันธดวย  ความตองการทางกายภาพนี้  เม่ือมนุษยทุกคน
สามารถสนองความตองการในระดับนี้ไดก็จะเริ่มแสวงหาความตองการในระดับท่ีสูง
กวาข้ึนไปอีก 

2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs)  มาสโลว กลาววา เมื่อ
มนุษยสามารถสนองความตองการในระดับแรกไดแลวก็จะเกิดความตองการอีกระดับ
หนึ่ง  อันมีผลตอพฤติกรรมของพวกเขานั่นก็คือ  ความตองการความม่ันคงปลอดภัย
ซึ่งไมเปนเพียงความตองการทางกายภาพเทาน้ัน  แตเกี่ยวพันกับดานจิตใจดวย  เชน  
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3. ความตองการทางสังคม (social needs)  ความตองการระดับที่สามของ
มนุษยนั่นคือ  ตองการความรัก  ทั้งเปนที่รักและเปนผูรัก  ไดรับความยอมรับและรูสึก
เปนเจาของรวมถึงการมีความสัมพันธกับผูอ่ืน มีสังคมท่ีดี 

4. ความตองการเกียรติยศ  ความภาคภูมิใจ (egoistic needs)  เปนความ
ตองการอีกระดับหน่ึงซ่ึงเม่ือมนุษยสามารถสนองความตองการในระดับตาง ๆ ได
แลว  มนุษยก็จะมีความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปอีก  นั่นคือ ความตองการไดรับเกียรติ 
ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ  เชน  ประสบความสําเร็จดานการงาน  ปฏิบัติงานดีสําเร็จ
ตามเปาหมาย ไดเลื่อนข้ัน  ไดรับรางวัล  มีหนามีตาในสังคม เปนตน 

5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (self-actualization)  ความ
ตองการข้ันสูงสุดตามทัศนะของมาสโลว  นั่นคือ การประสบความสําเร็จในชีวิตใน
สิ่งท่ีตนทําอยูหรือนาจะเปนได  เชน  ผูที่ชอบทางดานศิลปะก็ยอมตองการจะประสบ
ความสําเร็จเปนศิลปนที่มีชื่อเสียงกองโลก  ซึ่งเปนข้ันที่ทุกคนตองการไปถึง  แตก็
นอยคนท่ีจะทําไดถึงระดับนี้ 
 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิม3พ 
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นักวิชาการส่ือสารมวลชนไดใหคําจํากัดความคําวา “หนังสือพิมพ” ไว 

ดังนี4  
Cater V.Good (1956: 637) กลาววา หนังสือพิมพ คือ สื่อสิ่งพิมพที่ออก

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดติดตอกันไปเปนลําดับ มีลักษณะเปนกระดาษใหญ จํานวน
หลายพับก็ได มีจุดมุงหมายในการเสนอขาวสารและส่ิงที่สนใจท่ัวไป 

สุกัญญา  ตีระวนิช (2520) อธิบายวา หนังสือพิมพเปนหนังสือบอกขาว
และความหมายรวมต้ังแตหนังสือขาวฉบับยอย ๆ ทําดวยฝมือของคนเพียง 2 - 3 คน
ไปถึงหนังสือพิมพระดับชาติที่ออกในเมืองใหญ  ๆ  มีคนงานเปนรอยเปนพัน 
หนังสือพิมพอาจออกเปนรายวัน หรือรายสัปดาหหรือรายเดือนก็ได หนังสือพิมพ
ประกอบดวยตัวพิมพ หมึกพิมพและกระดาษ 

ปรมะ สตะเวทิน (2529) ไดใหความหมายหนังสือพิมพวา หมายถึง 
สิ่งพิมพซึ่งรวบรวมขาวสาร ขอคิดเห็น และสาระบันเทิงเริงรมยตาง ๆ โดยพิมพบน
กระดาษพิมพราคาถูก ทั้งน้ีอาจพิมพออกเปนรายวัน รายสัปดาห รายปกษ หรือราย
เดือนก็ได 

และตามศัพทคําวา “หนังสือพิมพ” ถอดจากคําภาษาอังกฤษวา 
“Newspaper” ซึ่ง news  หมายถึง ขาว paper หมายถึง กระดาษ เมื่อแปลรวมกัน ก็คือ 
“กระดาษขาว” หมายถึง “กระดาษสําหรับรายงานขาว” แตเดิมคนไทย “หนังสือพิมพ” 
วา “หนังสือขาว” แสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอหรือบอกขาว 
จึงเรียกวา “หนังสือขาว” (มาลี บุญศิริพันธ, 2537: 2) 

สรุปไดวา หนังสือพิมพ หมายถึง สิ่งพิมพที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม
และนําเสนอขาวสาร ขอคิดเห็น และสาระบันเทิง ตลอดจนความคิดเห็นตอเหตุการณ
ที่กําลังเกิดข้ึนและเหตุการณนั้นกําลังเปนท่ีนาสนใจของประชาชนทั่วไป โดยมี
กําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม ซึ่งอาจจะออกเปนรายวัน รายสัปดาห รายปกษ หรือ
รายเดือนก็ได และจะมีลักษณะเปนกระดาษใหญ จํานวนหลายแผนพับก็ได1  
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ประเภทของหนังสือพิมพ 
พีระ  จิรโสภณ  (2528: 191 - 192) จําแนกหนังสือพิมพตามแนวทางการ

เสนอขาวออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. หนังสือพิมพแนวคุณภาพ ซึ่งมิไดหมายความวา เปนหนังสือพิมพที่มี

คุณภาพดีเสมอไป แตหมายถึงลักษณะการเสนอเน้ือหาเนนหนักขาวประเภทหนัก 
(Hard News) เชน  ขาวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา ซึ่งมุงสนองความรู ความ
คิดเห็นเปนสําคัญ ใหผลตอบแทนกับผูอานในระยะยาว (Delayed Reward) กลาวคือ 
ทําใหผูอานเกิดความรู ความเขาใจและเปนประโยชนในการนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงค
ตาง ๆ ได เชน ขอมูลในการตัดสินใจ วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น สวนรูปแบบ
ของหนังสือพิมพประเภทน้ีไมหวือหวาเราอารมณเหมือนหนังสือพิมพประชานิยม มี
ลักษณะคอนขางจริงจังมากกวา เนื้อหาไมวาจะเปนขาวหรือบทความหนักไปทาง
รายละเอียดขอเท็จจริง การแสดงความคิดเห็นจะใชเหตุผลมากกวาเลนสํานวนโวหาร 
ทําใหหนังสือพิมพประเภทน้ีมียอดจําหนายไมสูงนัก 

 2. หนังสือพิมพแนวประชานิยม บางคนเรียกวา หนังสือพิมพปริมาณ 
เพราะเหตุที่เปนหนังสือพิมพที่คนท่ัวไปอานกันอยางแพรหลาย มียอดจําหนาย
คอนขางสูง อยางไรก็ดีขอบงบอกถึงลักษณะของหนังสือพิมพประเภทนี้ไมไดอยูที่
จํานวนจําหนายเปนสําคัญ แตอยูที่เนื้อหาและวิธีการนําเสนอเน้ือหาเหลาน้ันใหผูอาน 
จุดเดนของหนังสือพิมพประเภทนี้ คือ เนนการเสนอขาวประเภทเราอารมณผูอาน 
(Sensational) เชน ขาวอาชญากรรม ขาวภัยพิบัติ ขาวที่เกี่ยวของกับเพศ ขาวบุคคล 
ตลอดจนขาวความขัดแยงและความรุนแรงตาง ๆ ซึ่งเปนขาวที่คนธรรมดาสามัญชน
ทั่วไปสนใจตามปุถุชนวิสัย (Human Interest) บางทีเราเรียกขาวประเภทน้ีวา ขาวเบา 
(Soft News) นักวิชาการจัดขาวประเภทน้ีเปนขาวที่ใหผลตอบสนองทางอารมณโดย
ทันที (Immediate Rewards) สวนลักษณะการเสนอเน้ือหาประเภทน้ีเต็มไปดวยการ
เราอารมณ ดึงดูดความสนใจโดยการพาดหัวขาวตัวโต มีรูปภาพประกอบขาวมากมาย 
รูปแบบการเขียนเต็มไปดวยสีสันจินตนาการ 
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มาลี บุญศิริพันธ (2537: 2 - 4) ไดแบงประเภทหนังสือพิมพตามลักษณะ
และรูปแบบการนําเสนอขาวออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. หนังสือพิมพเพงปริมาณ (Popular Newspaper) คือ หนังสือพิมพที่ให
ความสําคัญตอขาวประเภทเราอารมณ ต่ืนเตน (Sensational) เชน ขาวอุบัติเหตุ ขาว
อาชญากรรม ขาวบันเทิงเบา ๆ (Soft News) มักเปนที่นิยมสําหรับผูอานระดับกลางข้ึน
ไป  เนื้อหาสามารถเขาใจไดในทันทีไมจําเปนตองนําไปคิดตอใหหนักสมอง 
คุณลักษณะประเภทนี้ทันทีทันใด ลักษณะการจัดหนาคอนขางฉูดฉาด พาดหัวตัวโต 
เนนภาพประกอบเปนสวนสําคัญของขาวในการจูงใจคนอาน หนังสือพิมพประเภทน้ี
จะมุงท่ีปริมาณการจําหนายใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได 

2. หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ (Quality Newspaper) คือ 
หนังสือพิมพที่ใหสําคัญตอขาวประเภทมีผลกระทบตอสังคม ลักษณะเน้ือหาสาระ
คอนขางหนัก (Hard News) เชน ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจและขาวตางประเทศ 
หนังสือพิมพประเภทน้ีจะเนนการรายงานวิเคราะหสถานการณหรือเหตุการณที่
เกิดข้ึนประกอบในคอลัมนหนาในดวย ผูอานหนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ
คอนขางอยูในวงจํากัดเฉพาะกลุมท่ีมีความสนใจในความเคล่ือนไหวของขาวสาร
การเมืองมากกวาประเภทผูอานเพงปริมาณ ฉะนั้นยอดจําหนายจึงตํ่ากวา ลักษณะการ
จัดหนาหนึ่งมักเรียบงายเปนระเบียบไมหวือหวาเทากับหนังสือพิมพเพงปริมาณ 
 

บุญเลิศ ศุภดิลก (2527: 83) จําแนกประเภทของหนังสือพิมพรายวันเปน 3 
ประเภท คือ  

1. หนังสือพิมพรายวันประเภทคุณภาพ (Quality Newspaper) หรือ
หนังสือพิมพประเภทขาวแข็ง (Hard News) หนังสือพิมพประเภทนี้ใหความสําคัญตอ
ขาวสารท่ีเนนหนักทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปญหาในหลาย ๆ ดาน 
เนื้อหาสวนใหญประกอบดวยขาวและบทความประเภทหนักสมอง หรือประเภท
ผูอานไดรับความพอใจชา (Delayed Reward) ตัวอยางของหนังสือพิมพประเภทน้ี 
ไดแก สยามรัฐ มติชน มาตุภูมิ 
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2. หนังสือพิมพรายวันประเภทประชานิยม (Popular Newspaper) 
หนังสือพิมพประเภทน้ีใหความสําคัญตอขาวสารประเภทเราอารมณ ต่ืนเตน เนื้อหา
สวนใหญประกอบดวยขาวเบาหรือบทความประเภทเบาสมอง (Soft News) หรือ
เนื้อหาประเภทท่ีผูอานไดรับความพอใจทันที (Immediate Rewards News) เชน ขาว
บันเทิง ขาวกีฬา ขาวสังคม และขาวอาชญากรรม เปนตน มีผูนิยมอานทุกระดับชั้น 
จํานวนจําหนายสูง มีนโยบายใหอานเพ่ือพักผอนสมอง และกอใหเกิดความรูสึกทาง
อารมณไดมาก ตัวอยางเชน  ไทยรัฐ ดาวสยาม เดลินิวส เปนตน 

3. หนังสือพิมพรายวันประเภทก่ึงคุณภาพกึ่งประชานิยม (Semi-Quality 
and Semi-Popular Newspaper) เปนหนังสือพิมพที่มีลักษณะเนื้อหาผสมผสานกัน
ระหวางหนังสือพิมพประเภทคุณภาพและประเภทประชานิยม ไดแก หนังสือพิมพ
บานเมือง แนวหนา เปนตน 
 ดังนั้น จึงสามารถจําแนกประเภทของหนังสือพิมพไดอยางมากมาย ไมวา
จะพิจารณาตามลักษณะของเ น้ือหา  รูปแบบการนํา เสนอ  แตอย างไรก็ตาม 
หนังสือพิมพทุกฉบับมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอใหขาวสารและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนให
ประชาชนรับทราบเชนเดียวกั2น 
 

บทบาทหนาท่ีของหนังสือพิมพ 
บทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพ ตามความคาดหวังสังคม (นันทวัน สุชา

โต, 2520 : 63 - 64)  ดังน้ี 
1. หนาที่ในการใหขาวสาร (To Inform) ถือเปนหนาที่สําคัญอันดับแรก

ของหนังสือพิมพที่จะตองเสาะแสวงหาขอเท็จจริงท่ีถูกตองสมบูรณ มีพยานหลักฐาน
อางอิงไดเสมอ เพ่ือนําเสนอแกผูอานอยางเท่ียงธรรม ไมบิดเบือนท้ังโดยอคติสวนตน 
หรือโดยมุงประโยชนทางการคา 

2. ชวยกระตุนใหประชาชนเกิดความต่ืนตัว (To Alert) โดยดํารงฐานะ
คลายยามคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ ตลอดเวลา เพ่ือ
นําเสนอแกผูอานในทันทีที่เกิดเหตุสําคัญ เพ่ือใหประชาชนต่ืนตัวไมประมาทใน
ภาวะการณบานเมือง 
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3. ชวยตีความหมายของขาว (To Interpret) สืบเน่ืองจากความซับซอน
ของขาวสารท่ีเกิดข้ึน จึงจําเปนที่นักหนังสือพิมพจะตองชวยเหลืออธิบายความหมาย
ของขาว ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวอาจโกหกได การบอกวามีอะไรเกิดข้ึนเทานั้นจึงไม
พอ แตนักหนังสือพิมพตองนําขอเท็จจริงนั้นมาเขียนดวยทัศนะในการมองขาวอันเกิด
จากประสบการณเฉพาะตน เพ่ือใหผูอานเขาใจดวย  เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นมี
ความหมายอยางไร บทบาทในเรื่องน้ีจึงจําเปนตองกระทําไปโดยสุจริตใจ เพ่ือใหภาพ
ที่เปนจริงของเหตุการณอยางเท่ียงตรงและสมบูรณ 

 
4. ชวยใหการศึกษาแกผูอาน (To Educate) ถือเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ 

โดยเฉพาะสําหรับสภาพสังคมท่ีประชาชนสวนใหญยังหางไกลจากขาวสารความรู
ตาง ๆ หนังสือพิมพที่ดีจึงถือเสมือนครูผูอาน สามารถใหการศึกษานอกระบบ เชน 
ความรูดานอนามัย วิทยาศาสตร อาชีพ เปนตน โดยการจัดแบงเน้ือหาไปตามลักษณะ
ความสนใจของผูอานของหนังสือพิมพแตละกลุม 

5.  ชี้นําผูอาน (To Lead & to Persuade) หนังสือพิมพสามารถแสดงความ
เปนผูนําทางความคิดเห็นชี้แนะผูอานใหคิดและกระทํา หรือละเวนในการกระทําส่ิง
ใดสิ่งหน่ึง ทั้งน้ี การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นสวนบุคคลจะตองรับผิดชอบตอ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคมดวย 

6. จัดใหมีเวทีของการแสดงความคิดเห็น (To Provide a Forum) การดํารง
รักษาความเปนกลาง หรือการปฏิรูปหนาท่ีอยางปราศจากความลําเอียงในเหตุการณที่
มีปญหาขัดแยง ถือเปนคุณสมบัติอันจําเปนอยางย่ิงท่ีตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนเปน
เบื้องแรก นักหนังสือพิมพตองใจกวางและยุติธรรมในการท่ีจะเสนอเวทีโตแยงเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางทัศนะกัน 

