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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา
ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่
ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว และ 4. เพื่อศึกษาความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบล
ทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ม.1-6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 –
3 (ปวช. 1 – 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว จานวน 270 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน โดยทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15 ปี – 16 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 มีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท โดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีเปิดรับเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับข้าว ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิธีการปลูก -การดูแล
รักษา-การใส่ปุ๋ยข้าว และวิธีการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวมากที่สุด และมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับข้าว
จากสื่อใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อบุคคล ได้แก่ การสนทนามากที่สุด ถัดมาคือสื่อมวลชน
ได้ แ ก่ วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ มากที่ สุด และสื่ อเฉพาะกิ จ ได้ แ ก่ หนังสื อ คู่มื อ มากที่ สุด กลุ่ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี การใช้
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีการใช้ประโยชน์ในด้านบันเทิง
ได้แก่ เพื่อสร้างความสนุกสนานในการนาหัวข้อไปสนทนามากที่สุด รองลงมามีการใช้ประโยชน์ในด้า นการรวมตัว
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และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด ถัดมามีการใช้
ประโยชน์ในด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ได้แก่ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมมากที่สุด
และมีการใช้ประโยชน์ในด้านการสร้างเอกลักษณ์ ได้แก่ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมมาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ได้แก่ ทาให้ท่านได้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร
ปัจจุบัน ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงเสริมความคิด ทัศนคติ และค่านิยมของตัวเองมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการเนื้อหาข่าวสารเกี่ยว
กับข้าว ได้แก่ พันธุ์ข้าวมากที่สุด และมีความต้องการข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับข้าวจากสื่อใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต
มากที่สุด รองลงมาคือสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์มากที่สุด ถัดมาคือสื่อบุคคล ได้แก่ การสนทนามากที่สุด และ
สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ สติกเกอร์มากที่สุด สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ทั้ง 6 ข้อ พบว่า 1. การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยว
กับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (r = 0.798) 2. การ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (r =
0.712) 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความต้องการข่าวสาร
เกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (r = 0.792) 4.
การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความพึงพอใจ
ที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนั กเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว (r = 0.770) 5. การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช
อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (r = 0.754) 6. ความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยว
กับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพ
ราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (r = 0.736)
คาสาคัญ: การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ความต้องการ นักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบล
ทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Abstract
The research was aimed 1. to study the exposure of Information about rice of student
from Thaprajwithaya school, Thapraj Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew province 2. to study
the utilization of Information about rice of student from Thaprajwithaya school, Thapraj Subdistrict, Taphraya district, Sa Kaew province 3. to study the satisfaction of Information about rice
of studentfrom Thaprajwithaya school, Thapraj Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew province
4. to study the demands of Information about rice of student from Thaprajwithaya school,
Thapraj Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew province. This research was using survey research
format and questionnaire to collect data from 270 students who are studying in Grade 1-6 (m. 16) and Vocational Certificate 1-3, Semester 1, Year 2556, Thaprajwithaya School, Thapraj Subdistrict, Taphraya district, Sa Kaew province. The statistics used in this study is the number
(Frequency) Percentage (Percentage) Average (Mean) Standard deviation (SD) and Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient at statistical significant level of 0.01. The results showed
2

that: mostly of focus group, which is 15 -16 years old female, grade 2, family's income less than
10,000 baht per month, has high level of overall exposure to information about rice such as
history, cultivation, maintenance, fertilization, harvesting and post-harvesting. Most of them
