
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
  การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหมนี้ มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 4 เร่ืองไดแกทฤษฎีและแนวความคิดดานการส่ือสาร    
(พีระ จิระโสภณ, 2523), ทฤษฎีและแนวความคิดดานท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร 
(Selective Exposure) (พีระ จิระโสภณ, 2523), แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของส่ือมวลชน        
(ชัยยงค พรหมวงค, 2525: ออนไลน) และแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชน (Merrill and 
Lowenstein, 1971) 
 
1. ทฤษฎีและแนวความคดิดานการส่ือสาร (พีระ จิระโสภณ, 2523) 
การส่ือสารเปนกระบวนการถายทอดขาวสาร ความรู ความคิดจากผูสงสารไปยังผูรับสารเพ่ือผล
อยางใดอยางหนึ่ง โดยผานชองทางหรือส่ือตางๆ การส่ือสารถือเปนปจจัยพื้นฐานของการติดตอใน
กระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความซับซอนและประกอบดวยคนจํานวนมากการส่ือสารก็ยิ่งมี
ความสําคัญมากข้ึน การส่ือสารมีองคประกอบ ดังนี้  

 

 
ภาพ 1 แบบจําลอง ของ Schramm (Wilbur Schramm, 1973) 

 
จากแผนภาพตามแนวคิดของ Schramm สรุปกระบวนการทํางาน ไดดังนี้ 

1. องคกรส่ือสารมวลชน จะทําหนาท่ี 3 อยางคือ ถอดรหัสสาร (Decoding) ท่ีรับเขามาแปล 
ความหมายของขาวสาร (Interpreting) และลงรหัสขาวสาร (Encoding) ตามลําดับ 

ผูสงขาวสาร ใสรหัส ขาวสาร / สื่อ ถอดรหัส 

ปฏิกิริยาโตตอบ 
การปอนกลับของ

ขาวสาร 

สิ่งรบกวน 

ผูรับขาวสาร 
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2. ผูรับขาวสาร เปนกลุมบุคคลจํานวนมาก ท่ีเกี่ยวของกนัหลายลักษณะ และอยูอยาง 

กระจัดกระจาย 
3. ขาวสาร ท่ีองคกรรับเขามา และท่ีผลิตสงไปมีจํานวนมาก ขาวสารบางสวนถึงผูรับแตละ 

คนโดยตรงบางสวนถึงผูรับโดยผานบุคคลอ่ืนและบางสวนไปไมถึงผูรับ  
 4. ปฏิกิริยาตอบสนองจากผูรับ (Feedback) จากมวลชนมีจํานวนนอย องคกรส่ือมวลชน
สามารถทราบไดดวยวิธีอนุมาน เชน ประเมินจากขาวสารที่สงออกไป หรือใชวิธีการศึกษาวิจัย 

 
2. ทฤษฎีและแนวความคดิดานท่ีเก่ียวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure)          
(พีระ จิระโสภณ, 2523) 

  การเลือกเปดรับขาวสาร ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง ท่ีกําหนด
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการรับสงสารไปยังผูรับสาร การเลือกเปดรับขาวสารเปน
กระบวนการซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนการเลือกรับขาวสารดวยความต้ังใจ 
ตามปกติคนเราจะรับขาวสารในแตละวันมากมาย ขาวสารบางอยางก็รับรูอยางผานๆ ไปเร่ืองใดท่ี
คนเราเห็นวาตรงกับความสนใจก็จะต้ังใจรับขาวสารนั้น เชน เม่ืออานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนก็
มิใชวาจะสนใจทุกขาวแตจะมีการเลือกใหความสนใจและความตองการเพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาหรือสนองความตองการของตน บางคร้ังบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารเพื่อใหมีความ
คลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองท่ัวๆ ไป 

