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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปาหมายในการติดตามขาว และ   

ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ  ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชกลุมตัวอยาง คือ 

ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน

โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบสะดวก ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ผลการวิจัย พบวา 1) เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ คือ     

เพ่ือใหทันเหตุการณมากท่ีสุด 2) เชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด 3) สวนปจจัย                                  

ดานประชากรศาสตรกับเปาหมายในการติดตามขาวของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุ รายได 

การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกัน มีเปาหมายในการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน 

และ 4) ปจจัยดานประชากรศาสตรกับความนาเชื่อถือของขาว พบวา  อายุ การพักอาศัย และชองทาง              

ในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันมีความนาเชื่อถือขาวผานสื่อตางๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
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Abstract
 This survey research aims to study Objective in News Exposure and News Credibility of 

youth in Bangkok metropolitan area. The sample group in this research was 400 people information 

from males and females aged between 18 – 25 years old who live in Bangkok. Questionnaires were 

used to collect data by convenience sampling method. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA).          

The findings were as follows: 1) Youths in Bangkok were exposed to news. 2) Youths seek for news 

to follow up with daily updates. 3) Youths in Bangkok who where different in terms of age, income, 

and etc. no difference objective in news exposure. And 4) The results also showed youths in Bangkok 

who where different in terms of age, income, and etc. no difference in news credibility.

Keywords
 Objective in News Exposure, News Credibility, News Following, Youths in Bangkok

บทนํา
 สังคมขาวสาร (Information Age) คือ การที่มนุษยจําเปนตองรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ             

ที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อใหสามารถรูไดถึงความเคลื่อนไหว เปล่ียนแปลง และนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน          

ตอตนเองและสังคม ทาํใหประชาชนในยคุน้ีมคีวามตืน่ตัวในการเปดรับขาวสารมากขึน้ โดยเฉพาะเม่ือมีสงัคม

ไรพรมแดนเขามา และดวยความรวดเร็วของขอมูลขาวสารที่ไมวาอยูที่ใดก็สามารถสงผานถึงกันได ทําให

มนุษยสามารถสื่อสารกันไดแมจะอยูหางไกลกันคนละซีกโลก 

 สือ่ใหม (News Media) ไดเขามามบีทบาทและทาทายส่ือดัง้เดิม (Traditional Media) เพราะสามารถ

ตอบสนองผูรบัสารในเรือ่งของความสะดวกและรวดเรว็ อกีทัง้ยงัเปนลักษณะการสือ่สารแบบ 2 ทางท่ีผูรบัสาร

สามารถแสดงความคิดเห็นได (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2557) 

 นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน ปาริชาต สถาปตานนท อาจารยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มองวายุคนี้สื่อมวลชนมีการแขงขันกันระหวางสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม ซึ่งสื่อดั้งเดิมเองก็ปรับตัว

เขามาใชพืน้ท่ีการส่ือสารไรพรมแดนมากข้ึน การทํางานของส่ือมวลชนในยุคน้ีเนนความรวดเร็วในการรายงานขาว 

แตจะรักษาความนาเชื่อถือของวิชาชีพสื่อมวลชนไดมากนอยขนาดไหน   นั่นเปนสิ่งที่ทาทาย ซึ่งก็ตองวัดกัน

ที่เนื้อหาสาระ ความเปนกลางและจุดยืนของการทําเสนอขาว (วอยซทีวี, 2554)

 สอดคลองกบัรายงานขาวดจิทิลั ประจาํป พ.ศ. 2559 จากสถาบันรอยเตอรเพือ่การศึกษาดานสือ่สาร

มวลชนที่ระบุวา การเสพขาวทุกวันนี้ตางจากอดีต เพราะถึงแมแหลงขาวสารในปจจุบันจะมีใหเลือก              

หลากหลายมากข้ึน แตความนาเชื่อถือกลับลดลง โดยผลการสํารวจความคิดเห็นทางออนไลน 26 ประเทศ             

แสดงใหเห็นวาส่ือโซเซียลมีเดีย หรือส่ือสังคมออนไลน เร่ิมกลายเปนแหลงขอมูลขาวสารหลักสําหรับกลุม         
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ผูใชสมารทโฟนมากขึ้น ซึ่งกลายเปนปญหาที่ทาทายของวงการสํานักพิมพ และสิ่งที่นาเปนกังวลอีกประเด็น