come from newly media such as internet, followed by personal media from conversation, mass
media such as radio and television, specific media such as booklet, from the mollowed by
personal media from conversation, mass media such as radio and television, specific media such
as booklet, from the most to least. For the utilization of information about rice, focus group has
it most for conversation topic entertainment, second is for social interaction between friends
and colleagues, followed by information for updated news and social situation, for identity
formation to know the social opinions, in descending orders. Focus group also has high level of
satisfaction for exposure to information about rice, mostly about information satisfaction, for
track down information in a new perspective to support the idea, attitude and social value for
themselves. Focus group also has high level of demand for information about rice, mostly for
the news about rice varieties from newly media such as internet, second by mass media from
newspaper, followed by personal media from conversation and specific media from stickers, in
descending orders. For hypothesis research testing of all 6 items and statistical significant was
0.01 shows that: 1. The exposure to information about rice has highly correlated by the same
direction with the utilization of information about rice from the student of Thaprajwithaya
school, Thapraj Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew province. (r = 0.798) 2. The exposure to
information about rice has highly correlated by the same direction with the satisfaction for
exposure to information about rice from the student of Thaprajwithaya school, Thapraj Subdistrict, Taphraya district, Sa Kaew province. (r = 0.712) 3. The exposure to information about
rice has highly correlated by the same direction with the demand for information about rice
from the student of Thaprajwithaya school, Thapraj Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew
province. (r = 0.792) 4. The utilization of information about rice has highly correlated by the
same direction with the of the satisfaction for exposure to information about rice from the
student of Thaprajwithaya school, Thapraj Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew province. (r =
0.770) 5. The utilization of information about rice has highly correlated by the same direction
with the demand for information about rice from the student of Thaprajwithaya school, Thapraj
Sub-district, Taphraya district, Sa Kaew province. (r = 0.754) 6. The satisfaction for exposure to
information about rice has highly correlated by the same direction with the demand for
information about rice from the student of Thaprajwithaya school, Thapraj Sub-district, Taphraya
district, Sa Kaew province. (r = 0.736)
Keywords: Exposure, Uses and Gratifications, Needs, Student of Tuprachwittaya school Taprat
local Taphraya district Sa Kaeo province

1. บทนา
ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างมากในชีวิตประจาวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์อาศัยอยู่
ในสังคมที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล และ
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การสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน และจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้ผู้คนในสังคมมีช่องทาง
ในการแสวงหาข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของตนเองมาก
ขึ้น ทาให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีการในการผลิตข้อมูล
ข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีมากมาย ทาให้
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคเลือกเปิดรับสารบางสารเท่านั้น ทาให้สื่อมีบทบาทสาคัญในสังคม ทาให้มนุษย์เลือกรับ
ข่าวสารผ่านสื่อ ซึ่งสื่อแต่ละประเภทมีหน้าที่และคุณสมบัติที่แตกต่างกั นไป สาหรับในสังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรม มีข้าวเป็นอาหารหลักในการบริโภคและส่งออกที่สาคัญของประเทศ ประเด็นเกี่ยวกับการให้ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์ข้าว การปลูกข้าว การดูแลรักษา โรค ศัตรูข้าว วิธีการเก็บเกี่ยว การ
จัดการด้านการผลิต การนาเข้า การส่งออก เครื่องจักร ราคา ต้นทุน วัตถุดิบ ช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ให้ มีศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนาผลผลิตให้ก้าวหน้าจากหน่ายงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนไปสู่การรับรู้ของเกษตรกรทั่วประเทศย่อมมีความจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในหมู่บ้านหนอง
กก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้วิจัยสารวจความต้องการเบื้องต้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพชาวนา ชาวไร่ มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีระดับการศึกษาและรายได้ไม่สูงมากนัก รายได้หลักมาจากการ
ปลูกข้าวและทาหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ ทอเสื่อขายเป็นอาชีพรอง โดยในแต่ ละปีได้ผลิตข้าวไว้ใช้บริโภคใน
ครัวเรือน หากเหลือก็จะนาออกจาหน่าย ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายประกาศ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อบุคคล อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชน โดยมีความต้องการที่จะได้รับ
