
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัด

เชียงใหม เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือ ความบอยคร้ัง 
ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับส่ือ  

ระเบียบวิธีการศึกษามีขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาลักษณะการแสวงหาขาวสารและการ
เปดรับขอมูลโดยศึกษาจากประเภท ชนิด ความถ่ี ชวงเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับส่ือแตละ
ประเภทแยกตามประเภทรายการตางๆ และเหตุผลในการเปดรับส่ือ โดยวัดจากเวลาที่ใชส่ือและ
ความถ่ีของการใชส่ือแยกตามประเภทของเนื้อหารายการท่ีแตกตางกันและเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ท่ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอายุ
ระหวาง 18-24 ป ท่ีลงทะเบียนศึกษาในปการศึกษา 2551 (ภาคปกติ) ในจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังส้ิน 
7 มหาวิทยาลัย  

การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามท้ังสองสวน จะนํามาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) โดยใชคาสถิติ ความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) สําหรับแบบสอบถามดานเหตุผลในการเปดรับส่ือ เปนการให
ระดับเหตุผลในการเปดรับส่ือ สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม และ
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม (นักศึกษาระดับปริญญาตรี      
ในจังหวัดเชียงใหม) 

ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม 
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.00 มีอายุ 19 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.20 สวนใหญศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คิดเปนรอยละ 28.20 สาขาวิชาท่ีศึกษา คือ สาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 64.50 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปน           
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รอยละ 65.20 แหลงท่ีมาของเงินรายไดมาจากบิดา มารดา คิดเปนรอยละ 89.00 และท่ีพักอาศัย          
ในปจจุบัน คือ หอพัก บานเชา คิดเปนรอยละ 45.50 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับการส่ือ เชน ประเภท ชนิดของส่ือ 

มวลชนท่ีเปดรับ ความถี่ ชวงเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับส่ือมวลชนแตละประเภท แยกตาม
ประเภทรายการตางๆ และเหตุผลในการเปดรับส่ือ  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีส่ือประเภทโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
98.25 เปดรับส่ือประเภทอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.00 ส่ือประเภทท่ีเปดรับบอยท่ีสุด 
คือ อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมา คือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 40.50 และสาเหตุท่ี
เปดรับบอยเพราะเปนส่ือฟรี/ราคาถูก คิดเปนรอยละ 56.75 รองลงมา คือ สะดวกในการเขาถึง
เนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบาน คิดเปนรอยละ 51.50 และมีความสนใจเปนพิเศษ คิดเปนรอยละ 
40.00 
 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือแยกตามประเภท/รายการและเหตุผลในการเปดรับส่ือ 
 

ส่ือโทรทัศน รับชมโทรทัศนเปนประจํา คิดเปนรอยละ 64.00 รับชมวันละ 2 คร้ัง
หรือมากกวา คิดเปนรอยละ 35.94 ชมรายการโทรทัศนจากสถานีโทรทัศนชอง 3 เปนประจํา คิด
เปน รอยละ 36.72 ระยะเวลาในการรับชมตอคร้ังในวันจันทร–ศุกร ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง คิดเปน
รอยละ 48.82 ชวงเวลาในการรับชม เวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 70.70 ระยะเวลาในการ
รับชมในวันเสาร–อาทิตย ประมาณ 2-3 ช่ัวโมงและ 4-6 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 34.77 เทากัน 
ชวงเวลาในการรับชม เวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 74.61 และมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
โทรทัศนเปนแบบเปดรับส่ืออยางเดียว คิดเปนรอยละ 67.58 

ส่ือวิทยุ รับฟงวิทยุเปนประจํา คิดเปนรอยละ 27.00 โดยรับฟงวันละ 2 คร้ังหรือ
มากกวา คิดเปนรอยละ 25.00 ฟงรายการวิทยุจากสถานีวิทยุ FM 93.25 สวท. เชียงใหมบอยท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 29.63 สวนใหญจะรับฟงวิทยุขณะขับข่ีรถยนต/รถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 77.78 
อุปกรณท่ีใชรับส่ือวิทยุ คือ เคร่ืองเสียงในรถยนต คิดเปนรอยละ 42.59 รองลงมาคือโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี คิดเปนรอยละ 28.70 โดยประเภทของรายการวิทยุท่ีฟงบอยท่ีสุด คือ รายการเพลง คิดเปน
รอยละ 76.85 ชวงเวลาในการรับฟงวิทยุในวันจันทร–ศุกร เวลา 20.01-24.00น. คิดเปนรอยละ 47.78 
ระยะเวลาในการรับฟงตอคร้ัง 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 26.85 สวนในวันเสาร–อาทิตย รับฟงวิทยุ
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ในชวงเวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 50.52 ระยะเวลาในการรับฟงตอคร้ัง นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
คิดเปนรอยละ 31.48 พฤติกรรมการเปดรับส่ือวิทยุเปนแบบเปดรับส่ือระหวางทํากิจกรรมอ่ืน คิด
เปนรอยละ 44.44 

ส่ือหนังสือพิมพ อานหนังสือพิมพเปนประจํา คิดเปนรอยละ 35.25 โดยอาน 
สัปดาหละ 2-3 วัน คิดเปนรอยละ 49.64 โดยสวนใหญอานหนังสือพิมพท่ีบาน/หอพัก คิดเปนรอยละ 
59.57 หนังสือพิมพท่ีอานบอยท่ีสุด คือ หนังสือพิมพรายวันขาวท่ัวไป คิดเปนรอยละ 92.91 อาน
หนังสือพิมพไทยรัฐบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.39 พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนังสือพิมพเปนแบบ
เปดรับส่ืออยางเดียว คิดเปนรอยละ 60.99 

ส่ือนิตยสาร อานนิตยสารเปนประจํา คิดเปนรอยละ 36.00 รูจักและเคยอาน 
นิตยสารออนไลน (Electronic Magazine) คิดเปนรอยละ 43.06 อานนิตยสารสัปดาหละคร้ัง คิดเปน
รอยละ 29.86 สวนใหญอานท่ีบาน/หอพัก คิดเปนรอยละ 61.81 ประเภทนิตยสารที่อานบอยท่ีสุด 
คือ Gossipและบุคคล คิดเปนรอยละ 77.78 พฤติกรรมการเปดรับส่ือนิตยสารเปนแบบเปดรับส่ือ
อยางเดียว คิดเปนรอยละ 66.67 

