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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มวัยรุ่นมีความพึงพอใจสื่อชนิดใดมากที่สุด  2.) เพ่ือ
ศึกษาว่าสื่อที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ให้ประโยชน์ทางด้านใด ด าเนินการวิจัยโดยการใช้วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเลือกจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 100คนซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทั้งหมด3ส่วน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับและได้ใช้แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่ออยู่ในระดับที่มาก โดยวัดจากการใช้สื่อต่อสัปดาห์ของ

นักศึกษาพบว่าส่วนมากนักศึกษามีการใช้สื่อ สูงสุดติดต่อกัน6วัน และสื่อที่ใช้มากที่สุดคือคอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และวิทยุ ตามล าดับ 

2. การใช้ประโยชน์ของสื่อนั้นส่วนใหญ่ใช้สื่อทางด้านบันเทิง , ติดต่อสื่อสาร , สืบค้นข้อมูล , การ
ท่องเที่ยว ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : 1.อิทธิพล   2. การใช้งานสื่อ    3.ประโยชน์ขอ 
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Abstract 

Influence on the use of various types of media In the youth group. Case Study of 
Suan Sunandha Rajabhat University. This research aims to: 1.) To study what kind of media is 
most popular among teenagers. 2.) To study the media that teenagers use to benefit. This 
research use of a sample of  100 students Student Suan Sunandha Rajabhat University 100 
people selected from the Faculty of Humanities and Social Sciences. The instrument used 
for collecting data was a 3-part questionnaire Statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The researcher uses theprinciple of data analysis 
in order and uses the concept of Likert (Likert) 5 levels: the most, the least, the least. 

The study indicated that 
1. Students are satisfied with the use of the media at a high level. By measuring the 

media use per week of students found that most students use the media. 6 consecutive 
days The most used media are computers, telephones, television, newspapers and radio, 
respectively. 

2. Utilization of most media used for entertainment, communication, tourism 
information, respectively. 
 
Keywords: the influence , Media usage , The benefits of the media 
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บทน า 
สื่อ คือสิ่งที่ใช้ติดต่อเชื่อมโยงถึงกัน หรือเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริง ความรู้สึก และทัศนคติ หรือ

ทักษะความรู้ของผู้ที่ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับข่าวสาร โดยผ่านเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัย  สื่อจึงเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและความถูกต้องซึ่งสื่อสามารถจ าแนกได้
อยู่ 3 ประเภท คือ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น เอกสาร หนังสือเรียน 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร รายงาน และอ่ืนๆ 

2. สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ต การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

3. สื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อบุคคล ซึ่งสามารถถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน 
หรือ สื่อกิจกรรม ที่ก าหนดหรือสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะความรู้ และสื่อวัสดุ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์
ขึ้ น ใ ช้ เ พ่ื อปร ะกอบการ เ รี ยนรู้  เ ช่ น  เ ค รื่ อ งมื อ ช่ า ง  แผนที่  หุ่ น จ า ลอง  และ อ่ืนๆ  ( 
https://www.im2market.com/2016/10/22/3646) 

ประโยชน์ของสื่อนั้นสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 1.ง่ายต่อการใช้งานโดยส่วนใหญ่เป็นการน ามัลติมีเดียมา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมผล ผลิต ดังนั้นผู้พัฒนาจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าให้มี
รูปลักษณ์ท่ีเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งานตามแต่กลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การใช้งานสื่อมัลติมีเดียโปรแกรมการบัญชี  2.สัมผัสได้ถึงความรู้สึกสิ่งส าคัญของการ
น ามัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานก็คือ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการสัมผัสกับวัตถุที่ปรากฏอยู่
บนจอภาพ ได้แก่ รูปภาพ ไอคอน ปุ่มและตัวอักษร เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Play เพ่ือชมวิดีโอและฟังเสียงหรือแม้แต่ผู้ใช้คลิก
เลือกที่รูปภาพหรือตัวอักษรเพ่ือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ เป็นต้น 3.สร้างเสริมประสบการณ์การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดีย แม้ว่าจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ละวิธีการ แต่สิ่งหนึ่งที่
ผู้ใช้จะได้รับก็คือ การสั่งสมประสบการณ์จากการใช้สื่อเหล่านี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันซึ่งจะท าให้สามารถเข้าถึง
วิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 4.เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้สืบเนื่องจากระดับขีด
ความสามารถของผู้ใช้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการสั่ง
สมมา ดังนั้น การน าสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้จะ(https://sites.google.com/site/eewopa/our-story-
2/prayochn-khxng-sux-maltimideiy) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างสื่อท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันขึ้นมานั้นก็คือ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ 
และหนังสือพิมพ์ และอยากจะท างานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือศึกษาว่า นักศึกษาจ านวน100คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา นั้นมีความพึงพอใจสื่อประเภทใดมากที่สุดและกลุ่มวัยรุ่นใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างจากสื่อที่ท่านใช้
งาน 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ด้านรูปลักษณ์ความสวยงาม 
2. ด้านกานรับข้อมูลข่าวสาร 
3. ด้านประโยชน์ของสื่อ 
4. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสาร 

