
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาในหวัขอเร่ืองพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการรับขาวสาร
ผานส่ือออนไลน ไดนําแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาปรับใชในการศึกษา รวมท้ังไดศึกษา
รายงานการวิจยั ตลอดจนวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1  แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 
2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือ 
2.1.3  ทฤษฎีการใชส่ือเพื่อประโยชน และความพึงพอใจ 
2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับส่ือใหม 
2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับส่ือออนไลนและขาวสารออนไลน 

 2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 2.3  ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  แนวความคิดและทฤษฎท่ีีเก่ียวของ 
 

2.1.1   แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
เปนการคนหาหรือวิจยัเกีย่วกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการและพฤติกรรมการซ้ือ คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤตกิรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1 H  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541 : 107 - 108) ดังนี ้ 

คําถาม คําตอบท่ีตองการทราบ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  

 
 

2. ผูบริโภคตองการบริการอะไร  
 
 

1.  ลักษณะกลุมเปาหมาย ทางดาน
ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร 

2. ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการใชบริการ คือ 
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของ
บริการ และความแตกตางท่ีเหนือกวาคู
แขงขัน 
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คําถาม คําตอบท่ีตองการทราบ 
3. ทําไมผูบริโภคจึงตองการบริการนั้น 

 
 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใช
บริการ 
 

5. ผูบริโภคใชบริการเม่ือใด 
 

6. ผูบริโภคใชบริการที่ไหน 
7. ผูบริโภคใชบริการอยางไร 

3. วัตถุประสงคในการใชบริการ ผูบริโภค
ใชบริการเพื่อสนองความตองการของเขา
ดานรางกายและดานจิตวิทยา 

4. บทบาทของบุคคลมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมี
อิทธิพล ผูตัดสินใจใชบริการ ผูใชบริการ 

5. โอกาสในการใชบริการ เชน ชวงเวลาใด
ของเดือน ชวงเวลาใดของวัน   

6. แหลง / ชองทางท่ีผูบริโภคไปใชบริการ 
7. ข้ันตอนในการตัดสินใจใชบริการ 

ประกอบดวย  
- การรับรูปญหาหรือความตองการ 
- การคนหา 
- การประเมินผลพฤติกรรม 
- การตัดสินใจใชบริการ 
- ความรูสึกภายหลังการใชบริการ 

  
2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับส่ือ การศกึษาคร้ังนี้ผูวจิยัใหความสําคัญไปท่ีพฤติกรรม

ของผูรับสาร (Audience) กลาวคือ ผูรับสารเปนผูมีความกระตือรือรน (Active) ในการเลือกท่ีจะ
เปดรับส่ือดวยตนเอง ผูรับสารจะมีการเลือกสรร และการแสวงหาขาวสารเปนไปตามความตองการ 
หรือความคาดหวังท่ีแตกตางกันไปในแตละคน ผูรับสารมีกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Processes) ขาวสาร ซ่ึงกระบวนการเลือกสรรเปรียบเทียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ขาวสารใน
การรับรูของมนุษย ซ่ึงมี 3 ข้ันตอน (พีระ จริโสภณ, 2541 : 636-639) ดังนี้  

1. การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)   
หมายถึง แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใด ท่ีมีอยู
ดวยกันหลายแหลงตามความสนใจและความตองการ เพื่อนํามาใชแกปญหาหรือสนองความ
ตองการของตน โดยปกติบุคคลจะเลือกใชส่ือท่ีเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับ
ความคิดและทัศนคติของตนเอง 
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2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Preception or Selective Interprelation)  
หมายถึง กระบวนการกล่ันกรองช้ันตอมา เม่ือบุคคลเลือกเปดรับขาวสาร จากแหลงหนึ่งแหลงใด
แลวกใ็ชวาขาวสารนั้นจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณของผูสงสารท้ังหมด ผูรับสารแตละคนอาจ
ตีความหมายขาวสารชิ้นเดยีวกันท่ีสงผานส่ือมวลชนไมตรงกัน เนื่องจากผูรับสารจะเลือกรับรู หรือ
เลือกตีความหมาย ความเขาใจของตนเอง หรือตามทัศนคติ ประสบการณ ตามความเช่ือ ความ
ตองการ ความคาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะรางกายหรือสภาวะอารมณในขณะนัน้ 