ส่ือกลางแจง พบเห็นส่ือกลางแจงเปนประจํา คิดเปนรอยละ 58.25 ส่ือกลางแจงท่ี
พบเห็นเปนประจํา สวนใหญเปนส่ือกลางแจงไมเคล่ือนท่ี คิดเปนรอยละ 95.28 ท่ีพบเห็นบอยท่ีสุด 
คือ บิลบอรด (Billboard) ปายโฆษณาขนาดใหญตามส่ีแยก อาคาร คิดเปนรอยละ 85.59 ส่ือ
กลางแจงเคล่ือนท่ีท่ีพบเห็นบอยท่ีสุด คือ รถโดยสารประจําทาง (รถเมล, มินิบัส, ขสมช.) คิดเปน
รอยละ 66.67 ความถ่ีในการเปดรับส่ือกลางแจงวันละ 6–10 ช้ิน คิดเปนรอยละ 42.49 สถานท่ีท่ีพบ
เห็นส่ือกลางแจงเปนประจํา คือ บนทองถนน คิดเปนรอยละ 47.21 ชวงเวลาในการพบเห็นในวัน
จันทร-ศุกร  เวลา 12.01-14.00 น. คิดเปนรอยละ 44.21 ชวงเวลาในการพบเห็นในวันเสาร – อาทิตย 
เวลา 12.01-14.00 น.คิดเปนรอยละ 46.78 พฤติกรรมการเปดรับส่ือกลางแจงเปนแบบเปดรับส่ือ
อยางเดียว คิดเปนรอยละ 45.49 

ส่ืออินเทอรเน็ต ใชส่ืออินเทอรเน็ตเปนประจํา คิดเปนรอยละ 89.50 อุปกรณท่ีใชใน
การเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต  คือ โนตบุค/แลปทอป คิดเปนรอยละ 71.79 และคอมพิวเตอรต้ังโตะ คิด
เปนรอยละ 57.54 สวนใหญใชอินเทอรเน็ตวันละคร้ังหรือมากกวา คิดเปนรอยละ 52.23 ชวงเวลาใน
การใชส่ืออินเทอรเน็ตในวันจันทร–ศุกร คือ เวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 70.67 ระยะเวลาใน
การใช คือ 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 44.97 ชวงเวลาในการใชส่ืออินเทอรเน็ตในวัน เสาร–อาทิตย 
คือ เวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 76.26 ระยะเวลาในการใช คือ มากกวา 6 ช่ัวโมง คิดเปน          
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รอยละ 33.80 สถานท่ีท่ีใชส่ืออินเทอรเน็ตเปนประจํา คือ ท่ีบาน/หอพัก คิดเปนรอยละ 54.89  
เว็บไซตท่ีใชเปนประจํา คือ Google คิดเปนรอยละ 94.13 เหตุผลท่ีใชเว็บไซต เพื่อการคนหาขอมูล
ขาวสารหรือการคนควา และการสนทนาทางอินเทอรเน็ต (Chat, MSN หรือ ICQ) คิดเปนรอยละ 
70.11 เทากัน ประเภทของความสนใจในการเขาชมเว็บไซต คือประเภทการศึกษา/ทํางาน คิดเปน 
รอยละ 95.53  

ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนประจํา คิดเปนรอยละ 85.50 
สวนมากใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี วันละ 5-6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 27.19 ระยะเวลาในการใชโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีโดยเฉล่ียตอ 1 วัน ประมาณ 30 นาที-1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 50.88 ชวงเวลาในการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีในวันจันทร–ศุกร คือ เวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 64.91 ระยะเวลาในการ
ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในวันเสาร–อาทิตยตอคร้ัง มากกวา 6 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 33.80 ชวงเวลาใน
การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในวันเสาร-อาทิตย คือ เวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 70.18 คาใชจาย
ในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยเฉล่ียตอเดือน 301-500 บาท คิดเปนรอยละ 45.61 โดยคาใชจาย
สวนใหญคือ คาโทรศัพท คิดเปนรอยละ 89.47 เหตุผลท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ เพื่อใชบริการ
พื้นฐานทางดานเสียง (โทรออก-รับสาย) คิดเปนรอยละ 100 สวนมากเปดรับส่ือท่ีสงผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไมเปนประจํา คิดเปนรอยละ 59.36 บริการที่สมัครรับขอมูลขาวสารจากส่ือท่ีสง 
ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ Hot News คิดเปนรอยละ 22.81 เหตุผลท่ีทําใหเปดรับส่ือท่ีสงผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ ความงายในการเขาไปใช คิดเปนรอยละ 30.41 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนแบบเปดรับส่ืออยางเดียว คิดเปนรอยละ 80.58 

ส่ือภาพยนตร รับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรเปนประจํา คิดเปนรอยละ 42 
รับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร เดือนละ 2-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 48.81 วันจันทร–ศุกร รับชม
ชวงเวลา เวลา 18.01-20.00น. คิดเปนรอยละ 41.07 วันเสาร–อาทิตย รับชมในชวงเวลา 16.01-18.00 น. 
คิดเปนรอยละ 39.88 ภาพยนตรแนวท่ีชมบอยท่ีสุด คือ แนวตลก คิดเปนรอยละ 87.50 ไปชม
ภาพยนตรกับเพื่อนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.71 กิจกรรมท่ีทําระหวางรอชมภาพยนตร คือ หาซ้ือ
ขนม น้ําดื่ม เตรียมสําหรับการชมภาพยนตร คิดเปนรอยละ 88.10 ความสนใจในการชมภาพยนตร 
ท่ีโรงภาพยนตร คือ สนใจดานเนื้อหาของภาพยนตร คิดเปนรอยละ 74.40  
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ตารางท่ี 250 แสดงรอยละของผูท่ีรับชม ชื่อรายการและสถานีโทรทัศนท่ีรับชมแยกตามประเภท / 
รายการโทรทัศน 
 

ประเภท / รายการ 
รับชม* 
(รอยละ) 

ชองท่ีรับชม 
(รอยละ) 

ชื่อรายการท่ีชม 
(รอยละ) 

ขาว/วิเคราะหขาว 100.00 
ชอง 3 (96.88) 
ชอง 7 (84.38) 

เร่ืองเลาเชานี้  (93.75) 
จมูกมด (66.41) 

ละครไทย 87.50 
ชอง 3 (95.54)  
ชอง 7 (91.96) 

ใจราว (84.38) 
แกวลอมเพชร (62.05) 

ภาพยนตรตางประเทศ 63.67 
ชอง 7 (30.06) 
ชอง 3 (26.38) 