https://www.im2market.com/2016/10/22/3646
https://sites.google.com/site/eewopa/our-story-2/prayochn-khxng-sux-maltimideiy
https://sites.google.com/site/eewopa/our-story-2/prayochn-khxng-sux-maltimideiy
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นิยามศัพท์: สื่อคือการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความเครียด หรือการกระท าต่างๆ 
โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิดเผยเช่นสื่อโทรศัพท์  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาว่าวัยรุ่นมีความพึงพอใจสื่อประเภทใดมากท่ีสุด 
2. เพ่ือศึกษาว่าสื่อที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ให้ประโยชน์ด้านใดบ้าง 

 
แนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง ‘’อิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น’’มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของกับการใช้สื่อ ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา รวมทั้งน ามาพัฒนาสมมติฐาน การสร้าง
เครื่องมือในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้สื่อประเภทต่างๆ ในประเด็นต่าง ๆดัง
ต่อไปนี่ 

โดยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีหลักจัดออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อกลางคอมพิวเตอร์ 
2. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์จากสื่อและความพึงพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
1. แนวคดิและทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ 

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2546 : 131) ได้กล่าวถึงเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ได้จัดพิมพ์ต าราชื่อ 
“กระบวนการทางการสื่อสาร” โดยได้พัฒนาแบบจ าลอง  S M C R ผู้ส่ง (Sender) สาร (Message) สื่อ 
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ขึ้นมาเพ่ืออธิบายให้เห็นถึงความซับซ้อนของกระบวนการสื่อสาร ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสื่อสารและปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดผลของการสื่อสาร 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์เป็นการน าเอา แนวคิด
และทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งผิวิจัยจึงน าเอา
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาบูรณาการใช้ในงานวิจัยให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน 

2. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
ยุพดี  ฐิติกุลเจริญ, (2537) การสื่อสารนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ 

นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจ้าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและ
ยารักษาโรคแม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนกับ
ปัจจัยสี่แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้น ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่างแน่นอนมนุษย์ต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน และเพ่ืออยู่ร่วมกับ
คนอ่ืน ๆ ในสังคม การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของการ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อน
มาก และประกอบด้วยคนจ้านวนมากขึ้นเท่าใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมจะน้ามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจ
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ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคมดั้งนั้น จึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ดังกล่าวในการรับข่าวสารต่าง ๆ ผู้รับสารย่อมมีกระบวนการเลือกสาร (Selective Processes) ด้วย
สาเหตุต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสารที่แตกต่างกันไปตาม ประสบการณ์ความ
ต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ 

3.ทฤษฎีการใช้ประโยชน์จากสื่อและความพึงพอใจ 
พีระ จิรโสภณ, (2556)การใช้ประโยชน์และความพอใจที่ได้รับจากสื่อ จึงมองผู้รับสารเป็นผู้ใช้สื่อมี

ลักษณะกระตือรือร้นเป็นฝ่ายรุก (Active) เป็นผู้เลือกใช้สื่อ และเลือกรับสารตามความต้องการและสิ่งจูงใจ
ของตนเอง มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรับ (Passive) หรือผู้ถูกกระท าเหมือนในอดีตที่คอยให้สื่อท าการป้อนข้อมูล
ข่าวสารให้หรือท าไปด้วยความเคยชินไม่มีเหตุผลอ่ืนใด และในยุคนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและประเมินผลสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการสื่อสาร 

