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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอ 
การรับขาวสารผานส่ือออนไลน การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีกําลังศึกษาในระดบั ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีเคยรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลน จาํนวน 400 ตัวอยาง แลวนาํขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาความถี่ รอยละ และคาเฉล่ีย  
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง อายุไมเกนิ 20 ป กําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรี กําลังศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มากท่ีสุด สวนใหญมีสถานภาพเปนนกัศึกษาเพียงอยางเดยีว และมีรายรับเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 5,000 บาท  
 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการรับขาวสารผานส่ือออนไลน พบวา 
เลือกใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน โดยเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเนต็ 
ผานรูปแบบการเช่ือมตอแบบ Wireless โดยไมเสียคาใชจายในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
เลือกรับขาวสารประเภทขาวบันเทิง มากที่สุด ผานส่ือออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุมขาว 
เว็บไซตท่ีเลือกรับขาวสารมากท่ีสุด คือ www.sanook.com นําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชนเพื่อรู
เหตุการณ โดยผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนสูงสุด คือ ตนเอง รับ
ขาวสารในชวงเวลา 18:01 – 21:00 น. สถานท่ีในการรับขาวสาร คือ ท่ีพักอาศัย นอกจากนี้สวนใหญ
มีความคิดเหน็ตอวัตถุประสงคในการรับขาวสาร เพื่อความบันเทิง ในระดับมาก โดยเลือกใชบริการ
แหลงขาวสารโดยการคนจาก Search Engine สูงสุด และปจจัยท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก เปน
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ลําดับแรก ตอการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน คือ ความรวดเร็วของขาวสาร โดยสวนใหญรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวัน ใชระยะเวลาโดยเฉล่ียต้ังแต 1 – 2 ชม. และมีความคิดเห็นท่ีจะรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป  
 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปญหา ในระดับปานกลาง โดยปญหา
อันดับแรกคือ ขาวสารที่ไดรับมีรายละเอียดไมครบถวน รองลงมาคือ ระบบอินเตอรเน็ตมีความเร็วตํ่า  
 
 



ฉ 
 
Independent Study Title Chiang Mai University Students Behavior Towards  Exposure  

of Online News Media 
 
Author    Mrs. Kamon  Kruengnanta 
 
Degree    Master of Business Administration 
 
Independent Study  Advisor 
    Associate Professor Dr. Nittaya Jariangprasert 
 

ABSTRACT 
 

The  Purpose  of  this  study  is  to study  behavior  of  students in Chiang Mai University  
towards  Exposure of Online News Media. The study is handled by using questionnaire to collect 
data from students in Chiang Mai University who are studying in bachelor degree, master degree, 
and doctoral degree, and have experience of receipt of online information, total 400 samples. 
Then, the collected data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, 
percentage, and mean.       
 The study results shows as follow: Mostly respondents are female, aged not over 20 
years, studying in bachelor degree, studying in field of sciences and technology, and studying in 
Faculty of Sciences. Mostly they have status as student and monthly income not over 5,000 baht.       
 Regarding the study on the behavior of students in Chiang Mai University toward 
exposure of online News Media, it is founded that computer was chosen to receive online 
information by linking to internet system in wireless form without cost of receipt of online 
information. The entertainment news is the one they selected to receive most via online media in 
kind of news Bulletin Board Newsgroups. Most selected website to receive information is 
www.sanook.com. The obtained information was utilized for acknowledge of events. Person who 
can influence their decide to select online information mostly is themselves. Time period of 
receving information is 18:01 – 21:00 hr.  Place to access information is their habitats. Besides, 
mostly their opinion towards purpose of receipt of information for entertainment is in high level. 
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The service of source of information was taken by searching from Search Engine most. The prime 
factor having opinion in high level to selection of online information is rapidity of information. 
Mostly, they receive online information everyday with averaged using time of 1-2 hr. and they 
also had opinion to continue receiving online information.     
 Besides, the respondents had opinion toward problem is in medium level. The first 
problem is incomplete detail of information. The second is low speed of internet system.   

 


