
พฤติกรรมการเปิดรับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของกลุ่มผู้อ่าน

ในเขตกรุงเทพมหานคร1

Exposure Behaviors, Motivations, Uses and Gratifications of the Readers 
in Bangkok towards Thai Online Newspapers

ชฎาภรณ์ สวนแสน2

Chadaporn Suansaen

อรนุช เลิศจรรยารักษ์3

Oranuch  Lerdchanyarak

 1  บทความจากวิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2556 

 2  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
E-mail: chadaporn.suan@gmail.com

 3  รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
E-mail: oranuj14@gmail.com



64

วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

บทคัดย่อ
  การวิจัยเรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  เปรียบเทียบ  และหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากร  พฤติกรรม 
การเปดิรบัแรงจงูใจในการอา่น ความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร จำานวน 400 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและ
แบบโควตาตามเขตการปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทางประชากร
ของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทำางานในบริษัทเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 10,001- 20,000 บาท  2) พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของ
ผู้อ่านส่วนใหญ่ คือ มีระยะเวลาเปิดรับน้อยกว่า 1 ปี ใช้เวลาอ่านน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน  เข้าอ่านเว็บไซต์ จำานวน 5 ครั้ง
ต่อวัน โดยใช้โน้ตบุ๊กในการเข้าถึง เปิดรับข่าวประเภทข่าวบันเทิง ท่องเที่ยว กีฬา และเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาก
ที่สุด  3) แรงจูงใจในการเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านส่วนใหญ่ คือ ความสะดวกสบายและง่ายต่อการเข้าถึง
ได้ทุกที่ทุกเวลา  4) ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านส่วนใหญ่ คือ สามารถอ่านข้อมูลย้อนหลังได้  5) 
การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของผูอ้า่นสว่นใหญ ่คอื เพือ่ประมวลขา่วจากหนงัสอืพมิพห์ลาย
ฉบับได้อย่างรวดเร็ว    6) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ผู้อ่านที่มีเพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วน
ตัวต่อเดือนแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยแตกต่าง
กัน ยกเว้นผู้อ่านที่มีอายุแตกต่างกัน ส่วนผู้อ่านที่มีเพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่าง
กันมีแรงจูงใจในการอ่านและความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยไม่แตกต่างกัน และ   7) ผลการวิจัยความสัมพันธ์
ของตัวแปร พบว่า แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในรูปแบบ
สื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย

Abstract
  This  research  paper  aimed  to  study,  to  compare,  and  to  find  the  relation  of  the 
demographic of the Internet users in Bangkok and their exposure behaviors, motivations, uses 
and gratifications towards Thai online newspapers.   The samples were 400 readers of Thai 
newspaper websites in Bangkok using stratified random sampling and quota sampling divided 
by administrative area.    The research was conducted through a questionnaire.   The results of 
the research were summarized  1) the most of Thai newspaper websites readers were female, 
aged  18-30  years, with  a Bachelor  degree, working  in  private  companies,  and  had  salary 
between Baht 10,001 to 20,000.  2) The majority of their exposure to Thai newspaper websites 
were less than one year, read less than one hour per day, browed the websites five times a 
day by using notebooks, accessed to entertainment, sports and travel news, and the Thairath 
newspaper website.  3) Their most motivation to read Thai newspaper website was to demand 
for a comfortable, easy to access data from anywhere at any time.  4) Their most satisfaction 
in reading online newspapers was the ability to access and traced back any news.  5) Their 
most usage of information on Thai newspaper websites was to process the news from many 
sources of newspapers quickly.  6) From the results of the hypothesis, it was found that readers 
with demographic characteristics such as gender, education, occupation, income differences 
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who had exposure and  use of information on Thai newspapers websites were different but 
only the age was the same.  For those readers who have different demographic characteristics 
would have no different motivation in reading online newspapers; likewise, they would be satisfied 
with the form of media in the same way. 7) In addition to this, the motivation to read Thai online 
newspapers was correlated positively with satisfaction in the form of media on Thai newspaper 
websites, so was the use of the information on them.

คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ  แรงจูงใจ  ความพึงพอใจ  การใช้ประโยชน์  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
Keyword: Exposure behaviors, Motivation, Gratification, Use, Thai newspapers websites

บทนำ�
  เทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็ไดเ้ขา้มามสีว่นสำาคญัตอ่ชวีติประจำาวนัของผูค้นในยคุปจัจุบนั ในหลาย ๆ  ดา้น ไมว่า่จะเปน็ดา้น
การศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ ความบันเทิง และอื่น ๆ   รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของ
ผู้คน ทั้งนี้เป็นเพราะสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถรับส่งข้อมูลต่าง ๆ  ได้หลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ กราฟิก ภาพ
เคลือ่นไหว และเสยีง จนอาจทำาหนา้ทีแ่ทนสือ่มวลชนทีม่อียูเ่ดมิ ทัง้หนงัสอืพมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน ์หรอืสือ่สิง่พมิพ์
อืน่ ๆ   ประกอบกบัผูค้นในปจัจบุนัใหค้วามสำาคญักบัความรวดเรว็ สะดวกสบาย และทนัตอ่เหตกุารณใ์นการแสวงหาขอ้มลูที่
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็อำานวยใหเ้พยีงแคใ่ชป้ลายนิว้สมัผสั การรบัขอ้มลูขา่วสารดว้ยสือ่อนิเทอรเ์นต็นี ้ทำาใหห้นงัสอืพมิพต์อ้ง
ปรับตนเองใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมของคนยคุใหม ่โดยเสนอเนือ้หาในรปูแบบหนงัสอืพมิพอ์เิลก็ทรอนกิสห์รอืเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพ ์
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโน้มนิยมใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตมากขึ้น  กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นแรงผลักดันให้เกิด 
การปฏวิตัริปูโฉมการขา่วและธรุกจิหนงัสอืพมิพใ์หเ้พิม่ชอ่งทางในการนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
หรือความนิยมของผู้อ่าน (มาลี บุญศิริพันธ์.  2537: 258; สันทัด ทองรินทร์.  2543: 66)
  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์น้ันนำาเสนอข่าวสารโดยยึดหลักการเสนอตามวัตถุประสงค์เดิมของหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์  
แตรู่ปแบบของการนำาเสนอจะแตกตา่งสือ่สิง่พมิพ ์ คอื มคีณุลกัษณะเปน็สือ่ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้า่น  สามารถโตต้อบและแสดง
ความคิดเห็นระหว่างผู้อ่านกับบรรณาธิการ (Dillon; Mcknight; & Richardson.  1988: 457-464)  หรือ ผู้ดูแลระบบ 
เวบ็ไซต ์(Webmaster) ของหนงัสอืพมิพ ์ ซึง่เพิม่ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารใหก้บัผูอ้า่นในการรบัขอ้คดิเหน็ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบั 
ขา่วสาร ประกอบกบัความสามารถนำาเสนอเนือ้หาในรปูแบบสือ่ประสม ซึง่กอ่ใหเ้กดิความหลากหลาย เรา้ความสนใจ และเพิม่
อรรถรสในการอา่นมากขึน้ เวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพอ์ำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึ  โดยสามารถเชือ่มโยงไปหวัขอ้หรอืแหลง่ขอ้มลู 
อื่น ๆ ที่ต้องการ ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหนังสือพิมพ์หลายฉบับภายในวันเดียว ที่สำาคัญ คือ ได้รับข้อมูล
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  เพราะเว็บไซต์สามารถอัพเดทข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  และเปิดรับข่าวสารได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ทำาให้ผู้อ่านรู้สึกว่าได้รับข้อมูลที่ใหม่และสดตลอดเวลา (Mueller; & Kamerer. 1994: 2-13) ซึ่งหนังสือพิมพ์
ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถกระทำาเช่นนี้ได้  นอกจากน้ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางทำาให้เพิ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย ขยายฐานผู้อ่านที่อยู่ห่างไกล โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มด้านการพิมพ์และการขนส่ง แต่เว็บไซต์ก็มีข้อจำากัดในการ
ใช้งาน ได้แก่ ความพร้อมของผู้อ่านที่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ และการขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ต ทำาให้ไม่สามารถเปิดรับข่าวสารได้