การบริการวิชาการให้มีรายได้มากขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร มีสินค้าเป็นของตัวเอง มีบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม และมีสื่อเพื่อการประพันธ์ชุมชนของตนเอง จึงทาให้ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผู้วิจัยจึง
ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการโครงการในหัวข้อสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสื่อและการ
จัดการสื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นไปที่ข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จานวน 30 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนในชุมชนที่มีศักยภาพ
ความสามารถความพร้อมในการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสื่อเพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นกาลังหลักในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต ผลการประเมินโครงการดังกล่าวพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากกว่าชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยเห็นว่าควรจัดโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
รองลงมามีได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของสื่อและการจัดสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง
มีความต้องการรับทราบข่าวสารต่างๆ จากสื่อและการจัดสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและการจัดสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่ายังไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้มากนักเนื่องจากวัน และเวลาในการอบรมมีน้อย
จึงให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้จัดกิจกรรมแบนี้ต่อไปในอนาคตหรือเพิ่มวันอบรมให้มากขึ้น นอกจากนั้นจากการ
สังเกตและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นแก่กลุ่มตัวอย่าง เช่น การให้นักเรียนออกมานาเสนอผลงาน การให้ลองฝึกพูดกับกล้อง
วีดีโอ เป็นต้น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี รวมถึงมีความพร้อมและมีความต้องการที่จะได้รับสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีความ
ต้องการที่จะมีสื่อเป็นของตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้งเรื่องความจาเป็นในการเรื่องการให้ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวที่มี
ความจาเป็นต่อเกษตรกรไทย ความจาเป็นของประชาชนในหมู่บ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว ที่ต้องการมีสื่อของตนเอง รวมถึงความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมของนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมโครงการบริการวิชาการ ทาให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ
4

และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว” ว่าภายหลังจากนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วได้เข้ารับ
การอบรมโครงการบริการวิชาการดังกล่าวแล้ว ได้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวกับข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของ
ชุมชนจากสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างไร เมื่อมีการเปิดรับข่าวสารแล้วได้นาข่าวสารเหล่านั้นนั้นไปใช้
ประโยชน์และการเกิดความพึงพอใจจากการรับข่าวสารนั้นหรือไม่อย่างไร รวมถึงมุ่งไปถึงความต้องการข่าวสารที่
สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างการ
สื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบล
ทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราช
วิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
4. เพื่อศึกษาความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

1.2 การสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีและแนวคิด รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ดังนี้
1. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The uses and the gratifications approach)
3. ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory)
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นั กเรียนที่ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ม.1-6) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 – 3 (ปวช. 1 – 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช
อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 840 คน (โรงเรียนทัพราชวิทยา. จานวนนักเรียนจาแนกตาม
ร ะ ดั บ ชั้ น ที่ เ ปิ ด ส อ น . สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 1 มี น า ค ม 2 5 5 7 . จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.tuprach.ac.th/Different%20group/Number%20of%20students..html) จากนั้นทาการคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Taro Yamane, 1967, อ้างถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 ที่ระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับร้อยละ 95
n
=
N
1+Ne2
n
=
840
1+ 840 (0.05)2
n
=
840
1+ 840 (0.025)
5

n

=

840
1+ 2.01
n
=
840
3.01
n
=
270.9677 คน
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ จานวน 270 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้นเทียบ
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชาชนออกตามระดับการศึกษาของนักเรียน
ออกเป็น 9 กลุ่ม แล้วทาการเทียบสัดส่วนจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละระดับการศึกษาของนักเรียนเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจานวนประชากรทั้งหมด 41 คน 2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจานวนประชากรทั้งหมด 55 คน 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวนประชากรทั้งหมด
44 คน 4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจานวนประชากรทั้งหมด 42 คน 5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 มีจานวนประชากรทั้งหมด 32 คน 6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนประชากรทั้งหมด 21 คน 7.
