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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ โดยศึกษาความคิดเห็น

ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 

288 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่ า เ ฉลี่ ย  T-Test, One-way ANOVA, Standard deviation และ  Pearson correlation coefficient โ ดยก าหนด

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน ต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์  ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากการน าเสนอข่าวของสื่อออนไลน์ ด้านผลกระทบจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบในการ

น าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมีความรูท้ั่วไปเก่ียวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคม 

ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนั้น ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร ์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและสื่อออนไลน์ และความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

ค าส าคัญ การน าเสนอ, ความคิดเห็น, ข่าวอาชญากรรม, ข่าว, สื่อออนไลน์, ความรู ้  
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Abstract 

 The purpose of this research were 1) to study presentation of crime news on social media 

2) to study compare between knowledge of crime and using social media with the opinion toward 

presentation of crime news on social media 3) to study correlation between knowledge of crime 

and using social media with the opinion toward presentation of crime news on social media. 

 The data was collected from 288 samples of Faculty of Education Undergraduate in 

Kasetsart University, Bangkhen campus by questionnaire. The statistics used in the data analysis 

were percentage, mean, standard diviation, t-Test, One Way ANOVA and Pearson correlation 

coefficient to test the hypothesis by setting the statistical significance at 0.05. 

Keywords presentation, opinion, crime news, news, social media, knowledge 

บทน า 

 ในปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ในด้านการสื่อสาร  การพัฒนาของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา 
ด้านอุตสาหกรรม การเมือง และสังคม ลักษณะส าคัญที่เกิดขึ้น คือ การหลอมรวมของระบบการสื่อสาร การลด
อ านาจของสื่อแต่ละชนิด การสื่อสารระบบเครือช่ายที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทั่วถึงทุกมุมโลก รวมทั้งการ
เกิดเทคโนโลยีระบบหลายสื่อขึ้น ท าให้รูปแบบของสื่อสารมวลชนมีลักษณะที่เปลี่ยนไป มีความทันสมัยมากขึ้น 
และเกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นตามล าดับ พัฒนาการส าคัญ คือ การน าระบบโทรคมนาคมมาเชื่อมโยง
กับระบบคอมพิวเตอร์จนเกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “อินเทอร์เนต” เป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกล เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดาวเทียม ก็สามารถท าให้การสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างไร้พรมแดน “สื่ออินเทอร์เนต” นับว่าเป็นสื่อทางเลือกใหม่ หรือเป็นช่อง
ทางการสื่อสารส าหรับโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต 
 ข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวที่คนในสังคมสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวัน จากการอ่านหนังสือพิมพ์ ฟัง
วิทยุ หรือดูโทรทัศน์ ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลในการน าเสนอข่าว การน าเสนอข่าวอาชญากรรม บางครั้ง
อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในลักษณะต่างๆ ดังนั้น ในการน าเสนอข่าวอาชญากรรมจึงต้อง
ระมัดระวังและพิจารณาหลายแง่มุม ทั้งในด้านศิลธรรม ความเหมาะสมและสิทธิเสรีภาพส่วน โดยเฉพาะการระบุ
ชื่อและที่อยู่จริงของคนในข่าว ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ตกเป็นข่าวและอาจจะท าให้เกิดปัญหาต่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 
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 ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันมีลักษณะโหดเหี้ยม รุนแรง จนกลายเป็นปัญหาของสังคมที่ก่อความ

เดือดร้อน และยังเป็นเหตุปัจจัยที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ยิ่งสังคมพัฒนาเข้าสู่

ภาวะเจริญ ก้าวหน้าทางวัตถุ และเทคโนโลยีมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมก็เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  

 จากสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อ
ออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ว่ามี
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการน าเสนอข่าวหรือไม่ ตลอดจนความเหมาะสมในการน าเสนอข่าวอาชญากรรม 
มากน้อยเพียงใด เพราะในปัจจุบันการน าเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ โดยผ่านการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Internet 
นั้นมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และสื่อออนไลน์ไลน์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยผลที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งนี้เพ่ือผู้ศึกษาจะได้น าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะในการประกอบการพิจารณาในการน าเสนอข่าว
อาชญากรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์กับความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์กับความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์กับความคิดเห็นต่อ

การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์กับความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

4. เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจที่จะวิจัยเฉพาะข่าวอาชญากรรมที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ ใช้

วิธีการศึกษาโดยการส ารวจการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ เลือกประชากรตัวอย่างจากนิสิตปริญญา

ตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ านวน 288 คน 
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การตรวจเอกสาร 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา

ประกอบเป็นแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม (Crime news) 

2 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการเสนอข่าวอาชญากรรม 

3 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและอิทธิพลของสื่อต่อข่าวอาชญากรรม 

4 แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของผู้สื่อข่าวและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและสื่อออนไลน์ 

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

      

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัอาชญากรรมและการใช้สื่อ

ออนไลน์ในสังคม 

1. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและ 

   สื่อออนไลน์ 

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญตัิว่าด้วย 

   การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสือ่สังคมออนไลน์ 

การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

1.ด้านรูปแบบในการน าเสนอขา่ว 

   อาชญากรรม 

2. ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. ด้านผลกระทบจากการน าเสนอ 

    ข่าวอาชญากรรม 

4. ด้านข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

   แก้ไขการน าเสนอข่าวอาชญากรรม 

   ของสื่อออนไลน ์

2. ลักษณะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

2.1 เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้มากที่สุด 

2.2 เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้เข้าถึงสื่อออนไลน์ 

2.3 ความถี่โดยเฉลีย่ที่ใช้เข้าถึงสื่อออนไลน์ 

2.4 วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับชั้นการศึกษา 
1.4 หลักสูตรวิชาที่ก าลังศึกษา 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย GPA 
1.6 ลักษณะการพักอาศัย  
1.7 ยี่ห้ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้เข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ 
1.8 เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เข้าถึงส่ือออนไลน์ 
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สมมุติฐานในการศึกษา 

 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ผู้ศึกษาก าหนดเป็นสมมุติฐานได้ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีข้อมูลทั่วไป

แตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

 1.1 นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีเพศแตกต่างกัน 

ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

 1.2 นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีอายุแตกต่างกัน 

ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

 1.3 นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ที่มีระดับชั้น

การศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

 1.4 นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย GPA แตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์

แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอ

ข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

วิธีการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จากจ านวน 6 หลักสูตรที่เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี มีจ านวนทั้งหมด 

1,034 คน ที่มา: https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/rpt_std_ku3.php (Online) 5 พฤษภาคม 2560 

กลุ่มตัวอย่าง 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน ชั้นปีที่ 1–5 จ านวน 288 คน 

  

https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/rpt_std_ku3.php
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

การทดสอบเครื่องมือ 

 1. การหาความตรง (Validity) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามแบบแนวคิดในการศึกษา จากการ ศึกษา

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยขอค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือท าการ

ตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น 

 2. หาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มบุคคลที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา เป็นนิสิตปริญญาตรีต่างคณะกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ฉบับ 

เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเป็นรายข้อ ( Item analysis) และหาความเชื่อมั่นรวม โดยใช้วิธีการของ 

Cronbach’s Alfa coefficient เพ่ือให้ทราบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ปรากฎผลได้ค่าความเชื่อมั่น (Alpha) 

ของแบบสอบถามท่ีวัดระดับความคิดเห็น 

 3. การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบในส่วนของแบบสอบถามที่วัดระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

อาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคม โดยใช้สูตร KR20 Kuder-Richardson 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษา และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความตรงและความเชื่อมั่น จากนั้นจึง

น าไปแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการศึกษา เพ่ือน ามาอธิบายสรุปผลการศึกษาต่อไป 

  



7 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

 1. หาค่าร้อยละ (percentages) และค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการน าเสนอและอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความรู้

ทั่วไปเก่ียวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมกับความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อ

