
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ในบทนี้ไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ และนิยามศัพทท่ี
ใชในการศึกษา 
 
แนวคิดและทฤษฎี ท่ีใชในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการศึกษามี 4 เร่ืองคือทฤษฎีและแนวความคิดดานการ
ส่ือสาร ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของส่ือมวลชนและแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชน  
                            
1. ทฤษฎีและแนวความคดิดานการส่ือสาร (พีระ จิระโสภณ, 2523) 

การส่ือสารเปนกระบวนการถายทอดขาวสาร ความรู ความคิดจากผูสงสารไปยังผูรับสาร
เพื่อผลอยางใดอยางหนึ่ง โดยผานชองทางหรือส่ือตาง ๆ การส่ือสารถือเปนปจจัยพื้นฐานของการ
ติดตอในกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความซับซอนและประกอบดวยคนจํานวนมากการ
ส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน การส่ือสารมีองคประกอบ ดังนี้  

 

 
ภาพ 1 แบบจําลองการสื่อสาร 

 ประยุกตจากของ Schramm (Wilbur Schramm, 1973) 
 

ผูสงขาวสาร ใสรหัส ขาวสาร / สื่อ ถอดรหัส 

ปฏิกิริยาโตตอบ การปอนกลับของ
ขาวสาร 

สิ่งรบกวน 

ผูรับขาวสาร 
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จากแผนภาพตามแนวคิดของ Schramm สรุปกระบวนการทํางาน ไดดังนี้ 
1. องคกรส่ือสารมวลชน จะทําหนาท่ี 3 อยางคือ ถอดรหัสสาร (Decoding) ท่ีรับเขามา

แปลความหมายของขาวสาร (Interpreting) และลงรหัสขาวสาร (Encoding) ตามลําดับ 
2. ผูรับขาวสารเปนกลุมบุคคลจํานวนมากท่ีเกี่ยวของกันหลายลักษณะ และอยูอยาง

กระจัดกระจาย 
3. ขาวสาร ท่ีองคกรรับเขามา และท่ีผลิตสงไปมีจํานวนมาก ขาวสารบางสวนถึงผูรับแต 

ละคนโดยตรงบางสวนถึงผูรับโดยผานบุคคลอ่ืนและบางสวนไปไมถึงผูรับ  
4. ปฏิกิริยาตอบสนองจากผูรับ (Feedback) จากมวลชนมีจํานวนนอย องคกรส่ือมวลชน 

สามารถทราบไดดวยวิธีอนุมาน เชน ประเมินจากขาวสารที่สงออกไป หรือใชวิธีการศึกษาวิจัย 
 
2. ทฤษฎีและแนวความคดิเก่ียวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) (พีระ จิระ
โสภณ, 2523) 

การเลือกเปดรับขาวสาร ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง ท่ีกําหนดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของการรับสงสารไปยังผูรับสาร การเลือกเปดรับขาวสารเปนกระบวนการซ่ึง
เปรียบเทียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนการเลือกรับขาวสารดวยความต้ังใจ 
ตามปกติคนเราจะรับขาวสารในแตละวันมากมาย ขาวสารบางอยางก็รับรูอยางผานๆไปเร่ืองใดท่ี
คนเราเห็นวาตรงกับความสนใจก็จะต้ังใจรับขาวสารนั้น เชน เม่ืออานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน       
ก็มิใชวาจะสนใจทุกขาว แตจะมีการเลือกใหความสนใจและความตองการ เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาหรือสนองความตองการของตน บางคร้ังบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารเพื่อใหมีความ
คลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเร่ืองท่ัวๆไป 

