
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ในการเปดรับ
ส่ือ มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 4 เร่ือง ไดแก แนวความคิดดานกระบวนการส่ือสาร 
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) แนวความคิดเกี่ยวกับการ
เปดรับส่ือ และแนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของส่ือ 
 
1.  แนวความคิดดานกระบวนการส่ือสาร 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีเราตองศึกษาในเร่ือง
ของการส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของตัวส่ือ หรือขอมูลท่ีเราไดรับ และรวมถึง
ขบวนการในการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ดวย ดังนั้น การส่ือสารจึงเปนเร่ืองสําคัญในการ
ประกอบการคนควาอิสระ เร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือ  

สมวงศ พงศสถาพร (2546) ไดใหความหมายของการส่ือสารวาเปนกระบวนการ 
(Process) ท่ีทําใหความคิดของผูสง (Sender) ท่ีสงไปยังผูรับ (Receiver) เปนหนึ่งเดียวกัน ยกตัวอยาง
เชน ภาพๆ หนึ่งคนเราอาจมองไมเหมือนกัน ภาพหญิงชราและหญิงสาวอยูในภาพเดียวกัน แต
คนเราจะมองเห็นไมเหมือนกัน ท้ังนี้เปนเพราะคนเราโดยปกติมีพื้นหลังท่ีแตกตางกัน มาจาก
พื้นฐานครอบครัวท่ีไมเหมือนกัน การศึกษาตางกัน ศรัทธาในศาสนาไมเหมือนกัน ไดรับการอบรม
ส่ังสอนจากพอแมท่ีแตกตางกัน ทําใหการรับรู (Perception) จากส่ือตางๆ ไมเหมือนกัน สามารถ
อธิบายไดวา คนปกติจะเลือกรับขอมูลท่ีตัวเองเลือกท่ีจะรับเทานั้น ส่ือ (Media)ในปจจุบันมีอยู
มากมาย เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสารแตจําไมไดทุกอยางวามีอะไรบาง เพราะมีมากมายไปหมด 
ฉะนั้น ผูรับและผูสงจะตองรวมกันรับ-สงขอมูล จึงจะไดผล 

พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2548) ใหคํานิยามวา เปนการส่ือสารระหวางผูสง โดย
ถายทอดความรู ขาวสาร ความคิดจากผูสง ผานส่ือกลางไปยังผูรับ ซ่ึงส่ิงสําคัญในการส่ือสาร คือ
การรับรูลวงหนาถึงความตองการของลูกคา เพื่อจะไดตระเตรียมกิจกรรมทางการส่ือสาร ให
สอดคลองกับความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้  



5 
 

ผูสงสาร
(Source or 

Sender)

ขาวสาร
(Message)

ชองทาง
ขาวสาร

(Channel)

ผูรับ
ขาวสาร

(Receiver)

สิ่งรบกวน
(Noise or 

Interference)

การตรวจสอบ
(Feedback)

การใสรหัสขาวสาร
Encode Message

การถอดรหัสขาวสาร 
Decode Message

 
ภาพท่ี  1  องคประกอบของการส่ือสารขอมูล 

ท่ีมา : ประยกุตจากของ (สมวงศ พงศสถาพร, 2546) 
 

จากแผนภาพองคประกอบของการส่ือสารขอมูล มีสวนประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
1. Source or Sender แหลงขอมูลขาวสาร หรือผูสงสาร หมายถึง ผูสงสารไปยัง

ผูรับ ซ่ึงอาจเปนผูพูด ผูเขียน ผูสงสาร หรือผูท่ีแสดงกิริยาใดๆ ก็ตาม อาจเปนผูผลิต ผูจัดจําหนาย 
พอคาปลีก พนักงานขาย หนวยธุรกิจหรือเปนสถาบันท่ีตองการสงขาวสารออกไปยังกลุมเปาหมาย
ไดตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวผานเอเยนซ่ี 

2. Encode Message เปนการตัดสินใจของแหลงขอมูลขาวสารวา จะพูดหรือส่ือ
ความขาวสารในรูปคําพูด หรือสัญลักษณตางๆ เชน คําพูด ประโยค ขอความ สัญญาณ กราฟฟค 
แสง สี เสียง ไปยังกลุมเปาหมายเพื่อใหผูรับเกิดความเขาใจขาวสาร เชนเดียวกับผูสงขาวสาร 

3. Message ขาวสาร คือ สัญลักษณของความคิดท่ีเราสงออกไป เชน ถาเรา
ตองการพูดวา สินคาเราดีอยางไร ตอนนี้มีการสงเสริมการขายอะไรบาง (Promotion) การออกแบบ
บรรจุภัณฑ (Packaging) เปนตน 

4. Channel ชองทางขาวสาร คือ ชองทางตางๆ ท่ีสง Message นั้นออกไป หรือ
อาจเรียกไดวา ตัวกลางท่ีจะสงไป หรือ ชองทางท่ีจะสงไป เชน โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) เปนตน 

5. Decode Message เปนการถอดความหมาย ถอด Sign ท่ีสงมา เนื่องจากคนเรามี
การรับรูท่ีแตกตางกัน เวลาถอดความหมายออกมา Message ท่ีแปลออกมานั้น อาจจะไมตรงกับ
ความหมายท่ีสงออกไปในตอนแรก 

6. Receiver ผูรับ คือ กลุมเปาหมายท่ีผูสงตองการจะสงขอความนั้นไปใหถึงผูรับ 
โดยท่ัวไปคือลูกคา กลุมบริษัทธุรกิจท่ีเปนลูกคาปจจุบัน หรือลูกคาใหมก็ได 
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7. Feedback การตรวจสอบ ทําวิจัย เช็ควา ขอความที่สงออกไปนั้น ไปถึงผูรับ
โดยท่ัวไป คือ ลูกคา กลุมบริษัทธุรกิจอยางถูกตองหรือไม 

8. Noise or Interference คือ การที่กระบวนการทั้งหมด ต้ังแต 1-7 ถูกรบกวนใน
ข้ันตอนตางๆ อาจถูกรบกวนต้ังแตข้ันท่ี 1 เชน กําลังดูโฆษณาอยูแลวมีโทรศัพทเขามา จึงหันไปรับ
โทรศัพท พอหันกลับมาจึงไมรูวาโฆษณาไปไหนแลว นี่คือส่ิงรบกวน ทําให Message ท่ีผูรับไดไม
ครบถวน หรือการถูกรบกวนดวยขาวสารของคูแขง ทําใหผูรับไมแนใจ เกิดความไมชัดเจน 