7. ใหสิ่งบันดาลใจ (To Inspire) หนังสือพิมพมีโอกาสที่จะชวยลดชองวาง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชักนําใหสังคมรูจักถึงการชวยเหลือผูประสบทุกขยาก 
การเปนส่ือกลางในการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนหรือการกุศล จะชวยสรางเสริม
คานิยมสังคมใหเห็นเดนชัดข้ึน ในขณะเดียวกันก็แสดงวา นักหนังสือพิมพมิใชเปน
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8.  ใหความบันเทิง (To Entertain) จะเห็นวา  ในปจจุบันบทบาทหนาที่ใน
การใหความบันเทิงของหนังสือมีความเดนชัดมากข้ึน เน่ืองจากการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของธุรกิจส่ิงพิมพ การแขงขันและฉวยโอกาสในเรื่องจํานวนจําหนาย ทําให
นโยบายทางเศรษฐกิจเขามามีอิทธิพลเหมือนหนาท่ีประการอ่ืน ๆ ของหนังสือพิมพ 
 
 
 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพออนไลน 

หนังสือพิมพออนไลน (มณทิรา อินคชสาร, 2539: 9) หมายถึง สื่อที่มีการ
นําเสนอขอมูลขาวสารผานทางเครือขายคอมพิวเตอรออนไลนหรือผานทาง
คลื่นไฟฟาปรากฏทางจอคอมพิวเตอร หรือจอโทรทัศน ผูรับสารสามารถเลือกอาน
ขาวไดทางเครื่องรับปลายทางเม่ือใดก็ได เพียงแตเปดรหัสสาร (web site) ตามท่ีได
กําหนดไวแลว การรายงานขาวเปนไปอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูรับจะทราบความ
เคลื่อนไหวในสังคม โดยไมตองเสียเวลาเปดหนังสือพิมพอาน 

Lapham (1995)  พบวา  การเสนอขาวสารผานหนังสือพิมพออนไลน เปน
รูปแบบการนําเสนอขอมูลที่ทันสมัย  เพราะสามารถใสขอมูลใหมไดตลอดเวลา  
สามารถสงขาวสารถึงผูรับไดทั่วโลกในราคาถูก  โดยที่จํานวนและความยาวของขาว
ไมไดเปนขอจํากัดในการนําเสนอเหมือนการเสนอขาวของหนังสือพิมพ (Printed 
Edition) 

Rieder (1997) พบวา  การตีพิมพเรื่องท่ีอยูในความสนใจของผูอานบน
เว็บไซดหนังสือพิมพกอนท่ีหนังสือพิมพจะออก  ยังสงผลในทางบวกตอการสราง
ความนาเชื่อถือของหนังสือพิมพตอผูรับสาร  จึงทําใหหนังสือพิมพฉบับนั้นขายดีข้ึน 

 
ลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพออนไลน  
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หนังสือพิมพจัดเปนส่ือมวลชนประเภทแรกท่ีใชการนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบ World Wide Web คือ มีการใชเทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซึ่ง 
Richie (1989) ไดใหนิยาม ระบบไฮเปอรเท็กซ วาเปนระบบจัดการขอมูลซ่ึงแสดง
ออกมาในรูปแบบการเชื่อมโยงแหลงขาวสาร (Node) ตาง ๆ โดยตัวเชื่อม (link)  
ขอมูลที่ปรากฏนอกจากจะเปนตัวหนังสือ (Text) แลวยังประกอบดวยรูปภาพ หรือ
กราฟฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือวีดีทัศน  การเชื่อมโยงขอมูลจะไมเปนเสนตรง 
(Non-linear) คือ มีการเชื่อมโยงขอมูลบางสวนกับขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ โดย
ผูรับสารเปนผูเลือกและมีอิสระในการอานขอมูล 

 
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน 
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพเปนสื่อท่ีมีการนําเสนอขาวสารบน

หนากระดาษ (broad sheet) ผูอานจึงสามารถเปดพลิกหนาอานไดรวดเร็วตามความ
ตองการ จัดวางหนังสือพิมพไดตามความเหมาะสมกับระดับสายตาในขณะเปดอาน 
และเน่ืองจากหนังสือพิมพจะมีจํานวนหนาในการเสนอขาวสารตาง ๆ ไดจํากัด จึง
ตองมีการคัดเลือกขาวสารขอมูลที่จะนําเสนอในแตละฉบับใหสัมพันธกับขนาดของ
เนื้อท่ีที่มีอยู โดยที่หนังสือพิมพ 1 ฉบับจะมีการแบงเปนสัดสวนของเน้ือหาและ
โฆษณา 40 : 60 (Ross, 1997) โดยประมาณ คือ จะเปนสวนของเน้ือหา 40 เปอรเซ็นต
และสวนของโฆษณา 60 เปอรเซ็นต ทั้งน้ี เนื่องจากขอจํากัดดานตนทุนการผลิตท่ีทํา
ใหตองจํากัดเน้ือท่ีการนําเสนอเน้ือหา  

สําหรับรูปแบบในการเรียงพิมพของหนังสือก็จะคลายคลึงกันในแทบทุก
ฉบับ คือ รูปแบบและขนาดของตัวหนังสือท่ีนําเสนอเนื้อหาจะเปนรูปแบบเดียวกัน
หมด การใชสีสันในหนังสือพิมพจะจํากัด โดยจะมีการใชสีขาวดําแทบท้ังฉบับ เวน
แตในสวนของรูปภาพและกราฟกที่นําเสนอในหนาหนึ่งเทาน้ันที่จะมีการใชสีอ่ืน ๆ 
บาง  

นอกจากน้ัน หนังสือพิมพยังเปนสื่อท่ีไมมีการสงสารเกี่ยวของเปน
เครือขายเหมือนหนังสือพิมพออนไลน แตจะนําเสนอขอมูลภายในเนื้อท่ีของ
หนังสือพิมพ 1 ฉบับเทาน้ัน และผูผลิตสามารถเปนผูสงสารใหกับผูอานไดทางเดียว
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หนังสือพิมพออนไลน หนังสือพิมพออนไลนเปนสื่อท่ีนําเสนอขอมูล

ขาวสารผานทางเครือขายคอมพิวเตอรออนไลน จึงมีลักษณะเดนในดานการมีระบบ
หรือฐานขอมูลที่กวางมาก เนื่องจากผูที่อานหนังสือพิมพออนไลนจะตองอานขาวจาก
จอคอมพิวเตอร ลกัษณะเฉพาะของจอคอมพิวเตอรที่จะมีอิทธิพลตอการรับรูของ
ผูอาน จึงเปนลักษณะท่ีจะมีอิทธิพลตอผูที่อานขาวจากหนังสือพิมพออนไลนดวย เชน 
ทิศทางของจอที่ต้ังตรง (orientation) การเคลื่อนไหวในจอ (dynamics) การมีแสง
กระพริบ (flicker) รวมทั้งคุณภาพของจอคอมพิวเตอรดวยเชนกัน 

การเปดรับขาวสารขอมูลจากหนังสือพิมพออนไลนตองเปนไปตามลําดับ
ข้ันตอน (step by step) และผูอานสามารถที่จะเปดรับขาวสารไดทีละหนาจอเทาน้ัน 
ผูอานจะตองเลือกหัวขอขาวที่จะอานกอนจึงจะเขาไปอานเนื้อหาขาวได เมื่อเลือกขาว
ที่จะอานแลว ก็จะตองรอใหโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนดึงขอมูลที่เปนเนื้อหา
ขาวมาใหอานและในการจะเขาไปอานหนังสือพิมพออนไลนแตละครั้งก็จะตอง
ติดตอส่ือสารไปยังศูนยขอมูลของหนังสือพิมพกอนทุกครั้ง 

อยางไรก็ตาม ผูอานสามารถท่ีจะปรับขนาดและรูปแบบของตัวอักษร 
(font) ไดตามความตองการ นอกจากนี้ยังมีระบบการคนหาขอมูลบริการ ทําให
สามารถคนหาขาวที่ตองการไดสะดวกข้ึนและระบบการส่ือสารของหนังสือพิมพ
ออนไลนก็จะมีเครื่องมือ (tool) หรือคําแนะนําการใชในระบบ (help system) ใหกับ
ผูอานดวยแตอยางไรก็ตามผูอานก็จําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานในการใชงาน
คอมพิวเตอรมากอน  (มณทิรา  อินคชสาร, 2539 : 9) 
 

เปรียบเทียบรูปแบบการนําเสนอของหนังสือพิมพและหนังสือพิมพ
ออนไลน 

หนังสือพิมพ  รูปแบบการนําเสนอขาวสารท่ีเปนมาตรฐานและสากล คือ 
การนําเสนอขาวเดนหรือขาวสําคัญประจําฉบับในหนาหนึ่ง ขาวท่ีมีความสําคัญมาก
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สวนในหนาอ่ืนๆ ของหนังสือพิมพจะมีการจัดขาวเปนประเภท (sections) 
ซึ่งในแตละหนาจะมีการนําเสนอขาวประเภทหนึ่ง ๆ เปนประจํา จึงทําใหผูอานรูวา 
ถาจะอานขาวประเภทน้ีควรจะพลิกไปอานในหนาใดและความสําคัญของขาวที่
นําเสนอในแตละหนาก็จะอยูที่ขนาดของตัวอักษรที่ใชพาดหัวขาวดวยเชนกัน โดยที่
จะมีการใชตัวอักษรขนาดใหญที่สุดพาดหัวขาวกับขาวที่มีความสําคัญมากที่สุด แต
ขนาดตัวอักษรท่ีนําเสนอเน้ือหาขาวในหนังสือพิมพจะมีขนาดเทากันทั้งฉบับ และ
เนื้อหาขาวก็จะมีการจัดเปนคอลัมนเพ่ือความสะดวกในการอานดวย 

นอกจากนี้ผูอานยังสามารถรับรูเนื้อหาขาวไดอยางรวดเร็วจากการกวาด
สายตาอานความนํา (lead) ของขาว เพราะการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพจะอยูใน
ลักษณะปรามิดหัวกลับ (inverted pyramids) คือ สวนสําคัญที่สุดของขาวจะนําเสนอ
ไวดานบนของขาวแลวจึงคอยขยายความรายละเอียดตาง ๆ ของขาวลงมาตามลําดับ 
การอานขาวเฉพาะสวนของความนํา จึงสามารถทําใหผูอานรับรูไดวา ใคร ทําอะไร ที่
ไหน อยางไรและเมื่อไร ไดทันที  

 
หนังสือพิมพออนไลน  การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพออนไลนยังไม

มีรูปแบบท่ีแนนอน เพราะหนังสือพิมพออนไลนยังเปนสื่อใหมที่เพ่ิงเขามามีบทบาท
ในการนําเสนอขาวสารไดไมนาน แตรูปแบบการนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพ
ออนไลนแตละฉบับก็ไมไดแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งน้ี ลักษณะการนําเสนอ
ขาวสารของหนังสือพิมพออนไลนสวนใหญ คือ การมีฐานขอมูลที่กวางมาก ผูอาน
สามารถเลือกอานขาวตาง ๆ ในอดีตได และอาจจะสามารถเลือกอานขาวสารประเภท
อ่ืน ๆ ที่ไมมีการนําเสนอในหนังสือพิมพไดอีกดวย  โดยการคลิกเขาไปในเว็บไซด
ตาง ๆ ของหนังสือพิมพออนไลนซึ่งในปจจุบัน  ไดแก  www.thairath.co.th/  
,  www.dailynews.co.th/ , www.matichon.co.th , www.bangkokbiznews.com 
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หนังสือพิมพออนไลนจะไมมีสิ่งชี้แนะผูอานใหเห็นถึงความสําคัญของ
ขาวบางขาวเหมือนในหนังสือพิมพ กลาวคือ การนําเสนอหัวขอขาวของหนังสือพิมพ
จะใชตัวอักษรขนาดเดียวกันหมด และจะมีการจัดหัวขอขาวเรียงกันไปตามประเภท
ของขาว ผูที่อานขาวจากหนังสือพิมพออนไลนจึงตองเลือกอานขาว ๆ ตามความ
สนใจของตัวเอง อยางไรก็ตามในหนังสือพิมพออนไลนบางฉบับจะมีการนําเสนอ
ความนําควบคูไปกับหัวขอขาวแตละขาวดวย ซึ่งจะทําใหผูที่อานหนังสือพิมพ
ออนไลนในลักษณะน้ีสามารถอานความนําของขาวไปไดพรอม ๆ กับการอานหัวขอ
ขาวเลย  
 

การอานจากหนากระดาษหนังสือพมิพเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ
ออนไลน 

การอานจากหนากระดาษหนังสือพิมพและจอคอมพิวเตอรจะไดผลที่
ตางกันในหลาย ๆ ดาน โดยที่อาจกลาวไดวาความแตกตางนี้เปนผลมาจาก
ลักษณะเฉพาะของแผนกระดาษและจอคอมพิวเตอรเอง โดยที่ความแตกตางที่
นาสนใจดังตอไปนี้  (Dillon, McKnight and Richardson, 1988)  

ก. ความเร็ว (Speed) จากการศึกษาทดลองโดยมากพบวา การอานจาก
หนาจอคอมพิวเตอรจะชากวาการอานจากกระดาษ โดยการอานจากหนาจอจะทําให
ลดประสิทธภิาพดานความเร็วลง 20 - 30 % และถงึแมผลการศึกษาจะออกมาคลาย ๆ 
กัน ก็ยังไมชดัแจงวา กลไกตัวเดิมหรือเปลา ที่มีผลตอการอานชาในการทดลองแตละ
ครั้ง ทั้งน้ี ตัวแปรที่อาจเขามาแทรก ไดแก ขนาด ประเภท และคุณภาพของ
จอคอมพิวเตอร  

ข. ความเขาใจ (Comprehension) ในการศึกษาหลายชิ้นไมพบความ
แตกตางระหวางการอานจากกระดาษและจอคอมพิวเตอรเกี่ยวกับความเขาใจแต 
Cushman ไดสังเกตพบวา มีความสัมพันธในทางลบระหวางความเร็วในการอานและ
ความเขาใจ คือ คนที่อานชามักจะมีความเขาใจไดสูงกวาคนท่ีอานเร็ว นอกจากน้ีก็ยัง
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ค. ความชอบ (Rerference)  งานวิจัยในอดีตบางชิ้นพบวา ผูใชที่ไมมี
ทักษะมีแนวโนมที่จะไมชอบการใชคอมพิวเตอร การศึกษาเกี่ยวกับความชอบของ 
Mutet et al.  พบวา ผูใชจะชอบการอานหนังสือมากกวา โดยระบุวา ขอไดเปรียบของ
หนังสือคือ สามารถพลิกหนากลับไปกลับมาไดงาย ขอจํากัดของคอมพิวเตอรจึงเปน
อุปสรรคตอความชอบของบุคคล คุณภาพของกระดาษและคอมพิวเตอรจึงเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอความชอบและความพึงพอใจของผูอาน นอกจากน้ียังมีขอพิจารณาถึง
ความยืดหยุนของหนังสือหรือกระดาษท่ีเหนือกวาคอมพิวเตอร คือ หนังสือสามารถ
พกพาไปไหนมาไหนได ราคาถูก มีความคุนเคย มีความเปนสวนตัว และใชงายกวา 

