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บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นีเ้ปนงานวจิยัเชงิปรมิาณ  มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรับขาวสารการใชประโยชน

จากการติดตามขาวสาร และเปรียบเทียบปจจัยความแตกตางระหวางบุคคล กับการใชประโยชนจากการติดตาม

ขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คาเฉล่ีย  และ      

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)            

ผลวิจัย พบวาเยาวชนไทยท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานเว็บไซตสื่อสังคม

ออนไลน เชน Facebook Twitter มากท่ีสดุ รองลงมา  คอื สือ่โทรทัศน โดยมีระยะเวลาในการเปดรบัมากกวา 1 ชัว่โมง

ตอวัน มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารเพื่อรูเหตุการณที่เกิดข้ึนมากที่สุดและผลการเปรียบเทียบปจจัย   

ความแตกตางระหวางบุคคล กับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

พบวา เยาวชนไทยท่ีมเีพศแตกตางกัน มทีีพ่กัอาศัยรวมกับบคุคลอ่ืน และเลือกรับขาวสารผานชองทางท่ีแตกตางกัน 

มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน
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Abstract
  This quantitative research aims to study behavior in news exposure and usage in news following, 

and to compare individual differentiated factors and usage in news following of youth in Bangkok              

metropolitan area. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA). The results show that youth in Bangkok exposed 

to news from social media networking such as Facebook and Twitter the most and spent more than one 

hour a day. Follow by Television that spent more than one hour a day. Youth seek for news in order to 

follow up with daily updates. Thai youth who are different in term of gender, living arrangement and      

channel of news following have no difference in usage of news following.
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บทนํา
  ในยุคของสังคมขาวสาร (Information Age) ขอมูลขาวสารเปนเสมือนปจจัยที่ 5 (พงษ วิเศษสังข, 2555, 3) 

ทีม่คีวามสําคัญยิง่ ในสังคมใดท่ีมคีวามพรอมดานขอมลูขาวสารท่ีทนัสมัยยอมมีความไดเปรียบมากกวาสังคมท่ีดอย

หรือถูกปดก้ันทางขอมูลขาวสาร ดังเชนคํากลาวของ เสถียร เชยประทับ (2526) ที่วา “ประเทศกําลังพัฒนานั้น            

จะตองรีบเรงพัฒนาเพ่ือไมใหประชาชนมีคุณภาพต่ําดังที่เปนอยู ทั้งนี้ควรจะตองพัฒนาใหการศึกษาแกประชาชน 

ทาํใหสามารถอานออกเขยีนได รวมทัง้ทาํใหเกดิความกระตอืรอืรน รอบรูขาวสาร เพ่ือสามารถนาํมาใชในการพฒันา

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป”  อีกทั้งในยุคนี้ประชาชนมีความกระหายขาวสาร และมีคําพูดที่วาผูชนะหรือ        

ผูที่มีอํานาจ คือ ผูที่มีขอมูลขาวสาร ประเทศใด  สังคมใด ที่สามารถมีเครือขายขุมกําลังของขอมูลขาวสาร ถือวา

ประเทศน้ัน สงัคมนัน้ คอื ผูชนะหรือผูทีม่อีาํนาจ (สธุ ีพลพงษ บปุผา ลาภะวฒันาพนัธ และ ประภาส นวลเนตร, 2550) 

ยิ่งเปนการตอกยํ้าความสําคัญของขาวสารในเร่ืองของการพัฒนาประเทศ

  ปจจุบัน ปรากฏการณหรือเหตุการณที่ปรากฏข้ึนในซีกโลกหน่ึงมีผลกระทบทันทีตอโลกในอีกซีกโลกหน่ึง

อยางหลีกเลี่ยงไมได  ดวยเหตุนี้ขอมูลขาวสารจึงไดถูกโยงใยไปทั่วโลก รวมถึงปริมาณเนื้อหาขาวสารและชองทาง

ของสื่อที่มีอยูนั้นมีใหเลือกเปนจํานวนมาก แตดวยขอจํากัดในการรับรูของมนุษยจะสามารถรับรูขอมูลขาวสาร            

