
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการรับขาวสารผานส่ือ 
ออนไลน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการรับขาวสาร
ผานส่ือออนไลน โดยรวบรวมขอมูลจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีกําลังศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีเคยรับขาวสารผานส่ือออนไลนจํานวน 400 ราย ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี ้
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.5 
อายุไมเกนิ 20 ป คิดเปนรอยละ 63.5 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.2 โดยสวน
ใหญกําลังศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 30.5 ศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.8 มีสถานภาพเปนนักศึกษาเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 
85.8 และมีรายรับเฉล่ียตอเดอืนไมเกนิ 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.2  
 
 5.1.2 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลน คิดเปนรอยละ 94.8 โดยเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ต ผานรูปแบบการ
เช่ือมตอแบบ Wireless คิดเปนรอยละ 75.0 โดยไมเสียคาใชจายในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
คิดเปนรอยละ 61.8 ประเภทขาวสารที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับมากท่ีสุดคือ ประเภทขาวบันเทิง 
คิดเปนรอยละ 20.9  ผูตอบแบบสอบถามรับขาวสารผานส่ือออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุม
ขาว สูงสุด คิดเปนรอยละ 34.6 เว็บไซตท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารมากท่ีสุด คือ 
www.sanook.com คิดเปนรอยละ 17.1 ผูตอบแบบสอบถามนําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชนเพื่อรู
เหตุการณ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.4 ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลนสูงสุด คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 53.0 ผูตอบแบบสอบถามรับขาวสารในชวงเวลา 18:01 – 
21:00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.8 สถานท่ีในการรับขาวสารของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
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คือ ท่ีพักอาศัย คิดเปนรอยละ 54.8 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ตอวัตถุประสงคในการรับ
ขาวสาร เพื่อความบันเทิง ในระดับมาก เปนลําดับแรก มีคาเฉล่ีย 3.89 โดยผูตอบแบบสอบถาม
เลือกใชบริการแหลงขาวสารโดยการคนจาก Search Engine สูงสุด คิดเปนรอยละ 47.0 ปจจัยท่ี
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก เปนลําดับแรกตอการเลือกรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน คือ ความรวดเร็วของขาวสาร มีคาเฉล่ีย 3.84 โดยรับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวัน มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.0 ใชระยะเวลาโดยเฉล่ียต้ังแต 1 – 2 ชม. ในการรับขาวสารตอคร้ัง คิดเปน
รอยละ 39.0 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีจะรับขาวสารผานส่ือออนไลน
ตอไป คิดเปนรอยละ 99.2   
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอปญหา ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ 
ขาวสารที่ไดรับมีรายละเอียดไมครบถวน มีคาเฉล่ีย 3.40 รองลงมาคือ ระบบอินเตอรเน็ตมีความเร็ว
ตํ่า มีคาเฉล่ีย 3.39  
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5.1.3  พฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ี
กําลังศึกษา และกลุมสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา 
 
ตารางท่ี 80  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามเพศ 
 
พฤติกรรมการรับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลน 
เพศ 

ชาย หญิง 
ชนิดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ี
ใชในการรับขาวสาร 

คอมพิวเตอร 
(95.5) 

คอมพิวเตอร 
(94.1) 

รูปแบบการเช่ือมตอกับระบบ
อินเตอรเน็ต 

เช่ือมตอแบบ Wireless 
(74.7) 

เช่ือมตอแบบ Wireless 
(75.2) 

คาใชจายตอเดอืน 
ไมเสียคาใชจาย 

(60.1) 
ไมเสียคาใชจาย 

(63.1) 

ประเภทขาวสาร 
บันเทิง 
(17.3) 

บันเทิง 
(23.9) 

ประเภทส่ือออนไลน 
กระดานขาวของกลุมขาว 

(34.6) 
กระดานขาวของกลุมขาว 

(34.5) 

การใชประโยชน 
เพื่อรูเหตุการณ 

(38.4) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(36.6) 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ตนเอง 
(47.8) 

ตนเอง 
(57.2) 

ชวงเวลาในการรับขาวสาร 
18:01 – 21:00 น. 

(33.1) 
18:01 – 21:00 น. 

(34.8) 

สถานท่ีในการรับขาวสาร 
ท่ีพักอาศัย 

(55.1) 
ท่ีพักอาศัย 

(54.5) 

แหลงขาวสาร 
คนจาก Search Engine 

(49.0) 
คนจาก Search Engine 

(45.4) 
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ตารางท่ี 80  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามเพศ (ตอ)  
 
พฤติกรรมการรับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลน 
เพศ 

ชาย หญิง 

ความถ่ีในการรับขาวสาร 
ทุกวัน 

(64.6) 
2 – 3 คร้ังตอสัปดาห 

(49.5) 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียตอคร้ัง 
ต้ังแต 1 – 2 ชม. 

(36.0) 
ต้ังแต 1 – 2 ชม. 