หนึ่งคือ ขาวสารในโซเชียลมีเดียยังขาดการคัดกรองที่ดีพออีกดวย (แฟรกฟอรก, 2559) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พฤติกรรมในการเสพส่ือของคนรุนใหม ที่มีทางเลือกและมีอิสระในการกําหนดวิธีการ ตองการความรวดเร็ว

และมีชองทางในการเลือกที่จะรับชมสื่อตางๆ มากยิ่งข้ึน ตามแนวคิดเร่ืองการเปดรับส่ือของผูรับสาร           

วาผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อตามลักษณะ ดังนี้ (บุษราคัม เอี่ยมอําไพ, 2539) 

 1. เลือกสื่อท่ีจัดหามาได (Availability) โดยธรรมชาติของผูรับสารนั้นจะเลือกใชสื่อท่ีไมตองมี       

ความพยายามมากนัก โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม มักจะเลือกเปดรับส่ือท่ีอยูใกลตัว เชน เปดรับขาวจาก     

สมารทโฟนแทนที่จะซื้อหนังสือพิมพอาน เปนตน

 2. เลือกสื่อที่สอดคลอง (Consistence) เปนการเลือกสื่อที่สอดคลองกับความรู คานิยม ความเชื่อ 

และทัศนคติของตน เชน คนรุนใหมมักจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่อออนไลน เพราะเขาถึงไดงาย

และตอบสนองเรื่องของความรวดเร็ว

 3. เลือกสื่อท่ีตนสะดวก (Convenience) ปจจุบันมีสื่อมากมาย ดังนั้นผูรับสารจึงมักเลือกรับสื่อ         

ที่ตนเองสะดวก เชน การเปดรับสื่อออนไลนเพราะอยูที่ไหนก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารได

 4. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) คือ ผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่ตนเองเคยรับ            

อยูเปนประจํา เชน บางคนสะดวกหาขาวจากสื่อออนไลนเพราะความรวดเร็ว ฉับไว เปนตน

 สําหรับในสวนของสื่อใหม และส่ืออินเทอรเน็ตท่ีสามารถสรางความเปล่ียนแปลงในวงการ              

สื่อสารมวลชน Pavlik (1999) ใหเหตุผล ดังนี้

 1. ในการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารจะทําใหไดหลากหลายวธิมีากขึน้ทําใหการรายงานขาวมีเน้ือหา

ที่รอบดานและมาจากหลายมุมมองมากขึ้น

 2. ในแงของเนื้อหาขาว (Content) สื่อใหมทําใหขาวท่ีถูกนําเสนอมีความหลากหลาย มีความลึก 

เขาใจไดงาย แตสิง่ท่ีตองทํา คอื การตรวจสอบขอเทจ็จริงและปญหาในเรือ่งความเรว็ท่ีอาจทําใหเกิดขอผิดพลาด

ในการรายงานขาว

 3. การเปล่ียนแปลงการทํางานของหองขาวออนไลนมีความยืดหยุ นมากกวาสื่อดั้งเดิม                       

กองบรรณาธิการขาวทํางานคลองตัวมากข้ึน มีระดับข้ันตอนของการทํางานนอยกวาส่ือด้ังเดิม สงผลให

สามารถผลิตขาวไดสรางสรรค มีประเด็นมุมมองใหมๆ ที่นาสนใจ และมีการรายงานขาวอยางตอเนื่อง

 จากการศึกษาเร่ือง A New Model for News โดยสํานักขาว The Associated Press (AP) &             

The Context-Based Research Group (2008) เก่ียวกับโครงสรางการบริโภคขาวของกลุมวัยรุนถึงวัยผูใหญ

ตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคขาวในยุคดิจิทัล ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1: รูปแบบของการบริโภคขาวในยุคดิจิทัล

ที่มา: The Associated Press (AP) & The Context-Based Research Group (2008)

 ชองทางและแพลตฟอรมที่ทําใหการส่ือสารสงตอขอมูลทําไดอยางรวดเร็วกวาสื่อดั้งเดิม สงผลตอ

การสรางรูปแบบ (Model) ของขาวท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเร็วในการเผยแพรเพ่ือตอบสนองพฤติกรรม       