ไดเพยีงบางสวนเทานัน้ทาํใหตองมกีระบวนการเลอืกใชสือ่เพือ่การรบัรู อยางไรกต็าม เนือ่งจากงานวจิยัชิน้นีมุ้งศกึษา

กลุมตัวอยางที่เปนเยาวชน (ผูที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปถึง 25 ป) (สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน, 2558) ซึ่งเปนกลุม   

ทีม่พีฤตกิรรมการใชโทรศัพทมอืถอืเพ่ืออพัเดทขอมูลขาวสาร แตไมใชเปนการตดิตามขอมูลขาวสารจากเวบ็ไซตหลกั 

เปนเพียงแคการเสพขาวตามเพ่ือนที่อยูในเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน  (สํานักขาวอิศรา, 2558)  ดังนั้นจะเห็นไดวา 
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“ขาวสาร” ในทัศนะของเยาวชนมีลักษณะการติดตามขอมูลขาวสารจากเพื่อนในสื่อออนไลนเทานั้น โดยอาจไมได

สนใจวาขาวจากส่ือหลักนําเสนอในประเด็นอะไรบาง จึงเปนที่นาสนใจวา เยาวชนไทยในปจจุบันมีพฤติกรรมการ    

เปดรับและการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารอยางไรบาง 

  การวิจยัในคร้ังนี ้ ใชแนวทางการศึกษาถึงพฤตกิรรมและการใชประโยชนของผูรบัสาร โดยพิจารณาผูรบัสาร

ในลกัษณะทีม่คีวามกระตือรอืรน (Active Audience) คอื การรูจกัเลอืกใชสือ่ตามความตองการของตนเอง โดยแนวคดิ

และทฤษฎีที่สามารถใชอธิบายการใชสื่อมวลชนตามแนวคิดนี้ ไดแก

  1. ทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน 

  2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกรับสาร

  3. แนวคิดเรื่องผลกระทบของส่ือใหมที่มีตอเด็กและเยาวชน

  4. แนวคิดเรื่องสื่อสารมวลชนบนอินเทอรเน็ต

   สําหรับทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชนน้ัน  เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญ

กับผูรับสารในฐานะผูตัดสินใจเลือกใชสื่อ และเลือกรับเน้ือหาของขาวสาร เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

เปนการศึกษาผูรับสารเก่ียวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่งกอใหเกิดความตองการโดยคาดหวังส่ิงที่ตองการ        

จากสื่อมวลชนหรือแหลงขาวสารอื่นๆ แลวนําไปสูการเปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ กัน อันจะนํามาสูการไดรับ

การตอบสนองตอความตองการรวมทั้งผลอื่นๆ ที่ตามมาโดยอาจไมไดมุงหวัง (Katz & Blumler, 1974)

  นอกจากนี้ผูรับสาร ซึ่งทําหนาที่เปน “ผูเลือกเปดรับสาร” ไมสามารถรับเอาขอมูลขาวสารทุกเรื่องมาใสใจ

และจดจําไดเพราะขาวสารในแตละวันที่เกิดข้ึนทั่วโลกมีมากมาย ดังนั้นผูรับสารจะมีกระบวนการในการเลือกรับ    

สารอยู 4 กระบวนการตามทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกรับสาร (Klapper, 1960)

  1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) คือ เลือกรับสารจากแหลงสารท่ีมีอยูมากมาย เชน เลือกเปดรับ

ขาวสารจากโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรืออินเทอรเน็ต ทั้งนี้อาจเลือกเปดรับตามความถนัดของผูรับสารเอง เชน 

ผูใหญอาจชอบที่เปดรับขาวสารผานโทรทัศน และหนังสือพิมพ แตวัยรุน อาจเลือกเปดรับขาวสารทางอินเทอรเน็ต 

เปนตน

  2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) คือ การเลือกใหความสนใจกับเนื้อหา หรือประเภทของ

ขาวสารตามความชอบ หรือความสนใจสวนตัว ผูรับสารไมมีเวลาพอที่จะอานหนังสือพิมพทั้งฉบับได ดังนั้นจึงเลือก

ที่จะอานเฉพาะบางคอลัมน หรือเนื้อหาบางประเภทท่ีสนใจ เชน เนื้อหาดานบันเทิง กีฬา การเมือง เปนตน

