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บทคัดย่อ 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การ

ใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ รวมทั้งความแตกต่างของลักษณะ

ทางประชากรกับการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์  เป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ(Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ดังนี้  คือแบ่งกลุ่มประชากรของ

กรุงเทพมหานครตามเขตการปกครอง เป็น 6 กลุ่ม  จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random 

Sampling) ด้วยการจับสลากให้ได้รายชื่อเขตที่จะท าการสุ่มตัวอย่าง   แล้วน าจ านวนประชากรของแต่

ละเขตที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง มาค านวณเพ่ือหาสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  และเก็บข้อมูลตาม

จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้แต่ละเขต  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือแบบสอบถาม

(Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  400 คน 

สถิติที่ใช้ในในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

t-test Independence  และสถิติ One-Way Analysis Of Variance ANOVA (F-test)  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 -  30,000 บาท ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 1-2 วัน ต่อ

สัปดาห์ มีช่วงเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 08.01 น. - 11.00 น. อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

จากส านักพิมพ์ไทยรัฐ และใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ในการเปิดรับข่าวสาร  ส่วนด้าน

การใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากอ่านหนังสือพิมพ์

ออนไลน์โดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 โดยการใช้ประโยชน์ด้านสารสนเทศ(Information) มาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.92  

  ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่าง เปิดรับข่าวสารประเภทไม่ต้องจ่ายเงินมากที่สุด มีความถี่ในเปิดรับข่าวสารจากนิตยสาร

ออนไลน์ 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการคือ 20.01 น.-23.00 น. อ่านนิตยสารออนไลน์ส านักพิมพ์ 

a day และใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ในการเปิดรับข่าวสาร 

  ด้านการใช้ประโยชน์จากอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์พบว่าพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารออนไลน์โดยรวมระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.60 มีการใช้

ประโยชน์ด้านความบันเทิงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.81   

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน แตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ไม่

แตกต่างกัน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์จากการอ่าน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุ 25-35 ปี จะมีการใช้ประโยชน์

มากกว่าผู้ที่มีอายุ 36-45 ปี ส่วนผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จากการอ่าน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จะมีการใช้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

ค าส าคัญ: หนังสือพิมพ์ออนไลน์, นิตยสารออนไลน์, พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, การใช้ประโยชน์, 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

 

ABSTRACT 

This thesis aims to examine the demographic characteristics, media 

exposure behaviors and utilization from reading of online newspapers and online 

magazines and to reflect the utilization from reading of online newspapers and online 

magazines through the lens of different demographic characteristics. This qualitative 

study employs the survey approach and uses the questionnaire as the research tool. 
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The sample comprises 400 persons living in Bangkok. Besides, the descriptive statistics 

including the percentage, mean and standard deviation is used in data analysis and the 

inferential statistics is based on t-test Independence and One-Way Analysis Of Variance 

ANOVA (F-test).  

The sample is mostly the 25-35 year female holding the Bachelor Degree. 

They work in the private sector and have a monthly income of 20,001-30,000 Baht. 

With respect to the media exposure behaviors via online newspapers, most of them 

read from Thairath newspaper website once or twice a week at 08.01-11.00 hours 

through their smartphones. Besides, the overall picture of the utilization from reading of 

online newspapers is at a high level with a mean of 3.56, while the informational 

utilization is at the highest level with a mean of 3.92 

With regard to the media exposure behaviors by means of online 

newspapers and online magazines, the majority of the sample reads the news in the 

free-access sources. In particular, they read ‘A-Day’ on-line magazine through their 

smartphones 1-2 times per week at 20.01-23.00 hours.  

In addition, concerning the utilization from reading of online newspapers 

and online magazines, it is found that the utilization from reading of online magazines 

is at a high level with a mean of 3.60, while the utilization for entertaining purpose is at 

the highest level with a mean of 3.81. 

The hypothesis testing reveals that no difference of utilization from reading 

of online newspapers and online magazines is found among Bangkok people in spite of 

their different gender, career and monthly income. Nonetheless, Bangkok people with 

different age tend to differently utilize from reading of online newspapers and online 

magazines. This means that the utilization from reading of online newspapers and 

online magazines by 25-35 year male and female is higher than the 36-45 year 

counterparts. Likewise, the difference of educational level contributes to the different 

utilization from reading of online newspapers and online magazines as well. In the other 
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words, the male and female with upper secondary school degree tend to more utilize 

from such reading when compared to those who hold Bachelor’s degree or higher. 