Big Cinema (25.77) 
ภาพยนตรเกาหลีวันเสาร-

อาทิตย  (17.79) 

เพลง/คอนเสิรต 70.31 
ชอง 7 (35.56) 
ชอง 5 (28.89) 

7 สีคอนเสิรต (41.67) 
ไฟวไลฟ (35.00) 

เกมสโชว 67.97 
ชอง 7 (36.78) 
ชอง 9 (28.74) 

ชิงรอยชิงลาน (47.13) 
 เกมสซาทากึ๋น (31.03) 

ตลก/ซิทคอม 65.23 
ชอง 9 (43.71) 
ชอง 3 (36.53) 

บางรักซอยเกา (40.12) 
เปนตอ (35.93) 

วาไรต้ีโชว 60.16 
ชอง 3 (85.06) 
ชอง 9 (72.73) 

ตีสิบ (73.38) 
ตาสวาง (25.32) 

ทอลคโชว 15.63 
ชอง 3 (77.50) 
ชอง 9 (65.00) 

จับเขาคุย (70.00) 
วูดดี้ เกิดมาคุย (52.50) 

การตูน 39.45 
ชอง 9 (84.16) 
ชอง 7 (37.62) 

โมเดิรนไนนการตูน (51.49) 
ตูนดีสนีย (33.66) 

เรียลลิต้ีโชว 15.63 
ชอง 9 (70) 

ชอง TrueVision (30) 
The Star (52.50) 

Academy Fantasia (30.00) 

สารคดี 48.83 

 

ชอง 9 (54.40) 
ชอง UBC (12.80) 

 

 

กบนอกกะลา (28.00) 
National Geographic (14.40) 
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ประเภท / รายการ 
รับชม* 
(รอยละ) 

ชองท่ีรับชม 
(รอยละ) 

ชื่อรายการท่ีชม 
(รอยละ) 

ทองเท่ียว 32.42 
ชอง 3 (61.45) 
ชอง 5 (30.12) 

เปดเลนสสองโลก (18.07) 
สมุดโคจร (16.87) 

กีฬา 53.13 
ชอง 7 (30.88) 
ชอง 3 (28.67) 

ขาวกฬีา (72.06) 
ถายทอดสดการแขงขัน

ฟุตบอล (14.71) 

รายการเกีย่วกบัรถยนต 17.58 
ชอง 5 (40.00%) 
ชอง 9 (26.67%) 

ค.คนรักรถ (33.33) 
มอเตอร เวิลด  (20.00) 

รายการเพ่ือการศึกษา 4.69 
ชอง NBT 
(100%) 

มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช (100.00) 

รายการสอนทําอาหาร 20.31 
ชอง 9 (38.46) 
ชอง 5 (30.77) 

หมึกแดงโชว  (28.85) 
ศาสตรแหงอาหารจานเด็ด 

(26.92) 

รายการเดก็และเยาวชน 13.67 
ชอง 3 (21.43) 
ชอง 9 (17.14) 

ถาคุณแน อยาแพเดก็ประถม
(35.71) 

หลานปูกูอีจู (22.86) 

รายการเพ่ือสุขภาพ 18.36 
ชอง 3 (44.68) 
ชอง 7 (27.66) 

ลีฟวิ่ง อิน เชป (40.43) 
ไมระบุ (17.02) 

รายการผูหญิง ครอบครัว 29.30 
ชอง 3 (93.33) 
ชอง UBC (4.00) 

ผูหญิงถึงผูหญิง (80.00) 
30 ยังแจว และไมระบุ (8.00) 

หมายเหตุ* ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 251 แสดงรอยละของผูท่ีรับฟง ชื่อรายการและสถานีวิทยุท่ีรับฟงแยกตามประเภท / 
รายการวิทย ุ
 

ประเภท / รายการ 
รับฟง* 

(รอยละ) 
สถานีท่ีรับฟง 

(รอยละ) 
ชื่อรายการท่ีฟง 

(รอยละ) 
ขาวประจําวัน 25.00 FM 100.75 อสมท. (33.33) 

FM 88.0 สทร 11 เชียงใหม 
และFM 100 เสียงส่ือสารมวลชน 

(22.22) 

- 

วิเคราะหขาว 7.41 FM 88.0 สทร 11 เชียงใหม และ 
FM MAX 88.5 (37.50) FM 89.0 

วิหคเรดิโอ (25.00) 

  - 

เพลง 76.85 FM 105.5 Virgin Hits (19.28) 
FM 88.5FM MAX (16.87) 

FM 105.5 Virgin Hits 
(19.28) Chainmail Live 

(FM 88.5 FM MAX) 
(15.66) 

การทายปญหา /     
การแขงขันเลน

เกมส 

6.48 FM 88.5 FM MAX และ FM 
91.5 HOT WAVE (28.57) FM 

88.0 สทร 11 เชียงใหม, FM 100 

เสียงส่ือสารมวลชน และ FM 
105.75 เสียงสามรอยยอด 

(14.29) 

- 

สารคดี / ความรู
ท่ัวไป 

3.70 FM 100 เสียงส่ือสารมวลชน 
(50.00) FM 97.25 ม.ราชมงคล 

FM 100.75 อสมท. (25.00) 

- 

รายงานผลกีฬา 6.48 ไมระบุ (71.43) FM 100 เสียง
ส่ือสารมวลชน (28.57) 

- 
 

วิทยุเพื่อการศึกษา 2.78 FM 97.25 ม.ราชมงคล (66.67)    - 

หมายเหตุ* ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 252 แสดงรอยละของผูท่ีอานคอลัมน และหนังสือพิมพท่ีอานแยกตามประเภท / รายการ
ของหนงัสือพมิพ 
 

ประเภท / รายการ 
อาน* 

(รอยละ) 
หนังสือพิมพท่ีอาน 

(รอยละ) 
ชื่อคอลัมนท่ีอาน 

(รอยละ) 

พาดหวัขาว 92.20 
ไทยรัฐ (74.62) 
เดลินิวส (50.00) 

ขาวหนาหนึ่ง (83.85) 
สกูปหนาหนึ่ง (10.00) 

ขาวเศรษฐกิจ 16.31 
ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ 
(60.87) ผูจัดการราย
สัปดาห (52.17) 

ไมระบุ (82.61) 
รายงานหนา 8 (13.04 ) 

ขาวสังคม 17.73 
ไทยรัฐ (68.00) 
เดลินิวส (56.00) 