2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เปน
กระบวนการกล่ันกรองข้ันตอมาเม่ือบุคคลเปดรับขาวสารจากเหลงหนึง่แหลงใดแลวก็ใชวาขาวสาร
นั้นจะถูกรับสงตามเจตนารมณของผูสงสารท้ังหมด ผูรับสารแตละคนอาจตีความหมายขาวสาร   
ช้ันเดียวกอน ก็สงผานส่ือมวลชนไมตรงกัน เพราะความหมายของขาวสารที่สงไปถึงมิไดอยูใน
ตัวอักษร รูปภาพหรือคําพดูเทานั้น แตอยูท่ีผูรับท่ีจะเลือกรับรู หรือเลือกตีความหมายตามความ
เขาใจของตัวเอง หรือตามทัศนคติ ตามประสบการณ ตามความเช่ือ ตามความตองการ ตามความ
คาดหวัง ตามแรงจงูใจ ตามสภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณขณะน้ัน เปนตน 

3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะ
สวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ เปนตน และมักจะลืมในส่ิงท่ีตนเองไมสนใจ
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หรือไมเห็นดวยไดงายกวา เปนกระบวนการกลั่นกรองข้ันสุดทายท่ีมีผลตอการสงสารไปยัง        
ผูรับสาร      หากความเขาใจท่ีเกิดจากการรับรูนั้นสอดคลองกับทัศนคติของบุคคล ความเขาใจน้ัน
จะพัฒนาตอไปเปนความเขาใจท่ีถาวร พรอมท่ีจะจดจําในระยะยาว 

 
 

ภาพ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการในการเปดรับขาวสาร 3 ชั้น  
ประยุกตจากของ Atkin (Charles K.Atkin, 1971) 

 
3. แนวความคดิเก่ียวกับประเภทของส่ือมวลชน (วิภาดา เจริญลาภ, 2539)             

ชัยยงค   พรหมวงศ    (อางถึงในวิภาดา   เจริญลาภ, 2539) จําแนกส่ือมวลชน 
ไวครอบคลุมส่ือ 6 ประเภท คือ   

1. ส่ิงพิมพ    ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร หนังสือ และส่ิงตีพิมพประเภทอ่ืน ๆ 
      2. ภาพยนตร ท้ังภาพยนตรเร่ือง ภาพยนตรสารคดี และภาพยนตรการศึกษาบางประเภท 
      3. วิทยุกระจายเสียง ไดแกวิทยุท่ีสงรายการออกอากาศ ท้ังระบบ AM และ FM รวมไป
ถึงระบบเสียงตามสาย  
      4. วิทยุโทรทัศน  เปนส่ือทางภาพ และทางเสียงท่ีเผยแพรออกไป ท้ังประเภทออกอากาศ
และสงตามสาย 
      5. ส่ือสารโทรคมนาคม เปนผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี มีการสงขอความ เสียง 
ภาพ ตัวพิมพ สัญลักษณตางๆ ไดหลากหลาย ครอบคลุมกิจการส่ือสารผานดาวเทียม โทรภาพ    
โทรพิมพ 
       

การเลือกเปดรับ 
Selective Exposure 

การเลือกรับรูหรือการตีความ 
Selective Perception or Selective Interpretation 

การเลือกจดจํา 
Selective Retention 
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6. ส่ือวัสดุบันทึก ไดแก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แผนบันทึกเสียง แผน
บันทึกภาพ ซ่ึงกลายเปนส่ือมวลชน เพราะเทคโนโลยีท่ีกาวหนาทําใหสามารถผลิตเผยแพรไดมาก
และรวดเร็ว 
 
4. แนวความคดิเก่ียวกับการเปดรับส่ือมวลชน  

ผูรับสารแตละคน  ตางก็มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนตามแบบเฉพาะของตนซ่ึง
แตกตางกันไป เมอรวิล และ โลเวนสเตนน (Merrill and Lowenstein) ไดสรุปแรงผลักดันใหบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเลือกรับส่ือ วาเกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ (Merrill and Lowenstein,1971) 