เชนเดียวกับท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2530: 51 อางถึงใน ณัฐกานต บุญนนท (2550)) 
ไดกลาววา องคประกอบของกระบวนการส่ือสาร คือ ผูสงสาร สาร ส่ือและผูรับสาร ซ่ึงในแตละ
องคประกอบนี้ตางก็มีปจจัยตางๆ ท่ีจะสงเสริม หรือลดประสิทธิภาพขององคประกอบแตละ
องคประกอบ อันจะนําไปสูการเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการส่ือสาร 

ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปไดวาองคประกอบของการส่ือสารมีดังนี้ คือ ผูสงสาร 
ผูรับสาร สาร ส่ือและผลท่ีเกิดข้ึน 
 
2. แนวความคดิเก่ียวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 

Hoyer & Macinnis (2001) อางถึงใน เลิศหญิง หิรัญโร, 2545 อธิบายถึง การเปดรับ 
(Exposure) วาเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงกระบวนการท่ีผูบริโภครับรูถึงส่ิงกระตุนท่ีเขามาผานสัมผัสท้ังหา 
และกลาวถึงส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimuli) วาคือเคร่ืองมือท่ีนักการตลาด ใชส่ือสาร
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือตราสินคาผานทางการโฆษณา พนักงานขาย บรรจุภัณฑ ฯลฯ หรือ
ผานทางแหลงขอมูลท่ีไมใชการตลาด เชน การพูดปากตอปาก เปนตน 

ในปจจุบันขาวสารมีความจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย                 
มีบทบาทในการชวยตัดสินใจในเร่ืองตางๆ Atkin (1973) อางถึงใน เลิศหญิง หิรัญโร, 2545 กลาววา
บุคคลมีความตองการขาวสารเพื่อนําไปปรับตัว ยิ่งคนเราเกิดความไมแนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาก
เทาไร ความตองการขาวสารเพื่อนําไปใชในการปรับตัวจะยิ่งมากข้ึนเทานั้น นอกจากนี้แนวคิดของ 
Klapper (1960) ท่ีไดกลาววา คนเรามีแนวโนมท่ีจะเปดรับขาวสารจากส่ือหรือเลือกใชส่ือบางชนิดท่ี
มีการเผยแพรขาวสารท่ีตรงกับทัศนคติหรือความสนใจของตนเอง ซ่ึงมีข้ันตอนในการเลือกเปดรับ
ขาวสาร (Selective Process) ดังนี้ 

1. การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หรือเลือกสนใจ เปนแนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารท่ีสอดคลองกับความ
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คิดเห็นและความสนใจท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังพยายามหลีกเล่ียงไมส่ือสารในส่ิงท่ีไมสอดคลองกับ
ความรู ความเขาใจของตนหรือทัศนคติท่ีมีอยูเดิม หากสามารถนํามาใชแกปญหาหรือสนองตอบ
ความตองการของตนได ซ่ึงบางคร้ังบุคคลจะเลือกรับขาวสารเพื่อใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืน 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

2. การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เปนการกล่ันกรองข้ันตอมาวาขาวสารจะถูกรับสงตามเจตนาของผูสงขาวสารทั้งหมด 
หรือไม เพราะความหมายของขาวสารไมไดอยูท่ีตัวอักษร หรือตัวรูปภาพ แตอยูท่ีผูรับท่ีจะเลือก
รับรู หรือเลือกตีความตามความเขาใจของตนเอง ซ่ึงอาจจะมาจากทัศนคติ ตามประสบการณ ตาม
ความเชื่อ ตามสภาวะรางกายหรือตามสภาวะอารมณในขณะนั้น ดังนั้น บุคคลมักจะบิดเบือน
ขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ีพอใจของตน 

3.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําเนื้อหา
สาระของขาวสารเฉพาะสวนท่ีผูรับขาวสารสนใจ มีความตองการ ตรงกับทัศนคติ ฯลฯ เขาไวเปน
ประสบการณของตนเอง เพื่อจะนําไปใชในโอกาสตอไปดวยและมักจะลืมในส่ิงท่ีตนไมสนใจ เร่ือง
ท่ีขัดแยงหรือเร่ืองท่ีคานกับความคิดของตนเอง ดังนั้น การเลือกจดจําเนื้อหาของสารท่ีไดรับเทากับ
เปนการชวยเสริมใหทัศนคติหรือความเช่ือเดิมของผูรับสารใหมีความม่ันคงยิ่งขึ้นและเปล่ียนแปลง
ยากข้ึน เกิดเปนการจดจําในระยะยาว 

กลาวคือ ความพรอมท่ีจะจดจําสารของผูรับสารจึงมักเกิดข้ึนกับคนท่ีพรอมจะ
เขาใจและพรอมท่ีจะลืมสําหรับคนท่ีไมพรอมจะเขาใจ ดังนั้น กระบวนการเลือกสรรของมนุษยจึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา ซ่ึงสามารถแสดงออกได ดังนี้ 

การเลือกจดจาํ 
(Selective Retention)  

การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ
(Selective Perception or Selective Interpretation) 

การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ 
(Selective Exposure or Selective Attention)

 
ภาพท่ี  2  การเลือกรับขาวสารตามกระบวนการเลือกรับสาร 

ท่ีมา : ประยกุตจากของ ชัชนันท วีระฉายา (2546) 
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3.    แนวความคิดเก่ียวกับการเปดรับส่ือ  
จากการศึกษาแนวคิดดานกระบวนการส่ือสาร ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกับ

กระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) สามารถสรุปไดวา การเปดรับส่ือ หมายถึง ความ
บอยครั้งในการท่ีผู รับสารมีแนวโนมท่ีจะเลือกรับสารท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นหรือ
ประสบการณเดิมของตน โดยตีความสารดังกลาวใหเปนไปในทางเดียวกันกับทัศนคติ อารมณ 
ประสบการณท่ีมีอยูและเลือกท่ีจะจดจําสารตางๆ เฉพาะในสวนท่ีตนสนใจ 

แซมมวล เบคเกอร (1971: 79–82 อางถึงใน ชัชนันท วีระฉายา, 2546) ให
ความหมายของการเปดรับขาวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดังนี้ 

1.  การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลจะแสวงหาขอมูล
เม่ือตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองท่ัว ๆไป  

2.  การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร
เพื่อตองการทราบขอมูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะรายการที่สนใจหรือมีผู
แนะนํามา หรือขณะอานหนังสือพิมพหรือดูโทรทัศน หากมีขอมูลขาวสารท่ีมีความสําคัญเกี่ยวของ
กับตนเอง ก็จะใหความสนใจเอาใจใส อานหรือดูเปนพิเศษ 

3.  การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับ
ขาวสารเพราะตองการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ  

สําหรับปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดความแตกตางในการเลือกรับหรือบริโภคขาวสาร
ของมนุษย Schramm (1973: 13 อางถึงใน ชัชนันท วีระฉายา, 2546) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมี
บทบาทสําคัญตอการเลือกสรรขาวสารของมนุษย ไดแก ประสบการณ, การประเมินสารประโยชน
ของขาวสารในการใชงาน, ภูมิหลังของบุคคล, การศึกษา, สภาพแวดลอม, ความสามารถในการรับ
สาร, บุคลิกภาพ, สภาพทางอารมณ และทัศนคติของแตละคน 
  นักทฤษฏีท่ีสนใจเกี่ยวกับเร่ืองส่ือตางๆ ไมวาจะเปน แคทซและคณะ (Katz, et al, 
1973) ไดสรุปหนาท่ีเชิงสังคมและจิตวิทยาไวดังนี้ (อางใน พีระ จิระโสภณ, 2546) 

1. ความตองการดานขาวสาร  ความรู ความเขาใจ 
2. ความตองการดานอารมณ  ความบันเทิง 
3. ความตองการในการสรางความแข็งแกรงใหกับความนาเช่ือถือ ความสนใจ 

ความม่ันคง 
4. ความตองการในการสรางความแข็งแกรงในการติดตอสรางความสัมพันธกับ

คนในครอบครัว  เพื่อน และคนอ่ืน  
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5. ความตองการหลีกหนีความกดดันและปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยหัน
ไปหาส่ิงบันเทิงเริงใจเพื่อลดความเครียด 

จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2550) ไดกลาวถึง ความสําคัญของส่ือมวลชนไว 2 
ดาน ดังนี้ 

1.  ความสําคัญของส่ือมวลชนตอสังคม เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล
อยางรวดเร็ว สะดวก และเปนตัวกลางในการส่ือสาร จึงมีความสําคัญดังนี้  
 1.1 การเปนผูดูแลตรวจตราทางสังคม ในแตละนาทีเกิดเหตุการณตางๆข้ึนซ่ึง
สงผลตอบุคคลไมมากก็นอย ดังนั้นส่ือมวลชนจึงมีหนาท่ีคอยดูแลระวัง ตรวจตราและคัดเลือกวาส่ิง
ใดท่ีควรรูและไมควรรู ซ่ึงตองคอยระแวดระวัง รายงาน เสนอความคิดเห็นท่ีถูกตอง 
 1.2 การเปนผูเช่ือมโยงสังคม เชน สังคมระดับครอบครัว ทองถ่ิน ประเทศ 
และโลก การอยูรวมกันตองพึ่งพา รวมมือในการทํา กิจกรรมตางๆ และตองบอกเลาขาวสารแก
สมาชิกไดทราบวาเกิดอะไรขึ้น   
 1.3 การมีสวนรวมในการอบรมบมเพาะทางสังคม เปนส่ือกลางท่ีถายทอด
วิถีทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเพ่ือใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  
 1.4 การเสริมสรางปญญา เปนชองทางในการถายทอดความรูตางๆไปสู
มวลชนอยางรวดเร็ว กวางขวาง เกิดการพัฒนาทางสังคม    
 1.5 การใหความบันเทิง  เ ม่ือมนุษยตองการผอนคลาย  ส่ือมวลชนก็มี
ความสําคัญยิ่งในการตอบสนองตามรสนิยมของแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน   

2.  ความสําคัญของส่ือมวลชนตอปจเจกบุคคล แมแตบุคคลจะใชเวลาเปดรับส่ือ 
ไมเทากัน   
 2.1 การใชเพื่อความรู เพื่อทันตอเหตุการณ ใหรูวามีอะไร ท่ีไหนอยางไร เพื่อ
นําไปประยุกตใช 
 2.2 การใชเพื่อความเพลิดเพลิน ไมวาจะปลุกเราไมใหเบ่ือหนาย ดวยการฟง 
อาน เพื่อฆาเวลาทํากิจกรรมบางอยาง หรือเพื่อการผอนคลาย จากการทํางานมากจนลา  
 2.3 การใชประโยชนเปนหัวขอสนทนาในวงสังคม ดวยการสรางปฏิสัมพันธ
กับผูคนรอบขางหรือคนในสังคม โดยการนําสารท่ีเปดรับจากส่ือมวลชนไปเปนประเด็นการ
สนทนา  
 2.4 การใชเพื่อหลีกเล่ียงสังคม ในบางคร้ังคนเราก็ใชส่ือมวลชนเพ่ือเก็บตัว
หรือหลีกเล่ียงทางสังคม เชน การไมลุกไปรับโทรศัพท โดยอางวากําลังติดตามขาวสารอยางใกลชิด 
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Sissors & Bumba (1996 อางถึงใน จิตรากร รัตนาภรณนุกุล, 2550) ไดกลาวไววา
การเปดรับส่ือข้ึนกับความชอบสวนบุคคล โดยการเปดรับส่ือนั้นสามารถวัดไดจากโอกาสท่ีบุคคล
จะเปดรับส่ือ ซ่ึงเกิดจากการเปนเจาของส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศนหรือการซ้ือหนังสือพิมพเปนประจํา
หรือช่ัวคร้ังช่ัวคราว ตลอดจนการมีหนังสือพิมพในบาน เชน ผูท่ีชอบอานนิตยสารหรือชอบดู
ภาพยนตรมากก็จะจัดสรรเงินไวซ้ือส่ือท่ีพวกเขาชอบ โดยตัดคาใชจายอ่ืนๆ ออกไป  

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534 อางถึงใน เลิศหญิง หิรัญโร, 45) ไดกลาวสรุปและแยก
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ดังนี้ 

- เพศกับการเปดรับส่ือ เพศชายกับเพศหญิงมีการเปดรับส่ือท่ีแตกตางกัน เพศ
หญิงใชเวลาในการดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนิยมอานหนังสือพิมพ
มากกวา 

- อายุกับการเปดรับส่ือ จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับส่ือของเด็กอเมริกัน 
พบวา เด็กต้ังแตวัยสองถึงแปดขวบดูโทรทัศนเม่ือวัยมากข้ึน และเปดรับส่ือทุกชนิดเม่ือวัยมากข้ึน 
โดยสวนใหญจะใชส่ือเพื่อความบันเทิง ซ่ึงเด็กจะดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาส่ืออ่ืนๆ และเร่ิม
อานหนังสือเม่ืออายุมากข้ึน สวนเด็กวัยรุนนิยมฟงเพลงมากกวาดูโทรทัศน แตใหเวลากับการดู
โทรทัศนมากกวาการอานหนังสือพิมพ และเปนวัยท่ีใหความสนใจในส่ือนิตยสารและภาพยนตร
มากกวาวัยอ่ืนๆ 