คัทลียาจะจา (36.00)  
ไฮโซรสแซบ (28.00) 

ขาวบันเทิง ดารา 80.85 
ไทยรัฐ (78.07) 
เดลินิวส (57.02) 

บันเทิงไทยรัฐ (42.11) 
แจวริมจอ (29.82) 

เร่ืองยอละคร 8.51 
ไทยรัฐ (91.67) 
เดลินิวส (66.67) 

- 

ขาวการเมือง 32.62 
ไทยรัฐ (78.26) 
เดลินิวส (63.04) 

สํานักขาวหวัเขียว (73.91) 
คาบลูกคาบดอก (34.78) 

ขาวกฬีา 65.25 
ไทยรัฐ (78.26) 
เดลินิวส (69.57) 

ช้ีบอลชุด (32.61 ) 
เรียงหนาชน (26.09 ) 

ขาววิชาการ 17.73 
ไทยรัฐ (96.00) 
เดลินิวส (56.00) 

โลกาภิวัตน (88.00) 
ทันโลก (64.00) 

ขาวอาชญากรรม 30.50 
ไทยรัฐ (79.07 ) 
เดลินิวส (67.44 ) 

- 

เบ็ดเตล็ด เชน ทองเท่ียว, 
ความคิดเหน็, การ

พยากรณโชคชะตา ฯลฯ 
53.19 

ไทยรัฐ (85.33) 
เดลินิวส (69.33) 

ดูดวง (56.00) 
ตวยตูนส (32.00) 

อานท้ังเลม 34.04 
ไทยรัฐ (72.92) 
เดลินิวส (54.17) 

- 
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ตารางท่ี 253 แสดงรอยละของผูท่ีอานคอลัมน และนิตยสารท่ีอานแยกตามประเภท / รายการของ
นิตยสาร 
 

ประเภท / รายการ 
อาน* 

(รอยละ) 
ชื่อนิตยสารท่ีอาน 

(รอยละ) 
ชื่อคอลัมนท่ีอาน 

(รอยละ) 

ผูหญิงและไลฟสไตล 51.39 
CLEO (60.81) 
ELLE (48.65) 

ไมระบุ (71.62) 
อานท้ังเลม (28.38) 

ผูชายและไลฟสไตล 33.33 
FHM (79.17) 

MAXIM (45.83) 
ไมระบุ (87.50) 

อานท้ังเลม (12.50) 

วัยรุน 68.06 
Cawaii (54.08) 

Seventeen (52.04) 
Fashion (34.69) 

อานท้ังเลม (30.61) 

แฟช่ัน 36.11 
แพรว (63.46) 

อิมเมจ, ดิฉัน (53.85) 
อานท้ังเลม (55.77) 
ไมระบุ (44.23) 

นายแบบ/นางแบบ 21.53 
ไมระบุ (93.75) 
IMAGE (83.87) 

ไมระบุ (83.37) 
อานท้ังเลม (16.13) 

โฆษณาขายสินคา 9.03 
คารฟูร, TESCO LOTUS 

(84.62)  
Central Premiere (61.54) 

ไมระบุ (76.92 ) 
อานท้ังเลม (23.08) 

เพลง ดนตรีและ
ภาพยนตร 

29.17 
Entertain (54.76) 

POP (42.86) 
ไมระบุ (38.10) 

อานท้ังเลม (54.76) 

Gossip และบุคคล 77.78 
Oops! (41.96) 
Spicy (37.50) 

ไมระบุ (79.46) 
อานท้ังเลม (20.54) 

แมและเด็ก 4.17 
รักลูก (83.33)  

MODERN MOM (33.33) 
ไมระบุ (100) 

ความรูท่ัวไป 50.69 
A day (43.84) 

คูสรางคูสม (34.25) 
อานท้ังเลม (50.68) 
ไมระบุ (30.14) 

เทคโนโลยี 
เคร่ืองประดับและ

ยานพาหนะ 
21.53 

Computer Today (38.71) 
Quick PC (29.03) 

ไมระบุ (90.32) 
อานท้ังเลม (9.68) 
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ประเภท / รายการ 
อาน* 

(รอยละ) 
ชื่อนิตยสารท่ีอาน 

(รอยละ) 
ชื่อคอลัมนท่ีอาน 

(รอยละ) 

การออกแบบ 14.58 
Wallpaper (61.90) 

Art4d (38.10) 
อานท้ังเลม (71.43) 

ไมระบุ, 4d View (14.29) 

การตกแตงบาน 29.86 
บานและสวน (79.07) 

Elle Decoration (67.44) 
ไมระบุ (83.72) 

อานท้ังเลม (16.28) 
ธุรกิจ การตลาด 
และการลงทุน 

25.00 
Four P’s (77.78) 

BrandAge (63.89) 
ไมระบุ (83.33) 

อานท้ังเลม (16.67) 

สุขภาพและความงาม 16.67 
ชีวจิต (87.50) 

ใกลหมอ (70.83) 
ไมระบุ (100) 

ทองเท่ียว และ งาน
อดิเรก 

19.44 
THAIBACKPACKER, 
อสท. (28.57)  NOW,        
เพื่อนเดนิทาง (21.43 ) 

ไมระบุ (100) 

อาหารและเบเกอร่ี 10.42 
HEALTH&CUISINE, ครัว 

(53.33 ) แมบาน (40.00) 
ไมระบุ (86.67) 

อานท้ังเลม (13.33) 

สัตวเล้ียง 9.72 
โลกสัตวเล้ียง (64.29) 

สัตวเล้ียงแสนรัก (35.71) 
ไมระบุ (100) 

อ่ืนๆ 10.42 
PC GAMER (73.33) 

FUTURE GAMER (26.67) 
อานท้ังเลม (80.00) 
รีวิวเกมส (13.33) 

 

ตารางท่ี 254 แสดงรอยละของผูท่ีพบเห็นส่ือกลางแจง แยกตามประเภทของสื่อกลางแจง 
 

ประเภท  
พบเห็น* 
(รอยละ) 

ประเภทสื่อกลางแจงท่ีพบเห็น 
(รอยละ) 

ส่ือกลางแจงไมเคล่ือนท่ี 95.28 
บิลบอรด (85.59) 
แบนเนอร (49.10) 

ส่ือกลางแจงเคลื่อนท่ี 90.13 
รถโดยสารประจําทาง (66.67) 

รถสงของของบริษัท หาง รานตางๆ (49.05) 
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ตารางท่ี 255 แสดงรอยละของผูท่ีใชส่ืออินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคล่ือนท่ีแยกตามเวบ็ไซตท่ีใชเปน
ประจํา เหตุผลในการใชเว็บไซตและประเภทของความสนใจ 
 