3. กระบวนการเลือกจดจํา (Selective Retention) หมายถึง แนวโนมการเลือก 
จดจําขาวสารเฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ของตนเอง และมักจะลืมใน
สวนท่ีตนเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา การที่แตละบุคคลมักจะเลือกจดจําเฉพาะสวนท่ี
ตนเองเหน็วาสนใจเทานัน้ เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองช้ันสุดทายท่ีสงผลตอการสงสารไปยังผูรับสาร 
ในบางคร้ังขาวสารอาจจะถูกปฏิเสธตั้งแตช้ันแรกโดยการไมเลือกอาน ฟง หรือชมส่ือในสวนท่ีไม
ตรงกับความสนใจของตนเอง 

2.1.3  ทฤษฎีการใชส่ือเพื่อประโยชน และความพึงพอใจ (พีระ จิรโสภณ, 2541: 634 – 
635) (The Uses and Gratifications Theory) เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญท่ีผูรับสารในการตัดสินใจ
เลือกใชประเภทส่ือ และเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการของแตละบุคคล โดยอาศัยพื้นฐานความ
ตองการของตัวเองเปนหลัก ซ่ึงการตัดสินใจเลือกรับส่ือนั้นผูรับสารจะพิจารณาในแงท่ีวา คน
ตองการอะไร จากส่ือใด สารประเภทไหน และสารนั้นตอบสนองความตองการของตนอยางไร   

ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงสําหรับการวิเคราะหผูรับสาร  
1. ความตองการของผูรับสาร  

1.1  ตองการขาวสารที่เปนประโยชนกับตน 
1.2  ตองการขาวสารที่สอดคลองกับความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมของตน 
1.3  ตองการประสบการณใหม 
1.4  ตองการความสะดวก และรวดเร็วในการรับสาร 

2.   ความแตกตางของผูรับสาร 
  2.1  อายุ เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิดและ

พฤติกรรม โดยปกติแลวคนที่มีวัยตางกันมักมีความตองการในส่ิงตาง ๆ แตกตางกนั มีความสนใจ
ในขาวสารที่แตกตางกันดวย ดังนั้นอายุจึงนาเปนตัวกําหนดทัศนคตแิละพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารในการติดตอส่ือสารท่ีแตกตางกนั 
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  2.2  เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสาร
ท่ีแตกตางกัน กลาวคือ เพศหญิงกับเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม 
และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกจิกรรมของคนท้ังสองเพศไว
แตกตางกัน 

  2.3  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เช้ือชาติ ตลอดจน
ภูมิหลังครอบครัว ทําใหคนมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติ คานิยม และเปาหมายท่ีแตกตางกัน  

  2.4  การศึกษา เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร การศึกษาท่ีตางกัน ในยุคสมัยท่ี
ตางกัน ในระบบการศึกษาท่ีตางกัน ในสาขาวิชาท่ีตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและ
ความตองการที่แตกตางกัน 

3.  ความต้ังใจและประสบการณ ในขณะท่ีต้ังใจจะชวยใหบุคคลรับรูขาวสารได 
ดีกวา ดังคํากลาวท่ีวา เราเห็นในส่ิงท่ีอยากเห็น และไดยินในส่ิงท่ีเราตองการไดยนิ ดังนั้น ความ
ต้ังใจและประสบการณเดิมของผูรับสารจึงมีความสําคัญตอการรับขาวสาร  

4.  ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ความคาดหวังเปนการสะทอนใหเห็นถึง 
ความตองการของคนในการที่จะตีความ ตอสภาพแวดลอมเพ่ือใหไดมาในส่ิงท่ีตนตองการ สวน
ความพึงพอใจในการติดตอส่ือสาร คือ ความพึงพอใจในขาวสารที่ไดรับ เพราะขาวสารตาง ๆ ท่ี
ไดรับนั้นผูรับสารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได 

  Maxwell E McCombs and Lee B. Becker (Maxwell E McCombs and Lee B. 
Becker, 1979 : 134) กลาวไวในเร่ืองของการใชส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล 
เนื่องจากบุคคลมีความตองการดังตอไปนี ้

1. ตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการสังเกตการณและติดตามความ 
เคล่ือนไหวตาง ๆ จากส่ือมวลชนเพ่ือใหรูเทาทันตอเหตุการณและรูวาอะไรมีความสําคัญ  

2. ตองการใหชวยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองท่ี 
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  

3. ตองการขอมูลเพื่อการพูดคุย สนทนา (Discussion) โดยการรับส่ือมวลชนทํา 
ใหบุคคลมีขอมูลท่ีนําไปใชในการพูดคุยกบัผูอ่ืนได 

4. ตองการมีสวนรวม (Participating) ในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ท่ี 
เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว 

5. ตองการเสริมความคิดเหน็ (Reinforcement) หรือสนับสนุนการตัดสินใจใน 
ส่ิงท่ีไดกระทําไปแลว 

6. ตองการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน 
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2.1.4  แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหม (New Media) (พรจิต สมบัติพรนิช, 2547 : 4)  
ส่ือ (Media) เปนชองทางส่ือสารท่ีนําเสนอเนื้อหาของสารไมวาจะเปนขาวสาร  

ขอมูลบันเทิง หรือโฆษณาไปสูผูบริโภค การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีนํามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ีพัฒนาใหดีข้ึน นับจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเปนหนังสือพิมพ และ
ส่ือส่ิงพิมพ พัฒนารูปแบบเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสคือ ส่ือวิทยแุละส่ือโทรทัศน ในปจจุบันการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีไมไดหยุดนิ่ง ส่ืออินเตอรเน็ตพัฒนาข้ึนเพื่อการติดตอส่ือสารในสังคม การพัฒนา
รูปแบบของส่ือท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันสรรคสรางความกาวหนาของรูปแบบการติดตอส่ือสารเพ่ิมข้ึน 
ดังนั้นกลาวไดวาการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบงส่ือ ออกเปน 2 ประเภท ตาม
ลักษณะของการใชส่ือ คือ 

1. ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือท่ีผูสงสารทําหนาท่ีสงสารไปยัง 
ผูรับสารไดทางเดียว ซ่ึงผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูรับสารได สามารถแบง
ออกเปน 

1.1 ส่ือท่ีทําหนาท่ีสงสารเพียงอยางเดยีว หมายถึง ส่ือท่ีทําหนาท่ีสงสาร 
ตัวหนังสือ เสียง หรือภาพไปอยางเดยีว ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโทรเลข และส่ือวิทย ุ

1.2 ส่ือท่ีทําหนาท่ีสงสารสองอยาง หมายถึง ส่ือท่ีทําหนาท่ีสงสารสอง 
อยาง คือภาพและเสียงไปพรอมกัน ไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือภาพยนตร และส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

2. ส่ือใหม (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ี 
สงสารและรับสารไดพรอมกนัเปนส่ือสารสองทาง และส่ือยังทําหนาท่ีสงสารไดหลายอยางรวมกัน 
คือ ภาพ เสียง และขอความไปพรอมกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิมเขากับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพนัธ ทําใหส่ือสามารถส่ือสารไดสองทางผานระบบ
เครือขาย และมีศักยภาพเปนส่ือประสม (Multimedia) ปจจุบันส่ือใหมพฒันาข้ึนหลากหลาย เปนท่ี
รูจักและนิยมกันมากคือ ส่ืออินเตอรเน็ต และส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี  

ลักษณะเฉพาะของส่ือใหม (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 2545 : 323) 
1. ไมมีอุปสรรคดานระยะทาง 
2. กระจายขอมูลขาวสารในแนวราบไปยังกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะคลาย ๆ 

กัน 
3. มีผลสะทอนกลับทันทีทันใด 
4. ใหขอมูลในลักษณะไมมีขอจํากัดดานพื้นท่ีและเวลา 
5. นําเสนอโดยใครก็ได ไมจําเปนตองเปนนกัส่ือสารมวลชน 
6. ตนทุนในการดําเนินการนอยกวาการส่ือสารมวลชนในแบบดั้งเดิม 
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7. สามารถบริการขอมูลขาวสารตอบสนอง เจาะจงผูใชงานไดมากกวา 
8. นําเสนอขอมูลในระบบเช่ืองโยงแบบยดืหยุน ใชงานไดไมเนนลําดับช้ัน

ของขอมูล  
9. มีผลสะทอนกลับท่ีรวดเร็ว 
10. แหลงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการมีความหลายหลาย ไมจํากัดเฉพาะ

