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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือออนไลน์ของ

บุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปืดรับชมส่ือออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 3.เพื่อเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้  าถามแบบปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  จ  านวนทั้งหมด 400  ชุด วธีิการ

ทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 

ความถ่ี , ร้อยละ (%) , �̅�  , S.D. และสถิติท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Chi Squareเพื่อตรวจสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการศึกษาพบวา่ จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยแบ่งเป็น  

เพศหญิง 212 คน และเพศชาย 188 คน โดยภาพรวมพบวา่ปัจจยัดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์และ พฤติกรรมการ

ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฎ

ในส่ือสังคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัท่ีมีการรับรู้ปานกลาง โดยคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.39 

เพราะฉะนั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์และ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฎในส่ือสังคม

ออนไลน์ 

 

ค าส าคัญ : ขอ้มูลประชากรศาสตร์ , พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ , การรับรู้ , ส่ือสังคมออนไลน์  



ABSTRACT 

 

The objective of this research is 1. To study demographic information that affects online perception 

of general public in Bangkok 2. To study online viewing behavior of general public in Bangkok 3 to 

understand factors That affects the perception of news that appears on online media of the general public in 

Bangkok 

By using closed-ended questions as a tool to collect data in total 400 sets. The statistical methods used in data 

analysis are Frequency, percentage (%), �̅� , S.D. and the statistics used to test the hypothesis is Chi Square to 

check the relationship between the initial variable and the dependent variable. With statistical significance at 

the level of 0.05 

From the study found that Total number of respondents 400 people divided by 212 female and 188 males. 

Overall, it was found that demographic and Social media usage behaviors that influence news perception 

through social media affecting the perception of news appearing on social media Was at a medium level of 

perception With an average score of 3.39 

Therefore, it can be concluded that Demographic data factors and Social media usage behaviors that influence 

news perception through social media affecting the perception of news appearing on social media  

 

Keywords: demographic data, social media usage behavior, perception, social media 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในยคุปัจจุบนัการใชส่ื้อเขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

เพราะเป็นส่ิงเช่ือมโยงหรือเป็นการถ่ายทอดขอ้มูลความรู้ระหวา่งผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยสามารถรับรู้ผา่น

การเห็น การฟัง การอ่าน และอ่ืนๆ ดงันั้นส่ือจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูส่้งสารนั้น

ตอ้งการจะส่งไปยงัผูรั้บสารใหไ้ดรั้บรู้นั้นข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของส่ือท่ีไดส่้งไปดงันั้นส่ือท่ีส่งไปควรจะมี

ความพร้อมทางดา้นขอ้มูล และองคป์ระกอบต่างๆท่ีมีความเหมาะสมเพื่อใหผู้รั้บสาร สามารถรับรู้และท าความ

เขา้ใจกบัส่ือของผูส่้งสารตามเป้าหมายท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้และเขา้ใจส่ือนั้นไดอ้ยา่งดีการ

ส่ือสารไร้แดนดว้ยเทคโนโลยสีามารถท าใหบุ้คคลทุกคนสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งง่ายดายโดยไม่มีอุปสสร

คดา้นของระยะทาง ดา้นเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งการส่งภาพ ขอ้มูล เสียงต่างๆจึงท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย และ

การประหยดัค่าใชจ่้าย จึงท าใหส่ื้อสังคมออนไลน์เจริญเติบโตและกา้วหนา้เป็นอยา่งมากจากการเขา้ถึงท่ีง่ายข้ึน 

ท าใหส่ื้อส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวติของคนในยคุปัจจุบนั ดงันั้นส่ือสังคมออนไลน์

ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของการรับรู้ข่าวสารของคนเปล่ียนไปเพราะผูรั้บสารสามารถเลือกรับรู้ส่ือหรือข่าวสารต่างๆ

ไดต้ลอดเวลาไม่วา่จะอยูใ่นส่วนใดของโลกก็ตาม ดั้งนั้นผูส่้งสารจึงใหค้วามส าคญักบัส่ือท่ีตอ้งการจะส่งไปเป็น

อยา่งมากเพราะตอ้งการใหผู้รั้บสารไดเ้ขา้ใจถึงจุดประสงคห์รือเจตนารมณ์ และความหมายของส่ือท่ีตอ้งการท่ี