การบรโิภคขาวของกลุมวยัรุนถงึวยัผูใหญ แตเนือ้หาขาวสวนใหญทีส่งออกมาเม่ือพิจารณาความลกึของเน้ือหา 

เชน การตอยอดประเด็น การพัฒนาเรือ่งของขาวสูมมุมองอืน่ๆ ผูบริโภคยงัไมคอยเห็นในสวนนี ้สะทอนใหเห็น

วาความเร็วของเทคโนโลยีทําใหการทําขาวย่ิงตองแขงกันในเรื่องของความเร็ว แตขอเท็จจริง ความถูกตอง

แมนยาํ ความลึก และความทนัสมยัของขาวกเ็ปนสิง่ทีอ่งคกรขาวจะละเลยไมได  ซึง่สอดคลองกบัการทบทวน

วรรณกรรมที่ใชศึกษา จากงานวิจัยของธนา ทุมมานนท และ กฤษมันต วัฒนาณรงค (ไทยรัฐออนไลน, 2554) 

ทีพ่บวา ปจจัยดานความบริบรูณของเนือ้หาในการสรางความนาเชือ่ถอืของหนังสือพิมพออนไลน ประกอบดวย 

1) ผูนาํเสนอ 2) ความถูกตองแมนยาํ 3) ชือ่เสยีงของสาํนกัขาว 4) ความครบถวนของขาว และ 5) ความทันสมยั

ของขาว นอกจากน้ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลดานความเช่ือถือในกระบวนการผลิต พบวา องคกรผูผลิตส่ือมี               

ความสําคัญตอความนาเช่ือถือมาก เน่ืองจากส่ือออนไลนเปดโอกาสใหใครก็ไดทําหนาท่ีในการส่ือสารขอมูล 

ทําใหความนาเช่ือถือในสื่อออนไลนมีนอย ถาไมมีกระบวนการผลิตท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือ หรือมีผูผลิตส่ือท่ีเปน

องคกรสามารถตรวจสอบได แตหากวากระบวนการในการรายงานขาวผานส่ือออนไลนสามารถทําใหเปน

ระบบ และตรวจสอบได จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาสําคัญที่อาจ

ถูกปดบังไดเปดเผยใหคนในสังคมไดมองเห็นมิติปญหาตางๆ ไดอยางรอบดานมากขึ้น (ธัญญา จันทรตรง 

และกุลทิพย ศาสตระรุจิ, 2557)

 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง เปาหมายในการติดตามขาว และความนาเช่ือถือของขาวท่ีนําเสนอผาน   

สือ่ตางๆ ของเยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบงานวจิยัของ มารยีา ไชยเศรษฐ (2546) เรือ่ง “ความคาดหวงั 

การใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมตีอรายการท่ีนีป่ระเทศไทย ทางสถานี

โทรทัศนกองทัพบกชอง 5”  พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอการไดรับความรู ขาวสารที่ทันเหตุการณ 
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รวดเร็ว ทันสมัย และมีความพึงพอใจดานเนื้อหาที่เสนอแตละครั้งชัดเจนไมคลุมเครือและเจาะลึกในระดับ

นอยทีส่ดุ นอกจากน้ี สกุลศร ีศรีสารคาม (2554) ไดศกึษาวิจยั พบวา รปูแบบของการใชสือ่สังคมในกระบวนการ

สื่อขาวมีความโดดเดนในเร่ืองการใชเพื่อความรวดเร็ว โดยนํามาใชเพื่อการรายงานขาวใหทันตอเหตุการณ

และจากสถานทีเ่กิดเหตกุารณ สวนบทบาทผูสือ่ขาวท่ีตองทําหนาท่ีเปนนายทวารขาวสารในการคัดกรองขอมูล

และตัดสินใจเลือกขาวเผยแพรผานส่ือสังคมออนไลนตองเนนหนักมากข้ึนในเร่ืองของความรอบคอบและ

จริยธรรม จรรยาบรรณในการเสนอขาว และงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารและความเช่ือม่ันของ

ประชาชนที่มีตอส่ือมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สํานักขาวอิศรา, 2559)          

พบวา กลุมเจเนอเรชั่น Z อายุระหวาง 12-18 ป เปนกลุมที่มีพฤติกรรมการรับขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน

บอยท่ีสุดมากกวาเจเนอเรชั่นอื่นๆ รองลงมาคือสื่อโทรทัศน แตยังคงใหความเชื่อถือในสื่อโทรทัศนมาก            

รวมถึงเชื่อถือสํานักขาวที่เปนทางการมากกวาตนตอขาวออนไลนอื่นๆ

 ดังนั้น ถึงแมวาสื่อดั้งเดิมจะมีการปรับตัวใหเขามามีพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลนแลว แตที่ผูวิจัยสนใจ

ศึกษาคือ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือหรือความถูกตองของขอมูลที่สื่อ

นําเสนอมากเพียงใด อันจะเปนประโยชนตอแนวทางในการปรับปรุงการรายงานขาวของสื่อและบุคคล               

ที่มีความสนใจในการผลิตขาวตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.   เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางใน             

การเลือกรับขาวสาร) ที่แตกตางกันตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ

 4.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางใน             

การเลือกรับขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่

ใชวิจัย การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป 

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชการกาํหนดขนาดตัวอยางตามวธิขีองทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน

รอยละ 95 สัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Convenience Sampling)
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

       เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งสรางจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1) เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร และสวนที่ 

2) เปนคําถามเกี่ยวกับติดตามขาว 

 3. การทดสอบเครื่องมือ

      ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และ

ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรทีจ่ะ

ทําการศึกษา (Try Out) จํานวน 50 คน และเม่ือไดขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยวธิหีาคาสมัประสทิธิแ์อลฟา (– Coefficient) ไดคาแอลฟา เทากบั .91 ซึง่หมายถงึ เคร่ืองมือ

มีระดับความเชื่อมั่นสูง

 4.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย 
 1. เปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 1)

          เปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร คอื เพือ่ใหทนัเหตุการณ 

มากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่ (  ) = 4.22 รองลงมา ไดแก ความถกูตองของขอมูลในการนาํเสนอขาว มคีาเฉลีย่ (  )    

= 4.17 และเนื้อหาขาวมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ย (  ) = 4.14 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

เปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  (x) SD  

  4.22 .730  
  3.91 .776  
  4.08 .742  
  3.83 .819  
  4.14 .776  
  3.95 .824  
  4.02 .799  
  4.17 .839  
  3.44 .966  
P < 0.5  
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 2. ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

       เยาวชนในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามเชือ่ถอืขาวท่ีนาํเสนอผานส่ือโทรทศันมากท่ีสดุ มคีาเฉล่ีย 

(  ) = 4.01 รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ  มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.63 และสื่อเว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ 

เชน ไทยรัฐออนไลนมีคาเฉลี่ย ( ) = 3.45 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  (x) SD 

  4.01 .881  
  3.22 .906  
  3.63 .949  
 SMS 2.41 1.02  
     3.45 1.01  
     Sanook Kapook Mthai 3.14 .883  
   Facebook Twitter 3.21 .986  
P < 0.5 
 

 3.  อทิธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อาย ุรายได การพักอาศัย ชองทางในการเลอืก

รับขาวสาร) ที่แตกตางกันไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนใน      

เขตกรุงเทพมหานคร  ดังตารางที่  3 และ ตารางที่ 4

ตารางที่ 3 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรายไดตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ

  SD. f-test p-value 

 5,000  3.84 .448 

.571 .723 

5,001 – 10,000  3.98 .483 
10,001 – 15,000  3.94 .557 
15,001 – 20,000  3.86 .610 
20,001 – 25,000  4.06 .460 
25,001  3.98 .523 

P < 0.5 
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 4   
 

  SD. f-test p-value 

 3.95 .507 

1.263 .287 
 3.85 .602 
 4.08 .491 

 4.01 .571 
  P < 0.5 
 3. อทิธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อาย ุรายได การพักอาศัย ชองทางในการเลอืก

รับขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ 

  อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ

ขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ พบวา อายุ การพักอาศัย และ

ชองทางในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว ดังตารางที่ 5 ตารางที่ 6 และ

ตารางที่ 7 สวนรายไดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว   
 

 5 
  

  SD. f-test p-value 

15 - 17  2.14 - 

3.226 .023 
18 - 20  3.26 .586 
21 - 23  3.40 .534 
24 - 25  3.34 .217 

P < 0.5   *   
 

 6  
 

  SD. f-test p-value 

 3.28 .602 

2.970 .032 
 3.08 .461 
 3.49 .485 

 3.33 .517 
  P < 0.5  *    
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 7  
 