(41.4) 
ความคิดเหน็ในการรับขาวสาร
ผานส่ือออนไลนตอไปหรือไม 

รับขาวสารตอไป 

(98.9) 
รับขาวสารตอไป 

(99.5) 
 
 

จากตารางท่ี 80 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง สวนใหญมีพฤติกรรมรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีเหมือนกนัคือ เลือกใชคอมพิวเตอรในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
โดยเช่ือมตอกบัระบบอินเตอรเน็ต ผานรูปแบบการเช่ือมตอแบบ Wireless  ไมเสียคาใชจายในการ
รับขาวสาร นิยมรับขาวสารประเภทบันเทิง ผานส่ือออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุมขาว โดย
นําขาวสารที่ไดไปใชประโยชนเพื่อรูเหตุการณ ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลนคือ ตนเอง รับขาวสารในชวงเวลา 18:01 – 21:00 น. สถานท่ีในการรับขาวสารคือ ท่ีพัก
อาศัย เลือกแหลงขาวสารจากการคนจาก Search Engine ระยะเวลาในการรับขาวสารตั้งแต 1 – 2 
ชม. โดยเฉล่ียตอคร้ัง และมีความคิดเหน็ท่ีจะรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป 

พฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีไมเหมือนกนัคือ ความถ่ีในการรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย รับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวนั ในขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงรับขาวสาร 2 – 3 คร้ังตอสัปดาห 
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ตารางท่ี 81  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามอาย ุ
 

พฤติกรรมการ 

รับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน 

อายุ 

ไมเกิน 20 ป อายุ 21 – 25 ป อายุ 26 – 30 ป อายุ 31 ปขึน้ไป 

ชนิดเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชใน
การรับขาวสาร 

คอมพิวเตอร 
(93.7) 

คอมพิวเตอร 
(96.8) 

คอมพิวเตอร 
(95.3) 

คอมพิวเตอร 
(100.0) 

รูปแบบการเช่ือมตอกับ
ระบบอินเตอรเน็ต 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(74.4) 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(73.0) 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(84.4) 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(57.9) 

คาใชจายตอเดอืน 
ไมเสียคาใชจาย

(68.1) 
ไมเสียคาใชจาย

(57.1) 
ไมเสียคาใชจาย 

(50.0) 

ไมเสียคาใชจาย
และเสีย

คาใชจาย 1,501 
บาทข้ึนไป 

(31.6) 

ประเภทขาวสาร 
บันเทิง 
(24.0) 

บันเทิง 
(19.4) 

บันเทิงและ
การศึกษา 

(16.2) 

สังคมและ
การศึกษา 

(17.8) 

ประเภทส่ือออนไลน 
กระดานขาว
ของกลุมขาว 

(42.6) 

กระดานขาว
ของกลุมขาว 

(35.5) 

บริการรายช่ือ
ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 
(24.8) 

บริการรายช่ือ
ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 
(36.2) 

การใชประโยชน 
เพื่อรูเหตุการณ 

(34.9) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(36.9) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(45.3) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(52.8) 
ผูมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ 

ตนเอง 
(61.4) 

ตนเอง 
(57.1) 

ครู – อาจารย 
(40.6) 

ครู – อาจารย 
(68.4) 

ชวงเวลาในการรับ
ขาวสาร 

18:01–21:00 น.
(38.2) 

18:01–21:00 น.
(31.7) 

12:01–15:00 น. 
(54.7) 

12:01–15:00 น. 
(57.9) 
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ตารางท่ี 81  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามอายุ (ตอ)  
 

พฤติกรรมการ 

รับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน 

อายุ 

ไมเกิน 20 ป อายุ 21 – 25 ป อายุ 26 – 30 ป อายุ 31 ปขึน้ไป 

สถานท่ีในการรับ
ขาวสาร 

ท่ีพักอาศัย 

(60.6) 
ท่ีพักอาศัย 

(49.2) 

บริเวณ
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 
(45.3) 

ท่ีพักอาศัย 

(57.9) 

แหลงขาวสาร 

คนจาก Search 
Engine 

(42.9) 

คนจาก Search 
Engine 

(46.6) 

คนจาก Search 
Engine 

(59.6) 

คนจาก Search 
Engine 

(73.1) 

ความถ่ีในการรับ
ขาวสาร 

2 – 3 คร้ังตอ
สัปดาห 
(48.8) 

ทุกวัน 

(47.6) 
ทุกวัน 

(79.7) 
ทุกวัน 

(89.5) 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียตอ
คร้ัง 

ต้ังแต 30 – 60 
นาที 

(35.4) 

ต้ังแต 1 – 2 ชม.
(38.1) 

ต้ังแต 1 – 2 ชม. 
(64.1) 

ต้ังแต 1 – 2 ชม. 
(42.1) 

ความคิดเหน็ในการรับ
ขาวสารผานส่ือ
ออนไลนตอไปหรือไม 

รับขาวสาร
ตอไป 

(98.8) 

รับขาวสาร
ตอไป 

(100.0) 

รับขาวสาร
ตอไป 

(100.0) 

รับขาวสาร
ตอไป 

(100.0) 
 