  3.  การเลือกรับรู หรือการเลือกตีความหมาย (Selective Perception or Selective Interpretation) 

เมื่อผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารแลว ก็มักจะเลือกตีความหมายตามทัศนคติ หรือประสบการณของตน 

  4.  การเลอืกจดจาํ (Selective Retention) ผูรบัสารจะเลอืกจดจําขาวสารในสวนทีส่อดคลองกับความสนใจ 

ความเช่ือ ทัศนคติ หรือประสบการณของตนเอง 
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  นอกจากการเลือกรับสารแลว การเขามาของส่ือใหมกเ็ปนสวนสําคญัในการศึกษาวาผูรบัสารซ่ึงเปนเยาวชน

จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม เพราะสื่อใหมไมใชเปนเพียงผลผลิตของนวัตกรรม            

ดานเทคโนโลยเีทานัน้แตยงัเปนพฒันาการดานนวตักรรมการสือ่สารทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากอดตี Papert (1993) กลาววา 

คอมพิวเตอร ถือเปนวิธีการเรียนรูแบบใหม เปนพื้นที่ในการปลดปลอยจินตนาการแกเด็กและเยาวชน มีสวนในการ  

กระตุนการเรียนรูและทําลายขอจํากัดในการเรียนรูแบบเดิมๆ ใหหมดไป รวมท้ังบทบาทของอินเทอรเน็ตตอส่ือสาร

มวลชน ที่ในปจจุบันเว็บไซตหนังสือพิมพของประเทศไทยเกือบทุกฉบับ มีบริการหนังสือพิมพออนไลน เชน ไทยรัฐ 

เดลินิวส คมชัดลึก ขาวสด เดอะเนชั่น เปนตน ซึ่งการบริการเนื้อหาสวนมากที่นําเสนอจะใกลเคียงกับตนฉบับ                

ทีพ่มิพออกจําหนาย แตจะปรับปรงุโดยการตัดทอนเน้ือหาบางสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับการนําเสนอทางส่ืออนิเทอรเนต็ 

และจัดบริการขาวเดนเพื่อดึงความสนใจ เชน ขาวทันเหตุการณ เปนตน (อรรณพ เธียรถาวร, 2550)

  จากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่ศกึษา  เร่ือง  พฤตกิรรมและการใชประโยชนจากการตดิตามขาวของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานครไดพบงานวิจัยที่เกี่ยวของคือ มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของผูรับสาร           

กานต  กลมสอาด (2553) พบวา ผูรับสารสวนใหญมีวัตถุประสงคเปดรับขาวสารเพื่อความรู แหลงที่เปดรับ                    

คือหนังสือพิมพ และมีปริมาณการเปดรับขาวสารทางอินเทอรเน็ตทุกวัน นอกจากนี้ ปาริชาต นาคออน (2546)            

ไดศึกษา เรื่อง การเปดรับสื่อของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมวัยรุนมีการเปดรับสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด   

นอกจากน้ียังมีผลวิจัยของ พิเชศ รุงสวาง (2542) ที่พบวา สื่อมวลชนท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด     

คือ โทรทัศน รองลงมา คือ วิทยุ และ หนังสือพิมพ ตามลําดับ สวนความพึงพอใจมากท่ีสุดตอประเภทเน้ือหาขาวสาร 

พบวา ดานกีฬา บันเทิง และขาว เปนรายการที่เปดรับมากที่สุด

  อยางไรก็ตามในปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ต เปนสื่อที่ไดรับความนิยม มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วและขยาย       

วงกวางไปทั่วทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการ   

เปดรบัสือ่เพือ่ตดิตามขาวสารเปลีย่นไปหรอืไม นอกจากนีย้งัศกึษาถงึการใชประโยชนจากการตดิตามขาวของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจัยมาใชวิเคราะหและนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมเยาวชนไทย  

ใหมีพฤติกรรมเปดรับขาวสารท่ีมากขึ้น เพ่ือเปนสวนสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศ ดังคํากลาวท่ีวา “ผูชนะหรือ     

