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ญ 
 

สารบาญตาราง 
 
ตาราง           หนา 
 
1  แสดงจํานวนตัวอยางเปรียบเทียบกับสัดสวนนักศึกษา แยกตามกลุมสาขาวิชา     14 
2  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ     16 
3  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ     17 
4  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะท่ีกาํลังศึกษา   18 
5  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ    19 
6  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายรับเฉล่ียตอเดือน   20 
7  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 

ท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชในการรับขาวสารออนไลน      21 
8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการเช่ือมตอ 

กับระบบอินเตอรเน็ต เพื่อรับขาวสารผานส่ือออนไลน      21 
9  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการใช 

บริการรับขาวสารผานส่ือออนไลน        22 
10  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทขาวสารที่ 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับ         23 
11  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสื่อออนไลน 

ท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการ        24 
12  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเว็บไซตท่ีผูตอบ

แบบสอบถามเลือกรับขาวสารบอยท่ีสุด        25 
13  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการนําขาวสารที่ได 

รับไปใชประโยชน          29 
14  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจใชบริการ          30 
15  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาในการ 

รับขาวสารผานส่ือออนไลนเปนประจํา        31 

 



ฎ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง           หนา 
 
16   แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีใน 

การรับขาวสารผานส่ือออนไลน         32 
17  แสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นตอวตัถุประสงคในการับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม        33 
18  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงของขาวสาร 

ออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการ       34 
19  แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอของปจจัยในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

ของผูตอบแบบสอบถาม          35 
20  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ 

รับขาวสารผานส่ือออนไลน         37 
21  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาใน 

การรับขาวสารผานส่ือออนไลน         38 
22          แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเหน็ใน 
             การรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไปหรือไม    38 
23         แสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ตอปญหาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนของ     

ผูตอบแบบสอบถาม                                                                                                           39 
24  แสดงจํานวน และรอยละของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 

ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนกตามเพศ       41 
25  แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเนต็ เพื่อรับ 

ขาวสารผานส่ือออนไลนจําแนกตามเพศ        42 
26  แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายในการใชบริการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

จําแนกตามเพศ           43 
27  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับ  

จําแนกตามเพศ           44 
28  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทส่ือออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก 

ใชบริการ จําแนกตามเพศ          45 



ฏ 
 

     สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง           หนา 
 
29  แสดงจํานวน และรอยละของการนําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน จาํแนกตามเพศ   46 
30  แสดงจํานวน และรอยละของผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ จําแนกตามเพศ   47 
31  แสดงจํานวน และรอยละของชวงเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนเปนประจํา 

จําแนกตามเพศ           48 
32  แสดงจํานวน และรอยละของสถานท่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

จําแนกตามเพศ           49 
33  แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขาวสารออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 

บริการจําแนกตามเพศ          50 
34  แสดงจํานวน และรอยละของความถ่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามเพศ           51 
35  แสดงจํานวน และรอยละของระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามเพศ           52 
36  แสดงจํานวน และรอยละของความคิดเหน็ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

ตอไปหรือไม จําแนกตามเพศ         53 
37  แสดงคาเฉล่ียปจจัยในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ           54 
38  แสดงจํานวน และรอยละของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก 

ใชในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนกตามอาย ุ      56 
39  แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเนต็ เพื่อรับ 

ขาวสารผานส่ือออนไลนจําแนกตามอาย ุ        57 
40  แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายในการใชบริการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

จําแนกตามอาย ุ           58 
41  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับ  

จําแนกตามอาย ุ           59 
 



ฐ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 

ตาราง           หนา 
 
42  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทส่ือออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 

บริการ จําแนกตามอาย ุ          61 
43  แสดงจํานวน และรอยละของการนําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน จาํแนกตามอาย ุ   63 
44  แสดงจํานวน และรอยละของผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ จําแนกตามอายุ     65 
45  แสดงจํานวน และรอยละของชวงเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนเปนประจํา 

จําแนกตามอาย ุ           66 
46  แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จาํแนกตามอาย ุ           67 
47 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขาวสารออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 

บริการ จําแนกตามอาย ุ          68 
48  แสดงจํานวน และรอยละของความถ่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามอาย ุ           69 
49  แสดงจํานวน และรอยละของระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามอาย ุ           70 
50  แสดงจํานวน และรอยละของความคิดเหน็ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

ตอไปหรือไม จําแนกตามอาย ุ         71 
51  แสดงคาเฉล่ียปจจัยในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามอาย ุ           72 
52   แสดงจํานวน และรอยละของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก 

ใชในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา   75 
53   แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเนต็  

เพื่อรับขาวสารผานส่ือออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา    76 
54  แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายในการใชบริการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        77 
 



ฑ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
 

55  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับ  
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        78 

56  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทส่ือออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 
บริการ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา       79 

57  แสดงจํานวน และรอยละของการนําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน  
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        80 

58  แสดงจํานวน และรอยละของผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ จําแนกตามระดับ
การศึกษาท่ีกําลังศึกษา          81 

59  แสดงจํานวน และรอยละของชวงเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนเปนประจํา 
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        82 

60  แสดงจํานวน และรอยละของสถานท่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        83 

61  แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขาวสารออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 
บริการ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา       84 

62  แสดงจํานวน และรอยละของความถ่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน   
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        85 

63  แสดงจํานวน และรอยละของระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        86 

64  แสดงจํานวน และรอยละของความคิดเหน็ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
ตอไปหรือไม จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา      87 

65  แสดงคาเฉล่ียปจจัยในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา        88 

66   แสดงจํานวน และรอยละของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูตอบแบบสอบถาม  
เลือกใชในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาท่ีศึกษา    90 

 



ฒ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง           หนา 
 
67   แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเนต็  

เพื่อรับขาวสารผานส่ือออนไลนจําแนกตามกลุมสาขาวิชาท่ีศึกษา     91 
68  แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายในการใชบริการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา         92 
69  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับ  

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา         93 
70  แสดงจํานวน และรอยละของประเภทส่ือออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก 

ใชบริการ จําแนกตามสาขาวชิาท่ีศึกษา       95 
71  แสดงจํานวน และรอยละของการนําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน  

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา        97 
72   แสดงจํานวน และรอยละของผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ  

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา        99 
73  แสดงจํานวน และรอยละของชวงเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนเปนประจํา 

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา       100 
74  แสดงจํานวน และรอยละของสถานท่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา       102 
75  แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขาวสารออนไลนท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก 

ใชบริการ จําแนกตามสาขาวชิาท่ีศึกษา      103 
76  แสดงจํานวน และรอยละของความถ่ีในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนกตาม

สาขาวิชาท่ีศึกษา         104 
77  แสดงจํานวน และรอยละของระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

 จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา       105 
78  แสดงจํานวน และรอยละของความคิดเหน็ในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป 

หรือไม จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา      106 
 



ณ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง           หนา 
 
79  แสดงคาเฉล่ียปจจัยในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา       107 
80   แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามเพศ         111 
81   แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามอาย ุ         113 
82   แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา      116 
83   แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน  

จําแนกตามกลุมสาขาวิชาท่ีศึกษา       119 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 