  SD. f-test p-value 

 3.38 .549 

2.321 .033 

 3.00 - 
 3.63 .687 

SMS 3.93 .101 
  

 
3.38 .543 

   Sanook 
Kapook Mthai 

3.00 .492 

  Facebook 
Twitter 

3.25 .580 

P < 0.5   *    

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษาเร่ือง เปาหมายในการติดตามขาว และความนาเชือ่ถือของขาวทีน่าํเสนอผานสือ่ตางๆ 

ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. ดานเปาหมายในการตดิตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง

ตดิตามขาวสารเพ่ือใหทนัเหตกุารณ มากทีส่ดุ สอดคลองกบัแนวคดิของแม็คคอมสและเบคเกอร  (McCombs 

& Becker, 1979) เรื่อง เหตุผลในการติดตามขาวสารจากสื่อมวลชนในมุมมองของผูรับสาร คือเพื่อตองการรู

เหตุการณโดยติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณรอบตัวท่ีจะไดรูวาอะไรกําลังจะเกิดข้ึนและเรียนรูวา

อะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู 

 2. ดานความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

เยาวชน มีความเชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ และอันดับสาม

คือ เว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สํานักขาวอิศรา, 2559) เร่ือง พฤติกรรมการรับขาวสารและความเช่ือมั่นของ

ประชาชนทีม่ตีอสือ่มวลชน โดยระบุวา กลุมเจนเนอเรช่ัน Z (อายรุะหวาง 12-18 ป) มคีวามเช่ือถอืในส่ือโทรทศัน

มากกวาสื่ออื่นๆ เพราะมองวาเปนสํานักขาวที่เปนทางการ และในขณะที่เว็บไซตและสื่อใหมๆ มีแนวโนมจะ

สรางสรรคเนื้อหาเพื่อดึงดูดใจผูรับสารมากขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตสื่อ หากแตเยาวชน

กลับไมตระหนักถึงกลยุทธการชักจูงใจ (Buckingham, 2005) ซึ่งอาจเปนเพราะเยาวชนเลือกที่จะเปดรับสื่อ

หรือเลือกเน้ือหาตามทีต่นเองตองการ และมีความเขาใจลักษณะของขาวท่ีตองผลิตจากองคกรส่ือมวลชน จงึ

จะนาเชื่อถือมากกวา
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  3.  อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ

ขาวสาร) ที่แตกตางกันไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

สอดคลองกับที่ ปุณณรัตน พิงคานนท (2548) กลาววา ขาวเปนขอมูลที่ชวยใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

เหตุการณและความเคล่ือนไหวตางๆ ในสังคมเพ่ือนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันตลอดจนเปนขอมูล     

ชวยในการตัดสินใจกระทําการใดๆ ดังน้ันความแตกตางทางดานประชากรศาสตรจึงไมมีผลตอเปาหมาย        

ในการติดตามขาว

 4. อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ

ขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ พบวา อายุ การพักอาศัย และ

ชองทางในการเลือกรบัขาวสารทีแ่ตกตางกนั มผีลตอระดบัความเชือ่ถือของขาว สวนรายไดทีแ่ตกตางกนั ไมมี

ผลตอระดับความเชื่อถือของขาว สอดคลองกับผลการวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ท่ีกลาววา                

ชองทางในการเลือกรับขาวสาร โดยเฉพาะชองทางประเภทออนไลนนั้น มีมิติของความ “เร็ว” เขามา ซึ่งขอดี

คือ การรับขาวสารท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ แตในภาวะความเร็วนี้ จากการศึกษาพบวามีความผิดพลาด           

ของขอมูลบาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     

(สํานักขาวอิศรา, 2559) ที่ระบุวา สื่อเกาโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนยังมีความนาเชื่อถือในสายตาของคนกรุงเทพ

และปริมณฑล ถึงแมวาคนกรุงเทพจะเสพสื่อใหมมากกวาก็ตาม ทั้งนี้สื่อสามารถดํารงไวดวยความนาเชื่อถือ

ในเวลาเกิดสถานการณภัยพิบัติหรือเหตุการณตาง ๆ เวลาท่ีจะเช็คขาวประชาชนจะหันมาสนใจสื่อกระแส