 2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
เปนกระบวนการกล่ันกรองข้ันตอมาเม่ือบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดแลวก็ใชวา
ขาวสารนั้นจะถูกรับสงตามเจตนารมณของผูสงสารท้ังหมด ผูรับสารแตละคนอาจตีความหมาย
ขาวสารแตกตางกันออกไป ตามการเลือกรับรู หรือเลือกตีความหมายตามความเขาใจของตัวเอง 
หรือตามทัศนคติ ตามประสบการณ ตามความเช่ือ ตามความตองการ ตามความคาดหวัง ตาม
แรงจูงใจ ตามสภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณขณะน้ัน เปนตน 

 3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสาร
เฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ เปนตน และมักจะลืมในส่ิงท่ีตนเองไม
สนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวาเปนกระบวนการกล่ันกรองข้ันสุดทายท่ีมีผลตอการสงสารไปยัง
ผูรับสาร      หากความเขาใจท่ีเกิดจากการรับรูนั้นสอดคลองกับทัศนคติของบุคคล ความเขาใจนั้น
จะพัฒนาตอไปเปนความเขาใจท่ีถาวร พรอมท่ีจะจดจําในระยะยาว 
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ภาพ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการในการเปดรับขาวสาร 3 ชั้น (Charles K.Atkin, 1971) 

   
3. แนวความคดิเก่ียวกับประเภทของส่ือมวลชน จําแนกส่ือมวลชนครอบคลุมส่ือ 6 ประเภท คือ   
          1. ส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพมิพ วารสาร นติยสาร หนังสือ และส่ิงตีพิมพประเภทอ่ืนๆ 
  2. ภาพยนตร  ท้ังภาพยนตรเร่ือง ภาพยนตรสารคดี รวมท้ังภาพยนตรทางการศึกษาบาง 

ประเภท 
  3. วิทยกุระจายเสียง ไดแกวทิยุท่ีสงรายการออกอากาศ ท้ังระบบ AM และ FM รวมไปถึง
ระบบเสียงตามสาย  
  4. วิทยุโทรทัศน เปนส่ือทางภาพและทางเสียงท่ีเผยแพรออกไป ท้ังประเภทออกอากาศและ
สงตามสาย 
  5. ส่ือสารโทรคมนาคม เปนผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี มีการสงขอความ เสียง 
ภาพ ตัวพิพม สัญลักษณตางๆ ไดหลากหลาย ครอบคลุมกิจการส่ือสารผานดาวเทียม โทรภาพ   
โทรพิมพ 
  6. ส่ือวัสดุบันทึก ไดแก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แผนบันทึกเสียง แผนบันทึกภาพ 
ซ่ึงกลายเปนส่ือมวลชน เพราะเทคโนโลยท่ีีกาวหนาทําใหสามารถผลิตเผยแพรไดมากและรวดเร็ว 

 
4. แนวความคดิเก่ียวกับการเปดรับส่ือมวลชน  

  ผูรับสารแตละคนตางก็มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนตามแบบเฉพาะของตน
ซ่ึงแตกตางกันไปเมอรวิลและโลเวนสเตนน (Merrill and Lowenstein) ไดสรุปแรงผลักดันใหบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเลือกรับส่ือวาเกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการคือ (Merrill and Lowenstein, 1971:134 -135) 

การเลือกเปดรับ 

Selective Exposure 

การเลือกรับรูหรือการตีความ 

Selective Perception or Selective Interpretation 

การเลือกจดจํา 

Selective Retention 
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 1. ความเหงา เม่ือบุคคลตองอยูตามลําพัง ไมสามารถท่ีจะติดตอสังสรรคกับบุคคล
อ่ืนๆ ในสังคมได ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ การอยูกับส่ือ ส่ือมวลชนจึงเปนเพื่อนแกเหงาไดและบางคร้ังบาง
คนพอใจท่ีจะอยูกับส่ือมวลชนมากกวาอยูกับบุคคลเพราะส่ือมวลชนไมสรางแรงกดดันในการ
สนทนาหรือแรงกดดันทางสังคมใหแกตนเอง  

 2. ความอยากรูอยากเห็น มนุษยมีความอยากรูอยากเห็นในส่ิงตางๆ อยูแลวตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นส่ือมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เปนหลักสําคัญในการเสนอขาวสาร โดยเร่ิมเสนอจากส่ิง
ใกลตัวกอน ไปจนถึงส่ิงท่ีอยูหางตัวออกไป  