การรับจางโฆษณา 
11. เนื้อหาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา 
12. การนําเสนอขอมูลขาวสารข้ึนอยูกับเหตุผลของบุคคล 

2.1.5  แนวคิดเก่ียวกับส่ือออนไลนและขาวสารออนไลน (สิริชัย วงษสาธิตศาสตร, 2549 : 
44-50)  ส่ือออนไลน เปนชองทางใหมในการนําเสนอขาวสารขอมูลในโลกปจจุบัน จดัเปนส่ือใหม 
(New Media) ของวงการส่ือมวลชนไทยท่ีมีความโดดเดนท่ีเปนท้ังส่ือระหวางบุคคล และส่ือสาร 
มวลชนไดในเวลาเดียวกนั  
  ขาวออนไลน หมายถึง การนําเสนอขาวผานส่ือออนไลน เพื่อใหเปนท่ีเขาใจมาก
ข้ึนสามารถแยกอธิบายไดเปน 2 สวน ดังนี ้

ขาว หมายถึง การรายงานเหตุการณ ขอเท็จจริง ขอคิดเหน็ท่ีเกิดข้ึน เม่ือไมนานมา 
นี้ เหตุการณ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นท่ีนาํมารายงานนัน้ จะตองอาศัยหลักการพิจารณาวามีคุณคา
ขาวหรือไม ถาเหตุการณใดท่ีมีคุณคาขาวก็จะเลือกรายงาน แตถาไมมีคุณคาขาวก็ตัดท้ิงไป (ประชัน 
วัลลิโก, 2538 : 15 อางใน สิริชัย วงษสาธิตศาสตร, 2549 : 45)   
  ออนไลน หมายถึง ชองทางหรือวิถีทางตาง ๆ ในการนําเสนอขาวสารที่เปนท่ีรูจัก
ในยุคแหงสังคมสารสนเทศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ไดแก เวิรลดไวดเว็บ การใหบริการขาวสารออนไลน
ทางดานธุรกิจ เชน America Online การสงขอมูลผานทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ซีดีรอม 
(CD-ROM) ซ่ึงเช่ือมตอไปยงัเว็บไซตตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต และรวมถึงระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) หรือแมกระท้ังการบริการกระดาษขาวอิเล็กทรอนิกสสวนตัว (Bulletin Board System) 
เหลานี้ลวนมีบทบาทสําคัญและเปนชองทางของการรายงานขาวออนไลนบนโลกอินเตอรเน็ต
ท้ังส้ิน (Millison, 2002 อางใน สิริชัย วงษสาธิตศาสตร, 2549 : 46) 
  การรายงานขาวแบบดัง้เดิมมักนําเสนอผานส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน หรือแมกระท้ังภาพยนตรและภาพน่ิง แตขาวออนไลน จะเปนการรายงานขาวผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร ปจจุบันมีผูประกอบการทําธุรกิจดานขาวสารบน 
ส่ือออนไลนจํานวนมาก สามารถสรุปรูปแบบการนําเสนอขาวสารไดเปน 6 ประเภทดังนี้ (Gunter, 
2003 : 57 อางใน สิริชัย วงษสาธิตศาสตร, 2549 : 49) 
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1. กระดานขาวของกลุมขาว (Bulletin Board Newsgroups) เปนบริการกระดาน 
ขาวในกลุมขาวบนเครือขายอินเตอรเน็ต ท่ีใหท้ังขอมูลขาวสาร และเปนท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กันไดอยางเสรีระหวางสมาชิกในกลุม ซ่ึงมีท้ังรูปแบบท่ีมีผูดูแลควบคุมกระดานขาวและท่ีไมมี
ผูดูแล ซ่ึงขอมูลขาวสารในการดานขาวท่ีไมมีผูดูแลมักจะเปนขาวท่ีไมคอยมีคุณคาหรือเปนขาวท่ีไม
มีคุณภาพ เนื่องจากขาดผูคอยตรวจตราขอมูลท่ีผานเขามาบนกระดานขาวนั้น ๆ 

2. กลุมขาว Usenet (Usenet Newsgroups) เปนบริการขาวสารขอมูล ท่ีมีการ 
จัดแบงหมวดหมูออกเปนหวัขอตาง ๆ เพือ่ใหผูอานสามารถเลือกใชบริการไดตามความประสงค 