- การศึกษากับการเปดรับส่ือ การศึกษามีความสัมพันธสูงกับการเปดรับส่ือโดยมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารและเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสาธารณชน  แตมี
ความสัมพันธเชิงลบกับการเปดรับเนื้อหาดานความบันเทิง ผูรับสารท่ีมีการศึกษาสูงจะเปดรับส่ือ
ส่ิงพิมพมากกวาผูรับสารท่ีมีการศึกษานอย โดยผูท่ีมีการศึกษานอยจะฟงวิทยุมากกวา 

- รายไดกับการเปดรับส่ือ รายไดเปนปจจัยท่ีมีบทบาทใกลเคียงกับการศึกษา คือ
มีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก โดยเฉลี่ยผูท่ีมีการศึกษาสูงมักมีรายไดสูงไปดวย สวนผูท่ีมี
การศึกษานอยนั้น มักมีรายไดนอยถึงปานกลาง ผูท่ีรายไดสูงมักนิยมเปดรับส่ือส่ิงพิมพและนิยม
ขาวสารท่ีมีเนื้อหาคอนขางหนัก ไมคอนสนใจเน้ือหาดานบันเทิง ผูท่ีมีฐานะดีและมีการศึกษาสูง
เปนกลุมคนท่ีไดรับขาวสารที่มีเนื้อหาสาระจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด ท้ังนี้ ผูท่ีมีรายไดสูงมักมี
การศึกษาสูง จึงถูกผลักดันใหมีความจําเปนท่ีตองเรียนรูขาวสารตางๆ ใหทันเหตุการณอยูเสมอ การ
เปดรับขาวสารจึงจําเปนสําหรับกลุมนี้มากกวา ในขณะท่ีผูท่ีมีการศึกษานอยและรายไดตํ่า มีทักษะ
ในการอานนอย จึงมักเปดรับส่ือโทรทัศนมากกวา 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยดานโฆษณา ไดใหการศึกษาในสวนของการวัดการเปด           
รับส่ือ (Levels of Media Consumption) และความชอบในตัวส่ือ (Media Preference) เปนส่ิงสําคัญ 
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ซ่ึงสวนใหญจะวัดในสวนของ ความถ่ี (Frequency) และความตั้งใจ (Recency) ซ่ึง “ความถ่ี”                
จะหมายถึงวาผูรับสารใชส่ือบอยแคไหน สวน “ความต้ังใจ” จะหมายถึงวาผูรับสารไดทําอะไรจริงๆ 
กับการเปดรับส่ือนั้นในชวงเวลานั้นๆ ดังนั้น จึงนาจะมีประโยชนตอการวิเคราะหเกี่ยวกับการใชส่ือ
ในการท่ีจะวัดท้ังอุปนิสัยในการใชส่ือ (Media Habits) และการเปดรับส่ือ(Media Exposure)                
ซ่ึงอุปนิสัยในการใชส่ือแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจของบุคคลตอส่ือหนึ่งๆ หรือเนื้อหาส่ือหนึ่งๆ 
(Media Content) 

การอางอิงจากงานวิจัยของแม็คลอยด และคณะ กลาววา ตัวช้ีท่ีใชวัดพฤติกรรม
การเปดรับส่ือ (Media Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ (McLeod, 1972 อางถึงใน จิตรากร 
รัตนาภรณนุกุล, 2550) 

1.  วัดจากเวลาท่ีใชส่ือ 
2.  วัดจากความถ่ีของการใชส่ือแยกตามประเภทของเน้ือหารายการที่แตกตางกัน

โดยแม็คลอยดกลาววาการวัดในเร่ืองเวลาท่ีใชกับส่ือมีขอเสียตรงท่ีวา คําตอบข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
อยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางท่ีตนมีอยูและการมีส่ือใกลตัว (Availability of Medium) 
ดวยเหตุนี้ คําตอบท่ีเกี่ยวกับเวลาท่ีใชกับส่ือจึงมักไมสามารถแปลความหมายไดทางจิตวิทยาและมัก
ไมชัดเจนในเร่ืองนี้ จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับส่ือมวลชน โดยใชความถ่ีของการใชส่ือเฉพาะ
อยางเจาะจงในเน้ือหา เชน วัดจากความถ่ีของการอานขาวท่ีเนื้อหาประเภทตางๆ ในหนังสือพิมพ 
เปนตน 

ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือนั้น หมายถึง ความบอยคร้ังใน
การเปดรับ ระยะเวลา ชวงเวลา รวมไปถึงจํานวนส่ือท่ีใชในการเปดรับขาวสารดวย  
 
4.   แนวความคิดเก่ียวกับประเภทของส่ือ 

กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2542) ไดกลาวถึงประเภทของส่ือ (Media) ไวดังนี้ 

ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ชองทางท่ีสามารถส่ือสารใหเขาถึงคนจํานวน
มากท่ีมีความหลากหลายไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ไดแก วิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 

ส่ือเฉพาะกิจ (Specific Media) หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะ 
เจาะจง และมีจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม 

สําหรับส่ือโฆษณา (Advertising Media) แบงเปน 4 ประเภทใหญ ดังนี้ 
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1.   ส่ือส่ิงพิมพ (Print Media) แบงเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 
1.1 หนังสือพิมพ (Newspaper) หนังสือพิมพโดยสวนใหญจะแบงเปนสวน

ตางๆ เชน การเมือง กีฬา บันเทิง ซ่ึงในการเลือกลงโฆษณา ตองเลือกลงใหเหมาะสมกับสวนนั้นๆ 
และเหมาะสมกับสินคา หนังสือพิมพมีท้ังแบบทองถ่ิน (Local) แบบท่ัวประเทศ (National) และ
แบบตางประเทศ (International) 

1.2 นิตยสาร (Magazine) ส่ือนิตยสาร เปนส่ือท่ีเฉพาะเจาะจง โดยอาจจะ
แบงผูอานจากลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ หรืออาจจะแบงตามความสนใจของผูอาน เชน 
นิตยสารรถยนต นิตยสารเคร่ืองเสียง เปนตน บางคร้ังเจาของสินคาอาจมีการทํานิตยสารข้ึนเองและ
ทําการขายเอง ซ่ึงเนื้อหาจะเกี่ยวกับตัวสินคา เรียกนิตยสารประเภทนี้วา Megalog เปนนิตยสารที่ทํา
เพื่อขายสินคาโดยเฉพาะ 

2. ส่ือกระจายเสียง (Broadcast Media) 
2.1  วิทยุ (Radio) เปนส่ือท่ีสามารถเลือกกลุมเปาหมายไดโดยผานรูปแบบ