แตอยางไรก็ตาม ความแตกตางของผลการศึกษาเปรียบเทียบดังกลาว ก็
อาจจะมีปจจัยที่เปนสาเหตุหลายปจจัย ซึ่งสวนมากมักจะเกี่ยวเน่ืองกับลักษณะเฉพาะ
ของกระดาษและคอมพิวเตอร เชน ทิศทางของจอ (Orientation) การเคลื่อนท่ีของ
สายตา (Eye movement) ความยาวของบรรทัด (Visual angle) ความสัมพันธระหวาง
ความกวางและความสูง (Aspect ratio) การเคลื่อนไหวในจอ (Dynamics) การมีแสง
กระพริบ (Flicker) สีของตัวอักษรและพ้ืนหลัง (Image Polarity) ลักษณะตัวอักษร 
(Display characteristics) และลักษณะของผูใช (User characteristics) เปนตน 

 
สําหรับปจจยัท่ีนาสนใจ ไดแก (Dillon, 1988) 
1. ลักษณะตัวอักษร (Display characteristics) ตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร

จะมีขนาดไมแนนอนโดยที่ผูอานสามารถจะกําหนดเลือกไดเอง Gould et al. (อาง
แลว) แสดงใหเห็นวารูปแบบตัวอักษร (font) มีผลเพียงเล็กนอยในการอานจาก
กระดาษ และเกือบจะเปนไปไมไดเลยที่จะพูดถึงรูปแบบตัวอักษร โดยไมสนใจตัว
แปรดานกายภาพของจอคอมพิวเตอร การแสดงภาพหรือความละเอียดของจอ (screen 
solution) และขนาดของลําแสง ซึ่งอาจจะชวยเนนใหเห็นถึงผลกระทบของปจจัยที่เขา
มาปฏิสัมพันธดวยก็ได 
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2. ลักษณะของผูใช (User characteristics) การศึกษาสวนมากจะทดลอง
กับผูใชที่ไมมีทักษะซึ่งเปนความจริงที่วาประเภทของผูใชที่แตกตางกันจะมี
ปฏิสัมพันธกับระบบคอมพิวเตอรแตกตางกันดวย และเปนไปไดวาความแตกตางจาก
การอานในผลการศึกษาชิน้ตาง ๆ จะเปนผลจากลักษณะเฉพาะของกลุมผูใช แตจาก
การศึกษาไมมีการรายงานถึงความแตกตางดานเพศและอายุ ดังน้ันจึงอาจสรุปไดวา
คุณลักษณะเล้ืองตนของผูใชไมทําใหเกิดความแตกตางในการอานจากส่ือทั้ง 2 
ประเภทน้ี  
 
 
 

ลักษณะเฉพาะและรูปแบบการนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพและ
หนังสือพิมพออนไลนที่มีสวนกําหนดขอมูลท่ีผูอานไดอาน 

หนังสือพิมพมีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเปนเอกลักษณเฉพาะแตกตาง
จากส่ือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ กลาวคือ หนังสือพิมพจะมีการนําเสนอขาวเดนหรือขาวที่สําคัญ
ไวในหนาหนึ่ง สวนในหนาอ่ืน ๆ กจ็ะมีการจัดขาวแยกเปนประเภท (sections) โดยที่
ในหนาหนึ่ง ๆ จะมีการเสนอขาวในประเภทเดียวกัน และจะมีการเสนอขาวประเภท
นั้น ๆ ในหนาท่ีแนนอนเหมือนกันทุกฉบับ ทั้งน้ีก็อาจจะแตกตางกันออกไปตามการ
จัดเรียงหนาขาวของหนังสือพิมพแตละชื่อฉบับ และเน่ืองจากขนาดหนากระดาษของ
หนังสือพิมพมีขนาดใหญกวาขนาดหนาของหนังสือท่ัว ๆ ไปมากหนังสือพิมพจึง
สามารถใชตัวหนังสือขนาดใหญพิเศษในการพาดหัวขาว ซึ่งก็นับเปนลักษณะเฉพาะ
ในการนําเสนอเน้ือหาของหนังสือพิมพอยางหน่ึงท่ีเห็นไดชัด 

นอกจากการนําเสนอเน้ือหาขาวท่ีโดดเดนประจําฉบับในหนาหน่ึงแลว
หนังสือพิมพก็ยังมีสิ่งท่ีชวยชี้แนะผูอานใหรับรูถึงความสําคัญของขาวบางขาวอีก 
ไดแก การใชตัวอักษรขนาดใหญที่สุดพาดหัวขาวกับขาวท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด 
การมีสารบัญหรือดัชนีในหนาหนึ่งท่ีบอกใหผูอานทราบวามีขาวหรือบทความใดที่
นาสนใจในฉบับบางและบทบรรณาธิการก็จะเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ชวยชี้แนะผูอานวา
ตอนน้ีขาวใดกําลังเปนที่สนใจของผูคนในสังคมอยู ซึ่งเม่ือผูอานไดรับรูถึง
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ในขณะ เ ดี ยวกันหนังสื อ พิมพ ออนไลน จะมี ก าร เสนอข า วบน
จอคอมพิวเตอร ซึ่งขนาดของหนาจอจะเล็กกวาขนาดของหนากระดาษหนังสือพิมพ
มาก หนังสือพิมพออนไลนจึงไมสามารถใชตัวอักษรขนาดใหญพิเศษในการพาดหัว
ขาวเหมือนในหนังสือพิมพได หนังสือพิมพออนไลนจึงมีการนําเสนอหัวขอขาวใน
ขนาดเดียวกันหมด และจะจัดหัวขอขาวทั้งหมดเรียงกันไปตามประเภทของขาว ผูอาน
หนังสือพิมพออนไลนจึงไมไดรับรูถึงความสําคัญของขาวบางขาวเหมือนการอานขาว
ในหนังสือพิมพ ดังน้ันการเลือกอานขาวแตละขาวของผูอานหนังสือพิมพออนไลนจึง
ข้ึนอยูกับความสนใจสวนตัวของผูอานเปนสําคัญ 

นอกจากน้ีการท่ีหนังสือพิมพเสนอขาวในหนากระดาษก็ทําใหผูอาน
สามารถพลิกหนาเปดอานขาวตาง ๆ ไดงายและรวดเร็ว และการอานจากหนากระดาษ
ก็ยังทําใหผูอานสามารถกวาดสายตาอานขาวไดอยางรวดเร็วอีกดวย ผูที่อานขาวจาก
หนังสือพิมพบางคนจึงสามารถอานหนังสือพิมพไดทั้งฉบับในเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง 
แตในการอานขาวจากหนังสือพิมพออนไลนนั้นการจะเขาไปอานเนื้อหาของขาว
หน่ึงๆ ไดนั้น ผูอานจะตองคลิกเลือกหัวขอขาวที่จะอานกอนแลวโปรแกรมการ
สื่อสารของระบบออนไลนจะดึงขอมูลมาเสนอบนหนาจอใหผูอานไดอาน  ทั้งนี้ 
Dillon ไดทําการทดลองเปรียบเทียบการอานจากกระดาษและคอมพิวเตอรพบวาการ
อานจากหนาจอคอมพิวเตอรจะทําใหประสิทธิภาพในการอานดานความเร็วลดลงถึง 
20-30 % 

อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาการอานขาวเพียงในระดับความนําผูที่อาน
ขาวจากหนังสือพิมพก็จะสามารถอานขาวไดมากกวาการอานจากหนังสือพิมพ
ออนไลน เพราะในหนังสือพิมพออนไลนมักจะมีการเสนอเฉพาะหัวขอขาวผูอานตอง
เลือกเขาไปอานเนื้อหาขาวแตละขาวเอง แตสําหรับหนังสือพิมพออนไลนบางฉบับจะ
มีการนําเสนอความนํา (lead) ควบคูไปกับหัวขอขาวแตละขาวเลย ผูอานจึงสามารถท่ี
จะอานความนําของขาวไดขณะที่อานหัวขอขาว รูปแบบการนําเสนอขาวของ
หนังสือพิมพออนไลนในลักษณะน้ีจึงอาจจะเอ้ือใหผูที่อานขาวจากหนังสือพิมพ
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สรุปไดวา หนังสือพิมพออนไลนก็คือ  สื่อสิ่งพิมพที่สําหรับรายงานขาว
เหตุการณปจจุบันหรือเหตุการณที่เปนท่ีสนใจของประชาชนในขณะน้ัน  ทั้งในและ
ตางประเทศรวมถึงบทความสารคดีตาง ๆ โดยมีลักษณะการนําเสนอขาวทาง
จอคอมพิวเตอรที่มีเครือขายเช่ือมโยงอินเตอรเน็ต  ซึ่งถือวามีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาของสังคมอยางใกลชิด  แตอยางไรก็ตามการที่ผูอานจะอานหนังสือพิมพ
ออนไลนเพ่ือใหเกิดผลประโยชนกับ ผูอานมากท่ีสุดน้ันจะตองมีปจจัยตาง ๆ ที่มีสวน
เกี่ยวของและสนับสนุนตอการอานของบุคคลน้ัน ๆ ดวย 

 
 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
กาญจนา  กาญจนทวี (2542)  ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ พฤติกรรม และ

ความพึงพอใจของผูอานหนังสือพิมพออนไลนไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
รูปแบบการใชสื่อหนังสือพิมพออนไลนไทย  โดยวิเคราะหจากแรงจูงใจ พฤติกรรม 
และความพึงพอใจของผูอานหนังสือพิมพออนไลนไทย 7 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส 
ผูจัดการ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ บางกอกโพสต และเดอะเนชั่น  โดยใช
แบบสอบถามจํานวน 1,297 ชุด   ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางซึ่งอาศัยอยูใน
เมืองไทยจะมีอายุระหวาง 18-25 ป  โดยมีความตองการท่ีจะเปนคนทันสมัย  การใช
หนังสือพิมพออนไลนในการเปดรับขาวสารเปนอันดับที่ 4  รองจากสื่อโทรทัศน  
วิทยุ  และหนังสือพิมพ  แรงจูงใจที่ผลักดันใหเปดรับคือ ความสะดวกเน่ืองจากมีการ
ใชงานอินเทอรเน็ตอยูเปนประจําและจะเปดรับเฉพาะขาวสารท่ีสนใจโดยใชเวลาอาน
ประมาณ 10-20 นาทีในชวงเวลา 08.00-16.00 น. ของการเปดรับมากกวา 1 ครั้งในแต
ละวัน วันละ 2-3 ฉบับ  เนื้อหาที่นิยมอานมากท่ีสุดคือ ขาวสังคม  รองลงมาคือขาว
คอมพิวเตอร-เทคโนโลยี  ขาวบันเทิงและขาวภูมิภาค  สําหรับความพึงพอใจที่ไดจาก
การอานหนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยาง คือความสดใหมของขาวและการใช
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มณทิรา อินคชสาร (2539) ทําการศึกษา เรื่องการอานขาวหนังสือพิมพ

และหนังสือพิมพออนไลน : ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขอมูลท่ีไดอาน ความจําและ
ความพึงพอใจของผูอาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการอานและการรับรู
ของผูอานจากการอานหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน และความพึงพอใจใน
การอานขาวจากขาวจากสื่อแตละประเภท ผลการวิจัยพบวา ผู อ า น ข า ว จ า ก
หนังสือพิมพออนไลนสามารถอานขาวในระดับความนําไดมากกวาผูที่อานขาวจาก
หนังสือพิมพ แตในการอานขาวถึงระดับเน้ือหา ผูที่อานขาวจากหนังสือพิมพสามารถ
อานขาวไดมากกวาผูที่อานจากหนังสือพิมพออนไลน  โดยที่ ผูที่อานขาวจาก
หนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลนสามารถจดจําเน้ือหาขาวไดในจํานวนชิ้นขาว
ที่ไมแตกตางกัน  และเม่ือเปรียบเทียบความจําตอชิ้นขาวพบวา  ผูที่อ านขาว
หนังสือพิมพออนไลนสามารถจดจําขอมูลไดมากกวาผูที่อานขาวจากหนังสือพิมพ แต
เมื่อเปรียบเทียบความจําขอมูลโดยรวมของบุคคลโดยไมพิจารณาจํานวนชิ้นขาวพบวา 
ทั้งการอานจากหนังสือพิมพและการอานจากหนังสือพิมพออนไลนนั้น ผูอาน
สามารถจดจําเนื้อหาขาวไดแตกตางกัน สําหรับความจําขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง
พบวา ผูที่อานขาวจากหนังสือพิมพออนไลนสามารถจดจําขอมูลไดถูกตองตาม
ขอเท็จจริงมากกวาท่ีอานจากหนังสือพิมพ ในดานความสามารถในการดึงดูดความ
สนใจของรูปภาพและกราฟกพบวา รูปภาพและกราฟกเปนปจจัยที่มีความสําคัญใน
อันดับตน ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอาน และในสวนความพึงพอใจพบวา 
ผูอานท่ีอานขาวจากหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลนจะรูสึกพึงพอใจในตอ
ลักษณะตาง ๆ ของหนังสือพิมพทั้งสองประเภทแตกตางกัน 

 
อําไพศรี โสประทุม (2539) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขอมูล

ขาวสารและปจจัยบางประการท่ีมีผลตอการยอมรับสื่อคอมพิวเตอรระบบ
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บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน

ของนักศึกษา ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยนั้น  
ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษา แลวทําการวิเคราะหโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี 
วิธีการทางสถิติรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตามท่ีไดกลาวไว เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีตาง  ๆ   จึงสรุปไดวา
หนังสือพิมพออนไลนทําหนาท่ีเปนสื่อเพ่ือนําเสนอเนื้อหาขาวสารตาง ๆ ใหกับผูรับ
สารซ่ึงในท่ีนี้ก็คือ  นักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยมีปจจัยจูง
ใจท่ีเปนแรงสงใหเปดรับหนังสือพิมพออนไลน ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบดวยปจจัย
ของรูปแบบการนําเสนอ  ปจจัยท่ีเกิดจากส่ืออินเตอรเน็ต  ปจจัยความตองการใชสื่อ 
โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

 
สมมติฐานขอ 1   ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของนักศึกษาปริญญาโท

ที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากร    
ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
 
สมมติฐานขอ 2  ปจจัยจูงใจดานความสะดวกในการใช  นาจะเปนปจจัยที่

มีน้ําหนักมากที่สุดที่นําไปสูการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
ตัวแปรอิสระ  คือ  ปจจัยจูงใจดานความสะดวกในการใช 
ตัวแปรตาม  คือ  น้ําหนัก (คาเฉลี่ย)  ในการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
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ดังน้ันจึงนํามาสรุปอธิบายถึงความสัมพันธไดดังน้ี 
 

          ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลน  

 - ประเภทของหนังสือพิมพท่ีอาน 
- ความถ่ีในการอาน  
- หนังสือพิมพออนไลนท่ีชอบอาน  
- ระยะเวลาในการอานแตละครั้ง  
- สถานท่ีใชอานหนังสือพิมพออนไลน 

 
- ชวงเวลาในการอานประจํา 

 - ลักษณะการอาน 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทขาวท่ีชอบอาน 
ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากร 
-เพศ 
-อาย ุ
-สาขาวิชาท่ีศึกษา 
-รายได 

ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลน 

 

- กลุมปจจัยดานความสะดวกในการใช 
- กลุมปจจัยดานความสด  ปจจุบันทันที 
- กลุมปจจัยดานมีความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบกบัส่ืออ่ืน 
- กลุมปจจัยดานมีประโยชนเชิงการใช

งาน 
- กลุมปจจัยดานมีประโยชนเชิงสนอง

ความตองการสวนตัว 
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2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ นักศึกษาโดยทั่วไป 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ซึ่ง

จํานวนนักศึกษาปริญญาโทประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544  มีจํานวนท้ังส้ิน 
1,582 คน (ฝายทะเบียนและประมวลผล, 2544)  ดังน้ันจึงนํามาคํานวณตามสูตร 
(Yamane, 1960) ไดผลดังนี้ 

 =         1,582 
            1 + (1,582)(0.05)2 

    = 319.2735 
 
จึงสรุปไดวาจํานวนแบบสอบถามท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหใน

การศึกษาครั้งนี้เปนจํานวนท้ังสิ้น 320 ชุด  และเพ่ือใหเกิดการกระจายของขอมูลมาก
ที่สุด  จึงไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) ที่รอย
ละ 20.23  ของจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา จํานวนตัวอยาง 

101 20.23  × 101 ÷ 100     =    21 รัฐประศาสนศาสตร 

258 20.23  × 258 ÷ 100     =    52 นิเทศศาสตร 

323 20.23  × 323 ÷ 100     =    65 นิติศาสตร 

112 20.23  × 112 ÷ 100     =    23 เศรษฐศาสตร 

788 20.23  × 788 ÷ 100     =   159 บริหารธุรกิจ 

รวม 1582 21+52+65+23+159      =   320 
 
ข้ันตอนตอไปก็จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling)  คือจะสัมภาษณนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
โดยใชแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนของแตละสาขาวิชา 
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3.  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
กอนที่จะนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะมีการ

ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  และความเชื่อม่ัน (Reliability)  โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกอน (Pre-test)  กับกลุมทดสอบ  ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 

 
การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)   
โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ

กรรมการการสอบวิทยานิพนธ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา  
การใชภาษาและโครงสรางของแบบสอบถามเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
กอนนําไปใชกับกลุมทดสอบ 
 

การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา ซึ่งในแตละขอจะ

มีชองใหตอบ 5 ชอง จํานวน 30 ชุดไปสัมภาษณนักศึกษาโดยท่ัวไปที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ กลวยน้ําไท เพ่ือเปนกลุมตัวอยางคนละกลุมและมีความแตกตางกันท้ัง
ทางดานเพศ อายุ  สาขาวิชาท่ีศึกษา  และรายได  ซึ่งเปนกลุมที่มีการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับหนังสือพิมพออนไลน และมีลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรตรงตามกลุม
ตัวอยางประชากรท่ีใชจริงในการวิจัย  ทั้งนี้เพ่ือนําผลการสัมภาษณมาทําการปรับปรุง
เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีตรงกับวัตถุประสงคมากท่ีสุด โดยการคํานวณหาคา 
Reliability Coefficient Alpha ดวยวิธีของ Cronbach ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 
0.8366   จากสูตรดังนี้ 
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α แทน คาความเชื่อม่ัน 
 k แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
  ∑ 2

i
S

2

แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
 

t
S  

 

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
แสดงวาคําถามในแบบสอบถามสามารถวัดตัวแปรหลักในการวิจัย  และ

คาท่ีไดอยูในระดับที่มีความเชื่อมั่นสูง  จึงสามารถนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง
ได 

 
4.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้จะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยผูวิจัยจะให
กลุมเปาหมายเปนผูตอบแบบสอบถามเองและรอรับกลับ   ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบดวยคําถามปดแบบมีตัวเลือก  โดยแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร โดยจะมีลักษณะ
คําถามปด 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการการเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลน โดยมีลักษณะเปนคําถามปด 

ตอนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลน  โดยจะมีลักษณะเปนคําถามปด 
 
5.  การรวบรวมขอมูล 

1. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของแบบสอบถามท่ีไดรับ
กลับคืนมา   

2. ใหคะแนนและลงรหัส (coding)  เพ่ือใหขอมูลอยูในรูปตัวเลข (รหัส)  
ที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานได 
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3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ในการประมวลผล
ขอมูลและจัดทําตาราง  วิเคราะหทางสถิติตาง ๆ ที่ตองการ 

4. แปลความหมายขอมูลที่ประมวลผลแลว  เพ่ือจัดทํารายงานผลวิจัย
ตอไป 
 
6.  การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน 

ผูวิจัยไดกําหนดการวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังน้ี 
 

ตอนท่ี  1  :   ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ  แบงออกเปน 2 กลุมดังน้ี 

1. ชาย 
2.  หญิง  

2.  อายุ  แบงออกเปน 4 กลุมดังน้ี 
1. 21 – 30 ป 
2. 31  –  40  ป 
3. 41 – 50  ป 
4. 51 ปข้ึนไป 

3.  สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู  แบงออกเปน 5 กลุมดังน้ี 
1. รัฐประศาสนศาสตร 
2. นิเทศศาสตร 
3. นิติศาสตร 
4. เศรษฐศาสตร 
5. บริหารธุรกิจ          
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4.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  แบงออกเปน 4  กลุมดังน้ี 
1. ตํ่ากวา 5,000  บาท 
2. 5,001 - 10,000  บาท 
3. 10,001 – 15,000  บาท 
4. 15,001 – 20,000 บาท 
5. 20,001 บาทข้ึนไป 

5. ปกติทานมีคอมพิวเตอรใชสวนตัวหรือไม  แบงออกเปน 2 กลุมดังน้ี 
1. มี 
2. ไมมี 

 
ตอนท่ี  2  :   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
1. ประเภทของหนังสือพิมพที่ทานอานประจํา  แบงออกเปน 3 กลุมดังน้ี 

1. หนังสือพิมพคุณภาพ  เชน  สยามรัฐ  มติชน   
2. หนังสือพิมพประชานิยม  เชน  ไทยรัฐ  เดลินิวส 
3. หนังสือพิมพกึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยม  เชน บานเมือง  แนวหนา 

2.  ความถี่ที่ทานอานหนังสือพิมพออนไลน  แบงออกเปน 5 กลุมดังน้ี 
1. สัปดาหละ 4 - 6 ครั้ง 
2. สัปดาหละ 2 - 3  ครั้ง 
3. สัปดาหละ 1 ครั้ง 
4. นอยกวาสัปดาหละครั้ง 
5. ทุกวัน   

3. หนังสือพิมพออนไลนที่ทานชอบอานมากท่ีสุด แบงออกเปน 5 กลุมดังน้ี 
1. ไทยรัฐ 
2. เดลินิวส 
3. มติชน 
4. ผูจัดการ 
5. ประชาชาติธุรกิจ  
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4.  เวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนแตละครั้ง  แบงออกเปน 6 กลุมดังน้ี 
1. นอยกวา 30 นาที 
2. 31 – 60 นาที 
3. 1 – 1 ½   ชั่วโมง 
4. 1 ½  – 2  ชั่วโมง 
5. 2 – 3   ชั่วโมง 
6. ต้ังแต 3 ชั่วโมงข้ึนไป 

5.  สถานที่ที่ทานเปดรับหนังสือพิมพออนไลน  แบงออกเปน 4 กลุมดังน้ี 
1. ที่ทํางาน 
2. สถานศึกษา 
3. บาน / ที่พัก 
4. รานบริการอินเตอรเน็ต   

6.  ชวงเวลาท่ีทานเปดรับหนังสือพิมพออนไลน  แบงออกเปน 4 กลุมดังน้ี 
1. 00.01 – 06.00 น. (หลังเท่ียงคืนถึงเชา) 
2. 06.01 – 12.00 น. (ครึ่งวันเชา) 
3. 12.01 – 18.00 น. (ครึ่งวันบาย) 
4. 18.01 – 24.00 น. (ตอนคํ่าถึงเท่ียงคืน) 

7.  ลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลน  แบงออกเปน 4 กลุมดังน้ี 
1. ดูเฉพาะรูปและคําบรรยาย 
2. อานแตพาดหัวขาว 
3. อานเฉพาะเรื่องที่สนใจ 
4. อานทั้งหมด 
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8. ประเภทขาวที่เปดรับเปนประจํา  แบงออกเปน 12 กลุมดังน้ี 
1. ขาวดวน (Breaking News) 
2. ขาวการเมือง 
3. ขาวตางประเทศ 
4. ขาวกีฬา 
5. การตูน 
6. สารคดี 
7. ดูดวง (หมอดู) 
8. อัตราแลกเปลี่ยน 
9. พยากรณอากาศ 
10. ขาวบันเทิง 
11. ขาวการศึกษา 

 
ตอนท่ี 3  ขอความท่ีใชวัดคาตัวแปร  ปจจัยจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับ 
                หนังสือพิมพออนไลน 

  ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนและเกณฑการวัดคาตัวแปรเกี่ยวกับ
ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญา
โทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ดังนี้ 

 
       5    หมายถึง   เห็นดวยมากท่ีสุด 

4    หมายถึง   เห็นดวยมาก 
3    หมายถึง   ปานกลาง 
2    หมายถึง   เห็นดวยนอย 
1    หมายถึง   เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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เมื่อศึกษาปริมาณความมากนอยของแตละคําตอบจากผลรวมของกลุม

ตัวอยางน้ัน  ผูวิจัยไดใชคาเฉลี่ยมาเปนเกณฑในการบรรยายลักษณะของคาตัวแปร
ตามมาตราของลิเคิรท (Likert, 1961 : 97)  โดยกําหนดแนวคําตอบเปน 5 ระดับเพ่ือ
คํานวณหาคาอันตรภาคชั้น (class interval)  ของความกวางในแตละอันตรภาคชั้นตาม
สูตร  ดังนี้ 

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 - 1 =  0.80 
            จํานวนชั้น      5 
 
ดังน้ันเกณฑคาเฉลี่ยของการใหระดับคะแนนในแตละอันตรภาคชั้นจะมี

ลักษณะ ดังน้ี 
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

7.  สถิติที่ใชในการวิจัย 
จากประเด็นตาง ๆ ที่สัมภาษณจะดําเนินวิธีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   

- คารอยละ (Percentage)  โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถี่  ซึ่ง
การวิเคราะหแยกเปนตารางทางเดียว  ไดแก  การอธิบายขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
ประชากรของกลุมตัวอยาง  พฤติกรรมการใชบัตรวีซาอิเล็กตรอนของกลุมตัวอยาง 

- คาเฉลี่ย (Means)  โดยแสดงในรูปตารางคาเฉลี่ย  เพ่ือใชในการ
อธิบายปจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรวีซาอิเล็กตรอนของ
กลุมตัวอยาง 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ไดแก  คาไค-สแควรในการ
ทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมของขอมูล  ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ข้ันสูง  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ภายใตการทดสอบเง่ือนไขแลวมีรายละเอียด  
ดังน้ี 

- การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  เพ่ือทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย 

- การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยใชการทดสอบแบบ F -
test 
 DPU



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 
การศึกษาเรื่อง  ปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพ

ออนไลนของนักศึกษา ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษา โดยมุงเนนกลุมประชากรท่ีเปน
ผูใชบริการหนังสือพิมพออนไลน  จากการตอบแบบสอบถามท้ังหมด 320 ชุด  
ปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ  316 ชุด คิดเปนรอยละ 98.75  ผลการวิจัยที่
ไดแบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
2. พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยาง 
3. เปรียบเทียบลักษณะของประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับ

หนังสือพิมพออนไลน 
4. ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
5. การทดสอบสมมติฐาน 

ดังมีรายละเอียดในแตละตอนตอไปนี้ 
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1.  ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

 
ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของเพศของกลุมตัวอยาง 

 
เพศ จํานวน  รอยละ 

ชาย 122 38.6 
หญิง 194 61.4 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีนิยมเปดอาน
หนังสือพิมพออนไลน  สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน  194  คนคิดเปนรอยละ 61.4  
ในขณะที่เพศชายมีจํานวน 122 คนคิดเปนรอยละ 38.6  
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ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของอายุของกลุมตัวอยาง 

 
อายุ จํานวน  รอยละ 

21 – 30 ป 120 38.0 
31 – 40 ป 157 49.7 
41 – 50 ป 37 11.7 
51 ปข้ึนไป 2 0.6 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของอายุของกลุมตัวอยางท่ีนิยม
เปดอานหนังสือพิมพออนไลน  ซึ่งกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือกลุมตัวอยางที่
มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 157 คนคิดเปนรอยละ 49.7  รองลงมาไดแก  กลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 38.0  อันดับที่สาม
คือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 41 – 50 ป  และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ ต้ังแต 51 ปข้ึน
ไปมีจํานวนนอยท่ีสุดเทากับ 2 คนคิดเปนรอยละ 0.6   
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ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของสาขาวิชาของกลุมตัวอยาง 

 
สาขาวิชาที่ศึกษา จํานวน  รอยละ 

รัฐประศาสนศาสตร 24 7.6 
นิเทศศาสตร 55 17.4 
นิติศาสตร 47 14.9 
เศรษฐศาสตร 27 8.5 
บริหารธุรกิจ 163 51.6 

รวม 316 100.0 
 

จากบทท่ี 3 เกี่ยวกับสัดสวนของกลุมตัวอยางที่จะทําการสอบถาม จึง
ปรากฏผลตามที่กําหนดดังตารางที่ 3  คือ   บริหารธุรกิจจํานวน 163 คนคิดเปนรอยละ 
51.6  รองลงมาไดแก  นิเทศศาสตรจํานวน 55 คนคิดเปนรอยละ 17.4   นิติศาสตร
จํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ 14.9   เศรษฐศาสตรจํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 8.5    
และรัฐประศาสนศาสตรจํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 7.6    อยางไรก็ตาม ไมอาจแปล
ความหมายวา  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจเปนกลุมท่ีนิยมเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลนมากท่ีสุด   เพราะวานักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจํานวนมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน  รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 16 5.1 
5,001 – 10,000 บาท 68 21.5 
10,001 – 15,000 บาท 75 23.7 
15,001 – 20,000 บาท 86 27.2 
สูงกวา 20,001 บาท 71 22.5 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลน  กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากท่ีสุดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 
– 20,000 บาท จํานวน 86 รายคิดเปนรอยละ 27.2   รองลงมาคือ  กลุมตัวอยางที่มี
รายได 10,001 – 15,000 บาทตอเดือนจํานวน 75 คนคิดเปนรอยละ 23.7  อันดับท่ีสาม
คือ กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 20,001 บาทข้ึนไปจํานวน 71 คนคิดเปน
รอยละ 22.5  อันดับที่สี่คือ  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,001 บาท
จํานวน 68 คนคิดเปนรอยละ 21.5  และกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาทจํานวน 16 รายคิดเปนรอยละ 5.1 
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ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่มีคอมพิวเตอรใชสวนตัว 

 
คอมพิวเตอร จํานวน  รอยละ 

มี 224 70.9 
ไมมี 92 29.1 

รวม 316 100.0 
  

จากตารางที่ 5  กลุมตัวอยางท่ีเปดรับหนังสือพิมพออนไลนสวนใหญมี
คอมพิวเตอรใชสวนตัว กลาวคือ จํานวน 224 คนคิดเปนรอยละ 70.9  ในขณะท่ีกลุม
ตัวอยางท่ีเปดรับหนังสือพิมพออนไลน ที่ไมมีคอมพิวเตอรใชสวนตัว จํานวน 92 คน
คิดเปนรอยละ 29.1   
 
 
2.  พฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
 
ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของประเภทของหนังสือพิมพออนไลนที่เปดรับประจํา 

 
ประเภทของหนังสือพิมพ จํานวน  รอยละ 

คุณภาพนิยม 36 11.4 
ประชานิยม 79 25.0 
กึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยม 201 63.6 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางท่ี 6  กลุมตัวอยางท่ีเปดรับหนังสือพิมพประเภทกึ่งคุณภาพกึ่ง
ประชานิยมมากท่ีสุดจํานวน 201 คนคิดเปนรอยละ 63.6  กลุมตัวอยางท่ีอาน
หนังสือพิมพออนไลนประเภทประชานิยมมีจํานวน 79 คนคิดเปนรอยละ 25.0 และ
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ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลน 
 