เว็บไซตท่ีใชเปนประจํา 
(รอยละ) 

เหตุผลในการใชเว็บไซต 
(รอยละ) 

ประเภทของความสนใจ 
(รอยละ) 

1. Google (94.13) 
2. Hotmail (70.39) 
3. Hi5 (42.46) 
4. Youtube (34.64) 
5. อ่ืนๆ (23.18) 
6. Postjung (14.25) 
7. Kapook (13.13) 
8. Mthai (12.01) 
9. Dek-D (10.61) 
10. Sanook (9.50) 
11. Pantip, Ragnarok 

(8.10) 
12. CMU (7.82) 
13. Yahoo (6.70) 
14. Teenee (5.31) 
15. RMUTL (5.03) 
16. TTTonline (4.47) 
17. MJU (1.12) 

1. การคนหาขอมูลขาวสารหรือการ
คนควา และการสนทนาทาง
อินเทอรเน็ต (Chat, MSN หรือ 
ICQ) (70.11) 

2. สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส               
(E-Mail) (65.36) 

3. การโอนถายแฟมขอมูลหรือโหลด
โปรแกรมขอมูล (58.10) 

4. การอานหนังสือพิมพหรือ
นิตยสารบนอินเทอรเน็ต (41.90) 

5. การเขียนDiary Online, Weblog, 
ตกแตง Hi5 (39.66) 

6. การชมโทรทัศนทางอินเทอรเน็ต 
(33.80) 

7. การเลนเกมสออนไลน (32.24) 
8. การฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ต 

(25.14) 
9. การโพสตภาพ/คลิปลง

อินเทอรเน็ต (21.51) 
10. การ ทํ า ง านผ าน อิน เทอร เน็ ต 

(20.39) 
11. ดูส่ือลามก /เวบ็โป (10.34) 
12. การส่ังซ้ือ-ประกาศขายสินคาทาง

อินเทอรเน็ต (9.50) 

1. การศึกษา/ทํางาน 
(95.53) 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
(87.71) 

3. ภาพยนตร วิทย-ุ
โทรทัศน ส่ือตางๆ 
(87.15) 

4. วัยรุน, ความงาม แฟช่ัน 
(84.08) 

5. ชอปปง หางสรรพสินคา 
(79.89) 

6. กีฬาทุกประเภท (75.14) 
7. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

(73.74) 
8. การตลาด การบริหาร 

ธุรกิจ (53.63) 
9. อุปกรณส่ือสาร (46.93) 
10. สุขภาพ (45.81) 
11. ดนตรี ละครเวที ศิลปะ

แขนงตางๆ (44.13) 
12. การเมือง (41.62) 
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เว็บไซตท่ีใชเปนประจํา 
(รอยละ) 

เหตุผลในการใชเว็บไซต 
(รอยละ) 

ประเภทของความสนใจ 
(รอยละ) 

 13. การจองต๋ัวชมภาพยนตร / 
คอนเสิรต / ต๋ัวเดนิทาง (8.66) 

14. อ่ืนๆ (1.12) 

13. หนังสือ วรรณศิลป และ
ภาษา  (41.34) 

14. สังคม (39.94) 
15. งานอดิเรก ทองเท่ียว        

ดําน้ํา ตกปลา (35.47) 
16. กฎหมาย (32.68) 
17. โภชนาการ อาหารการ

กิน (31.56) 
18. เศรษฐกิจ หุน การเงิน 

การลงทุน (29.89) 
19. สัตวเล้ียง ตนไม ของ

สะสม (24.86) 
20. รถยนต เคร่ืองเสียง           

แตงรถ (18.99) 
21. เฟอรนิเจอร การตกแตง

บาน (18.72) 
22. กลอง การถายภาพ 

(15.92) 
23. ปาวประกาศขอเท็จจริง

ในสังคม (10.89) 
24. เคร่ืองใชไฟฟา (10.34) 
25. ครอบครัว แมและเดก็ 

(10.06) 
26. เร่ืองลึกลับ พิธีกรรม 

ความเช่ือโหราศาสตร 
(8.94) 

27. อ่ืนๆ (ไดแก เกมส
ออนไลน) (5.31) 
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เว็บไซตท่ีใชเปนประจํา 
(รอยละ) 

เหตุผลในการใชเว็บไซต 
(รอยละ) 

ประเภทของความสนใจ 
(รอยละ) 

  28. ท่ีพักอาศัย เชน บาน
คอนโดมิเนียม หอพัก 
หองเชา (4.19) 

 

ตารางท่ี 256 แสดงรอยละของผูท่ีใชส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีแยกตามบริการท่ีสมัคร เหตุผลท่ีใชส่ือ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี และปจจัยท่ีทําใหเปดรับส่ือท่ีสงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 

บริการท่ีสมัคร 
(รอยละ) 

เหตุผลท่ีใชส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(รอยละ) 

ปจจัยท่ีทําใหเปดรับส่ือท่ี
สงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

(รอยละ) 
1. Hot News 

(22.81) 
2. ไมไดสมัคร

รับบริการ 
(16.37) 

3. Star Gossip 
(12.57) 

4. ขาวเศรษฐกิจ 
การเมือง 
(7.60) 

5. วิจารณกีฬา 
และผลการ
แขงขันกฬีา  
(7.02) 

6. ขาวสารจาก
มหาวิทยาลัย 
(5.26) 

1. ใชบริการพื้นฐานทางดานเสียง (โทรออก-
รับสาย)  และเลนเกมสในโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีเทานั้น (100) 

2. ใชสําหรับการสงขอความ(SMS, MMS 
และVideo Clips) เพื่อการส่ือสาร 
(95.91) 

3. ใชสําหรับการสงขอความเพื่อดาวน
โหลดคอนเทนทต างๆ  เชน  Theme, 
Ringtone, Logo, Calling Melody, Game 
เปนตน (10.53) 

4. ใชสําหรับทองเว็บไซตผานโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี (Wap) (9.65) 

5. ใชสําหรับเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสาย 
Mobile Internet (EDGE / GPRS) (7.89) 

6. ใ ช สํ า ห รั บ รั บ ข อ มู ล ข า ว ส า ร 
หนังสือพิมพ นิตยสารและบันเทิง ผล
การแขงขันกีฬาตาง ๆ (7.60) 

1.ความงายในการเขาไปใช 
(30.41) 