Keywords: online newspapers, online magazines, media exposure behaviors, utilization 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ท าให้พฤติกรรมและรูปแบบ

วิธีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ให้ความส าคัญรวมทั้งใช้เวลากับคอมพิวเตอร์

และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องมือสื่อสารถูกใช้เพ่ือการติดตามข้อมูลข่าวสาร เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างความ

สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการให้กับผู้รับข่าวสาร ในทางกลับกันหนังสือที่อยู่ในยุคดิจิตอล 

ท าให้เกิดผลกระทบหลายประการเช่นกัน เมื่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไว้บนหน้า

จอคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้สื่อมวลชนหลายประเภทต้องปรับตัวและให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์มากขึ้น 

ท าให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาจาก“กระดาษ”สู่การเป็น

“หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์” ดังนั้นวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นิตยสารออนไลน์

จะต้องมีพัฒนาการต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบเท่าที่สังคมยังให้ความส าคัญกับการสื่อสารที่ไ ร้

พรมแดน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา“พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จาก

หนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือน าผลการศึกษา

ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ทั้งทางด้านเนื้อหา 

และรูปแบบการน าเสนอ  ได้ตรงตามความต้องการของของผู้อ่านต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสาร

ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสาร

ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3.เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับ

การใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1 แนวคิดด้านลักษณะประชากร 

2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ 

4 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม ่

 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

  ในการศึกษาเรื่อง“พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์

และนิตยสารออนไลน์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม

(Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายและ

และหญิง อายุ 25-55 ปี ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  เคยอ่าน หรือเคยเข้าไปเยี่ยมชม ใช้

 
แนวคิดด้าน 
ลัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และความ

พึงพอใจจากสื่อ 
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บริการเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ เท่านั้น โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจากสูตรทางสถิติของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้ สถิติ t-test Independence และสถิติ One-Way Analysis Of 

Variance ANOVA (F-test) ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ด้านลักษณะประชากร ผลการศึกษาพบว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.8 มีอายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 75.8  การศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อย

ละ 72.7 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 51.5 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 -  30,000 บาท 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.5 ที่ผลเป็นเช่นเพราะ เพศหญิงเป็นเพศที่ชอบอ่านมากกว่า  เพศหญิงมัก

ใฝ่หาเรียนรู้  ทั้งการอ่านการฟัง  ชอบฟังข่าวซุบซิบ เป็นต้น  ส่วนเพศชายท ากิจกรรม จึงมักชอบเล่น

เกม  มากกว่าการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์  สอดคล้องกับแนวคิด

ด้านลักษณะประชากรศาสตร์(ปรมะ สตะเวทิน, 2546) อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้รับสารแต่ละ

คนที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่

แตกต่างกัน โดยที่เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับสารมากกว่าเพศชาย และยังได้

อธิบายอีกว่าว่าผู้รับสารที่มีการศึกษาในระดับที่แตกต่างท าให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมของการรับการสื่อสาร

ต่างกันไป  โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูง ก็จะมีความสนใจข่าวสารกว้างขวาง แต่จะไม่ค่อยเชื่ออะไร

ง่าย ๆ จะต้องมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจึงจะเชื่อ  

 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่

เปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ร้อยละ 53.48 มีความถี่ในการเปิดรับ 1-2 วัน ร้อยละ 32.0  มี

ช่วงเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 08.01 น. - 11.00 น. ร้อยละ 25.7 เปิดรับข่าวสารจาก

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ส านักพิมพ์ไทยรัฐ ร้อยละ 22.5 และใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์

ในการเปิดรับข่าวสาร ร้อยละ 44.9  ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์มักชอบ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากหลายๆแหล่ง จากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

แล้วก็ยังอ่านข่าวเดียวกันจากนิตยสารออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพ่ือตรวจเช็คข่าว นอกจากนี้หนังสือพิมพ์

ออนไลน์เป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลท าให้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ย้อนหลังได้ ไม่จ าเป็นต้องอ่านทุก

วัน  การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ช่วงเช้า เป็นช่วงเวลาของการเดินทางเพ่ือไปท างาน ท าให้สามารถ
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อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้ สะดวกต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สื่อสารที่ใกล้ตัวเราที่สุด พกพาได้ ใช้งานสะดวก สามารถเข้าถึงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ นอกจากนั้นยังมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์จ านวนมากเพราะส านักพิมพ์

ไทยรัฐ มีชื่อเสียงโด่งดัง มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมายาวนาน มีเนื้อหาให้เลือกอ่านหลากหลาย 

สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล (Todd Hunt and Brent d. 

Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546) อธิบายว่า มนุษย์เป็นผู้เลือกเพ่ือให้ได้ข่าวสาร

ตอบสนองตามความต้องการของเรา โดยก าหนดเป้าหมายของการรับสารนั้นไว้แล้ว เพ่ือน ามาสู่การ

จดจ าข่าวสารนั้นๆ และน าไปใช้ประโยชน์  

   ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์พบว่าผู้อ่านมีการใช้

ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์โดยรวมระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  โดยมีการใช้

ประโยชน์ด้านสารสนเทศ(Information)มากที่สุด  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  และมีการ

ใช้ประโยชน์ด้านการสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล(Personal Identity)น้อยที่สุด  อยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะ คุณลักษณะด้านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์  

ที่เน้นการให้ข่าวสารความรู้  ที่หลากหลาย เป็นการเสนอเหตุการณ์ปัจจุบันรอบตัวผู้อ่านที่เกิดขึ้นใน

สังคมอย่างทันเหตุการณ์   มากกว่าการน าเสนอข่าวสาร ด้านแฟชั่น เช่นด้านพฤติกรรม การแต่งตัว การ

เลือกซื้อใช้สินค้า นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถเลือกเปิดรับข่าวสารได้ตามความต้องการ เพ่ือการจดจ า

และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้เอง  สอดคล้องกับการน าความต้องการของผู้รับสารมาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับการใช้สื่อของผู้รับสาร (McQuail, Blumler, & Brown, 1972 อ้างถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ 

และกาญจนา แก้วเทพ, 2531) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสื่อมวลชนของผู้รับสารไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสารสนเทศ (Information) ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ด้านการ

รวมตัวและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Integration and Social Interaction) และด้านความบันเทิง 

 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ 

พบว่า ผู้อ่านเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ประเภทไม่ต้องจ่ายเงินมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.0 มีความถี่ในเปิดรับ 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.8  ช่วงเวลาในการอ่าน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์คือ 20.01 น.-23.00 น. ร้อยละ 24.7 อ่านนิตยสารออนไลน์

ส านักพิมพ์ a day ร้อยละ 16.7  ใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ในการเปิดรับข่าวสาร  

ร้อยละ 43.5ที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะ การอ่านแบบไม่ต้องจ่ายเงิน วิธีการที่สะดวกที่สุดประหยัดค่าใช้จ่าย
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ที่สุด  ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าบริการรายเดือน การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ เป็น

การอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีฐานข้อมูลรองรับ  สามารถอ่านย้อนหลังเมื่อใดก็ได้  ดังนั้นถึงแม้จะไม่อ่าน

ทุกวันแต่ก็สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนเหมือนกัน  การอ่านช่วงเวลา 20.01 น.-23.00 น. 

เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของบุคคล มีเวลาว่างพอ และสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสาร

ออนไลน์เพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากการท างานได้  โดยนิตยสารออนไลน์ส านักพิมพ์ a day เป็น

หนังสือนิตยสารออนไลน์ที่มีชื่อเสียง มีข่าวสารที่สร้างสรรค์ ทั้งความรู้  ความบันเทิง หาอ่านได้ง่าย 

สามารถอ่านฟรีได้ ทั้งนี้ผู้อ่านใช้สามาร์ทโฟน(Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ในการเปิดรับข่าวสาร ท าให้

สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลาเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวมากที่สุดพกพาติดตัวได้ได้

ตลอดเวลา  สอดคล้องกับคุณลักษณะส าคัญของสื่อใหม่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของ

มนุษย์ได้ (Rogers, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ในสื่อสมัยใหม่นั้นจะท าให้ข้อจ ากัดด้านกาละ

และเทศะ (Time and Space) ของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป และยังมีศักยภาพของสื่อที่สามารถ

จัดเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ ท าให้สามารถเลือกรับชมรับฟังรายการย้อนหลัง ได้อย่างอิสระตลอดเวลา  

  ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์โดยรวม

ระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีการใช้ประโยชน์ ด้านความ

บันเทิงมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  มีการใช้ประโยชน์ด้านการสร้างเอกลักษณ์

ส่วนบุคคล(Personal Identity) น้อยที่สุด  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  ที่ผลเป็น

เช่นนี้เพราะ คุณลักษณะด้านเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของนิตยสารออนไลน์ได้น าเสนอ

ด้านความบันเทิงเป็นหลัก  มีข่าวสารตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้รับสาร  ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิด

ความผ่อนคลาย  สนุกสนานมีความสุขกับการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์  รวมทั้ง

ยังสมารถใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองด้วย แต่การใช้ประโยชน์ด้านการสร้างเอกลักษณ์

ส่วนบุคคล(Personal Identity)ของนิตยสารออนไลน์ยังมีน้อย เพราะการใช้ประโยชน์ด้านการสร้าง

เอกลักษณ์ส่วนบุคคล ไม่ได้มาจากการเปิดรับสื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาจากปัจจัยทางสังคม และ

แวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้อ่านด้วย 

 สอดคล้องกับเหตุผลที่บุคคลมีการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆเพ่ือสนองความพึงพอใจและความ

ต้องการ (McComb & Becker, 1979 อ้างถึงใน อริชัย อรรคอุดม, 2545) อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคล

เลือกเปิดรับสื่อเพ่ือประโยชน์ด้านความบันเทิง (Entertainment) ให้เกิดความเพลิดเพลิน รวมทั้งผ่อน
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คลายอารมณ์ และยังเปิดรับสื่อเพ่ือให้เรียนรู้สถานการณ์ความเป็นไปของโลก อีกทั้งเพ่ือจะรับรู้ข้อมูล

ของสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้รู้ว่าควรจะมีความเห็นต่อสถานการณ์นั้นอย่างไร หรือจะปฏิบัติตัวหรือ

ตัดสินใจเรื่องเหล่านั้น  และสอดคล้องกับกับงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ

ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครของ (องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์, 2539) เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  จาก

การวิจัยได้พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัย และใช้

ประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการตอบสนองความต้องการด้านข่าวสารและการพักผ่อน

หย่อนใจ 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน แตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ไม่

แตกต่างกัน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์จากการอ่าน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศชายและหญิงที่มีอายุ 25-35 ปี จะมีการ

ใช้ประโยชน์มากกว่าอายุ 36-45 ปี ส่วนผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จากการ

อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศชายและหญิงที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีการใช้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา

ตรี ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะ ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมีความต้องการแสวงหาประโยชน์จาก

การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ทั้งด้าน ด้านสารสนเทศ (Information) ด้านการ

เสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ด้านการรวมตัวและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

(Integration and Social Interaction) และด้านความบันเทิง โดยมีการใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิง

สูงที่สุดเนื่องจากข้อมูลข่าวสารขาดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งที่มาของข่าว  บางข่าวไม่มีแหล่งที่มา

ชัดเจน  ดังนั้นผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงๆจึงไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารง่ายๆ  จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารหลายๆ

ส านักพิมพ์ เพ่ือเปรียบเทียบกัน เมื่อพบว่าข้อมูลนั้นเหมือนกันหมด คล้ายกับว่าคัดลอกกันมา  จึงไม่

เชื่อถือข่าวสารเหล่านั้น แม้จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมาก แต่ไม่น าข่าวสารเหล่านั้นไปใช้

ประโยชน์ในทันที ต้องเปรียบเทียบข่าว วิเคราะห์ข่าวก่อน 

  สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ของกลุ่มผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร (ชฎาภรณ์ สวน

แสน, 2556) ได้พบว่า เพศ อาชีพ และ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบน

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน  นอกจากนี้งานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและ
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การน าไปใช้ประโยชน์จาก นวนิยายออนไลน์ของเยาวชนไทย (ใบบัว นามสุข, 2555) ได้พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มี เพศที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต่างก็มีการน าไปใช้ประโยชน์จากการอ่าน     

นวนิยายออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์ จากการอ่านหนังสือพิมพ์

ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จาก

งานศึกษาครั้งนี้คือ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์พบว่า

บุคคลชอบเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านความบันเทิง เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์ ดังนั้น สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ควรเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้(Knowledge Society) โดยการน าเสนอเนื้อหาด้านความบันเทิงพร้อมทั้งสอดแทรก

ความรู้ลงไปในเนื้อหาที่น าเสนอเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อ่านด้วย  

 ข้อเสนอแนะเพ่ืองานศึกษาในอนาคต 

 1.การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์ จากการอ่าน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ เป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนั้นเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึกยิ่งขึ้น อาจมีการใช้แนว

ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย เช่นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth 

Interview) เป็นต้น 

2.จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้พบว่า  เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ไร้พรมแดน

ขวางกั้น เช่น การแชร์ผ่าน เฟซบุ๊ค(Facebook) ที่รวดเร็วยากต่อการควบคุม จึงควรมีการศึกษาเรื่อง 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการใช้ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยเลือกศึกษาเฉพาะเจาะจง

ผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊ค(Facebook)   
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