ความถี่ จํานวน  รอยละ 
ทุกวัน 61 19.3 
สัปดาหละ 4 - 6 ครั้ง 111 35.1 
สัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง 71 22.5 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 58 18.4 
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 15 4.7 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางที่  7  แสดงจํานวนและรอยละของความถี่ ในการอ าน
หนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยาง  ซึ่งกลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการอาน
หนังสือพิมพออนไลนมากท่ีสุด คือสัปดาหละ 4 - 6 ครั้ง จํานวน 111 คนคิดเปนรอย
ละ 35.1  รองลงมาไดแก  สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง จํานวน 71 คนคิดเปนรอยละ 22.5  
อันดับสามคือ อานทุกวัน จํานวน 61 คนคิดเปนรอยละ 19.3  อันดับส่ีคือ สัปดาหละ 1 
ครั้ง จํานวน 58 คนคิดเปนรอยละ 18.4 และจํานวนนอยที่สุดคือ นอยกวาสัปดาหละ
ครั้ง จํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 4.7  
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ตารางท่ี 8  จํานวนและรอยละของหนังสือพิมพออนไลนที่นิยมอานมากท่ีสุด 
 

หนังสือพิมพออนไลน จํานวน  รอยละ 
ไทยรัฐ 124 39.2 
เดลินิวส 94 29.7 
มติชน 63 19.9 
ผูจัดการ 24 7.6 
ประชาชาติธุรกิจ 11 3.4 

รวม 316 100.0 
 
จากตารางที่ 8   แสดงจํานวนและรอยละของหนังสือพิมพออนไลนที่กลุม

ตัวอยางนิยมเปดอานมากท่ีสุดเรียงตามลําดับดังนี้  ไทยรัฐ จํานวน 124 คนคิดเปนรอย
ละ 39.2  เดลินิวส จํานวน 94 คนคิดเปนรอยละ 29.7  มติชน จํานวน 63 คนคิดเปน
รอยละ 19.9  ผูจัดการ จํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 7.6  และประชาชาติธุรกิจ จํานวน 
11 คนคิดเปนรอยละ 3.4 
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ตารางท่ี 9  จํานวนและรอยละของระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลน 
 

ระยะเวลา จํานวน  รอยละ 
นอยกวา 30 นาที 50 15.8 
31 – 60 นาที 77 24.4 
1 – 1½ ชั่วโมง 110 34.8 
1½ - 2 ชั่วโมง 59 18.7 
2 – 3 ชั่วโมง 18 5.7 
3 ชั่วโมงข้ึนไป 2 0.6 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชใน
การอานหนังสือพิมพออนไลนในแตละครั้ง ปรากฏวา กลุมตัวอยางท่ีใชเวลาในการ
อานหนังสือพิมพออนไลนเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ จะใชเวลาในการอานแตละครั้ง
ประมาณ 1 – 1½ ชั่วโมง จํานวน 110 คนคิดเปนรอยละ 34.8  รองลงมาคือ  ใชเวลา
อานประมาณ 31 – 60 นาทีจํานวน 77 คนคิดเปนรอยละ 24.4  อันดับสามคือ ใชเวลา
ในการอาน 1½ - 2 ชั่วโมงจํานวน 59 คนคิดเปนรอยละ 18.7  อันดับส่ีคือ นอยกวา 30 
นาทีจํานวน 50 คนคิดเปนรอยละ 15.8  อันดับหาคือ ใชเวลา 2 – 3 ชั่วโมงจํานวน 18 
คนคิดเปนรอยละ 5.7  และกลุมตัวอยางที่ใชเวลาในการอานครั้งละประมาณ 3 ชั่วโมง
ข้ึนไปมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 2 คนคิดเปนรอยละ 0.6     
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ตารางท่ี 10  จํานวนและรอยละของสถานที่ที่ใชอานหนังสือพิมพออนไลน 

 
สถานที่ จํานวน  รอยละ 

ที่ทํางาน 74 23.4 
สถานศึกษา 73 23.1 
บาน / ที่พัก 164 51.9 
รานบริการอินเตอรเน็ต 5 1.6 

รวม 316 100.0 
 

จากตารางท่ี 10  แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีที่กลุมตัวอยางใชใน
การเปดรับหนังสือพิมพออนไลน  พบวา  บาน / ที่พัก เปนสถานท่ีที่กลุมตัวอยางเปด
อานหนังสือพิมพออนไลนเปนจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 164 คนคิดเปนรอยละ 51.9  
รองลงมาคือ  ที่ทํางาน จํานวน 74 คนคิดเปนรอยละ 23.4  อันดับที่ 3 คือ สถานศึกษา 
จํานวน 73 คนคิดเปนรอยละ 23.1  และมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ รานบริการอินเตอรเน็ต 
จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 1.6     
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ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละของชวงเวลาท่ีเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
 

ชวงเวลา จํานวน  รอยละ 
00.01 – 06.00 น. 6 1.9 
06.01 – 12.00 น. 52 16.5 
12.01 – 18.00 น. 116 36.7 
18.01 – 24.00 น. 142 44.9 

รวม 316 100.0 
 
จากตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและรอยละของชวงเวลาที่กลุมตัวอยางนิยม

เปดรับหนังสือพิมพออนไลน  พบวา  ชวงเวลาท่ีนิยมเปดมากท่ีสุดคือเวลากลางคืน 
ระหวาง 18.01 – 24.00 น. จํานวน 142 คนคิดเปนรอยละ 44.9  รองลงมาคือ ระหวาง
เวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน 116 คนคิดเปนรอยละ 36.7  อันดับสามคือ ระหวาง
เวลา  06.01 – 12.00 น.  จํานวน  52  คนคิดเปนรอยละ 16.5  และชวงเวลาท่ีกลุม
ตัวอยางเปดรับหนังสือพิมพออนไลนนอยที่สุด คือระหวางเวลา 00.01 – 06.00 น.  
จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 1.9   
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ตารางท่ี 12  จํานวนและรอยละของลักษณะการเปดอานหนังสือพิมพออนไลน 
 

ลักษณะการเปดอาน จํานวน  รอยละ 
ดูเฉพาะรูปและคําบรรยาย 27 8.5 
อานแตพาดหัวขาว 62 19.6 
อานเฉพาะเรื่องที่สนใจ 208 65.8 
อานทั้งหมด 19 6.0 

รวม 316 100.0 
 
จากตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะการเปดอาน

หนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยาง  พบวา  ลักษณะการอานที่มีจํานวนมากท่ีสุด
คือ อานเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ จํานวน  208  คนคิดเปนรอยละ 65.8  รองลงมาไดแก  
อานแตพาดหัวขาว จํานวน  62  คนคิดเปนรอยละ 19.6   ดูเฉพาะรูปและคําบรรยาย 
จํานวน 27  คนคิดเปนรอยละ 8.5  และอานทั้งหมด จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 6.0  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  13  จํานวนและรอยละของประเภทรายการท่ีนิยมเปดรับ 
 

ลักษณะรายการท่ีนิยมเปดอาน จํานวน รอยละ 
ขาวดวน (Breaking News) 255 80.7 
ขาวตางประเทศ 192 60.8 
ขาวการเมือง 164 51.9 
ขาวบันเทิง 142 44.9 
สารคดี 96 30.4 
ขาวกีฬา 95 30.1 
ขาวการศึกษา 81 25.6 
ดูดวง 57 18.0 
อัตราแลกเปลี่ยน 22 7.0 
การตูน 18 5.7 
พยากรณอากาศ 9 2.8 

 
จากตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทรายการท่ีกลุม

ตัวอยางนิยมเปดอานในหนังสือพิมพออนไลน  พบวาประเภทของรายการที่กลุม
ตัวอยางนิยมเปดอานมากท่ีสุด คือ ขาวดวน (Breaking News) จํานวน 255 คนคิดเปน
รอยละ 80.7   ขาวตางประเทศ จํานวน 192  คิดเปนรอยละ 60.8  ขาวการเมือง จํานวน 
164 คนคิดเปนรอยละ 51.9   สําหรับรายการที่กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด คือ  
พยากรณอากาศ จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 2.8   การตูน จํานวน 18 คนคิดเปนรอย
ละ 5.7  และอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 22  คนคิดเปนรอยละ 7.0   
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3. เปรียบเทียบลักษณะของประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 

จากคํากลาวของ Schramm (1993)  ที่วา  การแสวงหาขาวสารเกิดข้ึนจาก
ความตองการในการรับรูเหตุการณที่เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว  และความตองการท่ีแตกตาง
กันจึงสงผลใหพฤติกรรมการเลือกรับรูในเนื้อหาตางกัน 

ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน  
ในสองลักษณะคือ  ความละเอียดในการอาน   และรายการท่ีสนใจอาน   ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
ตารางท่ี 14  ความละเอียดในการอานหนังสือพิมพออนไลนแยกตามเพศ 
 

เพศ 
ดูเฉพาะรูป

และ 
คําบรรยาย 

อาน 
แต 
พาด 
หัวขาว 

อาน 
เฉพาะ
เร่ือง 

ท่ีสนใจ 

อาน 
ท้ังหมด 

รวม 

ชาย 3.2 7.9 25.0 2.5 38.6 
หญิง 5.4 11.7 40.8 3.5 61.4 

รวม 8.5 19.6 65.8 6.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 14  แสดงรอยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการอาน
หนังสือพิมพออนไลนแยกตามเพศ  พบวา  ทั้งเพศชายและหญิงตางก็มีลักษณะในการ
เปดอานหนังสือพิมพออนไลนเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเทานั้นเปนจํานวนมากท่ีสุด  
สวนเรื่องที่ไมคอยสนใจจะขามเลยไปไมอานอยางถี่ถวนท้ังหมด 
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ตารางท่ี 15  ความละเอียดในการอานหนังสือพิมพออนไลนแยกตามอายุ 
 

อายุ 
ดูเฉพาะรูป

และ 
คําบรรยาย 

อาน 
แต 
พาด 
หัวขาว 

อาน 
เฉพาะ
เร่ือง 

ท่ีสนใจ 

อาน 
ท้ังหมด 

รวม 

21 – 30 ป 3.2 4.7 27.8 2.2 38.0 
31 – 40 ป 4.4 13.3 29.1 2.8 49.7 
41 – 50 ป 0.9 1.6 8.5 0.6 11.7 
51 ปข้ึนไป 0 0 0.3 0.3 0.6 

รวม 8.5 19.6 65.8 6.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 15  แสดงรอยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการอาน
หนังสือพิมพออนไลนแยกตามอายุ  พบวา  ระดับอายุที่ตางกันจะไมมีความแตกตาง
ในพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน  ยกเวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป  
จะอานเฉพาะเรื่องที่สนใจกับอานทั้งหมดเทา ๆ กัน 
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ตารางท่ี 16  ความละเอียดในการอานหนังสือพิมพออนไลนแยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
ดูเฉพาะรูป

และ 
คําบรรยาย 

อาน 
แต 
พาด 
หัวขาว 

อาน 
เฉพาะ
เร่ือง 

ท่ีสนใจ 

อาน 
ท้ังหมด 

รวม 

รัฐประศาสนศาสตร 0.6 1.3 4.7 0.9 7.6 
นิเทศศาสตร 1.9 1.9 12.3 1.3 17.4 
นิติศาสตร 1.9 1.9 10.1 0.9 14.9 
เศรษฐศาสตร 0 1.9 6.3 0.3 8.5 
บริหารธุรกิจ 4.1 12.7 32.3 2.5 51.6 

รวม 8.5 19.6 65.8 6.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 16  แสดงรอยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการอาน
หนังสือพิมพออนไลนแยกตามสาขาวิชา พบวา นักศึกษาทุกสาขาวิชามีพฤติกรรม 
การอานหนังสือพิมพออนไลนที่เหมือนกันมากท่ีสุดคือ  อานเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ  
นอกน้ันนักศึกษาจะมีความละเอียดในการอานหนังสือพิมพออนไลนที่ตางกัน
เล็กนอย 
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ตารางท่ี 17  ความละเอียดในการอานหนังสือพิมพออนไลนแยกตามรายได 
 

รายได 
ดูเฉพาะรูป

และ 
คําบรรยาย 

อาน 
แต 
พาด 
หัวขาว 

อาน 
เฉพาะ
เร่ือง 

ท่ีสนใจ 

อาน 
ท้ังหมด 

รวม 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 0.9 0.6 3.2 0.3 5.1 
5,001 – 10,000 บาท 1.6 2.8 15.2 1.9 21.5 
10,001 – 15,000 บาท 2.2 3.2 15.8 2.5 23.7 
15,001 – 20,000 บาท 1.9 4.7 19.3 1.3 27.2 
20,001 บาทข้ึนไป 1.9 8.2 12.3 0 22.5 

รวม 8.5 19.6 65.8 6.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 17  แสดงรอยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการอาน
หนังสือพิมพออนไลนแยกตามรายได  พบวา  รายไดที่ตางกันจะไมมีความแตกตางใน
พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน   
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ตารางท่ี 18  ลักษณะรายการท่ีนิยมเปดอานจากหนังสือพิมพออนไลนแยกตามเพศ 
 

ลักษณะรายการ ชาย หญิง รวม 
ขาวดวน (Breaking News) 8.8 13.7 22.5 
ขาวการเมือง 7.1 7.4 14.5 
ขาวตางประเทศ 7.1 9.9 17.0 
ขาวกีฬา 5.4 3.0 8.4 
การตูน 0.7 0.9 1.6 
สารคดี 1.8 6.7 8.5 
ดูดวง 0.7 4.3 5.0 
อัตราแลกเปลี่ยน 0.7 1.2 1.9 
พยากรณ 0.2 0.6 0.8 
ขาวบันเทิง 2.5 10.1 12.6 
ขาวการศึกษา 2.7 4.5 7.2 

รวม 37.6 62.4 100.0 
 

จากตารางที่ 18  จะเห็นไดวา  นักศึกษาที่นิยมอานหนังสือพิมพออนไลน
ทั้งเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมในการอานตามลักษณะรายการท่ีตางกัน  กลาวคือ  
รายการท่ีนักศึกษาเพศชายนิยมอานมากท่ีสุดคือ  ขาวดวน (8.8%)   ขาวการเมืองและ
ขาวตางประเทศเทากัน (7.1%)  ขาวกีฬา (5.4%)  ในขณะที่นักศึกษาเพศหญิงนิยมอาน
มากท่ีสุดคือ  ขาวดวน (13.7%)   ขาวบันเทิง (10.1%)  และขาวตางประเทศ (9.9%) 

โดยสรุปคือวา  ทั้งเพศชายและหญิงจะนิยมอานขาวดวนมากท่ีสุด  สวน
อันดับรองจะอานตางกัน 
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ตารางท่ี 19  ลักษณะรายการท่ีนิยมเปดอานจากหนังสือพิมพออนไลนแยกตามอายุ 
 

ลักษณะรายการ 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 
51 ป 
ข้ึนไป 

รวม 

ขาวดวน (Breaking News) 8.1 11.7 2.6 0.2 22.5 
ขาวการเมือง 5.5 7.0 1.9 0.2 14.5 
ขาวตางประเทศ 5.3 9.5 2.1 0.1 17.0 
ขาวกีฬา 2.9 4.7 0.8 0 8.4 
การตูน 0.9 0.3 0.4 0 1.6 
สารคดี 3.4 4.2 0.8 0 8.5 
ดูดวง 1.8 2.7 0.6 0 5.0 
อัตราแลกเปลี่ยน 1.1 0.6 0.3 0 1.9 
พยากรณ 0.2 0.4 0.2 0.1 0.8 
ขาวบันเทิง 5.7 6.0 0.8 0.1 12.6 
ขาวการศึกษา 3.4 3.3 0.4 0.1 7.2 

รวม 38.3 50.2 10.8 10.8 100.0 
 

จากตารางที่ 19  จะเห็นไดวา  ขาวที่นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 21-30 ปนิยม
อานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  ขาวดวน (8.1%)  ขาวบันเทิง (5.7%)  และขาว
การเมือง (5.5%)   สําหรับขาวท่ีนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 31-40 ปนิยมอานมากท่ีสุด 3 
อันดับแรกคือ  ขาวดวน (11.7%)  ขาวตางประเทศ (9.5%)  และขาวการเมือง (7.0%)  
สวนนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 41-50 ปนิยมอานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  ขาวดวน 
(2.6%)  ขาวตางประเทศ (2.1%)  และขาวการเมือง (1.9%)  สําหรับนักศึกษาที่มีอายุ 
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โดยสรุป  นักศึกษาทุกระดับอายุนิยมอานขาวดวนมากเปนอันดับหน่ึง  
รองลงไปคือ  ขาวการเมือง  หรือขาวบันเทิง  หรือขาวตางประเทศ  สลับกัน 
ตารางที่ 20  ลักษณะรายการท่ีนิยมเปดอานจากหนังสือพิมพออนไลนแยกตามสาขา 
 