รายการท่ีแตกตางกัน จัดเปนส่ือท่ีมีการแบงกลุมผูฟง เชน เพลงชา เพลงร็อค เพลงลูกทุง เพลง
ตางประเทศ เพลงรัก ขาว เปนตน กลุมเปาหมายของส่ือวิทยุ ไดแก วัยรุน นักศึกษามหาวิทยาลัย   
คนท่ีเร่ิมทํางาน กลุมคนเหลานี้ส่ือวิทยุจะเขาถึงไดงายกวากลุมอ่ืนๆ  

2.2  โทรทัศน (Television) ส่ือโทรทัศนในประเทศไทยจะเปนแบบท่ีมี
รายการหลากหลาย (Variety) มากกวาแบบท่ีเฉพาะเจาะจง (Selective) เชน เคเบ้ิลทีวี และจะเปน
แบบออกอากาศท่ัวประเทศมากกวาออกอากาศภายในทองถ่ิน ขอไดเปรียบของส่ือโทรทัศน คือ 
เปนส่ือท่ีสรางภาพพจนไดดี เพราะผูชมสามารถเห็นภาพและไดยินเสียง 

3. ส่ือกลางแจง (Outdoor Media) 
เปนส่ือท่ีไมเฉพาะเจาะจงนัก เหมาะกับสินคาปริมาณมากๆ เปนส่ือเสริมท่ี             

ในปจจุบันใชกันคอนขางมาก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
3.1 ส่ือกลางแจงไมเคล่ือนท่ี ไดแก บิลบอรด (Billboard) ปายคัตเอาท

(Cutout) แบนเนอร (Banner) และปายรถเมล มี 2 แบบ คือ แบบกลองไฟและแบบไตรวิช่ัน 
3.2 ส่ือกลางแจงเคล่ือนท่ี (Transit Media) เปนการใชยานพาหนะตางๆ 

เชนรถโดยสารประจําทาง รถแท็กซ่ี รถไฟฟา สามลอเคร่ือง รถไฟ เรือโดยสาร เคร่ืองบิน เปนตน 
4. ส่ือเสริมอ่ืนๆ (Support Media) เชน 

4.1  ส่ืออินเทอรเน็ต เปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงคนไดท่ัวโลก 
4.2  ส่ือภาพยนตร คือ การฉายภาพยนตรโฆษณากอนท่ีภาพยนตรจะฉาย 
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4.3  ส่ือการวางสินคาในภาพยนตร (Product Placement) คือ การนําสินคา
ไปประกอบในภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ วีดีโอ นวนิยาย เพลง เปนตน 

4.4  ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี SMS เปนส่ือเคล่ือนท่ี และเปนส่ือชนิดเดียว
ในตอนนี้ ท่ีสามารถติดตัวไปทุกหนทุกแหง สําหรับนักการตลาดและนักโฆษณา นิยมส่ือชนิดนี้
เปนอยางยิ่ง เพราะเปนการส่ือสารท่ี “เขาถึงตัว” โดยตรง (One-to-One Communication) อีกท้ังยัง
สามารถรับรองไดวา ทุกขอความ ผูรับ SMS จะตองไดเปดอาน  
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการติดตอส่ือสารเร่ิมเขามามีบทบาทมากข้ึน ใน
ฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงนักการตลาดในทุกวันนี้หันมาใหความสําคัญมาก
ยิ่งข้ึน โดยจะใชประโยชนจากเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารในการกระตุนพฤติกรรมหรือดึงดูด
ใจผูบริโภค ท้ังการติดตอส่ือสารผานชองทางท่ีใชบุคคล เชน การใชพนักงานขาย ผูเช่ียวชาญ และ
ชองทางท่ีไมใชบุคคล เชน การใชส่ือโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ ปายโฆษณา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชส่ือทางอินเทอรเน็ต ในการสงขอมูลขาวสารตางๆไปยังลูกคาหรือผูบริโภคท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากสามารถส่ือสารไดกวางขวางและครบวงจร โดยสามารถสงได
ท้ังภาพ เสียงและรายละเอียดของขอมูลโดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาอยางส่ือโทรทัศนหรือส่ือ
วิทยุในขณะเดียวกัน ส่ือทางอินเทอรเน็ตยังสามารถเขาถึงกลุมผูใชไดโดยตรง ไมวาจะเปนท่ีบาน
หรือท่ีทํางาน และมีตลาดกวางกวาส่ือทุกชนิด นอกจากนี้ยังไดลูกคาตรงกับกลุมเปาหมาย เนื่องจาก
เฉพาะผูท่ีสนใจสินคาและบริการเทานั้น จึงจะเขามาคนหาและอานขอมูลในเว็บไซตของสินคาและ
บริการนั้นๆ (พนม ปนทุราภรณ, 2542) โดยจากผลการวิจัยของศูนยขอมูลงานวิจัยอินเทอรเน็ต 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) 
พบวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีเพิ่มข้ึนทุกปและผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญจะอยู
ในชวงอายุระหวาง 15-24 ป ซ่ึงถือเปนชวงของวัยรุน  

มัลลิกา จําปาแพง (2541) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือของประชาชน            
ในจังหวัดเชียงใหม กลุมประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 500 คน โดยส่ือท่ีศึกษามี 4 ประเภท คือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ
นิตยสาร การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง 1) ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และ 2) พฤติกรรม
การเปดรับส่ือในดานประเภทของส่ือ ประเภทของรายการ ประเภทของบทความ ชวงเวลา 
ระยะเวลา ความถ่ีในการเปดรับส่ือและลักษณะการเปดรับโฆษณา ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง
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สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-49 ป สวนมากเปนกลุมพนักงาน 
บริษัทเอกชนและกลุมนักเรียน/นักศึกษา ดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือ พบวา กลุมตัวอยางเปดรับ
ส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือนิตยสารตามลําดับ  

ส่ือโทรทัศน ผูชมสวนใหญรับชมโทรทัศนทุกวัน โดยใชเวลาในการชม 2-5 ช่ัวโมง 
ตอวันและชมโทรทัศนเปนประจําในชวงเวลา 18.00–22.00 น. ของวันจันทร-อาทิตย สถานี 
โทรทัศนท่ีติดตามชมมากเปนอันดับ 1 คือ ชอง 3 ชอง 7 และชอง 9 ประเภทรายการท่ีติดตามชม
เปนประจํา คือ ขาว เกมสโชว ละครไทย และวาไรตี้ ตามลําดับ ลักษณะการดูโฆษณา ผูชมสวนมาก
ดูภาพและเร่ืองราวของภาพยนตรโฆษณาเทานั้น 