 3. ประโยชนใชสอยของตนเอง มนุษยจะแสวงหาขาวสารและใชขาวสารเพื่อ
ประโยชนของตนเอง เพื่อชวยใหความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใชขาวสารท่ีไดมาเสริมบารมี การ
ชวยใหตนเองสะดวกสบาย หรือใหความบันเทิงแกตน โดยจะเลือกส่ือท่ีใชความพยายามนอยท่ีสุด 
(Least Effort) และไดผลประโยชนตอบแทนท่ีดีท่ีสุด (Promise of Reward) 

 4.  ลักษณะเฉพาะของส่ือแตละอยาง มีสวนทําใหผูรับสารแสวงหาและได
ประโยชนไมเหมือนกนั ผูรับสารแตละคนยอมจะเขาใจในลักษณะบางอยางจากส่ือท่ีจะสนองความ
ตองการและทําใหตนเองเกดิความพึงพอใจ 

 
 Sissors & Bumba (Sissors & Bumba, 1996) ไดกลาวไววา การเปดรับส่ือข้ึนกับ

ความชอบสวนบุคคล โดยการเปดรับส่ือนั้นสามารถวัดไดจากโอกาสท่ีบุคคลจะเปดรับส่ือ ซ่ึงเกิด
จากการเปนเจาของส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศนหรือการซ้ือหนังสือพิมพเปนประจําหรือช่ัวคร้ัง ช่ัวคราว 
ตลอดจนการมีหนังสือพิมพในบาน เชน ผูท่ีชอบอานนิตยสารหรือชอบดูภาพยนตรมากก็จะจัดสรร
เงินไวซ้ือส่ือท่ีพวกเขาชอบ โดยตัดคาใชจายอ่ืนๆ ออกไป  

 
Becker (Becker, 1979) ไดใหความหมายของการเปดรับส่ือไวดังนี ้
1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู เพื่อ

ตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองท่ัวๆ ไป  
2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับส่ือ เพื่อตองการ

ทราบขอมูลท่ีตนเองสนใจอยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะเร่ืองหรือรายการท่ีตนเองสนใจหรือมีผู
แนะนํามา 

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร 
เพราะตองการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อผอนคลายอารมณ 
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การอางอิงจากงานวิจยัของแม็คลอยดและคณะ (Mcleod and other) กลาววา ตัวช้ีท่ี 
ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับส่ือ (Media Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ (McLeod, 1972) 

3.1 วัดจากเวลาท่ีใชส่ือ 
3.2 วัดจากความถ่ีของการใชส่ือแยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ี

แตกตางกัน 
โดยแม็คลอยดกลาววา การวัดในเร่ืองเวลาท่ีใชกับส่ือมีขอเสียตรงท่ีวา คําตอบ

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางท่ีคนมีอยูและการมีส่ือใกลตัว 
(Availability of Medium) ดวยเหตุนี้ คําตอบท่ีเกี่ยวกับเวลาที่ใชกับส่ือจึงมักไมสามารถแปล
ความหมายไดทางจิตวิทยา และมักไมใหผลท่ีชัดเจนเม่ือนําไปเช่ือมโยงความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน
และเพื่อแกปญหาความไมชัดเจนในเร่ืองนี้ จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับส่ือมวลชน โดยใช
ความถ่ีของการใชส่ือเฉพาะอยางเจาะจงในเนื้อหา เชน วัดความถ่ีของการอานขาวท่ีเนื้อหาประเภท
ตางๆ ในหนังสือพิมพ เปนตน 