พิชญาวี คณะผล , (2553)ในปัจจุบันการสื่อสารได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการน าสื่อที่
หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันมาใช้ในสาธารณะมากขึ้น พร้อมกับบูรณาการประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย มี
การเพ่ิมความรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างด้านการใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ พบว่า ส่วนมากให้
ความส าคัญในเรื่องของการพูดคุย (Chat) กับเพ่ือน ค้นหาเพื่อนเก่าหรือหาเพ่ือนใหม่และให้ความสนใจในเรื่อง
ของการติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์ต่าง ๆ การรับ – ส่งอีเมล์ ดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลดเกมส์ ใช้
ในการสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ หรือรับทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนจากประเด็นที่สนใจ 
เช่น ด้านเทคโนโลยี ไอที ด้านสุขภาพ ความงาม 

สื่อนั้นสามารถตอบสนองความต้องการปัจเจกบุคคลได้ 4 ลักษณะ คือ 
1) สร้างความบันเทิง (Entertainment) 2) ใช้เป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information) 3) 

สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 4) การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Personal 
Relationships and Social Interaction)  

ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ผู้รับสารสามารถใช้ช่อง
ทางการรับชมที่มีเป็นจ านวนมาก ในการเติมเต็มความต้องการของผู้รับสาร น ามาซึ่ง สมมติฐานในข้อที่ 3ที่ว่า
ด้วยเรื่องด้านการรับ ด้านการใช้ประโยชน์ของสื่อ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการใช้สื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์ และ
ผู้รับสารสามารถพึงพอใจต่อการใช้สื่อชนิดนั้นด้วย 
 

สรุปกรอบแนวคิดงานวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด สามารถอธิบาย

โดยสรุปได้ว่า  ในยุคสมัยปัจจุบันนี้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ในการ
ด าเนินชีวิตเลยก็ว่าได้ ฉะนั้นเมื่อมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้ว การสื่อสารติดต่อจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก 
เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วท่านก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนอีกนับล้านๆได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น 
การใช้เพ่ือความบันเทิง ใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ท าได้ง่ายดายเช่นกันอยู่ที่ท่านจะเลือกใช้ประโยชน์
ทางด้านไหนซึ่งในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ ชี้ให้เห็นถึงความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้รับ
สารที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ที่มีปัจจัยด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมากในการเปิดรับ ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยด้านประชากร เพศ อายุ การศึกษา หรือปัจจัยด้านความต้องการของตนเอง รวมถึงการแสวงหาและ
หลีกเลี่ยงในการใช้สื่อ และการน าเอาข้อมูลข่าวสารที่ได้จากสื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความพึง
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พอใจของแต่ละบุคคล ซึ่งต่างมีเหตุผลแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังที่กล่าวข้างต้นนี้มาเป็นกรอบความคิดในการวิจัย และการตั้งสมมติฐานเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์การวิจัย
นี้ล าดับต่อไป 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เรื่อง “อิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา” ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 21,413 คน จาก

ทุกคณะ/วิทยาลัย ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษา จ านวน 100 คน โดยท าการสุ่มนักศึกษาทุก
คณะ/วิทยาลัยทั้งมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือให้ได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือ โดยศึกษาเอกสารและค้นคว้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามที่เหมาะสม แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Question) โดย
แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ปัจจัยในการใช้สื่อประเภทต่างๆ 

1. ด้านรูปลักษณ์ความสวยงาม 
2. ด้านกานรับข้อมูลข่าวสาร 
3. ด้านประโยชน์ของสื่อ 
4.  ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล

และข่าวสาร 

การใช้สื่อประเภทต่างๆของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได้ 
4. ชั้นปี 
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ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะค าถามปลายปิด (Close Ended 
Question) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) อายุ ระดับ
การศึกษา คณะ/วิทยาลัย และรายได้ต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทจัดล าดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น จ านวน10ข้อ โดยแบ่ง
ออกเป็นพาร์ท ของสื่อ5ชนิด ได้แก่ 1.โทรศัพท์  2.คอมพิวเตอร์ 3.โทรทัศน์ 4.วิทยุ 5.หนังสือพิมพ์ โดย
ลักษณะของค าถามประกอบด้วยค าถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีลักษณะเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง2 หมายถึง น้อย1 หมายถึง น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยความส าคัญของความพึงพอใจต่อการใช้
สื่อประเภทต่างๆ แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอระดับมากท่ีสุด 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป (SPSS for Window) เพ่ือหาค่าสถิติ ดังนี้ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
1. การแจกแจงความถี่ (Frequencies) 2. ค่าร้อยละ (Percentage) 3. ค่าเฉลี่ย (Mean) 4. ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือมาอธิบายข้อมูลลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา คณะ/วิทยาลัย และรายได้ต่อเดือน เพ่ือน ามาบรรยายสรุปคุณลักษณะ 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น” วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
100 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลข้อมูล 
โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ามีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 88 เพศ

ชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12ด้านช่วงอายุที่ท าแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อายุ 22 ปี จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 และช่วงอายุที่ท าแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ อายุ 18 ปี จ านวน คคน คิดเป็นร้อยละค  
ด้านระดับชั้นปีที่ท าแบบสอบถามมากที่สุด คือ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51น้อยที่สุด คือชั้นปีที่ 
4 จ านวน คคน คิดเป็นร้อยละ ค  ด้านคณะ/วิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ที่ท าแบบสอบถามมากที่สุด คือ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาสา
สตร์และเทคโนโลยี จ านวนคณะละ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการ จ านวน10คนคิดเป็นร้อยละ 10   
ด้านรายได้ต่อเดือน ช่วงรายได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุด คือช่วง 5,000-8,000บาทจ านวน40
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คน โดยคิดเป็นร้อยละ40และรายได้ที่เลือกตอบน้อยที่สุด คือ ช่วง 13,000-15,000บาทจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 

ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น 
จากการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล แจกแจงได้ดังนี้ 
ในด้านการเลือกใช้สื่อต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เลือกใช้สื่อประเภท คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 คิดเป็นระคิดความถี่ ปลานกลางระยะเวลาในการใช้สื่อ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้
เลือกระยะเวลาช่วงช่วงเวลา18.00-00.00 เป็นจ านวนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คิดเป็นระดับความถี่มาก
ที่สุดระยะเวลาในการใช้สื่อต่อสัปดาห์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เลือกระยะเวลาในการใช้สื่อ 5 วันต่อสัปดาห์
เป็นจ านวนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.67 คิดเป็นระดับความถี่น้อย จุดประสงค์ในการใช้สื่อ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้เลือกการใช้สื่อเพ่ือความบันเทิงเป็นจ านวนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คิดเป็นระดับ
ความถี่มากในส่วนของปัจจัยการใช้สื่อประเภทต่างๆ ของวัยรุ่น สื่อคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้มีการเลือกใช้งานเป็นจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ 
 

อภิปรายผล 
อิทธิพลในการเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่นสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ในปัจจุบันนี้การใช้

เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะใช้ในการติดต่อ ที่รวดเร็วและสะดวกมากที่สุด ซึ่งจะไปเกี่ยว
โยงกับทฤษฎีการเปิดรับสื่อกลางคอมพิวเตอร์จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นที่นิยมในการใช้ใน
ปัจจุบันมากที่สุดเพราะมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน และใช้ง่ายอีกด้วยซึ่งในทฤษฎีนี้โดยภัสวลี นิติ
เกษตรสุนทร (2546 : 131) ได้กล่าวถึงเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ได้จัดพิมพ์ต าราชื่อ “กระบวนการ
ทางการสื่อสาร” หรือ The Process of Communication โดยได้พัฒนาแบบจ าลอง  S M C R ผู้ส่ง 
(Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งจะสามารถอธิบายได้ว่า การสื่อสาร
นั้นจ าเป็นต้องมี ผู้ส่ง สาร สื่อ และผู้รับสาร จึงจะส าเร็จการสื่อสารได้อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
เพศชายและเพศหญิงมีความชื่นชอบในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทความรู้ และเคล็ดลับต่าง ๆ ที่อาจ
เหมือนหรือแตกต่างกันซึ่งในด้านความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ นั้นสามารถกล่าวได้ว่า  พีระ จิรโสภณ, 
(2556) การใช้ประโยชน์และความพอใจที่ได้รับจากสื่อ จึงมองผู้รับสารเป็นผู้ใช้สื่อมีลักษณะกระตือรือร้นเป็น
ฝ่ายรุก (Active) เป็นผู้เลือกใช้สื่อ และเลือกรับสารตามความต้องการและสิ่งจูงใจของตนเอง มากกว่าที่จะเป็น
ฝ่ายรับ (Passive)พิชญาวี คณะผล, (2553)ในปัจจุบันการสื่อสารได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการน าสื่อที่
หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันมาใช้ในสาธารณะมากขึ้น พร้อมกับบูรณาการประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย มี
การเพ่ิมความรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างด้านการใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ 