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีจานวนประชากรทั้งหมด 15 คน 8. นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 มีจานวนประชากรทั้งหมด 11 คน และ 9. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีจานวน
ประชากรทั้งหมด 9 คน จากนั้นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามจานวนตัวอย่างที่คานวณได้
ในบริเวณโรงเรียน ชั้นเรียน โรงอาหาร สนามหญ้า ที่นั่งพักใต้อาคารเรียน เป็นต้น โดยก่อนทาการเก็บข้อมูลผู้วิจัยและ
ทีมผู้วิจัยได้ใช้คาถามนาเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในขั้นต้นว่า ท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช
อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว หรือไม่ และท่านมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวหรือไม่ ก่อนจะทาการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนั้น ด้วยแบบสอบถามที่เตรียมไว้ ต่อไป
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาถามปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) ได้มาจาก
การค้นคว้า และดั ดแปลงจากแนวคิ ดและงานวิ จัยที่ใกล้เคี ยงที่เคยมีผู้ วิจัยมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้ มาซึ่งข้อมูลที่
ครอบคลุมและเที่ยงตรงมากที่สุด ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น Alpha (α) และใช้วิธีทดสอบความเชื่อถือได้โดยใช้สูตร Alpha ของ Cronbach, 1984 พบว่า ความเชื่อมั่นใน
ส่วนของการเปิดรับข่าวสาร เท่ากับ 0.9666 การใช้ประโยชน์ เท่ากับ 0.9478 ความพึงพอใจ เท่ากับ 0.9015 และ
ความต้องการ เท่ากับ 0.9780 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้
2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ จานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว การใช้
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว ความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว และ
ความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามใน
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิเคราะห์ Hinkle D. E., 1998 ดังนี้
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
0.90 – 1.00
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
0.70 – 0.90
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
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0.50 – 0.70
0.30 – 0.50
0.00 – 0.30

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
3.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 15 ปี – 16 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และมีรายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท แสดงว่าให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น ซึ่ง
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่มากนักซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร รับจ้า ง หรือค้าขาย
ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพหลักของประชาชนในหมู่บ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่
ผู้วิจัยได้ลงพื้นทีสารวจความต้องการเบื้องต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชน
เกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนา ชาวไร่ มีระดับการศึกษาและรายได้ไม่สูงมากนัก
รายได้หลักมาจากการปลูกข้าวและทาหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ ทอเสื่อขายเป็นอาชีพรอง โดยในแต่ละปีได้ผลิตข้าว
ไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็จะนาออกจาหน่ายในชุมชน
3.1.2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีการการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การเปิดรับเนื้อหาข่าวสาร
เกี่ยวกับข้าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเปิดรับเนื้อหาข่าวสารเกี่ ยวกับข้าวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิธีการ
ปลูก-การดูแลรักษา-การใส่ปุ๋ยข้าว และวิธีการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่านักเรียน
โรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของเกษตรกรซึ่ง
จาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปลูกข้าว ดูแลรักษา รวมถึงวิธีการก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของชุมชนตนเอง และ 2. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับข้าวโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. เปิดรับข่าวสารจากสื่อใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ตมากที่สุด 2. เปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อบุคคล ได้แก่ การสนทนามากที่สุด 3. เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์มากที่สุด
และ 4. เปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ หนังสือคู่มือมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสื่อแต่ละสื่อมีข้อดี –
ข้อเด่นที่แตกต่างกันไปดังนี้ การเปิดรับข่าวสารจากสื่อใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต เนื่องจากสื่อดังกล่าวมีจุดเด่นที่
สามารถใช้ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เปิดรับข่าวสาร
จากสื่อบุคคล ได้แก่ การสนทนา เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข้าวระหว่าง
เพื่อน พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ครู หรือบุคคลอื่นๆ อย่างเป็นกันเองตามสถานีที่ต่างๆ ในชุมชนอยู่ตลอดเวลา สอคล้อง
ดังที่ ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวเกี่ยวกับการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสารนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าผู้รับสารเลือก
รับข่าวสารจากช่องทางสารใด แต่ละช่องสาร มีข้อดีแตกต่างกันไป
3.1.3 การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีการใช้
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.