1. ความเหงา เม่ือบุคคลตองอยูตามลําพัง ไมสามารถท่ีจะติดตอสังสรรคกับบุคคลอื่น ๆ 
ในสังคมได ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ การอยูกับส่ือ ส่ือมวลชนจึงเปนเพื่อนแกเหงาไดและบางครั้งบางคน
พอใจท่ีจะอยูกับส่ือมวลชนมากกวาอยูกับบุคคลเพราะส่ือมวลชนไมสรางแรงกดดันในการสนทนา
หรือแรงกดดันทางสังคมใหแกตนเอง  

2. ความอยากรูอยากเห็น มนุษยมีความอยากรูอยากเห็นในส่ิงตาง ๆ อยูแลวตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นส่ือมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เปนหลักสําคัญในการเสนอขาวสาร โดยเร่ิมเสนอจากส่ิง
ใกลตัวกอน ไปจนถึงส่ิงท่ีอยูหางตัวออกไป  

3. ประโยชนใชสอยของตนเอง      มนุษยจะแสวงหาขาวสาร  และใชขาวสารเพื่อ
ประโยชนของตนเอง เพื่อชวยใหความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใชขาวสารที่ไดมาเสริมบารมี การ
ชวยใหตนเองสะดวกสบาย หรือใหความบันเทิงแกตน โดยจะเลือกส่ือท่ีใชความพยายามนอยท่ีสุด 
(Least Effort) และไดผลประโยชนตอบแทนท่ีดีท่ีสุด (Promise of Reward) 

4. ลักษณะเฉพาะของส่ือแตละอยาง      มีสวนทําใหผูรับสารแสวงหาและไดประโยชน
ไมเหมือนกัน ผูรับสารแตละคนยอมจะเขาใจในลักษณะบางอยางจากส่ือท่ีจะสนองความตองการ
และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 

จากการศึกษาของ Summers (1972) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดจากเวลาท่ีบุคคลใช
ไปในการรับส่ือ พบวา บุคคลมักเปดรับส่ือท่ีใชความพยายามนอยกวา โดยเฉล่ียแลวผูใหญชาว
อเมริกันจะใชเวลาในการเปดรับส่ือท้ังหมดประมาณ 2,600 ช่ัวโมงตอป โดยแบงเปน การดู
โทรทัศน 1,200 ช่ัวโมง การฟงวิทยุ 900 ช่ัวโมง การอานนอยกวา 400 ช่ัวโมง โดยแบงเปน การอาน
หนังสือพิมพ 218 ช่ัวโมงและการอานนิตยสาร 170 ช่ัวโมงตามลําดับ 

Sissors & Bumba (1996) ไดกลาวไววา การเปดรับส่ือข้ึนกับความชอบสวนบุคคล โดย
การเปดรับส่ือนั้นสามารถวัดไดจากโอกาสท่ีบุคคลจะเปดรับส่ือ ซ่ึงเกิดจากการเปนเจาของส่ือ เชน 
วิทยุ โทรทัศนหรือการซ้ือหนังสือพิมพเปนประจําหรือช่ัวคร้ัง ชั่วคราว ตลอดจนการมีหนังสือพิมพ
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ในบาน เชน ผูท่ีชอบอานนิตยสารหรือชอบดูภาพยนตรมากก็จะจัดสรรเงินไวซ้ือส่ือท่ีพวกเขาชอบ 
โดยตัดคาใชจายอ่ืน ๆ ออกไป  

Becker (Becker, 1979) ไดใหความหมายของการเปดรับส่ือไวดังนี้ 
1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรูเพื่อตองการให

มีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไป  
2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับส่ือเพื่อตองการทราบ

ขอมูลท่ีตนเองสนใจอยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะเร่ืองหรือรายการท่ีตนเองสนใจหรือ               
มีผูแนะนํามา 

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับขาวสารเพราะ
ตองการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อผอนคลายอารมณ 

งานวิจัยของแม็คลอยดและคณะ(Mcleod and other) กลาววา ตัวช้ีท่ีใชวัดพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือ (Media Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ (McLeod, 1972) 