3. กระดานขาวประจําเว็บไซตตาง ๆ (Web-Site Based Bulletin Boards) เปน 
บริการกระดานขาวท่ีมีระบบการจัดการท่ีดีมักไดรับความนิยมจากกลุมผูลงทุนดานธุรกิจท่ีตองการ
ขาวสารและการเฝาติดตามในเร่ืองของตลาดหลักทรัพย ขอมูลขาวสารมีคุณภาพมากขึ้น 

4. บริการรายช่ือไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Lists) เปนบริการขอมูล 
ขาวสารที่แตกตางจากบริการแบบกลุมขาว (Newsgroups) เนื้อหาจะนาํเสนอขอมูลท่ีสรุปผลจาก
การประชุมทางวิชาการในเร่ืองเฉพาะดาน และนําเสนอโดยกลุมนกัวิชาการเปนหลัก 

5. กลุมองคกรขาวออนไลน (Online Newswires and Broadcasters) เปนบริการ 
ของหนวยงานท่ีทําธุรกิจทางดานขาวสารตาง ๆ เชน CNN Reuters และ อ.ส.ม.ท. เปนตน 

6. นิตยสารออนไลน และหนังสือพิมพออนไลน (Online Newspaper and  
Magazines) เปนชองทางการนําเสนอขาวสารของส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ รวมท้ังหนังสือพมิพและ
นิตยสารท่ีใชส่ือออนไลนเปนส่ือเสริมในการนําเสนอเนื้อหาท่ีใกลเคียงกับฉบับกระดาษ 
 
2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
จากแนวทางคําถามเพ่ือคนหาคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค เม่ือนํามาประยกุต กับ 

ทฤษฎีการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือ แนวคิดเกี่ยวกับส่ือ
ใหม แนวคิดเกี่ยวกับส่ือออนไลนและขาวสารออนไลน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
คร้ังนี้ ไดดังนี ้

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย จะชวยใหทราบถึงลักษณะของผูรับขาวสาร 
ออนไลน เชน อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน 
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2. ผูบริโภคตองการบริการอะไร ทําใหทราบถึง ประเภทของขาวสารที่เลือกรับ  
เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา บันเทิง เปนตน การเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนใน
รูปแบบใด เชน กระดานขาวของกลุมขาว กลุมขาว กระดานขาวประจําเว็บไซต บริการรายช่ือ
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส กลุมองคกรขาวออนไลน นิตยสารออนไลนและหนังสือพิมพออนไลน 
เปนตน 

3. ทําไมผูบริโภคจึงตองการบริการนั้น ทําใหทราบถึงการความตองการของผูรับ 
ขาวสารออนไลนวาตองการนําขาวสารนั่นไปใชประโยชนในดานใด เชน ตองการรูเหตุการณ 
ตองการใหชวยในการตัดสินใจ ตองการขอมูลเพื่อการพูดคุย หรือสนทนา ตองการมสีวนรวม 
ตองการเสริมความคิดเหน็ ตองการความบันเทิง เปนตน  

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการ ทําใหทราบถึง บทบาทของกลุม 
ตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารออนไลน  

5. ผูบริโภคใชบริการเม่ือใด ทําใหทราบถึง ทําใหทราบถึงโอกาสในการเลือกรับ 
ขาวสารออนไลน เชน ชวงเวลาในการรับขาวสารออนไลน 

6. ผูบริโภคใชบริการที่ไหน ทําใหทราบถึง สถานท่ีในการรับขาวสารออนไลน  
7. ผูบริโภคใชบริการอยางไร  ทําใหทราบ ข้ันตอนการตัดสินใจเลือกรับขาวสาร 

ออนไลน ประกอบดวย 
7.1  การรับรูปญหาหรือความตองการ ทําใหทราบความตองการท่ีทําให 

เลือกรับขาวสารออนไลน 
7.2 การคนหา ทําใหทราบถึงการคนหาแหลงขาวสาร ท่ีผูรับขาวออนไลน 

เลือกรับ เชน การคนหาผาน Search Engine  
7.3 การประเมินผลพฤติกรรม ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีผูรับขาวสารให 

ความสําคัญ เชน ความนาเช่ือถือของขาวสาร 
7.4 การตัดสินใจใชบริการ ทําใหทราบบทบาทหลังจากตัดสินใจรับ 

