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สําหรับผูวิจัย :  แบบสอบถามชุดท่ี ................ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการคนควาแบบอิสระ 
เร่ือง พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการคนควาอิสระเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาให
ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้

ทานเคยรับขาวสารผานส่ือออนไลน หรือไม 
    เคย  โปรดตอบขอตอไป 

   ไมเคย  ยติุการตอบแบบสอบถาม ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 

สวนท่ี 1 :  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
(กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางท่ีตรงกับความจริงเก่ียวกับตัวทาน) 
1.  เพศ 

1) ชาย      2) หญิง 
 
2.  อายุ  ....................... ป 
3.  กําลังศึกษาระดับ 

1)    ปริญญาตรี คณะ..................... สาขาวิชา....................................   
2)    ปริญญาโท  คณะ..................... สาขาวิชา....................................   
3)    ปริญญาเอก  คณะ...................... สาขาวิชา....................................   

4.  สถานภาพปจจุบัน 
1) นักศึกษาเพยีงอยางเดยีว (ขามไปตอบขอ 6) 
2) นักศึกษาและทํางาน     

5.  อาชีพ 
1)  ขาราชการ       2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3)    พนักงานบริษัท    4) ธุรกิจสวนตัว 
5)    อาชีพอิสระ     6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 
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6.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
1) ไมเกิน 5,000 บาท   2) 5,000 – 10,000 บาท 
3)    10,001 – 15,000 บาท  4) 15,001 – 20,000 บาท 
5)    20,001 – 25,000 บาท 6) 25,001 บาทข้ึนไป 
 

สวนท่ี 2 :  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการรับขาวสารผานส่ือ 
      ออนไลน   (กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางท่ีตรงกับคําตอบของทานมากท่ีสุด) 
1.  ทานเลือกรับขาวสารออนไลน ผานเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสประเภทใด บอยท่ีสุด 

1) คอมพิวเตอร    2) พีดีเอ 
3)   โทรศัพทมือถือ   4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 

2.  ทานเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนโดยการเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ตในรูปแบบใด  
     บอยท่ีสุด 

1) Dial-up        2) ADSL 
3)   Wireless    4) EDGE/GPRS/3G 
5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................ 

3. ทานมีคาใชจายในการใชบริการรับขาวสารผานส่ือออนไลน เดือนละเทาใด 
1) ไมเสียคาใชจาย   2) 1 – 500 บาท 
3)   501 – 1,000 บาท   4) 1,001 – 1,500 บาท 
5) 1,501 บาทข้ึนไป   

4.  ประเภทขาวสารที่ทานเลือกรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1) การเมือง    2) เศรษฐกจิ 
3)   สังคม    4) บันเทิง 
5)   การศึกษา    6) กีฬา 
7)   การทองเที่ยว   8) สุขภาพ 
9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................   
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5.  ทานเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1) กระดานขาวของกลุมขาว (www.sanook.com, www.kapook.com)  
2)   กระดานขาวประจําเว็บไซตตาง ๆ (www.cmu.ac.th, www.set.or.th) 
3)   บริการรายชื่อไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส   
4)   กลุมองคกรขาวออนไลน (www.mcot.com, www.cnn.com) 
5)   นิตยสารออนไลน และหนังสือพิมพออนไลน (www.manager.co.th) 
6)   อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................... 

6.  โดยปกติทานเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนผานทางเว็บไซตใดบอยท่ีสุด (ตอบ 1 เว็บไซต)   
....................................................................................................... 
7.  ทานนําขาวสารท่ีไดรับไปใชประโยชนในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1) เพื่อรูเหตุการณ   2) เพื่อชวยในการตัดสินใจ 
3)    เพื่อใชในการสนทนา  4) เพื่อความบันเทิง 
5)    เพื่อเสริมความคิดเหน็ หรือสนับสนุนการตัดสินใจในส่ิงท่ีไดกระทํา     
       ไปแลว 
6)    อ่ืน ๆ โปรดระบุ ........................................................ 

8.  ใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรับขาวสารออนไลน มากท่ีสุด 
1) เพื่อน    2) บุคคลในครอบครัว 
3)   ครู - อาจารย    4) ตนเอง 
5)   อ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................................................... 