1.  วัดจากเวลาท่ีใชส่ือ 
2.  วัดจากความถ่ีของการใชส่ือแยกตามประเภทของเน้ือหารายการที่แตกตางกัน 

โดยแม็คลอยดกลาววา การวัดในเร่ืองเวลาท่ีใชกับส่ือมีขอเสียตรงท่ีวา   คําตอบข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางท่ีคนมีอยูและการมีส่ือใกลตัว (Availability of 
Medium) ดวยเหตุนี้ คําตอบท่ีเกี่ยวกับเวลาที่ใชกับส่ือจึงมักไมสามารถแปลความหมายไดทาง
จิตวิทยา และมักไมใหผลท่ีชัดเจนเม่ือนําไปเช่ือมโยงความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนและเพ่ือแกปญหา
ความไมชัดเจนในเร่ืองนี้ จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับส่ือมวลชน โดยใชความถ่ีของการใชส่ือ
เฉพาะอยางเจาะจงในเนื้อหา  เชน  วัดความถ่ีของการอานขาวท่ีเนื้อหาประเภทตาง ๆ ใน
หนังสือพิมพ เปนตน 

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา การเปดรับส่ือมวลชนนั้น หมายถึง ความบอยคร้ังในการเปดรับ 
ระยะเวลา ชวงเวลา รวมไปถึง จํานวนส่ือมวลชนท่ีใชในการเปดรับขาวสารดวย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
  ชมนาท รัตนมณี (2538) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะหลักษณะชองทางขอมูล

ขาวสารพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนและการเลือกใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจของนักธุรกิจช้ันนาํ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุมเลือกศึกษาจากนักธุรกิจในระดับผูบริหารหรือเจาของกิจการดวย
วิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงและแบบเพ่ิมพูนไดจํานวน 120 คน ประกอบดวย 6 ประเภทธุรกจิ   
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ดวยวิธีการนัดหมายอยางเปนทางการและการสนทนา
บันทึกเทปอยางไมเปนทางการ พบวา สวนใหญนักธุรกิจชายจะใชเวลาในการดแูละอานขาวเพ่ือให
ทันตอเหตุการณความเคล่ือนไหวตาง ๆ โดยเฉพาะขาวการเมืองภายในประเทศและกระแสขาว 
เศรษฐกิจระหวางประเทศมากกวานักธุรกิจหญิงซ่ึงชอบเปดรับเนื้อหาสาระประเภทบันเทิงเนื่องจาก
ตองการพักผอน อยางไรก็ตามนักธุรกจิท้ังชายและหญิงตางระบุวาไมมีเวลาท่ีจะดูโทรทัศนเปน
ประจําทุกวัน เนื่องจากมีกิจกรรมอยางอ่ืนท่ีตองทํานอกบานโดยมักจะดูเปนคร้ังคราวเม่ือมีเวลา     
อยูบานเทานัน้ โดยมีความเห็นวารายการโทรทัศนควรใหความสําคัญกับการนําเสนอเนื้อหาท้ังท่ีมี
สาระและบันเทิงควบคูกัน สําหรับปจจัยในเร่ืองของอาย ุ พบวา นักธุรกิจท่ีอยูในชวงอายุนอยท่ีสุด 
คือ ระหวาง 35 – 40 ป นับเปนคนรุนใหมท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีฐานขอมูลสารสนเทศเขามาใช
ชวยในการดาํเนินกิจการทางธุรกิจซ่ึงไดรับสืบทอดมาจากครอบครัวในธุรกิจท้ัง 6 ประเภทโดย
สรุปแลวนักธุรกิจกลุมตัวอยางจะมีการใชส่ือส่ิงพิมพโดยเฉพาะหนังสือพิมพ 