ลักษณะรายการ 
รัฐ

ประศาส
นฯ 

นิเทศ
ศาสตร 

นิติ 
ศาสตร 

เศรษฐศา
สตร 

บริหารธุ
รกิจ 

รวม 

ขาวดวน (Breaking News) 1.9 3.4 3.5 2.2 11.5 22.5 
ขาวการเมือง 1.2 2.5 2.1 1.9 6.8 14.5 
ขาวตางประเทศ 0.8 1.2 1.5 2.0 11.4 17.0 
ขาวกีฬา 0.1 1.2 0.9 0.5 5.7 8.4 
การตูน 0 0.7 0.2 0.2 0.5 1.6 
สารคดี 0.6 1.7 1.1 0.2 4.9 8.5 
ดูดวง 0.4 1.0 0.4 0.1 3.1 5.0 
อัตราแลกเปล่ียน 0 0.4 0 0.1 1.4 1.9 
พยากรณ 0.2 0.2 0.2 0 0.3 0.8 
ขาวบันเทิง 1.6 2.2 2.0 1.0 5.7 12.6 
ขาวการศึกษา 0.2 1.0 2.0 0.4 3.5 7.2 

รวม 7.0 15.6 14.1 8.6 54.8 100.0 

 
จากตารางท่ี 20  ปรากฏวา  ขาวที่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

นิยมอานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  ขาวดวน (1.9%)  ขาวบันเทิง (1.6%)  และขาว
การเมือง (1.2%)   สวนขาวท่ีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรนิยมอานมากท่ีสุด 3 
อันดับแรกคือ  ขาวดวน (3.4%)  ขาวการเมือง (2.5%)  และขาวบันเทิง (2.2%)  
สําหรับขาวท่ีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรนิยมอานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  ขาว
ดวน (3.5%)  ขาวการเมือง (2.1%)  และขาวบันเทิงกับขาวการศึกษาเทากัน (2.0%)  
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ตารางท่ี 21  ลักษณะรายการท่ีนิยมเปดอานจากหนังสือพิมพออนไลนแยกตามรายได 
 

ลักษณะรายการ 
ต่ํากวา 
5,000 
บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
15,000 
บาท 

15,001- 
20,000 
บาท 

20,001 
บาท   
ข้ึนไป 

รวม 

ขาวดวน (Breaking News) 1.0 4.3 5.2 5.9 6.1 22.5 
ขาวการเมือง 0.4 3.1 2.8 4.8 3.4 14.5 
ขาวตางประเทศ 0.7 3.0 3.4 5.2 4.7 17.0 
ขาวกีฬา 0.8 2.0 1.6 1.9 2.1 8.4 
การตูน 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 1.6 
สารคดี 0.5 2.4 2.5 1.9 1.1 8.5 
ดูดวง 0.3 0.8 1.8 1.5 0.7 5.0 
อัตราแลกเปล่ียน 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 1.9 
พยากรณ 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.8 
ขาวบันเทิง 0.4 2.8 3.5 3.3 2.6 12.6 
ขาวการศึกษา 0.3 2.1 2.3 1.6 0.9 7.2 

รวม 5.0 22.0 23.8 27.0 22.2 100.0 

 
จากตารางท่ี 21  พบวา  ขาวที่นักศึกษาที่มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 

บาทนิยมอานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ขาวดวน (1.0%)  ขาวกีฬา (0.8%)  และขาว
ตางประเทศ (0.7%)  สวนขาวท่ีนักศึกษาที่มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาทนิยม
อานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  ขาวดวน (4.3%)  ขาวการเมือง (3.1%)  และขาว
ตางประเทศ (3.0%)  ขณะที่ขาวท่ีนักศึกษาที่มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท
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4.  ปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
 
ตารางท่ี 22  จํานวนและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจดานสะดวกในการใช 
 

ปจจัยจูงใจเนือ่งจาก 
สะดวกในการใช 

เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ี
ย 

(Mean) 

ความหม
าย 

1. มีการใชงานอินเตอรเน็ต 
       อยู เปนประจํา 

208 53 39 8 8 4.41 มากท่ีสุด 

2. มีความสะดวกในการ 
       เปดรับขอมูลไดงาย 

175 77 45 11 8 4.27 มากท่ีสุด 

3. สะดวกในการสืบคน 
       ขอมูลจาก Search Engine 

181 30 63 22 20 4.04 มาก 

รวม      4.24 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 22  พบวา  ปจจัยจูงใจดานสะดวกในการใช มีคาเฉลี่ย 4.24 

จัดวาเปนกลุมปจจัยท่ีมีผลจูงใจใหนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เปดรับหนังสือพิมพออนไลนอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  ปจจัยจูงใจดานสะดวกใน
การใชประกอบดวย 
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1. มีการใชงานอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา  มีคาเฉลี่ย 4.41 จัดวาเปนปจจัย
จูงใจที่มีความสําคัญมากท่ีสุดตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษา  

2. มีความสะดวกในการเปดรับขอมูลไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.27  
3. สะดวกในการสืบคนขอมูลจาก Search Engine  มีคาเฉลี่ย 4.04 
โดยสรุป นักศึกษาท่ีมีความพรอมใชบริการหนังสือพิมพออนไลนยอมมี

โอกาสอานหนังสือพิมพออนไลนมากกวา  โดยเฉพาะมีการใชงานอินเตอรเน็ตอยูเปน
ประจําทําใหสะดวกตอการเปดรับ 

 
 

ตารางที่ 23  จํานวนและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจดานมีความสด  ปจจุบันทันที 
 

ปจจัยจูงใจเนือ่งจาก 
มีความสด ปจจุบันทันที 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ี
ย 

(Mean) 

ความหม
าย 

1. สามารถติดตามขาวสาร 
       ท่ีตองการไดทุกเวลา 

216 9 53 17 21 4.21 มากท่ีสุด 

2. ความสดใหมของขาว 
ในแตละวัน 

165 70 52 17 12 4.14 มาก 

3. มีการเสนอขาวรวดเร็ว  
ทันตอเหตุการณท่ีเกดิข้ึน 

118 101 65 16 16 3.91 มาก 

รวม      4.09 มาก 

 
จากตารางท่ี 23  พบวา  ปจจัยจูงใจดานมีความสด ปจจุบันทันที  เปนกลุม

ปจจัยท่ีมีผลจูงใจใหนักศึกษาปริญญาโทเปดรับหนังสือพิมพออนไลนอยูในระดับ
เห็นดวยมากมีคาเฉลี่ย 4.09   ปจจัยจูงใจในกลุมนี้ประกอบดวย 

1. สามารถติดตามขาวสารท่ีตองการไดทุกเวลา มีคาเฉลี่ย 4.21 
2. ความสดใหมของขาวในแตละวัน มีคาเฉลี่ย 4.14 
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3. มีการเสนอขาวรวดเร็วทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึน มีคาเฉลี่ย 3.91    
โดยสรุปหนังสือพิมพออนไลนไดรับการพัฒนานวัตกรรมอยางหน่ึงที่มี

ผลทําใหมีความสดใหมเทาทันกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  จากการเชื่อมโยง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม 
ตารางท่ี 24  จํานวนและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจดานมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
 

ปจจัยจูงใจเนือ่งจาก 
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ี
ย 

(Mean) 

ความหม
าย 

1.  สามารถอานขอมูลยอนหลัง 126 140 36 10 4 4.18 มาก 
2.  มีรายละเอียดและเนื้อหาดี 
     เปนสัดสวน 

106 91 86 16 17 3.80 มาก 

3.  สามารถแสดงความคิดเหน็  
     ในประเด็นตาง ๆ  

95 115 65 19 22 3.77 มาก 

4.   ตําแหนงของขาวใน 
      แตละหนาเรียงลําดับ 

92 111 63 28 22 3.71 มาก 

5.   มีการวิเคราะหขาวและ 
ขอมูลแบบเจาะลึก 

37 150 81 23 25 3.48 มาก 

รวม      3.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 24 พบวาปจจัยจูงใจดานมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

(กับส่ืออ่ืน) เปนกลุมปจจัยท่ีมีผลจูงใจใหนักศึกษาปริญญาโทเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลนอยูในระดับมากอีกกลุมปจจัยหนึ่งซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.79  ปจจัยจูงใจกลุมน้ี
ประกอบดวย 

1. สามารถอานขอมูลยอนหลัง มีคาเฉลี่ย 4.18 
2. มีรายละเอียดและเน้ือหาดีเปนสัดสวน มีคาเฉลี่ย 3.80   
3. สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.77   
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4. ตําแหนงของขาวในแตละหนาเรียงลําดับ มีคาเฉลี่ย 3.71  
5. มีการวิเคราะหขาวและขอมูลแบบเจาะลึกตรงประเด็น มีคาเฉลี่ย 3.48   
โดยสรุปหนังสือพิมพออนไลนจะตองมีคุณภาพดีจึงจะสามารถดึงดูดใหมี

ผูอานหนังสือพิมพออนไลนมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาใน
ทุก ๆ ดานอยางสมํ่าเสมอ 

 
 

ตารางท่ี 25  จํานวนและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจกลุมมีประโยชนเชิงการใชงาน 
 

ปจจัยจูงใจเนือ่งจาก 
มีประโยชนเชงิการใชงาน 

เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ี
ย 

(Mean) 

ความหมา
ย 

1. สอบถามขอของใจกับ 
       บรรณาธิการไดสะดวก 

32 131 101 22 30 3.36 ปานกลาง 

2. เพื่อนําไปใชในการ 
       อางอิง 

30 182 79 12 13 3.65 มาก 

3.    เพื่อนําไปประกอบ 
       การทํางาน/การเรียน 

42 148 98 14 14 3.60 มาก 

รวม      3.54 มาก 

 
จากตารางที่ 25  พบวาปจจัยจูงใจกลุมมีประโยชนเชิงการใชงาน มี

คาเฉลี่ย 3.54 เปนอีกกลุมปจจัยที่มีผลจูงใจใหนักศึกษาปริญญาโทเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลนอยูในระดับความเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.54    ปจจัยจูงใจกลุมนี้ประกอบดวย 

1. เพ่ือนําไปใชในการอางอิง มีคาเฉลี่ย 3.65  
2. เพ่ือนําไปประกอบการทํางาน/การเรียน มีคาเฉลี่ย 3.60 
3. สอบถามขอของใจกับบรรณาธิการไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.36  

DPU



 75

โดยสรุป  นักศึกษาที่ไดรับประโยชนจากการเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลนยอมตองการอานหนังสือพิมพออนไลนมากกวาผูที่ไมไดรับประโยชน 
 
ตารางท่ี 26   จํานวนและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจดานมีประโยชนเชิงสนอง 
                     ความตองการสวนตัว 
 

ปจจัยจูงใจเนือ่งจาก 
มีประโยชนเชงิสนอง 
ความตองการสวนตัว 

เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ี
ย 

(Mean) 

ความหมา
ย 

1.  มีบทความของนักเขียน 
    ท่ีช่ืนชอบ 

45 142 78 31 20 3.51 มาก 

2.  ไดรับความเพลิดเพลินจาก 
     กราฟกและสีสันตาง ๆ 

61 108 77 39 31 
3.41 มาก 

3.  ใหความรูสึกวาเปน 
     คนทันสมัย 

34 127 85 35 35 3.28 ปานกลาง 

รวม      3.40 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 26  พบวาปจจัยจูงใจดานมีประโยชนเชิงสนองความตองการ

สวนตัว  เปนกลุมปจจัยท่ีมีผลจูงใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.40  ปจจัยจูงใจ
ดังกลาวนี้ประกอบดวย 

1. มีบทความของนักเขียนที่ชื่นชอบ มีคาเฉลี่ย 3.51 
2. ไดรับความเพลิดเพลินจากการฟกและสีสันตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.41 
3. ใหความรูสึกวาเปนคนทันสมัย มีคาเฉลี่ย  3.28 
เนื่ องจากหนังสือพิมพออนไลน เปนนวัตกรรมใหมที่ จะตองใช

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตจึงอาจทําใหความตองการสวนตัวมีความสําคัญนอยกวา
ปจจัยจูงใจอื่น ๆ 
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5.  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ ท่ี  1  ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรที่ ต า งกันจะมี             

พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนตางกัน  ซึ่งลักษณะพ้ืนฐานทางประชากร
ประกอบดวย  เพศ  อายุ  สาขาวิชาที่ศึกษาอยู  และรายได  สําหรับพฤติกรรมการ
เปดรับหนังสือพิมพออนไลนไดแก   ประเภทของหนังสือพิมพ   ความถี่   ชื่อ
หนังสือพิมพออนไลน  ระยะเวลาในการอานแตละครั้ง  สถานที่ที่อาน  ชวงเวลาท่ี
นิยมอาน  และลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลน 

 
สมมติฐานยอยท่ี 1.1   
H0 : เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางประเภทกัน 
H1 : เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 

 
ตารางท่ี 27  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.1 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย .917 2 .632 
หญิง    

 
จากตารางท่ี 27  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.1  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .632  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางประเภทกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.2   
H0 : เพศตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : เพศตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 28  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.2 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย 9.463 4 .051 
หญิง    

 
จากตารางท่ี 28  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.2  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .051  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 

 
สมมติฐานยอยท่ี 1.3   
H0 : เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับไมตางกัน 
H1 : เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับตางกัน 

 
ตารางท่ี 29  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.3 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย 10.007 4 .040 
หญิง    
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จากตารางท่ี 29  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.3  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .040  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.4   
H0 : เพศตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : เพศตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 30  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.4 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย 12.748 5 .026 
หญิง    

 
จากตารางท่ี 30  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.4  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .026  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
สมมติฐานยอยท่ี 1.5   
H0 : เพศตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : เพศตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 31  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.5 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย 1.376 3 .711 
หญิง    
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จากตารางท่ี 31  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.5  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .711  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.6   
H0 : เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 
H1 : เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาตางกัน 

 
ตารางท่ี 32  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.6 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย 5.385 3 .146 
หญิง    

 
จากตารางท่ี 32  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.6  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .146  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 

 
สมมติฐานยอยท่ี 1.7   
H0 : เพศตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน 
H1 : เพศตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 33  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.7 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เพศ Chi-Square D.F. Sig. 
ชาย .238 3 .971 
หญิง    
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จากตารางท่ี 33  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.7  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .971  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
เพศตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.8   
H0 : อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางประเภทกัน 
H1 : อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 

 
ตารางท่ี 34  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.8 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

อายุ Chi-Square D.F. Sig. 
21 – 30 ป 32.707 6 .000 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 34  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.8  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.9   
H0 : อายุตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : อายุตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 35  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.9 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
อายุ Chi-Square D.F. Sig. 

21 – 30 ป 26.640 12 .005 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 35  ในการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.9  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .005  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.10   
H0 : อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับไมตางกัน 
H1 : อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับตางกัน 

 
ตารางท่ี 36  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.10 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
อายุ Chi-Square D.F. Sig. 

21 – 30 ป 16.532 12 .168 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 36  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.10  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .168  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับไมตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.11   
H0 : อายุตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : อายุตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 37  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.11 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
อายุ Chi-Square D.F. Sig. 

21 – 30 ป 22.849 15 .087 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 37  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.11  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .087  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.12   
H0 : อายุตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : อายุตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 38  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.12 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
อายุ Chi-Square D.F. Sig. 