จะถ่ายทอดใหก้บัผูรั้บสารไดท้ราบและท าความเขา้ใจกบัส่ือได ้

ดงันั้น ผูท้  าวิจยัจึงไดเ้กิดความสนใจและอยากศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่น

ส่ือสังคมออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะในปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์มีการพฒันาไป

อยา่งรวดเร็วทั้งดา้นการติดต่อส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ การใชส่ื้อต่างๆเพื่อใชป้ระกอบการส่ือสาร เพื่อดึงดูด

หรือสร้างความน่าสนใจแก่ผูรั้บสารหรือผูอ่้านจึงท าใหส่้วนประกอบต่างท่ีจะน ามาใชน้ั้นมีความส าคญัเป็นอยา่ง

มากเพื่อสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลตอ้งการรับรู้ส่ือท่ีเราตอ้งการจะถ่ายทอดให ้โดยหากเราเขา้ใจถึงพฤติกรรมการ

เลือกรับรู้ส่ือ ก็จะท าใหเ้ราสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจได ้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่บุคคลทัว่ไปเพราะ

การน าส่ือสังคมมออนลน์มาใชจ้ะป็นการลดระยะห่างระหวา่งธุรกิจและบุคคลท่ีใหค้วามสนใจ ง่ายต่อการ

ติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นการพฒันาการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 



วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปืดรับชมส่ือออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

3  เพื่อเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจิยั 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของบุคคลทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. พฤติกกรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของบุคคล

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาจากบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็น

ประจ า โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ีคือ การน าขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคม

ออนไลน์มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของ

บุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยัน้ีเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

มีช่วงระยะเวลาของการท าวิจยัตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 หฤศจิกายน 2562 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวจิยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 



ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ แวววลี วรสุนทรารมณ์(2559) ผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนั
จะมีลกัษณะของพฤติกรรมความสนใจ รสนิยม และการแสดงออกในการรับส่ือท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งออกเป็น 
ดงัน้ี  

1.  เพศ (Gender)เป็นการแบ่งลกัษณะทางประชากรบนโลกท่ีประกอบดว้ย เพศ ชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานทางร่างกายท่ีไดม้าแต่ก าเนิดในแต่ละเพศจะมีการพฒันาทางความคิด ทศันคติ ค่านิยมในแต่ละช่วง
วยัท่ีแตกต่างกนั ทั้งวฒันธรรมและการเล้ียงดู ท่ีก าหนดบทบาทไวต่้างกนั จึงท าใหมี้พฤติกรรมและการส่ือสาร
ขอ้มูลต่างกนัดว้ยเช่น พาเตลและกอร์ดอน (Patel and Gordon) ผูห้ญิงมกัจะใชอ้ารมณ์ในการรับ ขอ้มูลข่าวสาร
ซ่ึงมกัจะถ่ายทอดทศันคติ ความคิดเห็นท่ีไดรั้บใหผู้อ่ื้น และถูกชกัจูงไดม้ากกวา่ผูช้าย และ ผูห้ญิงจะมีความ
ละเอียดรอบคอบมากกวา่ผูช้าย ซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้  

2. อาย ุ(Age)เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลในการวเิคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์ ระยะเวลาของช่วงอาย ุจะบ่ง
บอกความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ คนท่ีมีอายมุากจะสามารถรับรู้และ ท าความเขา้ใจในเน้ือหาสาระไดดี้
หรือมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ ซ่ึงอายท่ีุแตกต่างกนัจะแสดงออกถึงความ สนใจในเร่ืองต่างๆท่ีแตกต่างกนั เช่น 
วยัรุ่นจะรับรู้และบริโภคข่าวสารดา้นความบนัเทิงมากกวา่ข่าวสารเร่ือง การเมืองเพื่อให้ตนเองเป็นท่ียอมรับใน
กลุ่มเพื่อน ซ่ึงกระบวนการทางความคิดและการกลัน่กรองของขอ้มูล ในแต่ละช่วงวยัจึงมีความแตกต่างกนั 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือต่างๆ ของแต่ละช่วงอาย ุสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี  

(1) วยัเด็กมกัจะเปิดรับสือภายในบา้นเน่ืองจากเด็กจะใชเ้วลาส่วนใหญ่เพื่อความบนัเทิงภายในบา้นกบัผูใ้หญ่  