อภิรดี ภูริปาณกิ (2544) ไดศึกษาเร่ือง กิจกรรมการดําเนนิชีวิต พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
และความคาดหวังประโยชนจากส่ือของกลุมแมบาน ตําบลเกาะเกร็ด โดยการวิจยัเชิงสํารวจจาก
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมแมบานในตําบลเกาะ
เกร็ดนั้นสวนใหญมีอายุ 31 – 35 ป ประกอบอาชีพรับจาง มีระดับการศึกษา  ช้ันประถมศึกษา 
รายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน กจิกรรมการดําเนนิชีวิต       
ในกลุมกจิกรรมงานประจํา มีคาเฉล่ียในระดับสูงท่ีสุด เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีแมบานสวนใหญ  
ทําจนเกดิความเคยชินและกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของกลุมแมบาน ในขณะท่ีกลุม
กิจกรรมงานอดิเรกมีคาเฉล่ียในระดับนอยท่ีสุด พฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุมแมบานสวนใหญ
เปดรับส่ือโทรทัศนทุกวนั เปนระยะเวลา 31 – 60 นาทีตอคร้ัง นิยมเปดดูภาพยนตรจีนชุดในขณะที่
เปดรับส่ือวิทยทุุกวัน นอยกวา 30 นาทีตอคร้ัง นิยมเปดฟงเพลงลูกทุง สวนการเปดรับส่ือ
หนังสือพิมพจะเปดสัปดาหละ 1 คร้ัง หรือนอยกวา ใชเวลานอยกวา 30 นาที นิยมเปดอานเนื้อหา
ละครและส่ือคอมพิวเตอร สัปดาหละ 1 คร้ังหรือนอยกวา ใชเวลา 30 นาทีตอคร้ังนิยมเปดเลนเกม
เปนสวนใหญ ความคาดหวงัประโยชนจากส่ือ ไดแก ดานความตองการการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
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อ่ืน (คาเฉล่ีย 3.84) ดานความตองการสรางเอกลักษณใหกบัตนเอง (คาเฉล่ีย 3.74)  ดานความบันเทิง 
(คาเฉล่ีย 3.73) และดานความตองการขอมูลขาวสาร (คาเฉล่ีย 3.71) 

พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง (2545) ไดศึกษาเร่ือง การบริโภคส่ือนิตยสารในฐานะส่ือโฆษณา
ของกลุมผูหญิงวัยทํางาน โดยการวิจัยเชิงสํารวจในการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปน
ผูหญิงวัยทํางาน อายุระหวาง 20-39 ป จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดสวนบุคคล 10,000-15,000 
บาทตอเดือน สถานภาพเปนโสด ผลการวัดทัศนคติและพฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุมตัวอยาง 
พบวา ส่ือท่ีกลุมตัวอยางเปดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน ชวงเวลาที่ดูสวนใหญเปนชวงเวลาหลัง
กลับบานแลว ช่ืนชอบละครตางประเทศเร่ือง F4 รองลงมาคือส่ือ หนังสือพิมพ เนื่องจากมีความ
จําเปนตองเปดรับขาวสารใหม ๆในแตละวันสวนส่ือนิตยสารท่ีเปนส่ือหลักของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
มีคาเฉล่ียอยูในอันดับ 4 ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรมยามวางของกลุมตัวอยางท่ีชอบทํามากท่ีสุดคือ 
ชอบอานหนังสือ เวลาท่ีใชในการอานนิตยสารแตละฉบับโดยเฉล่ีย 1-2 วันมากท่ีสุด จํานวนช่ัวโมง
ท่ีใชอานนิตยสารเฉลี่ยตอวันประมาณ 1-2 ช่ัวโมง และมักมีการอานฉบับเดิมซํ้า 2 รอบขึ้นไปเพื่อ
เก็บรายละเอียดท่ีตกหลน หรือ กลับมาหาขอมูลท่ีตองการ เชน หาช่ือรานอาหาร สถานท่ีอาน     
สวนใหญจะอานในบาน ในหองนอน หรือในหองน้ําขณะทําภารกิจสวนตัว บางคร้ังมีการนําไป
อานบนรถขณะรถติด และเวลาเดินทางไปเท่ียว เนื่องจากนิตยสารมีคอลัมนส้ันๆสามารถอานใหจบ
ไดโดยใชเวลาไมมาก ปริมาณการซ้ือนิตยสารมาอานมีจํานวน 1-4  ฉบับ พฤติกรรมการอาน
นิตยสารสวนใหญมีท้ังอานคนเดียวและมีผูอ่ืนอานดวยซ่ึงสวนใหญเปนคนในครอบครัวรวมท้ัง
กลุมเพื่อนฝูง เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึงจะมีการกระจายนิตยสารไปใหผูอ่ืน เชน ใหญาติ ใหรานเสริม
สวย นําไปบริจาค หรือขายท้ิง เพื่อขจัดปญหาเร่ืองท่ีจัดเก็บ นิตยสารท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญชอบ
อานมากท่ีสุด คือ นิตยสารแพรว จํานวนผูตอบ 85 คน นิตยสารฉบับลาสุดท่ีอาน คือ นิตยสารแพรว 
ซ่ึงมีผูอานมากท่ีสุดโดยมีกลุมตัวอยางตอบมาจํานวน 93 คน และเม่ือถามถึงนิตยสารที่ซ้ือบอยมาก
ท่ีสุด คือ นิตยสารแพรว มีผูตอบมา 63 คน และเม่ือถามถึงรายละเอียดการเปนสมาชิกนิตยสาร
ปจจุบัน พบวา มีกลุมตัวอยางเปนสมาชิกนิตยสารแพรวมากท่ีสุดถึง 7 คน ผูอานนิตยสารสวนใหญ
เห็นวา การอานนิตยสารมีประโยชน ใหสาระความรู ใหความบันเทิง ใหความรูรอบตัว ไดรับขอมูล
ทันเหตุการณ นําขอมูลมาปรับใชกับตนเองได เชน เร่ืองการดูแลสุขภาพ การแตงตัว อีกท้ังยังชอบดู
โฆษณาในนิตยสาร เพราะชอบดูความคิดสรางสรรคท่ีนําเสนอในรูปแบบตางๆและสามารถจดจํา
ตราสินคาไดเปนอยางดีโดยเฉพาะสินคาเคร่ืองสําอาง 

อรอุมา ศรีสุทธิพันธ (2545) ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
อินเทอรเน็ตกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยการวิจัย
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เชิงสํารวจ เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน     
400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ป  ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดรวมในครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 30,001- 60,000 บาท 
ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตของกลุม
ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชส่ืออินเทอรเน็ตในระดับตํ่าเพียง 1-3 คร้ัง
ตอสัปดาห  ระยะเวลาท่ีใชเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง มีประสบการณในการใช
อินเทอรเน็ต 1-2 ป ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตคือ ชวงกลางคืน สถานท่ีใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด
คือ ท่ีบาน รองลงมาคือ รานอินเทอรเนต็และท่ีทํางาน ประเภทของบริการที่ใชผานอินเทอรเน็ต   
สวนใหญนยิมคนหาขอมูลขาวสารพอ ๆ กบัการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) กลุมตัวอยางมี
ความคิดเหน็เชิงบวก และยอมรับส่ืออินเทอรเน็ตเปนอยางดี เชน เปนแหลงคนควาขอมูลใหม ๆ              
ส่ืออินเทอรเน็ตมีผลตอรูปแบบการดําเนนิชีวิตของกลุมตัวอยางเปนคร้ังคราวเพียง 2 กิจกรรม
เทานั้น คือ กลุมการงาน กจิกรรมท่ีทํา คือ ใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตองานหรือการศึกษา และกจิกรรม
ทางสังคม คือ ติดตามขาวสารทางส่ือมวลชนผานทางอินเทอรเน็ต 
 