ด้านบันเทิง ได้แก่ เพื่อสร้างความสนุกสนานในการนาหัวข้อไปสนทนามากที่สุด 2. ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ได้แก่ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด 3. ด้านการสร้างเอกลักษณ์ ได้แก่
เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมมากที่สุด และ 4. ด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ได้แก่ เพื่อ
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ติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา
ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะที่เป็นผู้รับสารที่มีกระตือรืนร้นในฐานะผู้กระทา (Action)
ในการที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของสื่อมากกว่าที่จะเป็นผู้รับผลหรือเป็นผู้ถูกกระทา (Passive) จากสื่อเพียง
อย่างเดียว โดยมีการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวด้านบันเทิงเพื่อมุ่งเพื่อสร้างความสนุกสนานใน
การนาหัวข้อไปสนทนามากที่สุด ซึ่งเป็นเพราะว่ากาลังอยู่ช่วงในวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งมักจะมีลักษณะนิสัยที่รักความ
สนุกมากกว่าจึงทาให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อมุ่งเน้นความบันเทิงเป็นหลัก
3.1.4 ความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีความพึง
พอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจใน
ด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ได้แก่ ทาให้ท่านได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารปัจจุบัน ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงเสริม
ความคิด ทัศนคติ และค่านิยมของตัวเองมากที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากเมื่อนักเรียนสามารถนาข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ ข้ าวไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จริ งในชี วิ ต ประวั น จึ งท าให้ นั ก เรีย นส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ความพึ งพอใจในระดั บ มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจว่าทาให้ตัวเองได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารปัจจุบัน ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อ
เป็นแรงเสริมความคิด ทัศนคติ และค่านิยมของตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับข้าวมากขึ้น ช่วยในการตัดสินใจมากขึ้น จึงทา
ให้มีความพึงพอใจเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Wenner (1985) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และ
ความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร โดยสร้างออกเป็นแผนที่แสดงความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสารซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น 4 ช่วง โดยสอดคล้องในประเด็นที่ 1. Orientation Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์
ทางด้านข้อมูลเพื่อการอ้างอิง และเพื่อเป็นแรงเสริมย้าในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของ
ความต้องการที่แสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) หรือการใช้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อช่วยการ
ตัดสินใจ (Decisional Utility)
3.1.5 ความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีความ
ต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ความต้องการเนื้อหา
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวมาก
ที่สุด และ 2. ความต้องการข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับข้าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.
ความต้องการข่าวสารจากสื่อใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ตมากที่สุด 2. ความต้องการข่าวสารจากสื่อมวลชน ได้แก่
หนังสือพิมพ์มากที่สุด 3. ความต้องการข่าวสารจากสื่อบุคคล ได้แก่ การสนทนามากที่สุด และ 4. เปิดรับข่าวสาร
จากสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ สติกเกอร์มากที่สุด เนื่องจากน่าจะมาจากสภาพทางสังคมที่เป็นสังคมการเกษตรที่ต้องคอย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้าวอยู่เสมอจึงเป็นแรงผลักดันจากสภาพสังคมและจิตใจ ก่อให้เกิดความ
ต้องการที่ต้องแสวงหาเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับที่จาเป็นซึ่งมากไปกว่าประวัติความเป็นมา วิธีการปลูก -การดูแล
รักษา-การใส่ปุ๋ยข้าว และวิธีการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้แก่ เรื่องพันธุ์ข้าว เพราะว่าการมีความรู้เรื่องพันธุ์
ข้าวที่ดีย่อมมีประโยชน์ในการนาไปเพาะปลูก ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน การมีความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวที่ดีถือเป็น
ปัจจัยการผลิตที่สาคัญของชุมชน เพราะชุมชนตาพระยา ถือว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของจังหวัดสระแก้ว
สาหรับประเด็นความต้องการข่าวสารจากสื่อไม่ได้แตกต่างไปจากการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับข้าวมากนัก
เช่น ยังมีความต้องการข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเป็นสื่อที่เน้นความรวดเร็ว สะดวก
ในการรับ หรือจากการสนทนา จะช่วยให้เข้าใจและนาไปปฏิบั ติใช้จริงในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น มีเพียงแต่สื่อ
เฉพาะกิจและสื่อมวลชนที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการหนังสือพิมพ์และสื่อสติกเกอร์เพิ่มเติมจากการวิทยุโทรทัศน์
และหนังสือคู่มือเท่านั้นทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าสื่อหนังสือพิมพ์สามารถให้รายละเอียดที่มากขึ้น มีราคาถูก และสื่อ
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สติกเกอร์ ซึ่งเป็นสื่อที่ระบุถึงใจความสาคัญเอาไว้ ทาให้จดจาได้ง่าย และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งอาจจะใช้เป็น
สื่อเสริมกับหนังสือหรือคู่มือ แผ่นพับ เป็นต้น

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
3.2.1 การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียน
โรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทั้ง
ในทั้งระดับต่า ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองถึงผลการทดสอบความสัมพัน ธ์
โดยรวมทั้งหมดจะพบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงทั้งหมด ดังนี้ 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยว
กับข้าวมีความสัมพันธ์มีในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว (r =