จากตารางท่ี 81 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแตละชวงอายุ มีพฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลนท่ีเหมือนกันคือ เลือกใชคอมพิวเตอรในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน โดยเช่ือมตอกับ
ระบบอินเตอรเน็ต ผานรูปแบบการเช่ือมตอแบบ Wireless  นําขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน เพือ่ 
รูเหตุการณ เลือกแหลงขาวสารจากการคนจาก Search Engine และมีความคิดเห็นท่ีจะรับขาวสาร
ผานส่ือออนไลนตอไป 
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พฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีไมเหมือนกนัคือ คาใชจายในการรับขาวสารผาน
ส่ือออนไลน พบวา ทุกชวงอายุไมเสียคาใชจายในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน ยกเวนชวงอายุ 
30 ปข้ึนไมเสียคาใชจายและเสียคาใชจายเฉล่ียเดือนละ 1,500 บาทข้ึน เทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ ไมเกิน 20 ปและ ชวงอายุ 21 – 25 ป รับขาวสารประเภท
บันเทิง ชวงอายุ 26 – 30 ป รับขาวสารประเภทบันเทิงและการศึกษา เทากัน และชวงอายุ 31 ปข้ึน
ไป รับขาวสารประเภทสังคมและการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ ไมเกิน 20 ปและ ชวงอายุ 21 – 25 ป รับขาวสารผานส่ือ
ออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุมขาว ชวงอายุ 26 – 30 ปและ ชวงอายุ 31 ปข้ึนไป รับขาวสาร
ผานส่ือออนไลนประเภท บริการรายช่ือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ
ไมเกิน 20 ปและ ชวงอายุ 21 – 25 ป คือ ตนเอง แตสําหรับชวงอายุ 26 – 30 ปและ ชวงอายุ 31 ปข้ึน
ไป คือ ครู – อาจารย 

ชวงเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุไมเกิน 20 ป
และ ชวงอายุ 21 – 25 ป คือ  18:01 – 21:00 น. แตสําหรับชวงอายุ 26 – 30 ปและ ชวงอายุ 31 ปข้ึน
ไป คือ 12:01 – 15:00 น.  

สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน พบวาทุกชวงอายุ รับ
ขาวสารผานส่ือออนไลน ณ ท่ีพักอาศัย ยกเวน ชวงอายุ 26 – 30 ป รับขาวสารบริเวณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุรับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวนั ยกเวน ชวงอายไุมเกิน 
20 ป รับขาวสาร 2 – 3 คร้ังตอสัปดาห 

ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใชระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนต้ังแต 1 – 2 
ช่ัวโมงในการรับขาวสารเฉล่ียตอคร้ัง ยกเวนชวงอายุไมเกิน 20 ป ใชระยะเวลา 30 – 60 นาทีเฉล่ีย
ตอคร้ัง 
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ตารางท่ี 82  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา 
 

พฤติกรรมการรับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลน 
ระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

ชนิดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ี
ใชในการรับขาวสาร 

คอมพิวเตอร 
(94.1) 

คอมพิวเตอร 
(96.8) 

รูปแบบการเช่ือมตอกับระบบ
อินเตอรเน็ต 

เช่ือมตอแบบ Wireless 
(73.1) 

เช่ือมตอแบบ Wireless 
(81.1) 

คาใชจายตอเดอืน 
ไมเสียคาใชจาย 

(65.2) 
ไมเสียคาใชจาย 

(50.5) 

ประเภทขาวสาร 
บันเทิง 
(23.4) 

การศึกษา 
(16.1) 

ประเภทส่ือออนไลน 
กระดานขาวของกลุมขาว 

(42.3) 

บริการรายช่ือไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 

(26.7) 

การใชประโยชน 
เพื่อรูเหตุการณ 

(35.1) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(46.5) 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ตนเอง 
(62.3) 

ครู – อาจารย 
(45.3) 

ชวงเวลาในการรับขาวสาร 
18:01 – 21:00 น. 

(37.0) 
12:01 – 15:00 น. 

(56.8) 

สถานท่ีในการรับขาวสาร 
ท่ีพักอาศัย 

(60.0) 

บริเวณมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 
(47.4) 

แหลงขาวสาร 
คนจาก Search Engine 

(43.2) 
คนจาก Search Engine 

(61.7) 

ความถ่ีในการรับขาวสาร 
2 – 3 คร้ังตอสัปดาห 

(47.5) 
ทุกวัน 

(82.1) 
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ตารางท่ี 82  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา (ตอ) 
 
 
พฤติกรรมการรับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลน 
ระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียตอคร้ัง 
ต้ังแต 30 – 60 นาที 

(35.4) 
ต้ังแต 1 – 2 ชม. 