(2) วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเร่ิมจะเปิดรับส่ือภายนอกตามสถานท่ีต่างๆเพื่อความบนัเทิง  

(3) วยัผูใ้หญ่จะใชท้ั้งส่ือภายในและภายนอกบา้นเพื่อประโยชน์ในการใชง้านหรือการด าเนินชีวติประจ า วนัท่ี
ตอ้งมีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ 

(4) วยัหลงัเกษียณจะหนัมาใชส่ื้อภายในบา้นอีกคร้ังเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา  

3. ระดบัการศึกษา (Education)เป็นตวัช้ีวดัความรู้ความสามารถความเขา้ใจในการรับส่ือโดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะ
เป็นผูรั้บสารไดดี้มีเหตุผลเพียงพอในการรับสารบ่งบอกถึงประสบการณ์และความรู้ท่ีกวา้งขวางดงันั้นความ
แตกต่างทางยคุสมยัระดบัของการศึกษาท าใหเ้กิดค่านิยม ทศันคติ และอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนั  

4. อาชีพ(Occupation)ลกัษณะของอาชีพจะแสดงออกถึงการรับรู้หรือความสนใจในส่ิงนั้นๆเช่น กลุ่มนกัธุรกิจ
จะใหค้วามสนใจและเปิดรับส่ือในเร่ืองเศรษฐกิจการลงทุนเป็นตน้ ในบางกรณีอาจมีคนในอาชีพอยา่งหน่ึงแต่
อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพอีกอยา่งหน่ึงก็ไดซ่ึ้งจะท าใหค้วามสนใจนั้นถูกกระจายออกไป  



5. รายได ้(Income)บ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจและอ านาจการใชจ่้ายในการบริโภคข่าวสาร ผูท่ี้มีรายไดสู้ง 
มกัจะมีโอกาสท่ีดีในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์หรือประสบการณ์ใหก้บัตวัเองแต่ส าหรับผูท่ี้มีรายไดต้  ่า
มกัจะถูกจ ากดัในการรับรู้หรือแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  

6. สถานภาพครอบครัว (Marital Status)สามารถแบ่งออกเป็น คนโสด สมรส หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่
สถานภาพจะบ่งบอกถึงความสามารถ ความมีอิสระทางความคิดในการตดัสินใจ ผูช้ายท่ีโสดกบัสมรสแลว้ยอ่มมี
กระบวนการรับสารท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากอิทธิพลของครอบครัวและ สภาพแวดลอ้มจากคนรอบขา้ง 

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ Klapper, J.T. (1960) ไดก้ล่าวไวว้า่กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร

เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษยซ่ึ์งประกอบดว๎ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตามล าดบัดงัน้ี  

1.   การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสารบุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือ

และข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล ง เช่น การเลือกซ้ือ หนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงเลือกเปิด

วทิยกุระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความตอ้งการของตน อีกทั้งทกัษะและความช านาญใน

การรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนับางคนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อ่าน ก็จะชอบฟังวิทยดูุโทรทศัน์มากกวา่อ่าน

หนงัสือ เป็นตน้   

2  การเลือกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือก สนใจข่าวจากแหล่งใด

แหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนบัสนุน ทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิง

ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความ เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อไม ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมี

ความไม่สบายใจ ท่ีเรียกวา่ ความไม่สอดคลอ้ง ทางดา้นความเขา้ใจ(Cognitive Dissonance)    

3.  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

แลว้ ก็ใช่วา่จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรามกัเลือกรับรู้และ

ตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั 

แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ี

สอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าวนอกจากจะท าใหข้่าวสารบางส่วนถูกตดัทิ้งไปยงัมีการบิดเบือน

ข่าวสารใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน าพอใจ ของแต่ละบุคคลดว้ย   

4.  การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความสนใจความตอ้งการ 

ทศันคติ ฯลฯของตนเองและมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ยหรือเร่ืองท่ี

ขดัแยง้ คา้นกบัความคิดของตนเองข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจ าไวน้ั้นมกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุน

ความร๎ูสึกนึกคิด ทศันคติ ค านิยมหรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ความมัน่คงชดัเจนยิง่ข้ึนและ



เปล่ียนแปลงยากข้ึนเพื่อน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไปส่วนหน่ึงอาจน าไปใชเ้ม่ือเกิดความร๎ูสึกขดัแยง้