ส่ือหนังสือพิมพ ผูอานสวนใหญอานหนังสือพิมพเปนประจําทุกวัน วันละ 1 ฉบับ 
โดยใชเวลาอาน 10-30 นาทีตอวัน และอานในชวงเวลาอยูท่ีทํางาน/ท่ีเรียน ในวันจันทร-ศุกร ผูอาน
สวนมากอานหนังสือพิมพจากหนาแรกไปยังหนาสุดทาย แตเลือกอานเฉพาะคอลัมนท่ีสนใจเทานั้น 
คอลัมนท่ีชอบอานเปนประจํา คือ ขาวท่ัวไป ดารา/บันเทิง การเมือง และเกร็ดความรู ตามลําดับ 
โดยสวนใหญติดตามอานหนังสือพิมพท่ัวไปรายวันมากท่ีสุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพธุรกิจ
รายวัน และหนังสือพิมพกีฬา ตามลําดับ ลักษณะการดู/อานโฆษณา ผูอานสวนมากดูเพียงใหทราบ
วา เปนโฆษณาสินคาหรือบริการอะไร 

ส่ือวิทยุ ผูฟงวิทยุสวนใหญรับฟงวิทยุเปนประจําทุกวัน โดยใชเวลาในการฟง 1-2 
ช่ัวโมงตอวัน และฟงวิทยุเปนประจําในชวงเวลา 21.00-24.00 น. ของวันจันทร-อาทิตย ผูฟงรับฟง
สถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงดวยระบบเอฟเอ็ม (FM.) มากกวาระบบเอเอ็ม (AM.) โดยสถานีท่ีฟงไมได
เฉพาะเจาะจงวาเปนสถานีใดสถานีหนึ่ง 

ส่ือนิตยสาร ผูอานนิตยสารสวนใหญ อานในชวงเวลากลางวันและกอนนอน โดย
ใชเวลาในการอานแตละคร้ังนอยกวา 1 ช่ัวโมง ผูอานสวนใหญอานนิตยสารจากหนาแรกไปยังหนา
สุดทาย แตเลือกอานเฉพาะคอลัมนท่ีสนใจเทานั้น ประเภทของนิตยสารท่ีชอบอาน คือ บันเทิง 
ผูหญิง แฟช่ัน และทองเท่ียว ตามลําดับ ลักษณะการดู/อานโฆษณา ผูอานสวนมากดูเพียงใหทราบวา
เปนโฆษณาสินคาหรือบริการอะไร 

ปทุมพร ศรีวิชัย (2545) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือมวลชนกับ
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยคร้ังนี้เปน
ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต 20-32 ป อาศัยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากการสุมตัวอยางแบบงาย
จํานวน 204 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน รองลงมาคือ ส่ือ
หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือนิตยสารและส่ือภาพยนตร สําหรับการศึกษาดานกิจกรรม
การดําเนินชีวิตและความสัมพันธกับการเปดรับส่ือมวลชน พบวา ส่ือท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรม
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ในการดําเนินชีวิตดานการงาน คือ ส่ือโทรทัศน (รายการขาว) รองลงมาคือส่ือหนังสือพิมพ 
(คอลัมนขาวบันเทิง เร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยี ขาวการเมือง เศรษฐกิจ) ส่ือท่ีมีความสัมพันธกับ
กิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานการเรียน คือ ส่ือโทรทัศน (รายการขาวเหตุบานการเมือง ขาวกีฬา 
รายการสารคดี และเกมสเศรษฐี) รองลงมาคือส่ือหนังสือพิมพ (คอลัมนขาวเศรษฐกิจ ขาวกีฬา) 
และส่ืออินเทอรเน็ต (www.hotmail.com, www.hunsa.com, www.sanook.com) ส่ือท่ีมีความสัมพันธ 
กับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานงานอดิเรก คือ ส่ือโทรทัศนและส่ือนิตยสาร ส่ือท่ีมีความสัมพันธ
กับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานการรวมกิจกรรมของชุมชน คือ ส่ือโทรทัศน (รายการกระจกหก
ดาน และการโฆษณา) รองลงมา คือ ส่ือวิทยุ (รายการดนตรีสีสันและขาวทองถ่ิน) ส่ือท่ีมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานการไปเท่ียวยามราตรี คือ ส่ือวิทยุ (รายการมิดไนท
รันเนอร รายการดนตรีสีสันและการโฆษณา) รองลงไปคือส่ือโทรทัศน (รายการขาวบันเทิง) และ
ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานการไปเท่ียวตางจังหวัด คือ 
ส่ือโทรทัศน (รายการทองเท่ียว) ส่ือนิตยสาร (อสท., เท่ียวรอบโลก, แพรวและกินรี) และส่ือ
อินเทอรเน็ต ไดแก (www.hunsa.com, www.thaitour.com) ส่ือท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมในการ
ดําเนินชีวิตดานการไปเดินเลนท่ีหางสรรพสินคา คือ ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือนิตยสาร ส่ือ
หนังสือพิมพและจากแผนพับ/ใบปลิว ส่ือท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานการ
เลนกีฬา คือ ส่ือโทรทัศน (รายการเจาะสนาม) และอานขาวกีฬาจากส่ือหนังสือพิมพและนิตยสาร 

สําหรับคําถามประเภทท่ีวาคนเราใชอินเทอรเน็ตและส่ือใหมอ่ืนๆไปเพื่ออะไรนั้น 
เปนคําถามประเภทเดียวกันกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจมาตอบคําถามในส่ือแบบ
ดั้งเดิม Perse and Dunn (1998) อางถึงในนิษฐา  หรุนเกษม (2548)  ศึกษาการใชคอมพิวเตอรท่ีบาน 
ในการสนองความตองการของบุคคล โดยใชขอมูลจากผลการวิจัยของงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ใชทฤษฎีการ
ใชประโยชนและความพึงพอใจ พบวาคนเราใชเหตุผลในการเปดรับส่ือเกามาพัฒนาเปนเหตุผล           
ในการใชคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับมาช้ีใหเห็นวา คอมพิวเตอรเปนแหลงขาวสารอันดับแรก
ของการเรียนรูเกี่ยวกับโลกภายนอก เปนการใชเพื่อท่ีจะใหความบันเทิง เพื่อความตื่นเตน เพื่อการ
ผอนคลายอารมณ เพื่อลืมปญหา เพื่อใหรูสึกวาอางวางโดดเดี่ยวนอยลง เพื่อท่ีจะทําอะไรใหดูยุงๆ
เขาไว เพื่อท่ีจะทําอะไรเนื่องดวยความเคยชิน หรือเพื่อท่ีจะทําอะไรกับเพื่อนหรือครอบครัว ในอีก
ดานหนึ่งของเว็บไซตท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วคือ เว็บไซตของหนังสือพิมพออนไลน แตก็มี
คําถามตามมาวาแลวใครท่ีเปนคนใชเว็บไซตนั้นและใชเพื่อวัตถุประสงคอะไร 