(58.9) 
ความคิดเหน็ในการรับขาวสาร
ผานส่ือออนไลนตอไปหรือไม 

รับขาวสารตอไป 

(99.0) 
รับขาวสารตอไป 

(100.0) 
 

จากตารางท่ี 82 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีเหมือนกนัคือ เลือกใชคอมพิวเตอรในการรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลน โดยเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ต ผานรูปแบบการเช่ือมตอแบบ Wireless   
ไมเสียคาใชจายในการรับขาวสาร โดยนําขาวสารที่ไดไปใชประโยชนเพื่อรูเหตุการณ เลือกแหลง
ขาวสารจากการคนจาก Search Engine และมีความคิดเหน็ท่ีจะรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป 

พฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีไมเหมือนกนัคือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี เลือกรับขาวสารประเภทบันเทิง แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับขาวสารประเภทการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน
ประเภทกระดานขาวของกลุมขาว แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดบัสูงกวาปริญญาตรี 
เลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน ประเภทบริการรายช่ือไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรีคือ ตนเอง แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี
คือ ครู – อาจารย 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีรับขาวสารผานส่ือออนไลนใน
ชวงเวลา 18:01 – 21:00 น. แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลนในชวงเวลา 12:01 – 15:00 น.  
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สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลนคือ ท่ีพักอาศัย แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรีเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนคือ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีรับขาวสารผานส่ือออนไลน 2 – 3 
คร้ังตอสัปดาห แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับขาวสารผาน
ส่ือออนไลนทุกวัน 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีใชระยะเวลาในการรับขาวสารผาน
ส่ือออนไลน 30 – 60 นาที แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีใช
ระยะเวลาในรับขาวสารผานส่ือออนไลน 1 – 2 ชม. 
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ตารางท่ี 83  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามกลุมสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 

พฤติกรรมการรับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลน 

กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

ชนิดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
ท่ีใชในการรับขาวสาร 

คอมพิวเตอร 
(96.4) 

คอมพิวเตอร 
(93.1) 

คอมพิวเตอร 
(95.5) 

รูปแบบการเช่ือมตอกับ
ระบบอินเตอรเน็ต 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(81.9) 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(72.5) 

เช่ือมตอแบบ 
Wireless 

(73.9) 

คาใชจายตอเดอืน 
ไมเสียคาใชจาย 

(60.2) 
ไมเสียคาใชจาย 

(70.0) 
ไมเสียคาใชจาย 

(54.1) 

ประเภทขาวสาร 
บันเทิง 
(19.5) 

บันเทิง 
(21.0) 

บันเทิง 
(21.5) 

ประเภทส่ือออนไลน 
กระดานขาวของ

กลุมขาว 

(33.9) 

กระดานขาวของ
กลุมขาว 

(34.0) 

กระดานขาวของ
กลุมขาว 

(35.6) 

การใชประโยชน 
เพื่อรูเหตุการณ 

(37.7) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(36.8) 
เพื่อรูเหตุการณ 

(37.8) 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ตนเอง 
(50.6) 

ตนเอง 
(51.9) 

ตนเอง 
(55.4) 

ชวงเวลาในการรับขาวสาร 
21:01 – 24:00 น. 

(30.1) 
18:01 – 21:00 น. 

(31.9) 
18:01 – 21:00 น. 

(40.8) 

สถานท่ีในการรับขาวสาร 
ท่ีพักอาศัย 

(59.0) 
ท่ีพักอาศัย 

(51.9) 
ท่ีพักอาศัย 

(55.4) 

แหลงขาวสาร 

คนจาก Search 
Engine 

(45.6) 

คนจาก Search 
Engine 

(46.8) 

คนจาก Search 
Engine 

(48.1) 
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ตารางท่ี 83  แสดงสัดสวนสูงสุด (รอยละ) ของพฤติกรรมการรับขาวสารผานส่ือออนไลน จําแนก
ตามกลุมสาขาวิชาท่ีศึกษา (ตอ)  
 

พฤติกรรมการรับขาวสาร 

ผานส่ือออนไลน 

กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

ความถ่ีในการรับขาวสาร 
ทุกวัน 

(45.8) 
ทุกวัน 

(50.0) 
ทุกวัน 

(47.1) 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียตอคร้ัง 
ต้ังแต 1 – 2 ชม. 

(44.6) 
ต้ังแต 1 – 2 ชม. 

(40.0) 
ต้ังแต 1 – 2 ชม. 

(35.0) 
ความคิดเหน็ในการรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลน
ตอไปหรือไม 

รับขาวสารตอไป 

(100.0) 
รับขาวสารตอไป 

(98.8) 
รับขาวสารตอไป 

(99.4) 

 
จากตารางท่ี 83 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในแตละกลุมสาขาวิชา สวนใหญมี

พฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีเหมือนกนัคือ เลือกใชคอมพิวเตอรในการรับขาวสารผาน
ส่ือออนไลน โดยเช่ือมตอกบัระบบอินเตอรเน็ต ผานรูปแบบการเช่ือมตอแบบ Wireless  ไมเสีย
คาใชจายในการรับขาวสาร นิยมรับขาวสารประเภทบันเทิง ผานส่ือออนไลนประเภทกระดานขาว
ของกลุมขาว โดยนําขาวสารที่ไดไปใชประโยชนเพื่อรูเหตุการณ ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลนคือ ตนเอง สถานท่ีในการรับขาวสารคือ ท่ีพักอาศัย เลือกแหลงขาวสาร
จากการคนจาก Search Engine รับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวัน โดยใชระยะเวลาในการรับ
ขาวสารตั้งแต 1 – 2 ชม. โดยเฉล่ียตอคร้ัง และมีความคิดเห็นท่ีจะรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป 

พฤติกรรมรับขาวสารผานส่ือออนไลนท่ีไมเหมือนกนัคือ ชวงเวลาในการรับขาวสารผาน
ส่ือออนไลน พบวาทุกกลุมสาขาวิชารับขาวสารในชวงเวลา  18:01 – 21:00 น. ยกเวน กลุมสาขาวชิา
วิทยาศาสตรสุขภาพ รับขาวสารในชวงเวลา 21:01 – 24:00 น. 
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5.2  อภิปรายผล 
  

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน ไดใชทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค มาประยุกตกบั แนวคิดเกีย่วกับการเปดรับ
ส่ือ ทฤษฎีการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ แนวคิดเกีย่วกับส่ือใหม แนวคิดเกี่ยวกับส่ือ
ออนไลนและขาวสารออนไลน ซ่ึงพบวา มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี ้

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who?) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับขาวสารผานส่ือออนไลนสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุไมเกนิ 20 ป มีสถานภาพเปนนกัศึกษา กําลังศึกษาอยูในระดบัปริญญาตรี ศึกษาในกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษาในคณะวิทยาศาสตรมากที่สุด สวนใหญมีรายรับเฉล่ีย
ตอเดือนไมเกนิ 5,000 บาท  

2. ผูบริโภคตองการบริการอะไร (What?) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารประเภทบันเทิง มากท่ีสุด แตหาก

จําแนกตามชวงอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุ 26 – 30 ป เลือกท่ีจะรับขาวสารประเภท
บันเทิงและการศึกษา เทากนั และชวงอายุ 30 ปข้ึนไป เลือกท่ีจะรับขาวสารประเภทสังคมและ
การศึกษา เทากัน และเม่ือจําแนกตามระดบัการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับขาวสารประเภทการศึกษา  

ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารผานรูปแบบส่ือออนไลน ประเภทกระดาน 

ขาวของกลุมขาว มากท่ีสุด แตหากจําแนกตามชวงอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 26 – 30 
ปและ 31 ปข้ึนไปเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน ประเภทบริการรายชื่อไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
และจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดบัสูงกวาปริญญาตรี
เลือกรับขาวสารออนไลน ผานส่ือออนไลนประเภทบริการรายช่ือไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส  

โดยผลที่ไดสอดคลองกับทฤษฎีการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพงึพอใจ ในดานความ 
แตกตางของผูรับสารท่ีถือวา อายุ และการศึกษา เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูรับสารมีความแตกตางกนั
ในเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกประเภทขาวสาร เนื่องดวยความแตกตางในดานความตองการ ความ
สนใจ ทัศนคต ิความรูสึกนึกคิด อุดมการณ ของผูรับสาร 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารประเภทบันเทิง มากที่สุด ผลท่ีไดสอดคลองกับผล 

การศึกษาของ พิเชศ รุงสวาง (2542) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการรับขาวสารความรูจากส่ือมวลชน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนประจําจังหวัด ในจังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเปดรับส่ือ เพื่อความเพลิดเพลิน ผอนคลาย    
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3. ทําไมผูบริโภคจึงตองการบริการนั้น (Why?)  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการนําขาวสารท่ีไดรับไปใชประโยชนเพื่อรู

เหตุการณ ผลท่ีไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรุณี รุงเรือง (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการเปดรับขาวดวน (Hot News) จากสํานักขาวไอเอ็นเอ็นผานระบบเอสเอ็มเอส (SMS) 
ทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา ผูตอบแบบสอบถามรับ
ขาวสาร เพื่อรูเหตุการณท่ีเกดิข้ึนในปจจุบัน โดยมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดในดานปจจยัสวนบุคคล และมีผล
อยูในระดับมาก 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยระดับมาก กับปจจัยในการเลือกรับ
ขาวสารผานส่ือออนไลน ลําดับแรกคือ ปจจัยความรวดเร็วของขาวสาร รองลงมาคือ ปจจัยความ
สะดวกในการใชบริการ ผลท่ีไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ โศภน กัณหะเสน (2545) ไดศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมและปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการหนังสือพิมพออนไลนของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา ปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคือ มีการใชงานอินเตอรเน็ต
อยูเปนประจํา รองลงมาคือ สะดวกในการเปดรับขอมูล 

4. ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจใชบริการ (Who?) 
จากการศึกษาพบวา ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารผานส่ือออนไลนของผูตอบ