ผูทีม่อีาํนาจ คอื ผูทีม่ขีอมลูขาวสารประเทศใด สงัคมใด ทีส่ามารถมเีครือขายขุมกาํลงัของขอมูลขาวสาร ถอืวาประเทศ

นั้น สังคมนั้น คือผูชนะหรือผูที่มีอํานาจ”  (สุธี พลพงษ,   บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ  และ ประภาส นวลเนตร, 2550)

นิยามศัพท
  เว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ  หมายถึง  เว็บไซตของสํานักขาวโดยตรง มีเนื้อหาของการรายงานขาว        

โดยเฉพาะ เชน เมเนเจอรออนไลน ไทยรัฐออนไลน ขาวสดออนไลน เปนตน

  เว็บไซตทั่วๆ ไป หมายถึง    เว็บไซตที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระ ความรู ความบันเทิง เชน มีสวนของขาวสาร 

เกมส เพลง แฟชั่น เปนตน เชน เว็บไซต Sanook, Mthai 
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  เว็บไซตสื่อสังคมออนไลน    หมายถึง   ชองทางในการติดตอในลักษณะของการส่ือสารแบบสองทางผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน Facebook, Twitter โดยเปนการติดตามขอมูลขาวสารจากเพ่ือนในส่ือออนไลน       

อานเฉพาะขอมูลที่เพื่อนในสื่อออนไลนโพสหรือแชรเทานั้น

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยความแตกตางระหวางบุคคลกับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสาร

ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชวิจัย 

การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร

   กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชการกําหนดขนาดตัวอยางตามวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น  

รอยละ 95 สัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง             

แบบบังเอิญ (Convenience Sampling)

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถามซึง่สรางจากการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 

ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1) เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตร สวนที่ 2) เปนคําถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และสวนที่ 3) เปนคําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากการติดตามขาว 

  3. การทดสอบเคร่ืองมือ

        ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และ             

ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะทํา        

การศึกษา (Try Out) จํานวน 50 คน และเมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลว  ผูวิจัยไดทําการหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ไดคาแอลฟา เทากับ .91 ซึ่งหมายถึงเครื่องมือมีระดับ                   

ความเช่ือม่ันสูง
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  4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบคาสถิตโิดยใช t-test และคาความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย 
  1. ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีเปนเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

       ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา ผูใหขอมูลเปนเพศชาย รอยละ 49.0 และ            

เพศหญิง รอยละ 51.0 มีการพักอาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 65.8 อาศัยอยูคนเดียว รอยละ 17.5 อาศัยอยู           

กับเพื่อน รอยละ 10.8 และอาศัยอยูกับญาติผูใหญ รอยละ 6.0 

   พฤติกรรมการเปดรบัขาวสารของกลุมตวัอยาง พบวา ชองทางท่ีกลุมตวัอยางเปดรับมากท่ีสดุ  3 อนัดับ

แรก คือ เว็บสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook,Twitter มากที่สุดรอยละ 57.0 รองลงมา คือ โทรทัศน รอยละ 34.0 

และ เว็บไซตทั่วๆ ไป เชน Sanook, Mthai เปนตน รอยละ 3.5 สําหรับพฤติกรรมการรับขาวสารผานสื่อตางๆ จําแนก

ตามความถ่ีตอสัปดาห พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารจากส่ือโทรทัศนทุกวัน  รอยละ 45.3 สื่อหนังสือพิมพ    

สัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 45.0 สื่อเว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน สัปดาหละ 1-2 คร้ัง รอยละ 

32.3 สือ่เวบ็ไซตทัว่ๆ ไป เชน Sanook, Mthai สปัดาหละ 3-4 คร้ัง  รอยละ 31.3 สือ่เวบ็สังคมออนไลน เชน Facebook,

Twitter เปดรับทุกวัน รอยละ 58.8 และไมเคยเปดรับสื่ออื่น เชน วิทยุ และ SMS เลย รอยละ 56.8

   ระยะเวลาในการติดตามขาวสาร (โดยเฉล่ียตอวัน) พบวา กลุมตัวอยางใชเวลาในการติดตามขาวสาร