21 – 30 ป 27.148 9 .001 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 38  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.12  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .001  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.13   
H0 : อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 
H1 : อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาตางกัน 
 

ตารางท่ี 39  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.13 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 
อายุ Chi-Square D.F. Sig. 

21 – 30 ป 9.488 9 .393 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 39  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.13  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .393  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.14   
H0 : อายุตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน 
H1 : อายุตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 40  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.14 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
อายุ Chi-Square D.F. Sig. 

21 – 30 ป 17.599 9 .040 
31 – 40 ป    
41 – 50 ป    
51 ปข้ึนไป    

 
จากตารางท่ี 40  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.14  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .040  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
อายุตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.15   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางประเภทกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 

 
ตารางท่ี 41  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.15 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 
รัฐประศาสนศาสตร 176.642 8 .000 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 41  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.15  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.16   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไม

ตางกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 42  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.16 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 

รัฐประศาสนศาสตร 63.976 16 .000 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 42  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.16  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.17   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับไมตางกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับตางกัน 

 
ตารางท่ี 43  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.17 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 

รัฐประศาสนศาสตร 71.921 16 .000 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 43  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.17  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.18   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนไม

ตางกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 44  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.18 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 

รัฐประศาสนศาสตร 86.355 20 .000 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 44  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.18  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.19   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะใชสถานท่ีในการอานหนังสือพิมพออนไลนไม

ตางกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลน

ตางกัน 
 
ตารางท่ี 45  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.19 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 

รัฐประศาสนศาสตร 19.308 12 .081 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 45  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.19  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .081  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.20   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาตางกัน 
 

ตารางท่ี 46  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.20 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 
รัฐประศาสนศาสตร 13.706 12 .320 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 46  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.20  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .320  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.21   
H0 : สาขาวิชาตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนไม

แตกตางกัน 
H1 : สาขาวิชาตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตาง

กัน 
 
ตารางท่ี 47  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.21 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
สาขาวิชาที่ศึกษา Chi-Square D.F. Sig. 

รัฐประศาสนศาสตร 12.413 12 .413 
นิเทศศาสตร    
นิติศาสตร    
เศรษฐศาสตร    
บริหารธุรกิจ    

 
จากตารางท่ี 47  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.21  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .413  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
สาขาวิชาตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.22   
H0 : รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางประเภทกัน 
H1 : รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 

 
ตารางท่ี 48  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.22 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 41.375 8 .000 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 48  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.22  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนตางประเภทกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 95

 
 
 
สมมติฐานยอยท่ี 1.23   
H0 : รายไดตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : รายไดตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 49  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.23 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 37.838 16 .002 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 49  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.23  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .002  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.24   
H0 : รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับไมตางกัน 
H1 : รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับตางกัน 

 
ตารางท่ี 50  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.24 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 23.828 16 .093 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 50  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.24  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .093  ซึ่งมากกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนฉบับไมตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.25   
H0 : รายไดตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนไมตางกัน 
H1 : รายไดตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 51  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.25 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 46.942 20 .001 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 51  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.25  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .001  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 98

 
 
 
สมมติฐานยอยท่ี 1.26   
H0 : รายไดตางกันจะใชสถานท่ีในการอานหนังสือพิมพออนไลนไม

ตางกัน 
H1 : รายไดตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 

 
ตารางท่ี 52  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.26 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 55.091 12 .000 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 52  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.26  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .000  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะใชสถานที่ในการอานหนังสือพิมพออนไลนตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.27   
H0 : รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาไมตางกัน 
H1 : รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาตางกัน 
 

ตารางท่ี 53  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.27 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 24.382 12 .018 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 53  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.27  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .018  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะอานหนังสือพิมพออนไลนในชวงเวลาตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.28   
H0 : รายไดตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตาง

กัน 
H1 : รายไดตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 54  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.28 โดยใชสถิติไค-สแควร 

 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน Chi-Square D.F. Sig. 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 26.390 12 .009 
5,001 – 10,000 บาท    
10,001 – 15,000 บาท    
15,001 – 20,000 บาท    
สูงกวา 20,001 บาท    

 
จากตารางท่ี 54  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.28  ปรากฏผลวา  คา 

Sig. ที่ไดคือ .009  ซึ่งนอยกวา α ที่กําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  นั่นคือ  
รายไดตางกันจะมีลักษณะการอานหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยจูงใจดานความสะดวกในการใช  นาจะเปนปจจัยที่มี

น้ําหนักมากที่สุดที่นําไปสูการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
 

ตารางท่ี 55  คาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของกลุมปจจัยจูงใจสะดวกในการใช 
 

กลุมสะดวกในการใช 
คาเฉลี่ย 
(mean) 

คานํ้าหนัก 
(mean rank) 

มีการใชงานอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา 4.41 11.71 
มีความสะดวกในการเปดรับขอมูลไดงาย 4.27 11.18 
สะดวกในการสืบคนขอมูลจาก Search Engine 4.04 10.19 

รวม 4.24 11.02 
 

 จากตารางท่ี 55  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักตามวิธีของฟรีดแมน  
ปรากฏวา  กลุมสะดวกในการใช  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24  และคานํ้าหนักเทากับ 11.02 

 
ตารางท่ี 56  คาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของกลุมปจจัยจูงใจมีความสด  ปจจุบันทันที 
 

กลุมมีความสด ปจจุบันทันที 
คาเฉลี่ย 
(mean) 

คานํ้าหนัก 
(mean rank) 

สามารถติดตามขาวสารท่ีตองการไดทุกเวลา 4.21 11.13 
ความสดใหมของขาวในแตละวัน 4.14 10.47 
มีการเสนอขาวรวดเร็ว ทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึน 3.91 9.58 

รวม 4.09 10.39 
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 จากตารางท่ี 56  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักตามวิธีของฟรีดแมน  
ปรากฏวา  กลุมมีความสด ปจจุบันทันที  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09  และคาน้ําหนักเทากับ 
10.39 
ตารางท่ี 57   คาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของกลุมปจจัยจูงใจมีความไดเปรียบเชิง 
                     เปรียบเทียบ (กับสื่ออ่ืน) 
 

กลุมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
 (กับสื่ออ่ืน) 

คาเฉลี่ย 
(mean) 

คานํ้าหนัก 
(mean rank) 

สามารถอานขอมูลยอนหลัง 4.18 10.47 
มีรายละเอียดและเน้ือหาดีเปนสัดสวน 3.80 8.65 
สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 3.77 8.96 
ตําแหนงของขาวในแตละหนาเรียงลําดับ 3.71 8.60 
มีการวิเคราะหขาวและขอมูลแบบเจาะลึกตรง
ประเด็น 

3.48 7.57 

รวม 3.79 8.85 
 

 จากตารางท่ี 57  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักตามวิธีของฟรีดแมน  
ปรากฏวา  กลุมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (กับส่ืออ่ืน)  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79  
และคานํ้าหนักเทากับ 8.85 
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ตารางท่ี 58  คาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของกลุมปจจัยจูงใจมีประโยชนเชิงการใชงาน 
 

กลุมมีประโยชนเชิงการใชงาน 
คาเฉลี่ย 
(mean) 

คานํ้าหนัก 
(mean rank) 

เพ่ือนําไปใชในการอางอิง 3.65 7.87 
เพ่ือนําไปประกอบการทํางาน/การเรียน 3.60 7.52 
สอบถามขอของใจกับบรรณาธิการไดสะดวก 3.36 6.96 

รวม 3.54 7.45 
 

 จากตารางท่ี 58  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักตามวิธีของฟรีดแมน  
ปรากฏวา  กลุมมีประโยชนเชิงการใชงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  และคาน้ําหนัก
เทากับ 7.45 

 
 

ตารางท่ี 59   คาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของกลุมปจจัยจูงใจมีประโยชนเชิงสนอง 
                     ความตองการสวนตัว 
 

กลุมมีประโยชนเชิงสนองความตองการสวนตัว 
คาเฉลี่ย 
(mean) 

คานํ้าหนัก 
(mean rank) 

มีบทความของนักเขียนที่ชื่นชอบ 3.51 7.39 
ไดรับความเพลิดเพลินจากกราฟกและสีสันตางๆ 3.41 7.75 
ใหความรูสึกวาเปนคนทันสมัย 3.28 6.99 

รวม 3.40 7.37 
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 จากตารางท่ี 59  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักตามวิธีของฟรีดแมน  
ปรากฏวา  กลุมมีประโยชนเชิงสนองความตองการสวนตัว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40  
และคานํ้าหนักเทากับ 7.37 
ตารางท่ี 60  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของกลุมปจจัยจูงใจ 
 

ประเภทของปจจัยจูงใจ 
คาเฉลี่ย 
(mean) 

คานํ้าหนัก 
(mean rank) 

กลุมสะดวกในการใช 4.24 11.02 
กลุมมีความสด  ปจจุบันทันที 4.09 10.39 
กลุมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (กับสื่ออ่ืน) 3.79 8.85 
กลุมมีประโยชนเชิงการใชงาน 3.54 7.45 
กลุมมีประโยชนเชิงสนองความตองการสวนตัว 3.40 7.37 

   
จากตารางท่ี 60  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักของแตละกลุมปจจัย

จูงใจ  ปรากฏวา  ปจจัยจูงใจกลุมสะดวกในการใช  มีคาเฉลี่ยและคานํ้าหนักมากที่สุด
ที่นําไปสูการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน ของนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 

DPU



บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
1.  สรุปผลการศึกษา 

ผลของนวัตกรรมใหมที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาอยางรุดหนาของเทคโนโลยี  
จึงทําใหอินเตอรเน็ตมีบทบาทอยางมากตอการติดตอขาวสาร ขอมูล และเหตุการณที่
เกิดข้ึนทั่วทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็ว  ดังคํากลาวไววาปจจุบันการส่ือสารอยูในยุคของ
โลกไรพรมแดน  เพียงใชนิ้วคลิกที่ปุมของเมาสไปตามคําสั่งในจอคอมพิวเตอร
เทาน้ันก็ทําใหเราสามารถรับรูความเปนไปตาง ๆ ที่เราตองการจากเว็บไซดได 

จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนในเกือบ
ทุกวงการท่ีจะพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือใหเทาทันกับคูแขงอ่ืน ๆ ซึ่ง
หนังสือพิมพออนไลนก็เชนเดียวกัน ในปจจุบันท่ีไดอาศัยการขยายนวัตกรรมใหมข้ึน
โดยการใชกระบวนการเชื่อมโยงของอินเตอรเน็ต  จึงทําใหผูบริโภคท่ัวไปสามารถ
เลือกอานขาวสารจากหนังสือพิมพที่เปนรูปเลมสิ่งพิมพอยางในอดีต  หรืออานจาก
หนังสือพิมพออนไลนที่ปรากฏทางจอคอมพิวเตอรก็ได 

การศึกษาปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของ
นักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยนั้น  มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของนักศึกษาปริญญาโทใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่เปดรับหนังสือพิมพออนไลน และศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลจูงใจใหเปดรับหนังสือพิมพออนไลน ของนักศึกษาปริญญา
โทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยทําการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางตามสัดสวนท่ี
กําหนดท้ังหมด 320 ราย  ปรากฏวามีแบบสอบถามท่ีชํารุด 4 ราย  ดังนั้นจํานวน
แบบสอบถามท่ีนํามาทําการรวบรวมขอมูลจึงมีทั้งหมด 316 รายคิดเปนรอยละ 98.75   
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
มีรูปแบบการสํารวจ (Survey Method) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ
ขอมูล  และใชการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว (One-Shot Case Study) วิธีสุมตัวอยางใช
แบบหลายวิธี  วิธีที่ 1 สุมแบบสัดสวน (Proportional Allocation) จากจํานวนนักศึกษา
ปริญญาโททั้งหมดท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปการศึกษา 
2544  ภาคเรียนท่ี 1  วิธีที่ 2 สุมแบบเจาะจง (Specific Sampling)  เฉพาะนักศึกษาที่
เปดรับหนังสือพิมพออนไลน โดยสุมตัวอยางตามสัดสวนของแตละสาขาวิชา รวม
ทั้งส้ิน 400 คน  โดยใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-Administered 
Questionnaire) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  สถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) ซึ่งไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)  โดยแสดงในรูปตาราง  
เ พ่ือใชในการอธิบายลักษณะพื้นฐานทางประชากร   พฤติกรรมการเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลน  และปจจัยที่มีผลจูงใจใหนักศึกษาเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลน  สําหรับการทดสอบสมมติฐานใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
ไดแก  การทดสอบความเปนอิสระของตัวแปรสองลักษณะ (Chi-Square) และการหา
คานํ้าหนักของตัวแปรดวยวิธีฟรีดแมน (Mean Rank)  

การวิเคราะหครั้งน้ีไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for 
windows version 10 ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัย
ไดดัง 4 ตอนดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยาง 
ตอนท่ี 3  ปจจัยที่มีผลจูงใจตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
ตอนท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตอนท่ี 1  ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยที่เปดรับหนังสือพิมพออนไลน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน  
194  คนคิดเปนรอยละ 61.4  ในขณะท่ีเพศชายมีจํานวน 122 คนคิดเปนรอยละ 38.6   
มีอายุระหวาง 31 – 40 ป เปนจํานวนมากท่ีสุดคือ 157 คนคิดเปนรอยละ 49.7  
รองลงมาไดแก  กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 
38.0  อันดับท่ีสามคือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 41 – 50 ป  และกลุมตัวอยางท่ีมี
อายุ ต้ังแต 51 ปข้ึนไปมีจํานวนนอยท่ีสุดเทากับ 2 คนคิดเปนรอยละ 0.6   

สวนของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยูพบวา  บริหารธุรกิจจํานวน 163 คนคิดเปน
รอยละ 51.6  รองลงมาไดแก  นิเทศศาสตรจํานวน 55 คนคิดเปนรอยละ 17.4   
นิติศาสตรจํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ 14.9   เศรษฐศาสตรจํานวน 27 คนคิดเปนรอย
ละ 8.5    และรัฐประศาสนศาสตรจํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 7.6    อยางไรก็ตาม 
ไมอาจแปลความหมายวา  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจเปนกลุมที่นิยมเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลนมากท่ีสุด   เพราะวานักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจํานวนมากท่ีสุด   

สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 
20,000 บาท จํานวน 86 รายคิดเปนรอยละ 27.2   รองลงมาคือ  กลุมตัวอยางท่ีมีรายได 
10,001 – 15,000 บาทตอเดือนจํานวน 75 คนคิดเปนรอยละ 23.7  อันดับท่ีสามคือ 
กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา 20,001 บาทข้ึนไปจํานวน 71 คนคิดเปนรอยละ 
22.5  อันดับที่สี่คือ  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,001 บาทจํานวน 68 
คนคิดเปนรอยละ 21.5  และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยท่ีสุด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตํ่ากวา  5,000 บาทจํานวน 16 รายคิดเปนรอยละ 5.1   

สวนใหญนักศึกษาจะมีคอมพิวเตอรใชสวนตัว กลาวคือ จํานวน 224 คน
คิดเปนรอยละ 70.9  ในขณะที่กลุมตัวอยางท่ีเปดรับหนังสือพิมพออนไลน ที่ไมมี
คอมพิวเตอรใชสวนตัว จํานวน 92 คนคิดเปนรอยละ 29.1   
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โดยสรุปสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง  อายุระหวาง 31 – 40 ป  ศึกษา
อยูในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท  และเกือบ
ทั้งหมดจะมีคอมพิวเตอรสวนตัวใช 

 
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
แตเดิมประชาชนโดยทั่วไปจะนิยมอานหนังสือพิมพธรรมดา  จนกระทั่ง

มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใหเจริญรุดหนาเทียบเทานานาประเทศข้ึน   จึงทําให
หนังสือพิมพออนไลนไดกําเนิดข้ึน ดังนั้นผูเปดรับหนังสือพิมพออนไลนบางสวนก็
ยังคงอานหนังสือพิมพธรรมดา  ในขณะที่บางสวนก็เริ่มเปดรับขาวสารตาง ๆ ทาง
อินเตอรเน็ตที่ถือไดวามีความเทาทันกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในขณะน้ันดวย   ฉะนั้น
พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยางมีดังน้ี 

หนังสือพิมพประเภทกึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยมมากท่ีสุดจํานวน 201 คน
คิดเปนรอยละ 63.6  รองลงมาคือประชานิยมมีจํานวน 79 คนคิดเปนรอยละ 25.0 และ
หนังสือพิมพออนไลนประเภทคุณภาพมีจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 11.4  ซึ่งความถี่
ในการอานหนังสือพิมพออนไลนมากท่ีสุด คือสัปดาหละ 4 - 6 ครั้ง จํานวน 111 คน
คิดเปนรอยละ 35.1  รองลงมาคือ  สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง จํานวน 71 คนคิดเปนรอยละ 
22.5  อันดับสามคือ อานทุกวัน จํานวน 61 คนคิดเปนรอยละ 19.3  อันดับสี่คือ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 58 คนคิดเปนรอยละ 18.4 และจํานวนนอยท่ีสุดคือ นอยกวา
สัปดาหละครั้ง จํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ   

กลุมตัวอยางนิยมเปดอานหนังสือพิมพออนไลนมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ
ดังนี้  ไทยรัฐ จํานวน 124 คนคิดเปนรอยละ 39.2  เดลินิวส จํานวน 94 คนคิดเปนรอย
ละ 29.7  มติชน จํานวน 63 คนคิดเปนรอยละ 19.9  ผูจัดการ จํานวน 24 คนคิดเปน
รอยละ 7.6  และประชาชาติธุรกิจ จํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 3.4  ตามลําดับ   

เวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนจํานวนมากท่ีสุด คือ จะใชเวลาใน
การอานแตละครั้งประมาณ 1 – 1½ ชั่วโมง จํานวน 110 คนคิดเปนรอยละ 34.8  
รองลงมาคือ  ใชเวลาอานประมาณ 31 – 60 นาทีจํานวน 77 คนคิดเปนรอยละ 24.4  
อันดับสามคือ ใชเวลาในการอาน 1½ - 2 ชั่วโมงจํานวน 59 คนคิดเปนรอยละ 18.7  
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สวนสถานท่ีที่กลุมตัวอยางใชในการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน  พบวา  
บาน / ที่พัก เปนจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 164 คนคิดเปนรอยละ 51.9  รองลงมาคือ  ที่
ทํางาน จํานวน 74 คนคิดเปนรอยละ 23.4  อันดับท่ี 3 คือ สถานศึกษา จํานวน 73 คน
คิดเปนรอยละ 23.1  และมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ รานบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 1.6     

ชวงเวลาท่ีนิยมเปดมากท่ีสุดคือเวลากลางคืน ระหวาง 18.01 – 24.00 น. 
จํานวน 142 คนคิดเปนรอยละ 44.9  รองลงมาคือ ระหวางเวลา 12.01 – 18.00 น. 
จํานวน 116 คนคิดเปนรอยละ 36.7  อันดับสามคือ ระหวางเวลา  06.01 – 12.00 น.  
จํานวน  52  คนคิดเปนรอยละ 16.5  และชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลนนอยท่ีสุด คือระหวางเวลา 00.01 – 06.00 น.  จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 1.9   

ลักษณะการอานท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ อานเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ จํานวน  
208  คนคิดเปนรอยละ 65.8  รองลงมาไดแก  อานแตพาดหัวขาว จํานวน  62  คนคิด
เปนรอยละ 19.6   ดูเฉพาะรูปและคําบรรยาย จํานวน 27  คนคิดเปนรอยละ 8.5  และ
อานทั้งหมด จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 6.0  ตามลําดับ   

ประเภทของรายการที่กลุมตัวอยางนิยมเปดอานมากท่ีสุด คือ ขาวดวน 
(Breaking News) จํานวน 255 คนคิดเปนรอยละ 80.7   ขาวตางประเทศ จํานวน 192  
คิดเปนรอยละ 60.8  ขาวการเมือง จํานวน 164 คนคิดเปนรอยละ 51.9   สําหรับ
รายการท่ีกลุมตัวอยางเปดรับนอยท่ีสุด คือ  พยากรณอากาศ จํานวน 9 คนคิดเปนรอย
ละ 2.8   การตูน จํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 5.7  และอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 22  
คนคิดเปนรอยละ 7.0 

โดยสรุป  กลุมตัวอยางจะเปดรับหนังสือพิมพประเภทกึ่งคุณภาพกึ่ง
ประชานิยม  จะเปดอานสัปดาหละ 4 – 6 ครั้ง  โดยเฉพาะไทยรัฐ  และมีระยะเวลาใน
การอานแตละครั้ง 1 – 1½ ชั่วโมง  และจะเปดอานท่ีบาน / ที่พัก  ในชวงเวลากลางคืน
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ตอนท่ี 3  ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 
ปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษา

ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยนั้น   ผูวิจัยไดใชมาตราการวัดของลิเคอร  
โดยการกําหนดคะแนนใหกับคําตอบท้ัง 5 ชอง  แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือจัดกลุม
ประเภทของปจจัยจูงใจ  พบวา 

1. ความสะดวกในการใช  จัดวาเปนกลุมปจจัยที่มีผลจูงใจนักศึกษา
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใหเปดรับหนังสือพิมพออนไลนมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ย 4.24    

2. มีความสด ปจจุบันทันที  เปนกลุมปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลนมากรองลงมา มีคาเฉลี่ย 4.09 

3. มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (กับส่ืออ่ืน)  เปนกลุมปจจัยจูงใจที่มี
ผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษา อันดับสาม มีคาเฉลี่ย 3.79 

4. มีประโยชนเชิงการใชงาน  มีคาเฉลี่ย 3.54  จัดอยูในกลุมปจจัยจูงใจที่มี
น้ําหนักความสําคัญอันดับสี่ 

5. มีประโยชนเชิงสนองความตองการสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.40 เปนกลุม
ปจจัยจูงใจท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุดในการวิจัยครั้งน้ี 

 
ตอนท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรท่ีตางกันจะมีพฤติกรรมการ

เปดรับหนังสือพิมพออนไลนตางกัน   
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  มีทั้งท่ีเปนไปตามสมมติฐานการ

วิจัย  และไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  ตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
กลาวคือ  เพศ อายุ สาขาวิชา และรายได ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับ
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สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยจูงใจดานสะดวกในการใช  นาจะเปนปจจัยท่ีมี
น้ําหนักมากที่สุดที่นําไปสูการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  
กลาวคือ  ปจจัยจูงใจดานสะดวกในการใชเปนปจจัยจูงใจที่มีคานํ้าหนักมากที่สุดท่ี
นําไปสูการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย   

 
2. อภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนครั้ง
นี้  เปนการศึกษาในแงของผูรับสารหรือผูเปดรับโดยตรง  โดยจะดูวาลักษณะการ
เปดรับและประเภทของขาวที่แตกตางกัน  มีสวนในการกําหนดกระบวนการเลือก
รับรูขอมูลของผูอานในดานขอมูลท่ีเปดอาน  ความจํา  และความจําขอมูลที่ถูกตอง
ตามขอเท็จจริงอยางไร  ทั้งน้ีเพ่ือใหไดรับรูถึง “ความเปนสาร” (Message)  ของ
หนังสือพิมพออนไลน  สามารถแบงอภิปรายไดดังนี้ 

จะเห็นไดวาการวิจัยครั้งนี้จากสมมติฐานขอที่ 1  จะมีความสอดคลองกัน
กับแนวคิดทฤษฎี “ลักษณะทางประชากรศาสตร” (Demographic Characteristics 
Theory)  ที่วาผูรับสารในแตละคนจะมีคุณลักษณะเฉพาะทางประชากรศาสตรที่
แตกตางกันน้ันจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันดวย  พฤติกรรมที่แตกตางกันน้ันก็จะรวม
ไปถึงการเลือกใชสื่อหรือการเปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ ตามความตองการของแต
ละคนท่ีอยูในแตละกลุม  ประชาชนยอมมีกิจกรรม การดําเนินชีวิต  ตลอดจนการใช
เวลาวางท่ีแตกตางกันดวย (ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ, 2534) 

สอดคลองกันกับแนวคิดของ ปรมะ  สตะเวทิน (ปรมะ  สตะเวทิน, 2538)  
ที่กลาววา คนที่มีคุณสมบัติทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีความคิด      
ทัศนคติ  และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันดวย  นอกจากนี้ยังสอดคลองกันกับ Rogers & 
Svenning (1969)  ที่ไดทําการศึกษาไววาการศึกษา  อายุ  และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
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อาจกลาวโดยสรุปไดวา  ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรท่ีแตกตางกันของ
นักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปดรับหนังสือพิมพออนไลน  ฉะน้ันการท่ีจะใชสื่อใหสัมฤทธิ์ผลไดนั้นควรจะตอง
คํานึงถึงลักษณะความแตกตางพ้ืนฐานทางประชากรของผูรับสารดวย   

 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2  จะเห็นไดวาสอดคลองกับ Katz 

และคณะ (1973)  ไดกลาววาลักษณะของการใชสื่อของบุคคลท่ีมีความตองการไม
เหมือนกันก็จะแตกตางกันออกไป  นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีการ
เปดรับส่ือ (Media Exposure Theory)  ที่ Klapper (1960)  ไดกลาววา  ปจจัยที่มีผลตอ
องคประกอบในเรื่องของผูรับสารที่สําคัญก็คือกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Processes)  ของมนุษยซึ่งก็จะมีอยู 4 ข้ันตอนคือ  การเลือกเปดรับ  การเลือกใหความ
สนใจ  การเลือกรับรูและตีความหมาย  การเลือกจดจํา  ซึ่งบุคคลก็จะเลือกหรือเปดรับ
สื่อจากขาวสารตามแหลงสารตาง ๆ นั้นตามความสนใจหรือความตองการของตนเอง  
ซึ่งการเปดรับสื่อน้ีก็เพื่อสนองตอบตอความสนใจหรือความตองการของตนเอง  ข้ัน
ตอไปก็จะนําไปสูการรับรูและตีความหมายตามความรูสึกของตนเองและทายสุดก็จะ
จดจําเฉพาะในส่ิงที่ตนเองสนใจและตองการท่ีจะรับรูเทานั้น  ซึ่ง Klapper (1960)  
กลาววา  มนุษยจะเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงสารตาง ๆ ตามความสนใจหรือความ
ตองการ  เพ่ือนํามาใชแกปญหาหรือตอบสนองตามความตองการของตนเอง 
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จากการวิเคราะหยังพบวา  สวนใหญพฤติกรรมการเปดอานในลักษณะ
อานเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจ  ไมวาจะแยกตามลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรของ
นักศึกษาที่แตกตางกัน  อีกท้ังนักศึกษาสวนใหญจะเปดอานขาวดวน (Breaking 
News)  เปนอันดับ 1 รองลงมาคือ ขาวตางประเทศ  ขาวการเมือง  และขาวบันเทิง 
ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาการท่ีนักศึกษาเปดอานขาวอะไรน้ันข้ึนอยูกับความสนใจท่ี
จะเปดรับขาวสารน้ัน ๆ เปนหลัก  จึงกลาวไดวาพ้ืนฐานภูมิหลังของตัวบุคคลไมไดมี
ผลตอการเลือกเปดรับขาวสารของแตละบุคคลมากนัก   

พฤติกรรมการอานซึ่งแตกตางกันน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ Keane 
(1998)  เกี่ยวกับผูรับสารสวนใหญจะไมอานขาวหรือขอมูลทุกชนิดจากหนังสือพิมพ
ออนไลน  แตจะเลือกอานเฉพาะขอมูลท่ีสนใจเทานั้น  นอกจากน้ียังสอดคลองกันกับ
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับหนาที่ของสื่อมวลชน (Function of the Mass Media Concept)  ซึ่ง 
Wright (1959)  ไดกลาววาหนาที่ของสื่อมวลชนน้ันมีหนาที่ 4 ประการคือ  หนาที่ใน
การใหขาวสาร  หนาท่ีในการแสดงความคิดเห็นหรือการชักจูงใจ  หนาท่ีในการให
การศึกษา  และหนาท่ีในการใหความบันเทิง    

นอกจากน้ีเหตุผลที่สําคัญที่มีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของ
นักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดังกลาว  ยังสามารถอธิบายไดดวย
หลักการแสวงหาขาวสารของ Schramm (1993)  ที่วาผูรับสารจะเปดรับสารจากส่ือที่
ใชความพยายามนอยท่ีสุดแตสามารถบรรลุเปาหมายไดมากท่ีสุด  โดยผูรับสารจะ
พิจารณาจากปจจัยทางดานสะดวกในการเปดรับ  การใชงานงาย  และการอยูใกลตัว
หรือหยิบมาใชงานไดงาย  

อาจสรุปไดวา พฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนเกิดจากการท่ี
ผูรับสารน้ันมีความสนใจหรือความตองการของตนเอง  ซึ่งในแตละบุคคลน้ันก็ยอมที่
จะแตกตางกันออกไป  ซึ่งจะทําใหเกิดผลก็คือการรับรูนั้นก็ยอมแตกตางกันออกไป 

 
3. ขอเสนอแนะ 

งานวิ จัยฉบับนี้มุ ง เนนถึ งปจ จัย จูงใจและพฤติกรรมการ เปดรับ
หนังสือพิมพออนไลน  โดยศึกษาจากลักษณะของการเสนอขาวในปจจุบันของส่ือ
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1. ควรจะมีการสงเสริมใหประชาชนเขามาอานหนังสือพิมพออนไลน
มากข้ึนโดยอาจจะเริ่มจากสถาบันตาง ๆ เชน สถาบันครอบครัวที่ปกติวัยรุนนิยมที่จะ
ใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการ Chat  ทําใหสูญเสียโอกาสท่ีจะไดเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัว
มากข้ึน  ดังน้ันบิดามารดาจึงควรใหเวลามารวมวงสนทนาโดยการอานหนังสือพิมพ
ออนไลนพรอม ๆ กันซึ่งจะนํามาซึ่งประโยชนมากมายหลายดาน 

2. ผูผลิตหนังสือพิมพออนไลนควรจะคํานึงถึงประโยชนโดยตรงของ
ผูรับสื่อดวย  เน่ืองจากในบางครั้งหนังสือพิมพออนไลนยังไมมีความสดทันตอ
หนังสือพิมพรูปเลมส่ิงพิมพ  จึงทําใหบางครั้งผูที่คลิกอานตองพบกับความผิดหวัง
สงผลใหความตองการอานหนังสือพิมพออนไลน เพ่ือวัตถุประสงคในการสืบคน
ขอมูลเปนหลักและเฉพาะผูที่ใชงานอยูบนอินเตอรเน็ตเปนปกติเทาน้ัน 

3. ในสวนของปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนใน
หลายปจจัยที่ผูผลิตควรจะนํามาแกไขเพ่ิมเติม  ไดแก  มีบทความของนักเขียนที่ชื่น
ชอบ  กราฟกและสีสันตาง ๆ   และการสอบถามขอของใจกับบรรณาธิการไดสะดวก  
เนื่องจากเปนปจจัยที่ไมสามารถกระตุนใหประชากรเกิดความตองการท่ีจะเปดอาน
จากหนังสือพิมพออนไลนได  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของหนังสือพิมพออนไลนใหมาก
ยิ่งข้ึน 

4. สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากร  นักศึกษาในสถาบัน  เขา
รวมรับฟงการสัมมนา อบรม วิธีการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  ประสบการณ  
และรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคสารสนเทศ 
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