แบบสอบถามคือ ตนเอง แตหากจําแนกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุ 26 – 30 ป และ ชวงอายุ 31 ป
ข้ึนไป ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารคือ ครู – อาจารย และจาํแนกตามระดับการศึกษาท่ี
กําลังศึกษาอยู พบวา ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารของผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษา
ในระดบัสูงกวาปริญญาตรีคือ ครู – อาจารย  

5. ผูบริโภคใชบริการเม่ือใด (When?) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามรับขาวสารผานส่ือออนไลนในชวงเวลา  

18:01 – 21:00 น. มากท่ีสุด แตหากจําแนกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุ 26 – 30 ปและ 31 ปข้ึนไป 
จะรับขาวสารในชวงเวลา 12:01 – 15:00 น. จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี รับขาวสารในชวงเวลา 12:01 – 15:00 น. 
และจําแนกตามกลุมสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพรับขาวสารใน
ชวงเวลา 21:01 – 24.00 น.  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ตางจากการศึกษาของ โศภน กณัหะเสน (2545) 
ซ่ึงพบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการในชวงเวลา 6.01-12.00 น. เปนสวนใหญ 

6. ผูบริโภคใชบริการท่ีไหน (Where?) 
  จากการศึกษาพบวา สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารคือ  ท่ีพักอาศัย แตหาก
จําแนกตามชวงอายุ พบวา สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถาม ชวงอายุ 26 – 30 ป เลือกรับขาวสารคือ 
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บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ จําแนกตามระดับการศึกษา สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลัง
ศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับขาวสารคือ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

7. ผูบริโภคใชบริการอยางไร (How?)  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีข้ันตอนการตดัสินใจเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน 
ประกอบดวย 

7.1 การรับรูปญหาหรือความตองการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคในการรับ 
ขาวสารออนไลน 3 อันดับแรกคือ เพื่อความบันเทิง เพื่อเพิ่มพูนความรูและ เพื่อนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน   

7.2 การคนหา พบวาผูตอบแบบสอบถามรับขาวสารผานส่ือออนไลนโดยการคนหาแหลง 
ขาวสารจาก Search Engine    

7.3 การประเมินผลพฤติกรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ตอ 
ปจจัยในการเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน อันดับแรกคือ ปจจัยความรวดเร็วของขาวสาร ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดเกีย่วกบัส่ือใหม ในดานลักษณะเฉพาะของส่ือใหม คือ ไมมีขอจํากัดดาน
ระยะทาง พื้นท่ีและเวลา เนือ้หาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา  

7.4 การตัดสินใจใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามรับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวัน  
แตหากจําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิงรับขาวสาร 2 – 3 คร้ังตอสัปดาห จําแนกตามชวงอายุ พบวา 
ชวงอายุไมเกนิ 20 ป รับขาวสาร 2 – 3 คร้ังตอสัปดาห และจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี รับขาวสาร 2 – 3 คร้ังแตสัปดาห โดยสวนใหญใช
ระยะเวลาในการรับขาวสาร 1 – 2 ชม. โดยเฉล่ียตอคร้ัง แตหากจําแนกตามชวงอายแุลว พบวา ชวง
อายุตํ่ากวา 20 ป ใชระยะเวลาในการรับขาวสาร 30 – 60 นาทีโดยเฉล่ียตอคร้ัง และจําแนกตามระดบั
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี ใชระยะเวลาในการรับขาวสาร 30 
– 60 นาทีโดยเฉล่ียตอคร้ัง จะเหน็ไดวาผูท่ีมีอายุมากข้ึน และศึกษาในระดับสูงข้ึน จะรับขาวสาร
มากข้ึน 

7.5 ความรูสึกภายหลังการใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีจะรับ 
ขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป โดยในการรับขาวสารผานส่ือออนไลนผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอปญหาในระดับปานกลางท้ังหมด โดยมี 3 อันดับแรกคือ ขาวสารที่ไดรับมีรายละเอียดไม
ครบถวน ระบบอินเตอรเน็ตมีความเร็วตํ่า และขาวสารทีไ่ดรับขาดความนาเช่ือถือ จากผลการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามยังคงเลือกใชส่ือออนไลนในการรับขาวสารขอมูลตอไป แตยังมีปญหาในเร่ือง 
ขาวสารที่ไดรับมีรายละเอียดไมครบถวน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ตางจากผลการศึกษาของ พิเชศ รุง
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สวาง (2542) ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามเช่ือถือส่ือโทรทัศนมาก เนือ่งจากขาวสารทางโทรทัศน
นั่นมีความนาเช่ือถือกวาขาวสารทางอินเตอรเน็ต   
 
5.3  ขอคนพบ 
 

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการรับขาวสารผาน
ส่ือออนไลน มีขอคนพบดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชคอมพิวเตอรในการเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ต โดยการ 
เช่ือมตอแบบ Wireless และไมเสียคาใชจายในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับขาวสารประเภทขาวบันเทิง เว็บไซตท่ีผูตอบ 
แบบสอบถามเลือกรับขาวสารสูงสุด คือ www.sanook.com ขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชนเพื่อรู
เหตุการณ  

3. ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน ทุกวัน และรับขาวสารออนไลน 
ในชวงเวลา 18:01 – 21:00 น. เปนสวนใหญ โดยการคนหาขาวสารจาก Search Engine 

4. ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดบัมาก กับปจจยัความรวดเร็วของขาวสาร ความ 
สะดวกในการใชบริการรับขาวสาร และความถูกตองของขาวสาร ในการเลือกรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน  

5. เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรับขาวสารที่เหมือนกัน แตกตางกนัเฉพาะความถ่ี 
ในการรับขาวสารท่ีเพศชายจะรับขาวสารบอยกวาเพศหญิงเล็กนอย 

6. ปจจัยอายุ มีผลทําใหพฤติกรรมการรับขาวสารของแตละชวงอายุแตกตางกัน  
- ประเภทขาวสารที่แตกตางกนั โดยในชวงอายุไมเกนิ 20 ป และอายุ 21 - 25 ป เลือกรับ 

ขาวสารประเภทบันเทิง อายุ 26 - 30 ป เลือกรับขาวสารประเภทบันเทิงและการศึกษา และอายุ 31 ป
ข้ึนไป เลือกรับขาวสารประเภทสังคมและการศึกษา  

- ชวงเวลาท่ีตางกัน ชวงอายุไมเกิน 20 ปและ ชวงอายุ 21 – 25 ป คือ  18:01 – 21:00 น.  
แตสําหรับชวงอายุ 26 – 30 ปและ ชวงอายุ 31 ปข้ึนไป คือ 12:01 – 15:00 น.  

- ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับขาวสารผานส่ือออนไลนตางกัน โดยชวงอายุไมเกิน  
20 ปและ ชวงอายุ 21 – 25 ป คือ ตนเอง แตสําหรับชวงอายุ 26 – 30 ปและ ชวงอายุ 31 ปข้ึนไป คือ 
ครู – อาจารย  
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- ผานประเภทส่ือออนไลนท่ีแตกตางกัน ชวงอายุ ไมเกนิ 20 ปและ ชวงอายุ 21 – 25 ป  
สวนใหญรับขาวสารผานส่ือออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุมขาว ชวงอายุ 26 – 30 ปและ 
ชวงอายุ 31 ปข้ึนไป สวนใหญรับขาวสารผานส่ือออนไลนประเภท บริการรายช่ือไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 

7. ปจจัยระดับการศึกษามีผลทําใหพฤติกรรมการรับขาวสารของแตละชวงอายุแตกตางกัน  
- ประเภทขาวสารที่แตกตางกนั ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  

เลือกรับขาวสารประเภทบันเทิง แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี
เลือกรับขาวสารประเภทการศึกษา  

- ผานประเภทส่ือออนไลนท่ีแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี เลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุมขาว แตผูตอบ
แบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี เลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลน ประเภท
บริการรายช่ือไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 

- ชวงเวลาท่ีตางกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีรับขาวสาร 
ผานส่ือออนไลนในชวงเวลา 18:01 – 21:00 น. แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรีเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนในชวงเวลา 12:01 – 15:00 น.  

- สถานท่ีตางกัน สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีรับ 

ขาวสารผานส่ือออนไลนคือ ท่ีพักอาศัย แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรีเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนคือ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- ความถ่ีในการรับขาวสารที่ตางกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญา 

ตรีรับขาวสารผานส่ือออนไลน 2 – 3 คร้ังตอสัปดาห แตผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวัน 

- ระยะเวลาในการรับขาวสารที่ตางกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาในระดบั 

ปริญญาตรีใชระยะเวลาในการรับขาวสารผานส่ือออนไลน 30 – 60 นาที แตผูตอบแบบสอบถามท่ี
กําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีใชระยะเวลาในรับขาวสารผานส่ือออนไลน 1 – 2 ชม. ซ่ึงอาจ
เนื่องจากประเภทขาวสารที่รับตางกัน ทําใหใชระยะเวลาในการคนหาขอมูลขาวสารตางกัน 

8. ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในทุกกลุมสาขาวิชามีพฤติกรรมรับขาวสารที่เหมือนกนั  
ยกเวนชวงเวลาในการรับขาวสาร โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจะเลือกรับขาวสารใน
ชวงเวลา 21:01 – 24:00 น. ซ่ึงอาจเปนกลุมสาขาวิชาท่ีมีการเรียนท่ีมีช่ัวโมงเรียนตลอดวัน ทําใหไม
มีเวลารับขาวสารเหมือนกลุมสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
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9. ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดบัปานกลาง ตอปญหาในการรับขาวสารผาน 
ส่ือออนไลน อันดับแรกคือ ขาวสารที่ไดรับมีรายละเอียดไมครบถวน รองลงมาคือ ระบบ
อินเตอรเน็ตมีความเร็วตํ่า  

10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีจะรับขาวสารผานส่ือออนไลนตอไป ถึงแมวาจะมี 