Chang ไดสงแบบสอบถามทางอีเมลถึงนักศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลในการเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตเหลานั้น ใน 3 ประเภทดวยกัน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา คือ (1) คุณลักษณะของส่ือ 
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(Media Attributes) ในดานของ Immediacy (การรูในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทันทีทันใด) กับ Stability (การ
ไดรับขาวสารในเวลาท่ีตองการ) เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอผูใชมากท่ีสุด สวน Interactivity (การได
พูดคุยกับนักขาว) เปนประเด็นท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด (2) สถานการณท่ีเปดรับ (Exposure 
Situations) นั้นเปนไปเพื่อการเรียนรูส่ิงตางๆ มากท่ีสุด สวน Companionship เปนเหตุผลท่ีไดรับ
การจัดลําดับวาสําคัญนอยท่ีสุดในการออนไลน (3) ความสามารถท่ีจะเขาถึง (Accessibility) นั้น ท้ัง
ปจจัยทางดาน Economics (เนื่องจากไดใชฟรีหรือมีราคาถูก) กับ Convenience (ความสะดวกสบาย) 
เปนเหตุผลท่ีผูตอบใหความสําคัญมากท่ีสุด  

ผลการวิจัยของ The Gallup Organization พบวาคนรุนหนุมสาวใชอินเทอรเน็ต
แตกตางไปจากกลุมผูสูงอายุ นั่นคือ กลุมคนสูงอายุมีแนวโนมท่ีจะใชอินเทอรเน็ตในการหาขาวสาร
และขอมูล ในขณะท่ีคนรุนหนุมสาวใชอินเทอรเน็ตในหลายๆ เหตุผลดวยกัน เชน เพื่อความบันเทิง 
เพื่อการเรียนรูทางสังคม และเพื่อกิจกรรมสันทนาการ เชน การเลนเกมส (Interactive Game) 

จิตรากร รัตนาภรณนุกุล (2550)   ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของ           
เจเนอเรช่ันเอ็ม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยคร้ังนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จํานวน   400  ตัวอยาง จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดเปนเพศหญิง มีอายุ 
20 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี พักอาศัยอยูกับบิดามารดา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่า
กวา 5,000  บาทและแหลงท่ีมาของเงินรายไดมาจากบิดามารดาเปนหลัก สําหรับส่ือมวลชนท่ีเจเนอ
เรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ โทรทัศน อินเทอรเน็ต 
หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสารภาพยนตร และ ส่ืออ่ืนๆ เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี ใบปลิว โดยแบงตาม
ประเภทส่ือมวลชน ดังนี้ โทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามเปดรับส่ือในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด  
สถานีโทรทัศนท่ีชมบอยมากที่สุด คือ ชอง 3 และชมรายการประเภทขาวประจําวันมากท่ีสุด, 
อินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามใชในวันจันทร-ศุกรมากท่ีสุด โดยใชอินเทอรเน็ตสัปดาหละ 2-3 
คร้ัง เว็บไซตท่ีเขาประจําคือ Google และ Hotmail เพื่อใชในการคนหาขอมูลขาวสารและรับสง
อีเมล มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือเพียงส่ือเดียวในขณะรับส่ือ, หนังสือพิมพ ผูตอบแบบสอบถามนิยม
อานในวันจันทร-ศุกรมากท่ีสุด สําหรับหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยท่ีนิยมอานมากท่ีสุด คือ 
ไทยรัฐ ไมนิยมอานหนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของหนังสือพิมพท่ีอานสวนใหญ คือ 
พาดหัวขาว รองลงมาคือ บันเทิง ดาราและนิยมอานท้ังเลม, วิทยุ ผูตอบแบบสอบถามรับฟงในวัน
จันทร-ศุกรมากท่ีสุด สวนใหญเลือกรับฟงประเภทหรือรายการเพลงเปนหลัก, นิตยสาร ผูตอบ
แบบสอบถามนิยมอานในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด นิยมอานนิตยสารในเวลาวาง ประเภทหรือ
รายการของนิตยสารที่สวนใหญอานคือ นิตยสารบันเทิงดารา รองลงมาคือวัยรุน, ภาพยนตร ผูตอบ
แบบสอบถามนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด นิยมชมภาพยนตรแนวแอคช่ัน ผจญภัย 
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รองลงมาคือ ตลกและรักโรแมนติก มักนิยมไปชมภาพยนตรกับเพื่อน สําหรับเหตุผลในการเปดรับ
ส่ือมวลชนนั้น กลุมเจเนอเรช่ันเอ็มตองการรับส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการดานความ
บันเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือดานขอมูลขาวสารและตองการดานการสรางเอกลักษณใหกับตนเอง 
โดยมีความตองการดานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเปนลําดับสุดทาย 

บริษัทอินนิทิเอทิฟว (2551: ออนไลน) พฤติกรรมการบริโภคส่ือของวัยรุนไทย 
จากผลการสํารวจ RADAR ลาสุดป 2550 จะเห็นไดวาส่ือท่ีเราคุนเคยอยางโทรทัศน หนังสือพิมพ
หรือวิทยุ ก็ยังคงเปนส่ือท่ีวัยรุนยังคงบริโภคอยูเหมือนเดิม แตส่ือท่ีนาสนใจและมาแรงคงเปนส่ือ
นอกบานตางๆ ไมวาจะเปนปายโฆษณาตางๆ รถประจําทาง หรือวารถไฟฟาบีทีเอสและรถไฟฟาใตดิน 
รวมถึงส่ือในรานคาและซุปเปอรมารเก็ตก็เปนส่ือท่ีมีการบริโภคสูงในหมูวัยรุนของไทย สวนส่ือ
ท่ีมาแรงอยางอินเทอรเน็ตก็ถือไดวามีการเติบโตท่ีดีเยี่ยมไมแพกันโดยท่ีหากเราดูท่ีการบริโภคส่ือท่ี
มีการเปดรับทุกวันมีเพียงส่ือโทรทัศนเทานั้น ท่ียังคงมีการเปดรับอยางโดดเดนคือ รอยละ 91 ซ่ึง
หากเทียบกับอันดับอ่ืนๆท่ีมีการเปดรับเปนอันดับรองลงมาแลวจะมีจํานวนท่ีนอยกวาเปนอยางมาก 
คือส่ือรถประจําทางและสปอนเซอรในโทรทัศนเปนอันดับสอง รอยละ 24 สวนอันดับ 3 ไดแกส่ือ
วิทยุ รอยละ 21 ซ่ึงก็เกิดจากไลฟสไตลวัยรุน ท่ีตองเดินทางไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและเม่ือ
กลับบานก็ตองพักผอนคลายเครียดดวยการดูโทรทัศนหรือเพื่อติดตามขาวสารถามาดูท่ีการเปดรับ
ส่ือเปนประจําทุกสัปดาห ส่ืออยางปายโฆษณาบิลบอรดและหนังสือพิมพมีการเปดรับท่ีคอนขางสูง 
รอยละ 67 และรอยละ 61 ตามลําดับและการเปดรับส่ือเปนประจําทุกเดือนมีส่ือท่ีนาสนใจและ
สามารถเขาถึงกลุมวัยรุนไดมากกวารอยละ 50 ไดแก ส่ืออินเทอรเน็ต ปายจอดรถประจําทาง 
โปสเตอรและโฆษณาภายในรานคาและซุปเปอรมารเก็ต โดยท่ีจะเห็นไดวาส่ือตางๆ ท่ีสามารถ
เขาถึงกลุมวัยรุนไดมากเกินกวารอยละ 50 เปนส่ือท่ีมีอัตราการเติบโตสูงในชวงไมกี่ปท่ีผานมา 
โดยเฉพาะส่ืออินเทอร เน็ตท่ีถือไดวามีการเติบโตสูงมากและสวนใหญจะเปนส่ือท่ีอยูใน
ชีวิตประจําวันของวัยรุนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเขาใจในเรื่องการบริโภคและการเปดรับส่ือของวัยรุนจะ
สามารถทําใหเรามองเห็นชองทางในการติดตอส่ือสารไปยังกลุมวัยรุน ใหเหมาะสมกับแบรนดและ
กิจกรรมทางการตลาดตางๆ 