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  เวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพ ์จงึเปน็ทางเลอืกหนึง่ของผูอ้า่นทีม่กีารดำาเนนิชวีติแบบเรง่รบี ไมส่ะดวกในการเลอืกซือ้หนงัสอืพมิพ์
ทีม่ขีนาดคอ่นขา้งใหญแ่ละหลายฉบบั  และขอ้จำากดัของคา่ใชจ่้ายในการซือ้หนงัสอืพมิพท์ีป่รบัราคาสงูขึน้ จึงสง่ผลใหผู้อ้า่นเลอืก
ใชห้นงัสอืพมิพอ์อนไลนท์ีน่ำาเสนอบนอนิเทอรเ์นต็ผา่นเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชนับนมอืถอื ในประเทศไทยวงการหนงัสอืพมิพ์
เริม่มกีารปรบัตวันำาสือ่อเิลก็ทรอนกิสม์าใชใ้น พ.ศ. 2537 โดยเริม่จากหนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต ์ตามดว้ยหนงัสอืพมิพใ์นเครอื
หนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ และสำานกัพมิพเ์นชัน่กรุป๊ ตอ่มามหีนงัสอืพมิพร์ายอืน่อกีหลายฉบบัไดพ้ฒันาเปน็หนงัสอืพมิพอ์อนไลน ์
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง  เห็นได้จากการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในรอบปี 2556 ของเว็บไซต์ทรูฮิต ซึ่งเป็น
หน่วยงานให้ตรวจสอบและนำาเสนอสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ พบว่า เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ติดอยู่ใน 20 อันดับแรก
ของเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (อันดับ 6)  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (อันดับ 
7) และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น (อันดับ 20) (บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำากัด.  2014: Online) 
นอกจากนี้งานวิจัยของนภาพร ชวนะศิลป์ (2552: 27) พบว่า ผู้อ่านให้ความสนใจกับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย เพราะความ
รวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง  หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีความน่าสนใจในรูปแบบ  สีสัน  รูปภาพ 
และกราฟิก ข่าวมีความโดดเด่น สดใหม่และทันต่อเหตุการณ์
    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความสำาคัญในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับแรงจูงใจ 
ความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของผูอ้า่นในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่แีนวโนม้
วา่จะมมีากขึน้ โดยเลือกศกึษาประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร เพราะอยูใ่นพืน้ทีม่คีวามพรอ้มดา้นสาธารณปูโภคอนิเทอรเ์นต็ 
จึงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่และยอมรับนวัตกรรมด้านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้อย่างเร็ว ผลการวิจัยนี้สามารถทราบและคาด
การณ์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของประชาชนไทยในอนาคต  และจะเป็นแนวทางต่อผู้ผลิต
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์  ในรูปการนำาเสนอ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสื่อผสม  การใช้คลิปวีดีโอในการเสนอข่าว  เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่าน
มากขึ้น ร่วมทั้งใช้ในการวางแผนพัฒนาการดำาเนินงานในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำานักข่าวต่าง ๆ ในอนาคต
 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร
  2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
  3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
  5.  เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
  6.  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร  กับตัวแปรด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  แรงจูงใจในการเปิดอ่าน  ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อ  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
  7.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเปิดอ่านกับความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
ของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
  8.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในรูปแบบสื่อกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร   
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กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ลักษณะท�งประช�กร