ออนไลน์ 

 3. ค่าเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-Test) ใข้ในการทดสอบหาค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าว

อาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่มีตัวแปรอิสระจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 

 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ใช้ส าหรับทดสอบเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ซึ่งจ าแนกตัวแปรอิสระออกเป็น 3 

กลุ่มชึ้นไป เมือ่พบความแตกต่างจึงท าการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Scheffe test 

 5. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's correlation coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมกับความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าว

อาชญากรรมของสื่อออนไลน์  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

การศึกษาทางสังคมศาสตร์ หลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตาราง

ประกอบค าบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา เรื่องการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
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ข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นปีที่ 1-3 ส่วนใหญ่ศึกษาหลักสูตรวิชา ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เกรดเฉลี่ย GPA อยู่ระหว่างช่วง 2.01 - 3.00  

 

ความรู้ทั่วไปรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคม 

 จากการศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและสื่อออนไลน์ในสังคมของการน าเสนอข่าว

อาชญากรรมของสื่อออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและสื่อออนไลน์อยู่ในระดับมากและ

ปานกลาง โดยมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาเป็นความรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและสื่อออนไลน์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ใน

ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

  

การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

 จากการศึกษาการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าว

อาชญากรรมของสื่อออนไลน์ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการน าเสนอข่าว

อาชญากรรมของสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการน าเสนอข่าว

ของสื่อออนไลน์ และด้านผลกระทบจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบในการน าเสนอ

ข่าวอาชญา กรรมของสื่อออนไลน์ ตามล าดับ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมุติฐานที่ 1 นิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ที่มี

ข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 
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 การทดสอบสมมุติฐานที่ 1.1 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ ในภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมแตกต่างกัน 

ซึ่งเป็นไปตามสมุติฐานที่ตั้งไว้ 

การทดสอบสมมุติฐานที่ 1.2 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ ในภาพรวมอายุที่

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์

ไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมุติฐานที่ตั้งไว้ 

การทดสอบสมมุติฐานที่ 1.3 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ ในภาพรวมและ

รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับชั้นการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อ

ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 การทดสอบสมมุติฐานที่ 1.4 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ ในภาพรวม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย GPA ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของ

สื่อออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย GPA พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย GPA ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อ

ออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมและการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมมีความสัมพันธ์กับการ

น าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ 

 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ ในภาพรวม พบว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

อาชญากรรมและสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่ายิ่งมีความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและ

สื่อออนไลน์มากเท่าไหร่ ยิ่งท าให้ส่งผลต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์มากข้ึนเท่านั้น 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 
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ตัวแปรอิสระ 

การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ค่านัยส าคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ 

 

.010 

 

✓ 

 

 

อาย ุ .053  ✓ 

ระดับช้ันการศึกษา .379  ✓ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกรด 
เฉลี่ย GPA 

.059  ✓ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรม

และสื่อออนไลน์ในสังคม 

.001 ✓  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ 

 จากผลการศึกษาเรื่อง “การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้ 

 1. จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ด้าน

รูปแบบในการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ในระดับมาก โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของ

สื่อออนไลน์ ท าให้รู้สึกว่าความรุนแรง เป็นเรื่องที่ต้องระวังและป้องกัน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ด้านการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนจากการน าเสนอข่าวของสื่อออนไลน์ ในระดับมาก โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อ

ออนไลน์ มักน าเสนอโดยไม่ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของทั้งผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย 

 3. กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ด้านระดับความคิดเห็น

ด้านผลกระทบจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ในระดับมาก โดยเฉพาะการน าเสนอข่าว

อาชญากรรมท าให้ประชาชนรับรู้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
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 4. มีความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ด้านระดับความคิดเห็นด้าน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์ ในระดับมาก โดยเฉพาะสื่อ

ออนไลน์ควรน าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีมีส่วนช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมในสังคม 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผู้สนใจที่จะท าการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในระดับปริญญาโท เพ่ือให้ทราบความ

แตกต่างในอีกระดับหนึ่ง 

 2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม  
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