2.ขอมูลตรงตามความ
ตองการ (28.65) 

3.ความสดใหมของขอมูล  
(26.32) 

4.อัตราคาบริการ (20.47) 
5.โปรโมช่ันพิเศษ (16.37) 
6.ความเร็วในการดาวน
โหลดขอมูล (6.43) 

7.อ่ืนๆ (เปนบริการของคาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีจด
ทะเบียน) (1.46) 
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บริการท่ีสมัคร 
(รอยละ) 

เหตุผลท่ีใชส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(รอยละ) 

ปจจัยท่ีทําใหเปดรับส่ือท่ี
สงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

(รอยละ) 
7. Lady Corner 

(4.97) 
8. ดวงรายวัน 

(3.51) 
9. โปรโมช่ัน

สถานบันเทิง 
(2.34) 

10. ใชสําหรับรับขอมูลสถาบัน การศึกษา 
เชน  ลงทะเบียนเรียน  ตรวจสอบผล
การศึกษา (4.97) 

11. ใชสําหรับสงขอความ ไปพูดคุย เสนอ
ความคิดเห็นกับผูดําเนินรายการ (4.09) 

12. ใชสําหรับสงขอความรวมโหวตตาม
รายการ Reality Show เชน AF5, The Star 
เปนตน (2.63) 

13. อ่ืนๆ (2.05)ใชสําหรับรับขอมูลเกี่ยวกับ
การแจงขาวสารการจัดกิจกรรม หรือ
สิทธิพิ เศษของร านค าต างๆ  ท่ี เปน
สมาชิก (1.75) 

14. ใชสําหรับคนหาแผนท่ีในการเดินทาง
และบอกเสนทางไปยังสถานท่ีตางๆและ
ใช สําหรับจายเ งิน  เพื่อ ซ้ือบะหม่ีกึ่ ง
สําเร็จรูป น้ําอัดลม กาแฟจากตูอัตโนมัติ 
(Vending Machine) (0.58) 
ใชสําหรับจายคาซ้ือสินคา-บริการผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ี (Online Payment) ใช

สําหรับชําระคาสินคาตามรานคาตางๆ ผาน
โทรศัพท เคล่ือนท่ี (Onsite Payment) ใช
สําหรับจายคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ี (Bill Payment) (0.29) 
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ตารางท่ี 257  แสดงรอยละของผูท่ีชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรและบุคคลท่ีชมภาพยนตรดวย 
 

ประเภทภาพยนตร 
(รอยละ) 

บุคคลท่ีชมภาพยนตรดวย 
(รอยละ) 

1. ตลก (87.50) 
2. รัก โรแมนติค (81.55) 
3. แอนิเมช่ัน (78.57) 
4. ลึกลับ สืบสวน และหนังผีสยองขวัญ 

(58.33) 
5. วิทยาศาสตรแฟนตาซี (50.00) 
6. แอคช่ัน ผจญภัย (47.02) 
7. ชีวิต (39.88) 

1.เพื่อน (60.71) 
2.แฟน / คนรัก (29.17) 
3.พี่ / นอง (5.36) 
4.ไปชมคนเดียว และไปชมกับพอ / แม (1.79) 
5.ญาติ (1.19) 
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ตารางท่ี 258  แสดงรอยละของประเภทของกิจกรรมท่ีทําระหวางรอชมภาพยนตรและประเภทของ
ความสนใจในการเขารับชมภาพยนตร 
 

ประเภทของกิจกรรม 
ท่ีทําระหวางรอชมภาพยนตร 

(รอยละ) 

ประเภทของความสนใจ                      
ในการเขารับชมภาพยนตร 

(รอยละ) 
1. หาซ้ือขนม น้ําดื่ม เตรียมสําหรับการชม

ภาพยนตร (88.10) 
2. เดินเลนในหางสรรพสินคา (80.36) 
3. เดินดูสินคาเทคโนโลยี ไอที (51.19) 
4. หาของรับประทาน/นั่งรอในรานอาหาร/ 

ไอศกรีม (47.02) 
5. เขารานหนังสือ/รานจําหนาย วีซีดี ดีวีดี 

(38.69) 
6. เดินชอปปง (34.52) 
7. เลนเกมส (27.38) 
8. รองเพลงคาราโอเกะ (22.62) 
9. นั่งรอโดยไมทํากิจกรรมอะไรเพราะต้ังใจ 

ไปชมภาพยนตรเทานั้น (21.43) 
10. เขารานทําผม เสริมสวย ทําเล็บ เพนท

เล็บ (4.17) 
11. นวดหนา นวดตัว, โยนโบวล่ิง (1.79) 

1. มีความสนใจดานเนื้อหาของภาพยนตร 
(74.40) 

2. เทคนิคในการถายทําภาพยนตร (45.83) 
3. ช่ืนชอบนักแสดง (37.50) 
4. สินคา/เทคโนโลยีท่ีใชประกอบฉาก (23.81) 
5. ศิลปะ วัฒนธรรม ท่ีแสดงออกทางภาพยนตร 

(19.05) 
6. เส้ือผา/เคร่ืองประดับของนักแสดง (8.93) 
7. อ่ืนๆ (8.33) 
8. ของแถม (Premium) จากภาพยนตร (2.98) 

 
เหตุผลในการเปดรับส่ือ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองการเปดรับ
ส่ือ เพื่อตอบสนองความตองการดานการรับรูเหตุการณ เชน เพื่อใหไดขอมูลท่ีอยากรู เพื่อตองการรู
เหตุการณตางๆ เพื่อแสวงหาขอมูลขาวสาร รองลงมาตองการใชส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความ
ตองการดานการมีสวนรวมในเหตุการณและความเปนไปที่เกิดข้ึนรอบๆ ตัว เชน เพื่อรูเทาทันส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ตองการใชส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการดานขอมูลเพื่อการพูดคุยหรือ
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สนทนา ตองการใชส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการดานความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน
และผอนคลายอารมณ เพื่อกิจกรรมสันทนาการ สวนการใชส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตองการ 
เชน เพื่อหลีกเล่ียงสังคม เพื่อใหลืมปญหา เพื่อใหรูสึกวาอางวางโดดเดี่ยวนอยลง เพื่อท่ีจะทําอะไร
ใหดูยุงๆ เขาไว และเพื่อท่ีจะทําอะไรเนื่องดวยความเคยชิน เปนอันดับสุดทาย  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ความ
บอยคร้ัง ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา 4 เร่ือง คือ ทฤษฎีและแนวความคิดดานกระบวนการส่ือสารทฤษฎีและแนวความคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) แนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือ และ
แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของส่ือซ่ึงสามารถอภิปรายได ดังนี้ 