ผานสื่อโทรทัศน มากกวา 1 ชั่วโมง รอยละ 41.5 สื่อหนังสือพิมพ นอยกวา 15 นาที รอยละ 41.5 สื่อเว็บไซตรายงาน

ขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน นอยกวา 15 นาที รอยละ 31.5 สื่อเว็บไซตทั่วๆ ไป เชน Sanook 15-30 นาที   

รอยละ 28.5 สื่อเว็บสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter มากกวา 1 ชั่วโมง รอยละ 48.8 และโดยเฉล่ียตอวัน        

ไมเคยติดตามขาวสารผานสื่ออ่ืน เชน วิทยุ และ SMS เลย รอยละ 55.3

  2. การใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

   เยาวชนไทยมกีารใชประโยชนจากการตดิตามขาวสารเพือ่รูเหตกุารณ มากทีส่ดุมคีาเฉลีย่  (X )  = 4.32  

รองลงมา ไดแก การใชประโยชนเพื่อความบันเทิง ผอนคลายความเครียด มีคาเฉลี่ย (X ) = 4.00   ใชประโยชน       

เพื่อใหดูเปนคนทันเหตุการณ มีคาเฉลี่ย (X ) = 3.95 และใชประโยชนในการศึกษา ทํารายงานนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 

(X ) = 3.44
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ตารางท่ี 1

การใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  3. เปรียบเทียบปจจัยความแตกตางระหวางบุคคลกับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสาร

ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

      3.1 ผลการเปรียบเทียบเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีการใชประโยชน       

จากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน  โดยคาเฉลี่ยของเยาวชนไทยเพศชาย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .578 

และคาเฉลี่ยของเยาวชนไทยเพศหญิง 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .512 ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 

การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารระหวางเยาวชนไทยเพศชายและเพศหญิง

           P < 0.5

   3.2 ผลการเปรียบเทียบเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่พักอาศัยรวมกับบุคคลแตกตางกัน                         

มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน โดยคาเฉล่ียของการพักอาศัยอยูกับบิดามารดา 3.81         

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .560 พักอาศัยอยูกับญาติผูใหญ 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .557 พักอาศัยอยูกับเพื่อน 

3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .468 พักอาศัยคนเดียว 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .541 ดังตารางที่ 3

  (x)     
 (SD.) 

t-test p-value 

 3.75 .578 
2.074 .154 

 3.86 .512 

 

   
(x)  (S.D.)  

1.  4.32 .703  
2.   4.00 .942  
3.  3.95 .880  
4.    3.86 .867  
5.  3.70 .883  
6.   3.74 .937  
7.    
    AEC 

3.46 .895  

8.   3.44 .916  
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ตารางท่ี 3

การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารระหวางเยาวชนไทยที่อยูอาศัยรวมกับบุคคลตางๆ

             P < 0.5

  3.3  การเปรียบเทียบเยาวชนไทยท่ีเลือกรับขาวสารผานชองทางที่แตกตางกัน มีการใชประโยชนจากการ

ตดิตามขาวสารไมแตกตางกนั โดยคาเฉลีย่ของการเลือกเปดรับขาวสารผานโทรทัศน 3.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .516 

หนงัสอืพมิพ 4.03 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน .265 เวบ็ไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรฐัออนไลน 3.84 สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน .458 เว็บไซตทั่วๆ ไป เชน Sanook, Mthai 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .571 เว็บสื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook, Twitter 3.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .570 และอ่ืนๆ เชน วิทยุ SMS 3.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .711 

ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4

การเปรียบเทียบเยาวชนไทยที่เลือกรับขาวสารผานชองทางที่แตกตางกัน

  (x) 
 (S.D.) 

f-test p-value 

  3.81 .560 

.828 .479 
 3.77 .557 

 3.92 .468 
 3.76 .541 

  
(x)  (S.D.) 

f-test p-value 

 3.77 .516 

1.326 .252 

 4.03 .265 
  

  
3.84 

 
.458 

 
   Sanook Mthai 3.88 .571 

  Facebook Twitter 3.82 .570 
   SMS 3.17 .711 

P < 0.5
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อภิปรายผลการวิจัย
  จากการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและการใชประโยชนจากการติดตามขาวของเยาวชนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายผลได ดังนี้