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารพบว่าการผู้คนส่วนใหญ่เลือกใช้
ประโยชน์ไปในทางด้านของการบันเทิงเป็นส่วนมาก เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาอิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ใช้

คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ในการด าเนินชีวิตเป็นหลัก ซึ่งต่างจากกับสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์เห็นได้ว่ามีการใช้
งานน้อยถึงน้อยที่สุด ท าให้เห็นว่าในสมัยนี้ในยุคที่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาท าให้การสื่อสารการรับรู้บางอย่างได้
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ตกหล่นไปแล้ว  และเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นสามารถใช้งานได้หลากหลาย  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาที่พบได้อย่างเห็นได้ชัดเลยคือนักศึกษาบางท่านไม่รู้จักวิทยุเลย ไม่รู้ว่าใช้
แบบไหน  มีหน้าตาแบบใด  จึงยากต่อการท าแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ผลการศึกษาอิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น ได้พบเจอปัจจัยหลายอย่าง เพ่ือน ามา

เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ดังนี้ 
1. ด้านรูปลักษณ์ความสวยงาม   สื่อทุกประเภทมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วขึ้นอยู่กับ

ผู้ใช้เลือกหรือชอบแบบไหน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  มีการพัฒนาความสวยงาม
อยู่ เรื่อยๆแต่วิทยุและหนังสือพิมพ์ยังไม่มีการปรับเปลื่ยนจึงท าให้ยากต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ยาก
เช่นเดียวกัน 

2. ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร สื่อทุกชนิดสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะอยากรู้หรือ
อยากได้ข้อมูลแบบใด ซึ่งหนังสือพิมพ์และวิทยุไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่นักศึกษาต้องการได้  เช่น
หนังสือพิมพ์จะให้ข่าวสารแค่ข่าวที่เป็นประเด็นเท่านั้น   

3. ด้านประโยชน์ของสื่อ   สื่อทุกด้านล้วนมีประโยชน์ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่นักศึกษาจะใช้ประโยชน์จาก
ทางด้านไหนให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษามากที่สุด 

4. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารจะพบว่าในด้านนี้หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุไม่
ค่อยสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารได้มากเท่ากับโทรศัพท์และ คอมพิวเตอร์ เพราะทั้ง2อย่างนี้
สามารถเข้าถึงได้เร็วและหาสะดวกต่อการใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

5. ระยะเวลาในการใช้สื่อ  จากผลการวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ระยะเวลาในการใช้สื่อต่อสัปดาห์อยู่ที่5
วันต่อสัปดาห์ฉะนั้นชี้ให้เห็นว่าสื่อมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของนักศึกษาเป็นอย่างมาก และในอนาคต
เชื่อว่าสื่อจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของทุกคนในประเทศอย่างแน่นอน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการน าปัจจัยที่พบไปเป็นตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีวิทยาการวิจัยอ่ืน เช่น การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปัจจัยการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น เพ่ือให้ได้ค่าสถิติมาตรวจสอบผล
ของตัวแปรเพ่ิมข้ึน 

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยการใช้สื่อประเภทต่างๆเพ่ือค้นหา
ปัญหาและอุปสรรค และการปรับตัวของ สื่อในอนาคตว่าจะมีการพัฒนาไปเป็นแบบใด 
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จากอาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่สละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า และ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย ตลอดจนชี้แหนะถึงจุดบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้
ผู้ท าวิจัยที่ถูกต้อง ทางผู้วิจัยรู้สึกถึง ความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอกล่าวขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงแก่ท่านอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาที่มีคุณค่าและให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ท างานวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากใน การศึกษาและความส าเร็จ
ของการท าวิจัยฉบับนี้ 
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