ความคิดเหน็วาส่ือออนไลนขาดความนาเช่ือถือก็ตาม 
 

5.4  ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการรับขาวสารผานส่ือ
ออนไลน ผูวิจยัมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. จากปญหาเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตมีความเร็วตํ่า สงผลใหการพัฒนาในดานตางๆ  
ลาชาเนื่องจากความรวดเร็วในการรับขาวสารขอมูลถือเปนปจจยัท่ีสําคัญมาก หากการรับขาวสาร
ออนไลนซ่ึงถือเปนส่ือใหม ถูกจํากัดดวยความเร็วของระบบอินเตอรเนต็แลวยอมกระทบตอการ
พัฒนาในหลายดาน ดังนั่นควรเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใหมีความเร็วในการรับสงขอมูลท่ี
เพิ่มข้ึน  

2. จากการที่กลุมท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกรับขาวสารประเภทบันเทิง แตกลุมท่ี 
ศึกษาสูงกวาปริญญาตรีเลือกรับขาวสารประเภทการศึกษา ผูพัฒนาเว็บไซตหรือเจาของเว็บไซต 
ควรรูถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน เพื่อทําการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของกลุมลูกคาเปาหมายได  

3. ถึงแมวาผลการศึกษาจะพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรับขาวสารประเภท 
บันเทิงมากกวาประเภทอ่ืน เจาของเว็บไซตและเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากประเภทบันเทิงก็ควร
ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจมากข้ึน เพื่อแขงขันกับเว็บไซตประเภทบันเทิงใหไดมากข้ึน 
เชน การพัฒนาเว็บไซตท่ีใหความรูควบคูไปกับความบันเทิงเพื่อเปนชองทางการรับขาวสารที่มี
ประโยชนและตรงกับความสนใจของกลุมท่ีกําลังศึกษาอยู 

4. จากผลการศึกษาท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามรับขาวสารผานส่ือออนไลนทุกวัน  
เพื่อท่ีจะรูเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ทําใหทราบไดวาปจจบัุนส่ือออนไลนไดเขามามีอิทธิพลกับกลุม
ท่ีกําลังศึกษามากข้ึน ดังนัน้ ผูท่ีตองการนําเสนอขาวสารควรพิจารณาส่ือออนไลนเปนทางเลือกหนึง่
ในการนําเสนอขาวสาร โดยการนําเสนอขาวสารควรพิจารณาถึงความครบถวนของเนื้อหา 
รายละเอียด ความนาเช่ือถือของขาวสาร พรอมกับมีการนําเสนอท่ีรวดเร็ว และถูกตอง 
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5. สําหรับเจาของเว็บไซตหรือผูพัฒนาเว็บไซตทางดานการศึกษา ควรทาํการแนะนําให 
เว็บไซตของตนเปนท่ีรูจักกบั ครู – อาจารย ในสถานศึกษาตางๆ เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ครู – 
อาจารย เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอกลุมท่ีกําลังศึกษาอยู เพื่อ ครู – อาจารย จะไดแนะนําเว็บไซตใหกับ
นักศึกษาตอไป 

6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคนหาขาวสารจาก Search Engine ดังนัน้เจาของเว็บไซต 
ควรทําใหรายช่ือเว็บไซตของตนอยูในเว็บไซต Search Engine ในลําดบัตน เพื่อเพิ่มโอกาสให
ผูสนใจใชบริการไดงายข้ึน 

7. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวออนไลนผานรูปแบบส่ือ 
ออนไลนประเภทกระดานขาวของกลุมขาว มากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบส่ือออนไลนดังกลาวถือเปน
ชองทางในการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการในดานตาง ๆ อยางอิสระ แตเจาของเว็บไซตควร
ดูแลและมีระบบการตรวจสอบขอคิดเห็นใหมีความเหมาะสม ไมสรางความเสียหายในดานตาง ๆ 
เนื่องจากการพัฒนาใหเว็บไซตของตนใหเปนเว็บไซตท่ีมีคุณภาพ จะสงผลท่ีดีในระยะยาวและถือ
เปนภาพลักษณท่ีดีตอเว็บไซต 

8. ผูรับขาวสารควรใหความสําคัญกับปจจัยความนาเช่ือถือของขาวสารเพิ่มข้ึน เพื่อจะได 
นําขาวสารที่ไดไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง เชน การนําขาวสารที่ไดไปใชประโยชนในดาน
การศึกษา ควรเลือกรับขาวสารจากเว็บไซตท่ีมีแหลงอางอิงท่ีมาท่ีชัดเจน และนาเช่ือถือ  

9.  ผูตอบแบบสอบถามเลือกรับขาวสารในชวงเวลา 18:01 – 21:00 น. มากท่ีสุด ซ่ึงอาจ 
ทําใหชวงเวลาดังกลาว ระบบอินเตอรเน็ตมีความลาชา สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตควรพฒันาบริการของตนใหสามารถรองรับกับการใชบริการที่เพิ่มข้ึนใน
ชวงเวลาดงักลาว  

 
 