9.  ชวงเวลาใดที่ทานรับขาวสารผานส่ือออนไลนเปนประจํา 
1) 06:01 – 09:00 น.   2) 09:01 – 12:00 น. 
3)   12:01 – 15:00 น.   4) 15:01 – 18:00 น. 
5) 18:01 – 21:00 น.   6) 21:01 – 24:00 น. 
7)   00:01 – 03:00 น.   8) 03:01 – 06:00 น. 

10.  สถานท่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
1) ท่ีพักอาศัย    2) บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3)   รานบริการอินเตอรเน็ต  4) ท่ีทํางาน 
5) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................... 
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11. ทานมีวัตถุประสงคใด ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

วัตถุประสงค 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.  เพื่อการศึกษา คนควา วิจยั       
2.  เพื่อความบันเทิง      
3.  เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร      
4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู      
5.  เพื่อประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ      
6.  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน      
7.  เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนั      
8.  เพื่อนําไปใชประโยชนเกีย่วกับการ
ทํางาน 

     

อ่ืน ๆ โปรดระบุ
................................................... 

     

 
12. ทานทราบแหลงของขาวสารออนไลนท่ีทานเลือกใชบริการจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1) คนหาจาก Search Engine (www.google.com)  
2) จากส่ือโฆษณา (นิตยสาร หนังสือพิมพ วทิยุ โทรทัศน) 
3) จากบุคคลแนะนํา 
4)   จาก Link ของ Website ท่ีเคยใชบริการ 
5)   อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................. 
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 13.  ทานใหความสําคัญกับปจจัยใดในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

ปจจัยในการเลือกรับขาวสาร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.  ความนาเช่ือถือของขาวสาร       
2.  ความรวดเร็วของขาวสาร      
3.  ความถูกตองของขาวสาร      
4.  เนื้อหา รายละเอียดครบถวน      
5.  คาใชจายในการใชบริการ      
6.  ความสะดวกในการใชบริการ       
7.  มีการโฆษณาประชาสัมพันธ website ใหเปน
ท่ีรูจัก  

     

8.  รูปแบบการนําเสนอขาวสารท่ีนาสนใจ      
9.  การออกแบบ website มีความสวยงาม       
10.  มีผูใหคําแนะนํากรณีเกิดปญหาการใชบริการ      
11.  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 
.............................................................................. 

     

14.  ความถ่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
1) ทุกวัน    2) 2 - 3 คร้ังตอสัปดาห 
3)   สัปดาหละคร้ัง  4) เดือนละคร้ัง 
5) นานกวา เดือนละคร้ัง  

15.  ระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน (โดยเฉลี่ยตอคร้ัง) 
1) ตํ่ากวา 30 นาที   2) ต้ังแต 30 – 60 นาที 
3)   ต้ังแต 1 ชม. – 2 ชม.   4) ต้ังแต 2 ชม. – 3 ชม. 
5) ต้ังแต 3 ชม. ข้ึนไป    

16.  ทานจะเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไปหรือไม 
1) เลือกรับขาวสารตอไป  2) ไมเลือกรับขาวสาร 
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สวนท่ี 3 :  ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางท่ีตรงกับคําตอบของทานมากท่ีสุด 

คําถาม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.  ขาวสารออนไลนท่ีไดรับขาดความนาเช่ือถือ      
2.  ขาวสารที่ไดรับมีความผิดพลาด      
3.  ขาวสารที่ไดรับมีรายละเอียดไมครบถวน      
4.  อัตราคาบริการอินเตอรเนต็มีราคาสูง      
5.  ระบบอินเตอรเน็ตมีความเร็วตํ่า      
6.  ไมมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ website ใหเปน
ท่ีรูจัก 

     

7.  รูปแบบการนําเสนอขาวสารไมนาสนใจ      
8.  การออกแบบ website ไมสวยงาม      
9.  ขาดผูใหคําแนะนําในกรณีเกดิปญหาการใช
บริการ 

     

อ่ืน ๆ โปรดระบุ
................................................................................... 

     

     
ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
   ขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล  นางสาวกมล  เคร่ืองนันตา 
 
วัน เดือน ปเกิด  8  เมษายน 2526 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ปการศึกษา  2548 
 

ประวัติการทํางาน 2549 เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
บมจ.กรุงไทย  