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย

แรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทย

ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อ
บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย

H1

H2

H3

H4

H5

H6

สมมติฐ�นในก�รวิจัย
  1.  ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยท่ี
แตกต่างกัน   
  2.  ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันกัน  มีแรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยที่แตกต่างกัน
  3.  ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันกัน  มีความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยที่แตก
ต่างกัน
  4.  ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันกัน  มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
ที่แตกต่างกัน
  5.  ผูอ้า่นทีม่แีรงจงูใจในการเปดิอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในรปูแบบสือ่
บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
  6.  ผู้อ่านที่มีความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร จำานวน 1,225,166 คน (สำานักงาน
สถิติแห่งชาติ.  2555: ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร 
จำานวน 400 คน จากการคำานวณสูตรของยามาเน่ (1973: 727-728)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
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(Stratified random sampling) และแบบโควตา (Quota sampling) ตามเขตการปกครองได้ 10 เขต ๆ ละ 40 
คน คือ เขตบางกะปิ เขตบางนา เขตบางพลัด เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตลาดกระบัง เขตลาดพร้าว เขตสาทร เขตหลักสี่ 
และเขตห้วยขวาง  
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น  5 ตอน ได้แก่
    ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้
ลักษณะข้อคำาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
    ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ลักษณะข้อคำาถามเป็นแบบปลายปิด   
    ตอนที่ 3  แรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ลักษณะข้อคำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale)   
    ตอนที ่4  ความพงึพอใจในรปูแบบสือ่บนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย ลกัษณะขอ้คำาถามเปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
    ตอนที่ 5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ลักษณะข้อคำาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
  การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 4 คน  พจิารณาความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content 
validity) นำาแบบสอบถามมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 40 คน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่า
สมัประสทิธิอ์ลัฟา่ (α) ของแบบสอบถามแตล่ะตอน คอื  ตอนที ่3 แรงจงูในในการเปดิอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย เทา่กบั 
0.776 ตอนที ่4 ความพงึพอใจในรปูแบบสือ่บนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย เทา่กบั 0.904 และตอนที ่5 การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู
ข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย เท่ากับ 0.783  ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง  
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน 10 เขต
ของกรุงเทพมหานคร  คดัเลอืกผูต้อบแบบสอบถามจากการสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัไมใ่ชค้วามนา่จะเปน็ ดว้ยการสุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง คือ เลือกเฉพาะผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เท่านั้น  แบบสอบถามที่แจกไป จำานวน 425 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 
จำานวน 425 ฉบับ (ร้อยละ 100)  และนำามาคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ได้จำานวนทั้งสิ้น 400 ฉบับ 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปเพื่อจัดกระทำาตามข้อมูล ดังนี้
    4.1 ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
    4.2 ใชค้า่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  ในการวเิคราะหข์อ้มลูการเปดิรบั แรงจงูใจ ความพงึพอใจ และการใช ้
ประโยชน์เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
    4.3 ใช้ค่าสถิติไคสแควร์    ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทย กับตัวแปรลักษณะประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
    4.3 ใช้ค่าสถิติ  t-test  ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ความพึงพอใจใน 
รูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย    และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ตามตัวแปร
ลักษณะประชากรด้านเพศ 
    4.5 ใช้ค่าสถิติ  F-test  ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ความพึงพอใจใน 
รูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย    และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ตามตัวแปร
ลักษณะประชากรด้านอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ จะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
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    4.6 ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (Pearson  coefficient  of  correlation)  หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 
แรงจูงใจในการเปิดอ่านข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยกับความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ไทย  และความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในรปูแบบสือ่กบัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย 

สรุปผลก�รวิจัย
  1.  ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.5) มีอายุ 18-30 ปี  (ร้อยละ 71.0)  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.8) มีอาชีพ 
ทำางานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 32.5)  และมีรายได้ส่วนตัวรายเดือน ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 47.0)
  2.  พฤตกิรรมการเปดิรบัขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของผูอ้า่นในกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผู้
อ่านส่วนใหญ่มีระยะเวลาเปิดรับน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 30.3) ใช้เวลาอ่านน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 57.5) เข้าอ่าน 
เว็บไซต์ จำานวน 5 ครั้งต่อวัน (ร้อยละ 73.2) โดยใช้โน้ตบุ๊กในการเข้าถึง  อ่านข่าวความบันเทิง/ท่องเที่ยว/กีฬา (ร้อยละ 
15.1)  และเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากที่สุด (ร้อยละ 23.0)
  3.  แรงจงูใจในการเปดิอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของผูอ้า่นในกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูอ้า่นสว่นใหญ่

มแีรงจงูใจในการอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.03) แรงจงูใจอนัดบัสงูสดุ คอื ตอ้งการมคีวามสะดวก
สบาย  ง่ายต่อการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา รองลงมา คือ สามารถสืบค้นข้อมูลได้
  4.  ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่าน 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยอยู่ในระดับมาก ( X =3.81)  ความพึงพอใจอันดับสูงสุด 
คือ สามารถอ่านข้อมูลย้อนหลังได้ รองลงมา คือ สามารถส่งข่าวที่น่าสนใจให้กับเพื่อน ๆ ทางอีเมลและเฟซบุ๊คได้ 
  5.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้อ่านส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยอยู่ในระดับมาก ( X =3.82)  การใช้ประโยชน์
ในอนัดบัสงูสดุ คอื การประมวลขา่วสารไดห้ลากหลายเวบ็ไซตใ์นเวลาทีร่วดเรว็ รองลงมา คอื การนำาไปเปน็ขอ้มลูในการศกึษา
  6.  การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร  กับตัวแปรด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  แรงจูงใจในการเปิดอ่าน  ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อ  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  พบผลการวิจัย ดังนี้
    6.1 ผู้อ่านที่มีเพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับและ 
การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ผูอ้า่น
ที่มีอายุแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 4
    6.2 ผู้อ่านที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการอ่านและ
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 และข้อที่ 3
  7  ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเปิดอ่านกับความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่าน
ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  แรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 
พึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5
  8.  ความสมัพนัธข์องความพงึพอใจในรปูแบบสือ่กบัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของ
ผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1.  ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้อ่านส่วนใหญ่มีอายุ  18-30  ปี 
ทั้งนี้เนื่องจากช่วงอายุ  18-30  ปี  จัดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและวัยรุ่นตอนปลาย    ซึ่งเป็นนักศึกษาและคนทำางานย่อม
เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้   มีความเข้าใจ คุ้นเคย และเข้าถึงกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายกว่าวัยอื่น ๆ และ
เป็นกลุ่มที่ต้องหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำามาประกอบการเรียนและการทำางาน  
  2.  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้อ่านส่วนใหญ่มีระยะเวลาเปิดรับน้อยกว่า 1 ปี  โดยใช้โน้ตบุ๊กในการเข้าถึง  ทั้งนี้เป็นเพราะระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา ระบบ
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นทำาให้คนหันมาสนใจและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ีราคา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีราคาที่ถูกลง บางรุ่นบางยี่ห้อมีราคาถูกกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ประกอบกับมีน้ำาหนัก
เบาสะดวกต่อการพกพา ทำาให้มีผู้นิยมใช้งานโน้ตบุ๊กมากขึ้น
  3.  แรงจงูใจในการเปดิอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของผูอ้า่นในกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูอ้า่นสว่นใหญ่
มแีรงจงูใจในการอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยอยูใ่นระดบัมาก เพราะตอ้งการมคีวามสะดวกสบาย งา่ยตอ่การเขา้ถงึไดท้กุทีท่กุ
เวลา และสามารถสืบค้นข้อมูลได้  ทั้งนี้เนื่องจากการที่มนุษย์สามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างหลากหลายนั้นล้วนแล้ว
แต่มทีีม่า และไดร้บัการกระตุ้นจากแรงจงูใจทั้งสิ้น แรงจงูใจเป็นสิ่งทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากความตอ้งการ แรงขบั กระบวนการภายใน
อินทรีย์ที่ประสานการทำางาน หรือสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้นทำาให้มนษุย์ดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการ (มธุรส สว่างบำารุง. 