  1. ดานพฤติกรรมการเปดรับสือ่ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางเปดรบัขาวสาร

จากเว็บสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน และ เว็บไซตทั่วๆ ไป เชน 

Sanook, Mthai ตามลาํดับ สอดคลองกบังานวจิยัของสาํนกังานวจิยัสยามเทคโนโลยอีนิเทอรเนต็โพลล (สมาคมวิทยุ

และสือ่เพือ่เดก็และเยาวชน, 2557)  ทีว่า วยัรุนไทยอานขาวออนไลนทกุวนัและเลอืกใชสือ่สังคมออนไลน (Facebook)

ในการติดตามขาวสาร เพราะขาวสารที่ไดรับมีความรวดเร็ว  ทันเหตุการณ สามารถติดตามขาวสารไดทุกสถานที่ 

และยงัสอดคลองกบับทความวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการเสพสือ่ทวีทีีเ่ปลีย่นไป (กนกกาญจน ประจงแสงศร ีและ ไอลดา 

ฟอลเล็ต, 2557) ซึ่งผลการวิจัยระบุวา กลุมที่มีแนวโนมในการรับชมรายการตางๆ ผานทางสื่อโทรทัศนลดลง             

อยางเหน็ไดชดัคือ กลุมวยัรุน (อาย ุ12-19 ป) ซึง่มีการดโูทรทศันผานจอโทรทัศนลดลงจากป 2553 ประมาณรอยละ 4 

และจากขอมูลของสาํนกังานสถิตแิหงชาติ พบวา กลุมเยาวชน มสีดัสวนการใชอนิเทอรเนต็สูงกวากลุมอืน่ จากรอยละ 

39.7 ในป 2550 เปนรอยละ 51.9 ในป 2554 และคาดวาการใชอินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนน้ีนาจะมีแนวโนมเพ่ิม      

สงูขึน้เรือ่ยๆ โดยมกัใชอนิเทอรเนต็ คนหาขอมลูทัว่ไป/มากท่ีสดุ รอยละ 79.6 เลนเกมสดาวนโหลดเกมส  รอยละ 65.4 

อานขาวสาร หนังสือพิมพ แม็กกาซีนตางๆ รอยละ 57.4 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากน้ีสื่อมวลชน

ประเภทหนังสือพิมพบนอินเทอรเน็ต หรือหนังสือพิมพออนไลนก็ไดเขามามีบทบาทสําคัญที่ทําใหเยาวชนไทย    

สามารถติดตามขอมูลขาวสารตางๆ ไดสะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ  อีกท้ังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ                         

อานความคิดเห็นของผูอื่นได  ซึ่งนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเยาวชนไทยเลือกที่จะติดตามขาวสารผานทาง                   

สื่อสังคมออนไลนมากที่สุด 

  2. ดานการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เยาวชนไทย

มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารเพ่ือรูเหตุการณ มากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของแม็คคอมสและ             

เบคเกอร (McCombs & Becker, 1979) เรือ่งเหตุผลในการติดตามขาวสารจากส่ือมวลชนในมุมมองของผูรบัสาร คอื

เพื่อตองการรูเหตุการณ โดยติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณรอบตัวที่จะไดรูวาอะไรกําลังจะเกิดข้ึน และ

เรยีนรูวาอะไรเปนสิง่สาํคญัทีค่วรรู    ปจจบุนัขอมลูขาวสารถกูนาํเสนอผานเครอืขายออนไลน ทาํใหเยาวชนไทยสามารถ

รับทราบเหตุการณขาวสารไดอยางรวดเร็ว และรูสึกวาเปนคนที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ สามารถบอกเลาเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ ได รองลงมา คือ การใชประโยชนจากการติดตามขาวสารเพ่ือความบันเทิง ผอนคลาย

ความเครียด และเพ่ือใหดูเปนคนทันสมัย ตามลําดับ สอดคลองกับบทความของสุชาดา สุภาการ (2557) เรื่อง         

มายดแชรชีส้ือ่สารกับดจิติอลเนทฟี (Digital Natives) ตองงายและรวดเร็ว โดยการสรางเนือ้หาใหแปลกใหม ไมซํา้ใคร 