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา การเปดรับส่ือมวลชนนั้น หมายถึง ความบอยคร้ังในการ 
เปดรับ ระยะเวลา ชวงเวลา รวมไปถึง จํานวนส่ือมวลชนท่ีใชในการเปดรับขาวสารดวย 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 สุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543) ไดศึกษารูปแบบการเปดรับส่ือของผูบริโภคชาย
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุดเรียงลําดับคือ โทรทัศน ประเภทรับชมฟรี 
หนังสือพิมพ วิทยุ โรงภาพยนตร โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกและนิตยสาร รายการโทรทัศน
ประเภทขาวมีผูชมมากท่ีสุด ตามดวยวาไรต้ีโชว สวนหนังสือพิมพ นิยมอานขาวกีฬาและขาว
บันเทิง ประเภทรายการวิทยุท่ีนิยมฟงมากท่ีสุดคือเพลงไทยสากล เพลงสากลและขาว  กลุมผูมีอายุ
นอย การศึกษาตํ่า รายไดตํ่า มักเปดรับส่ือท่ีเนนความบันเทิง ในขณะท่ีกลุมท่ีมีอายุมากกวา 
การศึกษาสูง รายไดสูงมักเปดรับส่ือท่ีเปนสาระความรู กลุมผูมีอายุนอยท่ีเปนนักเรียนนักศึกษา และ
เปนโสดเปดรับส่ือโทรทัศนและโรงภาพยนตรมากกวากลุมอ่ืนๆ ผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร
สวนใหญชมโทรทัศนและฟงวิทยุทุกวันวันละ 1-2 ช่ัวโมง อานหนังสือพิมพวันละนอยกวา 1 
ช่ัวโมง อานนิตยสารสัปดาหละ 1-2 วันวันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง 

 เบญจา รักพงษ (2542) ไดศึกษาการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุนในเขต 
เมืองจังหวัดเชียงใหมโดยรวบรวมขอมูลขอมูลดวยการสังเกต การสัมภาษณ และสนทนากลุม
เฉพาะจากกลุมเพื่อน กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ซ่ึงเรียนรูจาก
ตัวแทนทางสังคมตางๆ ไดแก เพื่อน พอ แม และสมาชิกในครอบครัว สวนส่ือมวลชนเปนตัวแบบ
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สําคัญท่ีสุด เพราะมีการใชกลยุทธทางการตลาดโดยเฉพาะการโฆษณาเขามาเกีย่วของ นอกจากนี้
ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารทําใหส่ือมวลชนเขาถึงวัยรุนไดท่ัวถึงและรวดเร็ว โดยวัยรุน
จะสังเกตจากการชักชวนแนะนําของส่ือมวลชนประเภทตางๆ ท้ังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ 
ปายโฆษณา ภาพยนตร และส่ิงพิมพตางๆ การโฆษณาทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอการรับประทาน
อาหารของวัยรุนมากท่ีสุดเพราะสามารถส่ือความหมายไดเหมือนจริง นาสนใจ มีความถ่ีในการ
โฆษณาบอยครั้ง 
  อเนญชา กล่ินเกสร  (2541)ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ขาวสารจากส่ือมวลชน ความถนัด และผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรช้ัน
ปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพในระดับ
ท่ีแตกตางกับการเปดรับขาวสารจากวิทยุ และโทรทัศน โดยจะอานหนังสือพิมพสัปดาหละ 3-4 วัน 
อานวันละ 15 – 30 นาที ฟงวิทยุ และดูโทรทัศน ทุกวันโดยใชเวลามากกวาวันละ 2 ช่ัวโมง มีเหตุผล
ท่ีเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพท่ีแตกตางจากเหตุผลท่ีเปดรับขาวสารจากวิทยุและโทรทัศน คือ 
เลือกอานหนังสือพิมพเพราะตองการทราบขาวและสถานการณปจจุบันโดยเลือกอานขาวหนา หนึ่ง 
บทความ บทวิเคราะหวิจารณ และแสดงความคิดเห็น สวนวิทยุ และโทรทัศน เปดรับเพื่อความ
บันเทิง พักผอนสมอง เพราะมีเสียง สีสัน ภาพเคล่ือนไหว สัดสวนของรายการบันเทิงมีมากกวา 
ในขณะท่ีหนังสือพิมพเปนส่ือท่ีตองอาศัยความเขาใจ หรือตีความเพ่ือสนองความตองการรูถึง
ขาวสาร โดยไมมีการกระตุนความสนใจดวยเสียงหรือภาพท่ีเคล่ือนไหวได 
 