และมีส่ิงท่ีท าใหไ้ม่สบายใจข้ึน 

โมเวนและไมเนอร์ Mowen and Minor(1998) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้วา่เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บการ

เลือกสรรจดัระเบียบและตีความหมายขอ้มูลเพื้อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึง กระบวนการความ

เขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยูก่ารรบรัจูะ้แสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัท่ีส าคญั

ทั้ง 5 (Major Senses) คือการมองดูดว้ยตา การไดย้นิดว้ยหู การล้ิมรส การสูดกล่ิน และการสัมผสั ทั้งหมดน้ี

เรียกวา่  “กลไกท่ีรับความรสู้กเขา้มาทางประสาทสัมผสั (Sensory Input Mechanisms) การรับรู้เป็นกระบวนการ

ของแต่ละบุคคลซ่ึงอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ นอกจากน้ียงัมี

ปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้กระบวนการรับรู้จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆเขา้มาทางประสาทสัมผสัเหล่าน้ี

ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูบ้ริโภคเท่านนั้นแต่ส าหรับนกัการตลาด จะสนใจถึงความเขา้ใจจาก

การรับรู้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเขา้มาและไดใ้หค้วามสนใจเป็นพิเศษควบคู่กนักบัส่ิงท่ีบุคคล

ดงักล่าวมอยูใ่นตวัของตนเองมาประกอบกนัเขา้ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ใจและมองเห็นภาพพจน์ของ

ส่ิงต่างๆ จากท่ีไดรั้บรู้เขา้มานั้นได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของตวักระตุน้เป็นบางส่วนดว้ย  ในบางคร้ังผูบ้ริโภคบาง

คนอาจจะเปิดรับและประมวลผลข่าวสารของโปรแกรมส่ือสารการตลาดแต่ไม่ไดมี้ปฏิกริยาตอบกลบัทนัที 

ผูบ้ริโภคเหล่านั้นอาจจะจดัเก็บข่าวสารขอ้มูลท่ีไดร้้บน้ีไวใ้ชใ้นอนาคต โดยไดเ้ช่ือมโยงข่าวสารใหม่น้ีเขา้กบั

ความคิดหรือกลุ่มของความคิดเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆในความทรงจ าท่ีมีอยูข่องตน ข่าวสารของนกัการตลาดจะถู

กบนทักเพิ่มเติมไปจาก ความคิดของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ รูปลกัษณ์ภายนอกของสินคา้ หรือกลุ่มของ

ความคิด เพื่อน ามาใชใ้นอนาคต  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งโดยได้

ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร

และมีการใชห้รือเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์อยูเ่ป็นประจ า จ  านวน 5,676,648 คนใชก้ารสุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่ม



แบบความสะดวกโดยการใชก้ารแจกแบบสอบถามปลายปิดในการรวบรวมหรือการรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิ

ค  านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน(Taro Yamane) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  

2. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัท าการศึกษาวจิยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

เพื่อนามาเป็น แนวทางในการตั้งสมมติฐาน ระบุกรอบความคิด และสร้างเคร่ืองมือการวจิยั โดยด าเนินเก็บ

รวบรวม จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและมีการใชห้รือเขา้ถึง

ส่ือสังคมออนไลน์อยูเ่ป็นประจ า  

3.ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ป็นแบบสอบถามปลายปิดเพื่อใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลการวจิยัโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี                                                                             

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                                                                                                         

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของบุคคล

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                         

ส่วนท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฎในส่ือสังคมออนไลน์           

4.การประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป(SPSS)ในการประมวลผล

โดยมีขั้นตอนการประมวลผล ดงัน้ี                                                                                                                                               

1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบสอบถาม                                                                        

1.2 บนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกขอ้มูล                                                                                                                                      

1.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(SPSS)                                                                          

1.4 ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีตั้งไว ้

 

ผลการวจัิย 

 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี มีจ  านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยแบ่งเป็น  ชาย 188 คน คิดเป็น 

47.0% หญิง 212 คน คิดเป็น 53.0%  

ผูต้อบโดยแบ่งเป็น อาย ุ20 - 30 ปี จ  านวน 221คน คิดเป็น 55.3%%  



ระดบัการศึกษาโดยแบ่งเป็น ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 322 คน คิดเป็น 80.5%  