จะชวยดึงความสนใจได ซึ่งการสื่อสารดวยเนื้อหาที่ใหความบันเทิง นาตื่นเตน และนาคนหา รวมทั้งตองเปนเร่ือง       

ที่มีความทันสมัยกับสถานการณในสังคมที่กําลังเกิดข้ึน เพื่อใหผูบริโภคเหลานี้สามารถแชรและสงตอกันได อันเปน

พฤติกรรมหลักของเยาวชนไทยในปจจุบัน
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  3. ดานปจจัยความแตกตางระหวางบุคคล กับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทย       

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เยาวชนไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีที่พักอาศัยรวมกับบุคคลอ่ืน และเลือกรับขาวสาร

ผานชองทางท่ีแตกตางกัน มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน  เปนเพราะการรายงาน

สถานการณที่เปนไปในสังคม คือ หนาที่หลักของสื่อมวลชน และสอดคลองกับอรรณพ เธียรถาวร (2550) ที่วา               

ขาวที่นําเสนอทางสื่ออินเทอรเน็ต จะบริการขาวเดนเพื่อดึงความสนใจ เชน ขาวทันเหตุการณ นอกจากนี้สอดคลอง

กับ เสรี  วงษมณฑา (2533) ที่วา ในทฤษฎีการใชประโยชนและการตอบสนองความตองการ เปนทฤษฎีวาดวย           

การแสวงหาขอมลูขาวสารดวยวตัถปุระสงคทีจ่ะตอบสนองความตองการของตนเอง ซึง่ไมวาจะเปนเพศชายหรอืเพศหญงิ  

ก็นําไปใชประโยชนไมแตกตางกัน 

สรุป
  เยาวชนไทยท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน 

เชน Facebook, Twitter มากทีส่ดุ รองลงมา คอื โทรทศัน แตเม่ือเทยีบกบังานวิจยัในอดีตแลว เยาวชนไทยมีการเปดรบั

ขาวสารทางสื่อมวลชนที่เปนสื่อหลัก ไดแก โทรทัศน และหนังสือพิมพ เปนอันดับหนึ่ง อาจดวยพฤติกรรมการใชสื่อ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เยาวชนไทยมีความตองการส่ือทีเ่ขาถงึงาย ทนัสมยั สะดวก และรวดเร็ว ซึง่การใชสือ่สงัคมออนไลน

สามารถตอบสนองความตองการไดอยางชัดเจน สําหรับความถ่ีและระยะในการเปดรับ พบวา เยาวชนไทยเปดรับ

ขาวสารผานสื่อโทรทัศน และ เว็บไซตสื่อสังคมออนไลนทุกวัน โดยสวนใหญเปดรับขาวสารผานทั้ง 2 สื่อ มากกวา  

วันละ 1 ชั่วโมง สําหรับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารพบวา เยาวชนไทย ใชประโยชนจากขาวสาร                

เพือ่รูเหตุการณมากท่ีสดุ นอกจากน้ีเยาวชนไทยท่ีมเีพศแตกตางกัน มทีีพ่กัอาศัยรวมกับบคุคลอ่ืน และเลือกรับขาวสาร

ผานชองทางท่ีแตกตางกัน    มกีารใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน จากผลการวิจยัดังกลาว สามารถ

สะทอนภาพความสนใจของเยาวชนไทยที่มีตอขอมูลขาวสาร การเปดรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถใช                 

เปนแนวทางในการพัฒนาชองทางการเผยแพรขาวของสื่อมวลชน หากสื่อมวลชนปรับชองทางในการเผยแพรขาว  

ใหสอดคลองกบัความตองการใชสือ่ของเยาวชนไทยอาจเปนสวนสําคญัทีท่าํใหเยาวชนไทยรบัรูขาวสารไดมากยิง่ขึน้ 

และเปนที่นาศึกษาเพ่ิมเติมวา เยาวชนในตางจังหวัด จะมีพฤติกรรมการเปดรับและการใชประโยชนจาก                        

การติดตามขาวผานสื่อแตกตางจากเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป  
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