หลักหรือสื่อด้ังเดิมอยู แมประชาชนสวนใหญเสพขาวผานโซเชียลมีเดียมากที่สุด แตสือ่ที่ไดรบัความเชื่อม่ัน

ที่สุดคือสื่อโทรทัศน นอกจากน้ี ผลการวิจัยดังกลาวไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ โดยแบงกลุม

ประชาชนตามชวงอายุ ออกเปน 4 กลุม ตามเจเนอเรชั่น ไดแก เจเนอเรชั่น X (อายุระหวาง 37-51 ป)                  

เจนเนอเรช่ัน Y (อายุระหวาง 19-36 ป) และเจเนอเรชั่น Z (อายุระหวาง 12-18 ป) เพื่อหาลักษณะสําคัญ        

ในการรับขอมูลขาวสารและความเช่ือมั่นที่มีตอสื่อมวลชน พบวา แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในการรับ

ขาวสารและความเช่ือถือที่ประชาชนมีตอสื่อและประเภทของแหลงตนตอขาวออนไลน โดยเจเนอเรช่ัน                

ที่อายุนอยยิ่งมี   ความเชื่อถือและรับขาวสารผานสื่อใหมมากขึ้น ประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญและนาสนใจ    

ก็คือ ถึงแมผูบริโภคขาวสารยุคใหมจะใหความสําคัญกับสื่อใหม แตก็ยังคงใหความไววางใจ ในส่ือดั้งเดิม    

โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนวาเปนแหลงตนตอขาวสารที่นาเชื่อถือ 

สรุป
 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายในการติดตามขาวสารเพื่อใหทันเหตุการณมากที่สุด    

เนื่องดวยมนุษยจําเปนตองเขาสังคม การไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วฉับไวทําใหสามารถนําเรื่องราวที่ไดรับ

มาพูดคุย ปรึกษา วิเคราะหกับคนรอบขางได นอกจากน้ี การรับขาวสารผานสื่อออนไลนก็มีความสําคัญ        

โดยเฉพาะในดานของความนาเชื่อถือ ผูสื่อขาวไทยทําไดดีในระดับที่สามารถเกาะติดสถานการณได              

อยางรวดเร็ว และปรบัขอมลูขาวสารอยางตอเน่ือง แตในภาวะของความเรว็นัน้ กม็สีวนของขอมลูทีผ่ดิพลาดบาง 
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ดังนั้นผูสื่อขาวหรือสํานักขาวควรใหความสําคัญตอการคัดกรอง ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ ซึ่งจะ

เปนการเพ่ิมความนาเช่ือถือใหกับสํานักขาวได สวนปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย 

ชองทางในการเลือกรับขาวสาร) ไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนใน                                

เขตกรุงเทพมหานคร เพราะขาวเปนขอมูลท่ีชวยใหประชาชนไดรบัทราบเก่ียวกบัเหตุการณ และปรับใชในชวีติ

ประจําวันไดและปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ การพักอาศัย และชองทางในการเลือกรับขาวสาร)              

แตกตางกันมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว เพราะเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครยังมีความเชื่อถือขอมูล

ขาวสารจากสื่อโทรทัศนอยูมาก รวมท้ังเช่ือในสํานักขาวท่ีเปนทางการ สวนรายไดที่แตกตางกันไมมีผล              

ตอระดับความเชื่อถือของขาว 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกสื่อมวลชนที่มีการขยายชองทางไปยังสื่อออนไลน เพื่อจะได

ทราบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชสื่อออนไลนมากที่สุดแตกลับมีความเชื่อถือขอมูลขาวสารจาก

สือ่โทรทศันมากกวา อาจเพราะเยาวชนใหความสาํคญักบักระบวนการผลิตและสาํนกัขาวทีส่ามารถตรวจสอบได

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1.  ศึกษาเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางในชวงอายุที่หลายหลายมากข้ึน เพ่ือจะไดทราบขอมูลของ

ประชาชนทุกวัยและนํามาเปรียบเทียบกันได

 2. ศึกษาเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางที่อยูจัดหวัดตางๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อจะไดทราบขอมูล

ของประชากรสวนใหญของประเทศ

  3.  ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
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