2542: 218)  สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร ชวนะศิลป์ (2552) และงานวิจัยของฮอลเล็นบาฟ (Hollenbaugh.  2014) 
พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อการเปิดเผยตัวเองต่อสังคมออนไลน์ เข้าถึงและใช้งานง่าย สะดวกสบาย และยังเป็นไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ของแมคลูฮานและฟิออเร่ (McLuhan; & Fiore. 1967: 122) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมิติของ
เวลาและสถานทีก่บัประสบการณก์ารใชส้ือ่ของมนษุยเ์รา เชน่ เริม่ตัง้แตจ่ดหมายทีท่ำาใหเ้ราสามารถจะพดูคยุกบัคนทีอ่ยูห่า่งไกล 
ในรูปแบบสื่ออักษร จนกระทั่งมาเป็นรูปแบบของโทรศัพท์ที่ทำาให้เราพูดคุยกันได้ด้วยเสียงโทรทัศน์ให้มองเห็นได้ยิน เป็นต้น 
โดยเฉพาะความสามารถของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยขยับขยายประสบการณ์ของมนุษย์
ให้สามารถรู้เรื่องราวที่ไหนก็ได้ในโลกภายในเวลาอันรวดเร็วในลักษณะของช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real time) จะเห็นได้ว่า
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน  ทำาให้อุปสรรคด้านระยะทางและกาลเวลาหมดไป  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการอ่าน   
  4.  ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่าน
สว่นใหญม่คีวามพงึพอใจรปูแบบสือ่บนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีี่
มีลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย มีความทันสมัย อำานวยสะดวกสบายให้กับผู้อ่าน เพียงแค่คลิกเมาส์เท่านั้น ทำาให้การเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ง่าย ทุกอย่างที่เราอยากรู้ สามารถเลือกดูคลิปเสียง รูปภาพ และบันทึก ส่งให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะส่งผ่าน
อีเมล หรือแชร์ผ่านเฟซบุ๊ค ไลน์ วอทแอพ (WhatsApp) และที่สำาคัญสามารถดูย้อนหลังได้ ไม่ว่าเราจะพลาดข่าวสารเรื่อง
อะไรไปก็ตาม ซึ่งแมคไนท์ ดิลลอนและริชาร์ดสัน (McKnight; Dillon; & Richardson.  1993: 169-191) กล่าวว่าข้อดี
ของการเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คือ สามารถเสนอข้อมูลย้อนหลังมากกว่าหนึ่งวัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องที่ใช้
ในการเกบ็ขอ้มลูวา่ มปีระสทิธภิาพในการบนัทกึขอ้มลูมากนอ้ยเพยีงใด และขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะองคก์รวา่จะเสนอขา่ว
ย้อนหลังนานเท่าใด การเสนอข้อมูลย้อนหลังจะส่งผลดีต่อผู้อ่านที่ไม่รู้ภูมิหลังของข่าวสารนั้น ๆ  และจะทำาให้เข้าใจเหตุการณ์
ปัจจุบัน
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  5.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้อ่านส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยอยู่ในระดับมาก  และใช้ประโยชน์ในอันดับ
สงูสดุในการประมวลขา่วสารไดห้ลากหลายเวบ็ไซตใ์นเวลาทีร่วดเรว็ และการนำาไปเปน็ขอ้มลูในการศกึษา ทัง้นีเ้นือ่งจากผูอ้า่น
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-30 ปี  เป็นคนยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชำานาญ 
ตอ้งการความรวดเรว็และเลอืกทีจ่ะเปดิรบั จงึทำาใหเ้กดิความตอ้งการเรือ่งการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารเพือ่ประมวลขา่วจาก
หนงัสอืพมิพห์ลากหลายฉบบัไดใ้นเวลาทีร่วดเรว็ ซึง่แมคเควล (McQuail.  1994: 318)  กลา่ววา่ ทฤษฎกีารใชป้ระโยชนแ์ละ
ความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำาคัญกับการเลือก การรับรู้ และการตอบสนองต่อสื่อของผู้รับสารเป็นหลัก คือ ผู้รับสาร 
นั้นรู้ตัวอยู่เสมอและเป็นผู้เลือกสรรช่องทางและเนื้อหาที่เขาต้องการด้วยตนเอง 
  6.  การเปรยีบเทยีบลกัษณะทางประชากรของผูอ้า่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยในกรงุเทพมหานครกบัตวัแปรดา้นตา่ง ๆ  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูอ้า่นทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดส้ว่นตวัตอ่เดอืนแตกตา่งกนั มพีฤตกิรรมการเปดิรบัขอ้มลู
ขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยแตกตา่งกนั  ทัง้นีเ้นือ่งจากเพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกตา่งกนัในเรือ่งของความคดิ 
คา่นยิมและทศันคต ิซ่ึงเปน็ไปตามทฤษฎทีางประชากรศาสตรข์อง ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 106) ไดก้ลา่ววา่ เพศ ทำาใหบ้คุคลมี