สถานภาพสมรสโดยแบ่งเป็นโสด จ านวน 279 คน คิดเป็น 69.8%  

อาชีพโดยแบ่งเป็น พนกังานบริษทั จ านวน 140 คน คิดเป็น 35.0%  

ระดบัรายไดโ้ดยแบ่งเป็น 15,001-25,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็น 31.5%  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของบุคคล
ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบงานวจิยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยภาพรวมพบวา่พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฎในส่ือสังคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัท่ีมีการรับรู้
ปานกลาง 

ส่วนท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฎในส่ือสังคมออนไลน์ 

เม่ือไดท้  าการทดสอบสมมติฐานพบวา่ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีปรากฎในส่ือสังคม
ออนไลน์จากผลสรุปของการเก็บขอ้มูลจากประชาชนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและมีการใชห้รือ
เขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์อยูเ่ป็นประจ า ท่ีไดต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  

ช่วงเวลาท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ 18:01 – 22:00 น.คิดเป็น 61.3% 

ระยะเวลาเฉล่ียการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในแต่ละกนั คือ 1 - 2 ชัว่โมง คิดเป็น 37.1%  

ช่องทางการใชผ้า่นส่ือต่างๆ คือ สมาร์ทโฟน คิดเป็น 91.3%  

ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ คือ เฟซบุก๊ (Facebook) คิดเป็น 86.5%  

เหตุผลการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ การโตต้อบสนทนา และการมีปฏิสัมพนัธ์ คิดเป็น 46.6%  

ปัญหาท่ีพบในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ ส้ินเปลืองแบตเตอร่ี คิดเป็น 26.8%  

การด าเนินการเม่ือพบเห็นโฆษณา คือ ลบทิ้งโดยไม่สนใจ คิดเป็น 46.0%  

การด าเนินการเม่ือมีการแจง้เตือน คือ อ่านก่อนแลว้จึงลบทิ้ง คิดเป็น 45.3%  

ส่ือสังงคมออนไลน์ท่ีใชอ้ยา่งต่อเน่ือง คือ แอปพลิเคชนัไลน์ (Line App.) คิดเป็น 42.5%  



อภิปรายผล 

 

จากผลการวจิยัพบวา่สอดคลอ้งกบันุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม 2553 จากงานวจิยัเร่ือง อิทธิพลของส่ือ

โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณประชากรศาสตร์

ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั เพศท่ีแตกต่างกนัท าใหมี้กระการรับรู้ข่าวสารและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีแตกต่าง อายท่ีุแตกต่างกนัของบุคคลแสดงถึงวยัวฒิุการมีประสบการณืในชีวติท่ีผา่นมา

แตกต่างกนัท าให้ต่างกนัในเร่ืองความคิดพฤติกรรม อาชีพแตกต่างกนัท าให้อุดมการณ์ ค่านิยมทศันคติ และ

ความคิดเห็นต่อต่างๆแตกต่างกนัไป จากผลการวจิยัพบวา่สอดคลอ้งกบัพิจิตรา มงคลศรีพิพฒัน์ 2559  

จากงานวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการเท่ียวไทยเท่ 

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไทย ไดก้ล่าววา่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีโอกาศเขา้ถึง

จากการเลือกดูเลือกฟัง เลือกสนใจข่าวสาร ตามความตอ้งการและความสนใจของบุคคลซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของกระบวนการเลือกรับข่าวสารของ แคลปเปอร์ (Klapper, 1960)  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1.ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 

พบวา่ส่ือออนไลน์มีความส าคญัอยา่งมากในปัจจุบนั ซ่ึงความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นประชากรศาสตร์ 

และการเปิดรับส่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ แตกต่างกนัไป ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อเป็นส่ิงท่ี

ส าคญัอยา่งมาก จึงควรมีการตรวจสอบไตร่ตรองใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ

ก่อนการส่งใหผู้รั้บส่ือทุกๆคร้ัง 

2.ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป  

ผูว้จิยัอาจเปล่ียนหรือก าหนดเขตพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลให้ชดัเจนมากยิง่ข้ึนเพื่อท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีไดม้ามี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไป ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด และความพึงพอใจเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ด้

ผลการวจิยัท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
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