0.798) 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์มีในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความพึ งพอใจที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว (r = 0.712) 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าว (r = 0.792) 4. การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าว (r = 0.770) 5. การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูงกับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าว (r = 0.754) และ 6. ความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จาก
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
(r = 0.736) นั่นหมายความว่า หากนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมากขึ้น ก็จะทาให้มีการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมากขึ้นใน
ระดับสูง ซึ่งจะส่งผลให้มีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมากขึ้นในระดับสูง
และก่อให้เกิดความความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวมากขึ้นในระดับสูง ในทางตรงกันข้ ามหากนักเรียนโรงเรียน
ทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวน้อยลง ก็จะทาให้มี
การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวน้อยลงในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลให้มีความพึงพอใจที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวน้อยลงในระดับสูง และก่อให้เกิดความความต้องการข่าวสารเกี่ยว
กับข้าวน้อยลงในระดับสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ แคทซ์ และคณะ (E. Katz and others, 1974 อ้างถึงใน
พีระ จิรโสภณ, 2529) ได้สร้างแบบจาลองในการศึกษาการใช้สื่อและการรับความพึงพอใจของผู้รับสาร ซึ่งให้
อธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะที่มีความกระตือรือร้น จึงก่อให้เกิดความมีความต้องการ ความจาเป็นใน
การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเพื่อนาไปใช้ในการเพาะปลูก จึงก่อให้ความคาดหวังจากสื่อมวลชน รวมถึงสื่อชนิด
ต่างๆ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการดังกล่าว นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับที่ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) ได้กล่าว
เกี่ยวกับความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory) ที่เน้นการใช้สื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมีเ ป้าหมาย
และมีเหตุผล จึงทาให้นักเรียนส่วนใหญ่เปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับข้าว ได้แก่ เรื่องประวัติความเป็นมา ประเภทการ
ปลูกข้าว วิธีการเพาะปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว เป็นต้น จากสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อมวลชนและแหล่ง
ข่าวสารต่างๆ ที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้สะดวกที่สุ ด ได้แก่ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต การสนทนา สื่อสิ่งพิมพ์และ
หนังสือคู่มือ ซึ่งคาดว่าสื่อดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการได้ จากนั้นจึงนาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันเพื่อสร้างความสนุกสนานในการนาหัวข้อไปสนทนา เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อน
และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคม และเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์
ต่ า งๆ ในสั ง คม จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจขึ้ น มาว่ า ข่ า วสารที่ ไ ด้ รั บ มานั้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้จริง โดยทาให้ได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารปัจจุบัน ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงเสริมความคิด
ทัศนคติ และค่านิยมของตัวเอง เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยรุ่นตอนต้นยังมีความต้องการใช้สื่อเพื่อ
ติ ด ตามข่ า วสารและเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ความเชื่ อ มั่ น ในแก่ ต นเองในเรื่ อ งข้ า ว เพราะไม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ แ ละ
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ประสบการณ์ในเรื่องข้าวมากนัก จากนั้นเมื่อเกิดความพึงพอใจแล้ว จึงก่อให้เกิดความต้องการที่สูงขึ้น โดยมุ่งไปที่
ความต้องการเนื้อหาที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นก็คือ เรื่องของพันธุ์ข้าว และต้องการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และ
สติกเกอร์มากขึ้น แต่ยังคงต้องการอินเตอร์เน็ตและการสนทนามากขึ้น ทั้ งนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการ
รับทราบข่าวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ให้รายละเอียดได้มากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวในอนาคต

4. สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ ความต้องการข่าวสารเกี่ยว
กับข้าว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ ความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 270 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวโดยรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการเนื้อหาข่ าวสารเกี่ยวกับข้า วเกี่ยวกับพัน ธุ์ข้าวมากที่สุ ด จากอินเตอร์เน็ ต
หนังสือพิมพ์ การสนทนา และ สติกเกอร์ ดังนั้นหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนสามารถนาไปใช้บูรณาการในการ
จัดโครงการอบรม สัมมนา ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ โดยกาหนดรูปแบบในลักษณะการสนทนา ซึ่งมีเนื้อหา
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ข้าว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จัง หวัด
สระแก้วในอนาคตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยว
กับข้าว ความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าว
ของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กันทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งที่ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อเร่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้าว เพื่อให้กลุ่ มเป้าหมายได้นาไปใช้ประโยชน์จนก่อเกิดความพึงพอใจที่
สอดคล้องตามความต้องการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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