จากการศึกษาของ Sissors & Bumba (1996 อางถึงใน จิตรากร รัตนาภรณนุกุล, 
2550) ไดกลาวไววาการเปดรับส่ือข้ึนกับความชอบสวนบุคคล โดยการเปดรับส่ือนั้นสามารถวัดได
จากโอกาสท่ีบุคคลจะเปดรับส่ือ ซ่ึงเกิดจากการเปนเจาของส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศนหรือการซ้ือ
หนังสือพิมพเปนประจําหรือช่ัวคร้ังช่ัวคราว ตลอดจนการมีหนังสือพิมพในบาน เชน ผูท่ีชอบอาน
นิตยสารหรือชอบดูภาพยนตรมากก็จะจัดสรรเงินไวซ้ือส่ือท่ีพวกเขาชอบ โดยตัดคาใชจายอ่ืนๆ 
ออกไป ซ่ึงจากการศึกษากลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวามีการเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด 
โดยเปดรับมากกวารอยละ 93 รองลงมาคือโทรทัศน หนังสือพิมพ โทรศัพทเคล่ือนท่ี นิตยสาร/
วารสาร วิทยุ การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรและส่ือกลางแจงมีการเปดรับนอยท่ีสุด  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา เหตุผลท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม
เปดรับส่ือ คือ เนื่องจากเปนส่ือฟรี/ราคาถูก สะดวกในการเขาถึงเนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบาน มี
ความสนใจเปนพิเศษ สามารถพกพาไดสะดวก เนื่องจากเปนเจาของ/เปนสมาชิกของส่ือนั้น และ
เนื่องจากเปนส่ือท่ีมหาวิทยาลัยจัดให แตก็มีการเปดรับส่ือชนิดอ่ืนๆ ดวยตามท่ีสนใจ สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Chang (2550) ท่ีแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะของส่ือ (Media Attributes) ในดาน
ของการรูในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทันทีทันใด กับการไดรับขาวสารในเวลาท่ีตองการเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ
ตอผูใชมากท่ีสุด และความสามารถที่จะเขาถึง (Accessibility) ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
(เนื่องจากไดใชฟรีหรือมีราคาถูก) กับความสะดวกสบาย เปนเหตุผลท่ีผูตอบใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด 

การศึกษาคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลตามชนิดของส่ือไดดังนี้  
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ส่ือโทรทัศน 
พฤติกรรมการรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมมีส่ือ

โทรทัศนอยูท่ีบานมากท่ีสุด และเปดรับส่ือโทรทัศนเปนอันดับสอง เนื่องจากเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบาน
และเปนส่ือฟรี มีความหลากหลายของเนื้อหาใหเลือกชม สามารถใหความผอนคลายและความ
สนุกสนาน สอดคลองกับการศึกษาของ จิตรากร รัตนาภรณนุกุล (2550) ท่ีพบวา กลุมเจเนอเรช่ัน
เอ็มตองการรับส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตองการดานความบันเทิงมากท่ีสุด สวนชวงเวลาท่ี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมนิยมเปดรับส่ือคือในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด โดย
สถานีโทรทัศนท่ีชมบอยมากที่สุด คือ ชอง 3 และรายการประเภทท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดเชียงใหมเปดรับมากท่ีสุด คือ รายการขาว/วิเคราะหขาว สอดคลองกับการศึกษาของ จิตรากร 
รัตนาภรณนุกุล (2550) ท่ีพบวากลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ือ
โทรทัศนในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด  สถานีโทรทัศนท่ีชมบอยมากท่ีสุด คือ ชอง 3 และชมรายการ
ประเภทขาวประจําวันมากท่ีสุด รวมทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของ บริษัทอินนิทิเอทิฟว (2551: 
ออนไลน) ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคส่ือของวัยรุนไทย ป 2550 พบวาส่ือท่ีคุนเคยอยาง
โทรทัศน ยังคงเปนส่ือท่ีวัยรุนมีการเปดรับเปนประจําและโดดเดนกวาส่ือประเภทอ่ืนๆ 

ส่ือวิทยุ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีส่ือวิทยุอยูท่ีบานเปน

อันดับส่ี เปดรับส่ือวิทยุมากเปนอันดับหก โดยจากการศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดเชียงใหม จะฟงรายการวิทยุประเภทรายการเพลงและขาวมากท่ีสุด สําหรับสถานีวิทยุท่ีรับ
ฟงนั้นจะเปล่ียนคล่ืนฟงไปเร่ือยๆ โดยสถานีท่ีฟงไมไดเฉพาะเจาะจงวาเปนสถานีใดสถานีหนึ่ง 
สถานีท่ีรับฟงบอยคือ 93.25 สวท.เชียงใหม FM 88.5 FM MAX และ FM 105.5 Virgin Hits 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาสถานท่ีท่ีรับฟงวิทยุเปนประจํา คือ ขณะขับข่ีรถยนต/รถจักรยานยนต
และรับฟงท่ีบาน/หอพัก และสวนใหญฟงวิทยุจากเคร่ืองเสียงในรถยนตและคอมพิวเตอร (ฟงวิทยุ
ผานอินเทอรเน็ต) และโทรศัพทเคล่ือนท่ี สอดคลองกับการศึกษาของ จิตรากร (2550) ท่ีพบวา กลุม
เจเนอเรชั่นเอ็ม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นิยมรับฟงวิทยุในวันจันทร-ศุกรมากที่สุด สวน
ใหญเลือกรับฟงประเภทหรือรายการเพลงเปนหลัก 
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ส่ือหนังสือพิมพ 
ในดานปริมาณการรับส่ือพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีการเปดรับส่ือ