ขาวสาร เชน ความถ่ี ระยะเวลา ในการรับขาวสารออนไลน 
7.5 ความรูสึกภายหลังการใชบริการ ทําใหทราบถึงความรูสึก หรือปญหา 

หลังจากรับขาวสารออนไลน 
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2.3  ทบทวนวรรณกรรม  
 

พิเชศ รุงสวาง (2542) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการรับขาวสารความรูจาก 
ส่ือมวลชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนประจําจังหวดั ในจังหวดักาญจนบุรี ใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนประจําจังหวัดชายและหญิง ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
โควตา จํานวน 300 คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา ในการอธิบายลักษณะท่ัวไป
ของกลุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ใชสถิติคาไค 
สแควร ท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา กลุมตัวอยางไดรับขาวสารจากส่ือมวลชน โดยเปดรับ
ขาวสารจากโทรทัศนมากท่ีสุด รายการท่ีชอบดูมากท่ีสุดคือ ภาพยนตร ไทย-จีน-ฝร่ัง โดยประโยชน
ท่ีไดรับจากการดูโทรทัศนคือความเพลิดเพลิน ผอนคลาย  โดยส่ือโทรทัศน ไดรับความนาเช่ือถือ
และไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุดจากกลุมตัวอยางเพราะรายการทางโทรทัศนใหท้ังภาพและเสียง
ในเวลาเดียวกนั 

โศภน กัณหะเสน (2545) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจใชบริการหนังสือพิมพออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรคือ ผูใชบริการหนังสือพิมพออนไลนในเขต
กรุงเทพมหานคร เลือกกลุมตัวอยางจากประชากรผูใชบริการหนังส่ือพิมพออนไลนและยนิดีตอบ
แบบสอบถาม โดยการนําแบนเนอรของแบบสอบถามบรรจุไวในหนาแรกของเว็บไซต 4 เว็บไซต 
คือ www.thairath.co.th www.matichon.co.th www.bangkok.biznews.co.th www.pantip.com ใช
ระยะเวลาเก็บแบบสอบถาม 8 วัน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 119 ราย นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา โดยหาคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย พบวา ผูใชบริการหนังสือพมิพออนไลน
สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 21-30 ป ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน/รับจาง สวนใหญใชบริการ
หนังสือพิมพออนไลนประเภทคุณภาพนิยม มากกวาออนไลนประเภทประชานิยม ใชบริการเฉล่ีย
ตอเดือน 15-19 คร้ัง ๆ ละ 30-60 นาที ในชวงเวลา 6.01-12.00 น. ปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการคือ มีการใชงานอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา รองลงมาคือ สะดวกในการเปดรับขอมูลไดงาย  
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อรุณี รุงเรือง (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวดวน  
(Hot News) จากสํานักขาวไอเอ็นเอ็นผานระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากรคือ ผูเปดรับขาวดวนท้ังเพศชายและหญิง ซ่ึงอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใชการสุม
ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยผูวิจยัเลือก
กลุมตัวอยางท่ีเปดรับขาวดวน ข้ันตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบสัดสวน เพื่อใหไดจํานวนกลุม
ตัวอยางของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในแตละเครือขาย ข้ันตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบงาย เพื่อ
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากฐานบัญชีรายช่ือผูใหบริการของ ไอ.เอ็น.เอ็น. มัลติมีเดีย กรุป ใหไดจํานวน
ตัวอยางจํานวน 400 คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา หาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใชในการทดสอบสมมุติฐานโดยกําหนด
ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ผูท่ีเปดรับขาวดวนเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุระหวาง 
20-30 ปและมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สวนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดย
มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท ในการเปดรับขาวดวนจากจากสํานกัขาวไอเอ็นเอ็นผานระบบเอสเอ็ม
เอส มีปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางเลือกปจจัยตองการรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจบัุน เปนปจจัยท่ี
มีผลในการเปดรับขาวดวนมากท่ีสุด สวนพฤติกรรมการเปดรับขาวดวน พบวา ผูท่ีเปดรับขาวดวนมี
จํานวนการกดอานขาวมากท่ีสุดคือ 10 คร้ังตอวัน และสวนใหญรอยละ 63.7 จะใชบริการรับขาว
ดวนตอไปในอนาคต เนื่องจากขาวมีความรวดเร็ว ตองการรูขาวสาร และตองการทันเหตุการณ  
 

 