ประเภทรายการโทรทัศนท่ีวัยรุนช่ืนชอบ พบวาประเภทรายการดนตรียังเปนส่ิงท่ี
วัยรุนสนใจมากท่ีสุดตลอดกาลสูงถึงรอยละ 82 และอันดับรองลงมาคือรายการประเภทตลกรอยละ 
64 สวนละครไทยกลับมีอันดับท่ีใกลเคียงกับรายการประเภทเกมสโชวและขาว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
วัยรุน ก็สนใจในขาวสารบานเมืองเชนกัน ในการเลือกซ้ือโฆษณาในรายการโทรทัศนท่ีจับกลุม
วัยรุนอาจจะตองคํานึงถึงรายการขาวดวย เพราะแคลงโฆษณาในละครไมวาจะท้ังของไทยหรือ
ตางชาติอาจไมสามารถเขาถึงวัยรุนไดดีเทาเม่ือกอน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการขยายวงกวางของ
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ตลาดวีซีดีและดีวีดี ท่ีทําใหสามารถเลือกดูทุกเวลาและดูซํ้าไดเทาท่ีตองการ นอกจากน้ันยังมีส่ือ
สมัยใหมอยางอินเทอรเน็ตท่ีสามารถดาวนโหลดรายการมาดูได หรือวาจะดูละครผานทางเว็บไซต
ตางๆก็ยังได  ถาหากเปนในหมวดเว็บไซตท่ีกลุมวัยรุนช่ืนชอบก็เปนท่ีนาแปลกใจท่ีกลุมวัยรุนอายุ
15-19 ป ในเขตกรุงเทพมหานครกลับชอบเว็บไซต Sanook มาเปนอันดับหนึ่งแซงหนาเว็บไซต 
Google ท่ีเปนอันดับหนึ่งในกลุมอ่ืนๆโดยท่ีท้ังสองมีวัยรุนช่ืนชอบจํานวนรอยละ 33 และรอยละ 32 
ตามลําดับ และมีเว็บไซต Kapook ตามมาเปนอันดับสามท่ีรอยละ 29 

Telecom Journal (2551: ออนไลน) ในป พ.ศ.2551 โทรศัพทเคล่ือนท่ีอาจจะกลาว
ไดวา เปนสวนหนึ่งของรางกายของคนในยุคนี้ไปแลวก็วาได เพราะไมวาจะเดินทางไปไหนมาไหน
คนสวนใหญมักจะตองพกพาโทรศัพทเคล่ือนท่ีติดตัวไปดวยเสมอ โดยในวันหนึ่งๆ นั้น ผูคน
สวนมากมักจะหยิบจับใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูเสมอไมวาจะเปนโทรออก-รับสาย หรือจะหาความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากหนาจอเล็กๆ ของโทรศัพทเคล่ือนท่ีได อาทิ เลนเกมส ดูหนัง ชมคลิป 
และทองอินเทอรเน็ต เปนตน ผลการวิจัยของสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย (2551: 
ออนไลน) เร่ือง การส่ือสารยุคใหมกับความเห็นของผูบริโภค ระบุวา ผูบริโภคในยุคป พ.ศ. 2551 
ใหความสนใจในสามจอ  ซ่ึงประกอบดวย  จอท่ีหนึ่ ง  คือ  จอโทรทัศน  จอท่ีสอง  คือ  จอ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและจอท่ีสาม คือ จอคอมพิวเตอร จะเห็นไดวาจอโทรศัพทเคล่ือนท่ีแมจะมีขนาด
เล็กก็จริงแตสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมเปาหมาย อีกท้ัง ยังทําเงินใหกับกลุมธุรกิจโฆษณา
ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเปนอยางดีและมีมูลคามหาศาล  

การโฆษณาผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีหลายรูปแบบ อาทิ การโฆษณาดวยขอความ 
ภาพ เสียง และส่ือผสมตางๆ เปนตน สวนรูปแบบของการโฆษณาท่ีมีการนําไปใชมากท่ีสุด คือ การ
โฆษณาดวยขอความ เนื่องจากสามารถเขาถึงลูกคาหรือผูบริโภคท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดรอย
เปอรเซ็นต เนื่องจากโทรศัพทเคล่ือนท่ีทุกเคร่ืองสามารถรับและส่ือสารขอความไดและหากพิจารณา 
สัดสวนมูลคาการใชจายดานโฆษณาดวยขอความผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีในขางตนจะมีแนวโนมท่ี
ลดลง เนื่องจากจะมีการโฆษณาดวยภาพ เสียง และส่ือผสมตางๆ เขามาแทนท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะ
ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนมากหันไปสนใจ และเลือกใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีลูกเลนและมีความ
ทันสมัยทางนวัตกรรมมากข้ึน จึงทําใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีรุนใหมๆ สามารถรองรับลูกเลนตางๆ ได 
อาทิ ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ เปนตน สงผลใหนักการตลาดตองพัฒนารูปแบบการโฆษณาผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ใหสอดรับกับนวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือดึงดูดผูบริโภคให               
ตอบรับส่ือโฆษณาของบริษัทมากข้ึน  