พฤตกิรรมของการตดิตอ่สือ่สารทีแ่ตกตา่งกนั คอื เพศหญงิมแีนวโนม้และมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกวา่เพศชาย 
เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กำาหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้แตกต่างกัน  ผู้หญิงจึงมักเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว 
หรือเจ้าอารมณ์  โอนอ่อนผ่อนตาม  และเป็นแม่บ้านแม่เรือน  และถูกชักจูงง่ายกว่าผู้ชาย  นอกจากนี้ผู้ที่มีอาชีพต่างกันย่อม
มองโลก  มีแนวความคิด  อุดมการณ์  ค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ  ความต้องการในข่าวสารความรู้ที่แตกต่างกันไป    รวมทั้งความ
แตกต่างทางด้านรายได้มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร เพราะคนที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่ต่างกันจะมีวัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน รายได้ของคนย่อมเป็นเครื่องกำาหนดความ
ตอ้งการตลอดจนความคดิเหน็ของคนเกีย่วกบัสิง่ตา่ง ๆ  และพฤตกิรรมของคน ผูท้ีม่รีายไดส้งูยอ่มเปดิรบัสือ่มากนัน้เอง (ยบุล 
เบ็ญจรงค์กิจ.  2534: 64)  นอกจากนี้วิลเบอร์ (Wilbur.  1973:121-124) ได้อธิบายว่า  ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ทำาให้
การแสวงหาข่าวสารของผู้รับสารน้ันแตกต่างกัน  เนื่องจากระยะเวลาอ่านของแต่ละคนไม่เท่ากับ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัลณี  โอฬารโชติสถานนท์  (2548)  พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์  ซึ่งโรบินสัน (Robinson.  1972: 71-93) ที่พบว่าระดับการศึกษา
ของผูร้บัสารมคีวามสมัพนัธก์บัการใชส้ือ่ และระดบัความรูใ้นเรือ่งขอ้มลู ขา่วสาร แตกตา่งกนัไปดว้ย และงานวจิยัของจรนิธร 
ธนาศิลปะกุล (2545) พบว่า ผู้ใช้เว็บที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์แตกต่างกัน
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์
จากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่จะมกีารใชป้ระโยชนเ์พือ่ประมวลขา่ว 
จากหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ในเวลาที่รวดเร็ว    นำามาเป็นข้อมูลในการวิพากษ์  วิจารณ์กับผู้อื่น  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น นำาไปเป็นข้อมูลในการศึกษา สามารถรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อเป็นความรู้ได้ สามารถสนทนาโต้ตอบผ่านห้องสนทนา
และเว็บบอร์ด  รับความสะดวกในการเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา กาญจนทวี  (2542) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย ซึ่ง
พบว่า  ความพึงพอใจที่ได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างคือมีความรวดเร็วในการตรวจสอบและติดตาม
ข่าวสารประเด็นข่าวต่างๆ เพื่อที่จะสามารถติดตามข่าวสารนั้น ๆ ได้ครบทุกประเด็นข่าว 
  7.  ความสมัพนัธข์องแรงจงูใจในการเปดิอา่นกบัความพงึพอใจในรปูแบบสือ่บนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของผูอ้า่นใน
กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจในการเปดิอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจ
ในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ทั้งนี้เนื่องจากตามทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของบรูมเลอร์ 
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และกูเรวิทช์ (Blumler; & Katz.  1974: 19-31)  ที่กล่าวว่า แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการใช้สื่อเป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและมีเป้าหมายที่แน่นอน ผู้รับสารเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเปิดรับสื่อหรือเนื้อหาใดบ้าง การที่ผู้รับสารใช้สื่อ
ก็เนื่องมาจากการที่ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตใจภายใน หรือถูกกระทบจากสภาพสังคมภายนอกให้เกิดมีความ
ต้องการและแรงจูงใจในการใช้ส่ือเพื่อเป้าหมายประการใด  ประการหนึ่ง  ซึ่งต้องการตอบสนองในรูปของความพึงพอใจที่จะ
ได้กลับมาจากการใช้สื่อ
  8.  ความสมัพนัธข์องความพงึพอใจในรปูแบบสือ่กบัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของ
ผูอ้า่นในกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยมคีวามสมัพนัธท์าง
บวกกับความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ทั้งนี้เนื่องจากสอดคล้องกับทฤษฎีของแมคเควล บลูมเมอร 
และบราวน์ (McQuail; Blumler; & Browmn.  1972: 135-165) ซึ่งได้กล่าวถึงตัวแปรของประโยชน์และความพึงพอใจ 
ไดแ้ก ่ความเพลิดเพลิน (Diversion) ซึ่งจะออกมาในรปูแบบของการใชส้ื่อเพือ่หลบหนปีัญหาและผอ่นคลายอารมณ์ มนษุย์
สัมพันธ์  (Personal  relation)  เพื่อให้มีเรื่องราวไปคุยกับผู้อื่นหรือให้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับครอบครัว  เอกลักษณ์ของ
ปัจเจกบุคคล (Persona identity) เช่น การอ้างอิง การค้นหาความจริงและเพื่อให้ข้อมูลมาเสริมความเชื่อ และการติดตาม
ข่าวสาร (Surveillance) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ต้องจิตต์ สุวรรณศร (2543) ที่พบว่าการใช้ประโยชน์มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในเชิงบวก  เม่ือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในข่าวสารมากก็มีแนวโน้มว่าจะนำาข่าวสาร
การเมืองที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มากด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
  1.  จากผลการวจิยั พบวา่ผูอ้า่นสว่นใหญใ่ชอ้ปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสโ์นต้บุก๊  รองลงมาคอื คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ แทบ็เลต็ 
และโทรศัพท์อัจฉริยะ (สมาร์ทโฟน) ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือพิมพ์ควรพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับ แท็บเล็ต และ
โทรศัพท์อัจฉริยะให้ดีกว่าเดิม เพื่อทำาให้ผู้อ่านมีช่องทางในการเปิดอ่านมากยิ่งขึ้น 
  2.  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูอ้า่นใหค้วามสนใจในเรือ่งการแบง่ปนัและสง่ตอ่ขอ้มลูขา่วสารไปใหก้บัผูอ้ืน่ ผา่นทางอเีมล 
เฟซบุค๊ เพือ่พดูคยุแสดงความคดิเหน็ถงึเรือ่งนัน้ ๆ   ดงันัน้ผูป้ระกอบการธรุกจิหนงัสอืพมิพค์วรใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลนเ์ชน่ 
เฟซบุ๊ค เป็นต้น ในการเพิ่มช่องทาง เพิ่มยอดของผู้อ่าน เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เกิดจากการอ่านและเป็นการประชาสัมพันธ์
องค์กรหนังสือพิมพ์ของตนเองไปในตัว
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งหนงัสอืพมิพก์ระดาษและเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย จะทำาใหท้ราบถงึขอ้ดขีอ้เสยีและ
สามารถนำาผลมาปรบัปรงุใหเ้วบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยมรีปูแบบทีต่รงกบัความตอ้งการของผูอ้า่นมากขึน้ รวมทัง้ควรศกึษากลุม่
ตวัอยา่งทีไ่มไ่ดอ้า่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทย เพือ่ใหท้ราบถงึสาเหตแุละความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิเพือ่นำามาพฒันาและปรบัปรงุให้
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีผู้อ่านมากขึ้น
  2.  เนื่องจากตอนน้ีเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมากกว่าเดิมแล้ว  ดังนั้นควรศึกษาเรื่องใหม่กว่านี้  ตัวอย่างเช่น  การอ่าน
หนงัสอืพมิพบ์นเวบ็ไซตโ์ดยผา่นแอพพลเิคชัน่ตา่ง ๆ  หรอื ขา่วบนหนา้แฟนเพจเฟซบุค๊ หรอืเครอืขา่ยสงัคมอืน่ๆ  เพือ่ไดท้ราบ
ถึงความต้องการของผู้บริโภคในการเปิดรับสื่อนั้น ๆ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำาไปพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจหนังสือพิมพ์
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด
  3.  ควรมีการศึกษาบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำาสื่อด้านเนื้อหา ข้อมูล ให้แก่สื่อหนังสือพิมพ์  เช่น บริษัท
แอปเปิล บริษัทค่ายมือถือต่าง ๆ บริษัทอะเมซอน เป็นต้น  เพื่อพัฒนาองค์กรหรือเพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคในองค์กรที่เกิด



73

วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

ขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
  4.  ควรมีการศึกษากระบวนการผลิตสื่อ  โครงสร้างการตลาด  ผลการดำาเนินงานภายในองค์กรธุรกิจหนังสือพิมพ์
ขนาดใหญแ่ละขนาดเลก็ ใชว้ธิวีจิยัเชงิคณุภาพโดยเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึจากผูป้ระกอบการ เพือ่ศกึษาถงึกลยทุธ์ 
การบริหารจัดการ  เพื่อนำามาพัฒนาธุรกิจหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ต่อไป
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