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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อออนไลน์ประเภท search 

engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้  
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน์ พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจของแม่ที่มีต่อสื่อ

ออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูก 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์และการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท 

search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine และความ

พึงพอใจที่มีต่อการหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 
 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เก็บข้อมูล ณ.ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-
Administration) ซึ่งประชากรที่ศึกษา  คือ แม่ท่ีอายุ 25-40 ปี ปัจจุบันมีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี ที่มีการ
เปิดรับข้อมูลการเลี้ยงลูกจากสื่อออนไลน์ประเภท search engine ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด  300 คน  ในส่วนของแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด (Close-ended 
question)  ค าถามปลายเปิด (Open-ended question) และค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
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Deviation) และมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics)  โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Independence) และการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน   ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  24-35 ปี  มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน  
มากกว่า 40,000 บาท 
 ส าหรับผลการศึกษาในด้านพฤติกรรมการเปิดรับพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ในการเปิดรับสื่อ 30 นาที – 1 ชั่วโมง 
 ผลการศึกษาในส่วนของความคาดหวังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด โดยมีความคาดหวังเพ่ือให้ทราบวิธีดูแลเมื่อลูกป่วยมากที่สุด  ส่วนในด้านการสร้าง
เอกลักษณ์ของตนเองถือว่าได้รับความคาดหวังจากกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด  
 ส่วนผลการศึกษาในด้านความพึงพอใจพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีต่อความ
คาดหวังด้านรูปแบบของสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในเรื่องที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุก
ที่ ทุกเวลา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ความคาดหวังประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ ขณะที่การเปิดรับ
สื่อออนไลน์ประเภท search engine มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อออนไลน์
ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 
 

บทน า 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
       ในอดีตครอบครัวไทยมักมีรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยญาติพ่ีน้อง 
อย่าง ปู่ยาตายาย พ่อแม่ และลูก ซึ่งรูปแบครอบครัวลักษณะนี้ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแนว
ทางการเลี้ยงลูกจากรุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นพ่อแม่ ครอบครัวส่วนใหญ่จึงอาศัยการหาข้อมูลเรื่องการ
เลี้ยงลูกจากบุคคลในครอบครัวมากกว่าการเปิดรับสื่อสารมวลชนจากภายนอก 
 แต่ในสังคมปัจจุบัน ครอบครัวขยายมีจ านวนลดลง การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกจาก
รุ่นสู่รุ่นจึงลดลงตามไปด้วย ท าให้สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลในการเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้
ในการเลี้ยงลูกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ที่เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมและแทบจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 
 

  จากสถิติของส านักนโยบายและส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส ารวจ
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของประชาชนในประเทศไทยในปี 2556 พบว่าภายในระยะเวลา 12 
ปี ตั้งแต่ปี 2544 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจ านวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนถึง  76.3 % และในการส ารวจเรื่องกิจกรรมที่นิยมมากท่ีสุดในการใช้อินเตอร์เน็ต 
ได้แก่ การรับ-ส่งอีเมล 54.4 % กิจกรรมการค้นหาข้อมูล (search engine) 52.6 % และกิจกรรม
โซเชี่ยลมีเดีย 33.3 % 
 หากกล่าวถึง การหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต search engine คือ เครื่องมือส าคัญที่
จะเป็นเสมือนผู้ช่วยในการหาค าตอบในเรื่องได้ต้องการรู้ได้ดีที่สุด Search engine เป็นโปรแกรม
ค้นหาข้อมูล ที่คลอบคลุมได้ทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูล
บุคคล กลุ่มข่าว และอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ให้บริการในแต่ละราย  โดยผู้ใช้ต้องจะ
ค้นหาข้อมูลจากค าส าคัญ (คีย์เวิร์ด) โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ต้องกับความต้องการ โดย search 
engine บางโปรแกรมสามารถบันทึกประวัติการค้นหา และจะน าประวัติที่บันทึกไว้มาช่วยกรอง
ผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย โดย search engine ที่เป็นที่รู้จัก เช่น Google, Yahoo 
และ Bing เป็นต้น 

ด้วยการพัฒนาของสื่อออนไลน์ประเภท search engine ที่สามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่
มากมายบนอินเตอร์เน็ต ประกอบกับวิธีใช้งานและเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ยาก รวมทั้ง มีผู้ใช้งานเป็นจ านวน
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อออนไลน์
ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่” เพ่ือให้ทราบว่า กลุ่มแม่ที่หาข้อมูล
เรื่องการเลี้ยงลูกผ่าน search engine มีความคาดหวังประโยชน์และมีความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อ
ประเภทนี้ในด้านใด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้รับสารมากที่สุด 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน์ พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจของแม่ที่มีต่อสื่อ
ออนไลน์ 

             ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูก 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์และการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท 

search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine และความ

พึงพอใจที่มีต่อการหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อออนไลน์ประเภท 

search engine เพ่ื อห าข้ อมู ล เรื่ อ งการ เลี้ ย งลู กของแม่ ” เป็ นการศึ กษ าวิ จั ย เชิ งปริมาณ  
(Quantitative Research)  ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง โดนใช้รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล ณ.  เวลาใดเวลาหนึ่ ง  เพียงครั้งเดียว โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แม่ที่มีอายุ 25-40 ปี ปัจจุบันมีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี ที่
มีการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ไม่ทราบจ านวน ผู้ศึกษาจึงใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane, 
1997 p.886-887) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่าระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 % การ
ค านวณใช้สูตรดังนี้ 
 
                              n     =    
                           
                         โดยก าหนดค่า    n    =     ขนาดตัวอย่าง 
                                                e     =    ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร (N) แม่ที่มีอายุ 25-40 ปี ปัจจุบันมีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี ที่มีการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูก                          

 
                                ดังนั้น        n     = 

           
                               n   =       

               
                     =   277.77 
จากสูตรข้างต้น  เมื่อค านวณออกมาจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) = 277.77 คน 

ดังนั้น จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ คือ 300 คน 

N 
 

1+N 
(e) 2 

 

1 
 

e2
 

 1 
 

(0.06)
2
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การทดสอบความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือให้เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีความเที่ยงตรง (Validity) และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ 
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปปรึกษา และขอรับ
ค าแนะน าจา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) เนื้อหา 
และความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้ง แก้ไขภาษาและปรับปรุงแนวค าถามให้มี
ความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา ก่อนน าไปใช้จริง 

1. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมา
ทดสอบ 

หาความเชื่อมั่น โดยการทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre-Test) กับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น คนละ
กลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการเก็บข้อมูลจริง จ านวน 30 ชุด แล้วน าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์
หาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ก าหนดเป็นอัตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอนบาช (Cronbach) ซึ่ง สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
(2545, น.261) ได้กล่าวว่าหากได้ค่าความเชื่อมั่นออกมาตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามนั้นมี
ความเชื่อมั่น  

ขณะที่การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม  มุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นมาตราส่วน

การประเมินค่า (Ratio Scale) ของ Likert Scale ซึ่งภายหลังจากการแจกแบบสอบถาม  จ านวน 30 ชุด  

แก่แม่ที่เปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกจ านวน 30 คน  เพ่ือหา

ค่าความน่าเชื่อถือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 

ส่วนที่  1   ความคาดหวังประโยชน์ต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่อง

การเลี้ยงลูกของแม่ มีค่าความน่าเชื่อถือรวม 0.920 แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

-ความคาดหวังประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสาร                        0.816 

-ความคาดหวังประโยชน์ด้านปฎิสัมพันธ์กับสังคม               0.969 
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-ความคาดหวังประโยชน์ด้านความบันเทิง                             0.716 

-ความคาดหวังประโยชน์ด้านการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง    0.775 

-ความคาดหวังประโยชน์ด้านรูปแบบของสื่อออนไลน์   0.867 

2.ความพึงพอใจที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของ

แม่  

มีค่าความน่าเชื่อถือรวม  0.918 แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

-ความพึงพอใจที่มีต่อประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสาร             0.892 

-ความพึงพอใจที่มีต่อประโยชน์ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม       0.845 

-ความพึงพอใจที่มีต่อประโยชน์ด้านความบันเทิง                   0.703 

-ความพึงพอใจที่มีต่อประโยชน์ด้านการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 0.897 

-ความพึงพอใจที่มีต่อประโยชน์ด้านรูปแบบของสื่อออนไลน์  0.914   

 เมื่อทดสอบความน่าเชื่อถือได้ ทุกส่วนจะเห็นได้ว่าในทุกส่วนและในแต่ละด้านมีค่าความ

น่าเชื่อถือเกิน  0.70  ถือว่าข้อค าถามที่ได้มีความน่าเชื่อถือ  และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างได ้

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน   ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  24-35 ปี  มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน  
มากกว่า 40,000 บาท 
 ส าหรับผลการศึกษาในด้านพฤติกรรมการเปิดรับพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ในการเปิดรับสื่อ 30 นาที – 1 ชั่วโมง 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-36 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ครอบครัวมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพื่อหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูก
ของแม่  
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search 
engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 30 นาที – 1 ชั่วโมง  

ส่วนที่ 3 ความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพื่อหาข้อมูล
เรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 

       จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด โดยมีความ
คาดหวังเพ่ือให้ทราบวิธีดูแลเมื่อลูกป่วยมากที่สุด  ส่วนในด้านการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองถือว่า
ได้รับความคาดหวังจากกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุด  
 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพื่อหาข้อมูลเรื่อง
การเลี้ยงลูกของแม่ 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีต่อความคาดหวังด้านรูปแบบของสื่อ
ออนไลน์มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในเรื่องที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน   

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ความคาดหวังประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ ขณะที่การเปิดรับ
สื่อออนไลน์ประเภท search engine มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อออนไลน์
ประเภท search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 

1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังประโยชน์ ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อออนไลน์ปะเภท 

search engine เพ่ือหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่ที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้

ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ เพื่อสามารถน าข้อมูลไปปรับใช้เพื่อพัฒนาสื่อ

ออนไลน์ประเภท search engine ให้ตอบสนองต่อความต้องการมากที่สุด 
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