หนังสือพิมพโดยรวมสัปดาหละ 2-3 วัน และนิยมอานหนังสือพิมพในชวงเวลาวาง เชน ระหวางรอ
อาหาร ชวงพักกลางวัน โดยจะอานหนังสือพิมพเพียงอยางเดียว ไมรับส่ือหรือทํากิจกรรมอ่ืนรวม
ดวย นอกจากนี้ยังพบวามีการใชอินเทอรเน็ตเขาไปในเว็บไซตตางๆ ของหนังสือพิมพและนิตยสาร 
และสามารถเลือกอานคอลัมนท่ีผูอานสนใจเหมือนกับการพลิกหนาส่ิงพิมพท่ัวไป ท้ังยังไมตองเสีย
เงินซ้ือส่ิงพิมพอีกดวย ผูอานสามารถอานไดหลายเลมในเวลาเดียวกัน อีกท้ัง ณ ปจจุบันรายการ
โทรทัศนนิยมนําเสนอขาวตีแผเหมือนหนาหนังสือพิมพ เชนรายการ เร่ืองเลาเชานี้ ขาวขนคนขาว 
ขาววันใหม และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะรายการผูหญิงถึงผูหญิงนั้นเปนรายการที่มีการนําขาวท่ี
เกี่ยวกับสุภาพสตรีจากท้ังหนังสือพิมพและนิตยสารมาพูดถึง การดูรายการเหลานี้จากทางทีวีซ่ึงมีผู
จัดรายการเลาขาวใหฟงยอมใหอรรถรสมากกวาการอานส่ือส่ิงพิมพดวยตนเอง สอดคลองกับ
การศึกษาของ ปทุมพร ศรีวิชัย (2545) ในดานความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือมวลชนกับ
กิจกรรมการดําเนินชีวิต พบวา คอลัมนหนังสือพิมพท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิต
ดานการงาน คือ คอลัมนขาวบันเทิง เร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยี ขาวการเมือง เศรษฐกิจ คอลัมนท่ีมี
ความสัมพันธดานการเรียน คือ คอลัมนขาวเศรษฐกิจ ขาวกีฬา  

ส่ือนิตยสาร 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมมีส่ือนิตยสารอยูท่ีบานเปนอันดับ

หก เปดรับส่ือนิตยสาร มากเปนอันดับหา โดยประเภทของนิตยสารที่เปดรับมากท่ีสุด คือ นิตยสาร
บันเทิง ดารา (Gossip) รองลงมาคือ นิตยสารวัยรุนและนิตยสารผูหญิงและไลฟสไตล และนิยมอาน
นิตยสารท้ังเลมมากกวาเลือกอานเปนคอลัมนเนื่องจากไมสามารถจดจําคอลัมนในนิตยสารได 
นิตยสารที่ไดรับความนิยมอานสูงสุดจากกลุมนี้ ไดแก นิตยสาร Oops! Cawaii CLEO Aday ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมักอานนิตยสารท่ีบาน/หอพัก รองลงมาคือ รานท่ีไปใชบริการเชน รานทํา
ผม และ รานอาหาร รานกาแฟ ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา นิตยสารเปนส่ือมวลชนท่ี
สามารถเขาถึงไดงายเน่ืองจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นิยมอานนิตยสารในวันเวลาวาง เพื่อการ
พักผอน ซ่ึงในขณะท่ีอานนิตยสารจะไมเปดรับส่ืออ่ืนหรือทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย โดยเปดรับส่ือ
นิตยสารสัปดาหละคร้ัง  และยังพบวามีการรูจักและเคยอานนิตยสารออนไลน (Electronic 
Magazine) จํานวนมากดวย สวนเหตุผลในการเปดรับส่ือนิตยสาร คือ มีคอลัมน/เนื้อหาท่ีนาสนใจมี
เนื้อหาสาระครบถวน มีคอลัมนใหเลือกหลากหลาย มีกราฟฟค รูปภาพท่ีสวยงาม กระดาษท่ีใชผลิต
มีเนื้อดี สอดคลองกับการศึกษาของ มัลลิกา จําปาแพง (2541) ในดานความสนใจในการเลือกอาน
เฉพาะคอลัมนท่ีสนใจ และประเภทของนิตยสารท่ีชอบอาน คือ บันเทิง ผูหญิง แฟช่ัน และทองเท่ียว  
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ส่ือกลางแจง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือกลางแจงมากเปนอันดับ

สุดทาย สวนใหญพบเห็นส่ือกลางไมแจงเคล่ือนท่ี คือ บิลบอรด (Billboard) และพบเห็นส่ือ
กลางแจงเคล่ือนท่ี จากรถโดยสารประจําทาง (รถเมล, มินิบัส, ขสมช.) ในดานปริมาณการเปดรับ
ส่ือพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญพบเห็นส่ือกลางแจง วันละ 6 – 10 
ช้ิน และพบเห็นในเวลากลางวัน (เวลา 12.01-14.00 น.) และพบเห็นส่ือกลางแจงบนทองถนน 
สอดคลองกับการศึกษาของ บริษัทอินนิทิเอทิฟว (2551: ออนไลน) ท่ีพบวาพฤติกรรมการบริโภค
ส่ือของวัยรุนไทย ส่ือท่ีมีการเปดรับทุกวัน คือ ส่ือรถประจําทาง สวนส่ือท่ีมีการเปดรับเปนประจํา
ทุกสัปดาห คือ ปายโฆษณาบิลบอรด และส่ือท่ีมีการเปดรับเปนประจําทุกเดือนมีส่ือท่ีนาสนใจและ
สามารถเขาถึงกลุมวัยรุนไดมากกวารอยละ 50 ไดแก ปายจอดรถประจําทาง โปสเตอร และโฆษณา
ภายในรานคาและซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงสวนใหญจะเปนส่ือท่ีอยูในชีวิตประจําวันของวัยรุน  

ส่ืออินเทอรเน็ต 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมมีส่ืออินเทอรเน็ตอยูท่ีบานเปน

อันดับสอง และเปนส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุดในปจจุบัน และเปดรับบอยเปนอันดับหนึ่ง สําหรับ
เว็บไซตท่ีเขาใชเปนประจํา คือ Google รองลงมาคือ Hotmail และHi5 โดยสวนใหญจะใช
อินเทอรเน็ตท่ีบาน/หอพัก รองลงมาคือท่ีสถานศึกษา เนื่องจากมีอินเทอรเน็ตบริการฟรี และเลน
อินเทอรเน็ตทุกท่ีเนื่องจากมีอุปกรณรับสัญญาณ โดยสวนใหญเลนอินเทอรเน็ต จากโนตบุค/              
แลปทอป คอมพิวเตอรต้ังโตะและโทรศัพทเคล่ือนท่ี นอกจากนี้ยังพบวามีการเลนอินเทอรเน็ต จาก 
PALM/ PDA และ PSP (Play Station Portable) ซ่ึงเปนอุปกรณสมัยใหมดวย เหตุผลในการใช
เว็บไซต คือ การคนหาขอมูลขาวสารหรือการคนควา และการสนทนาทางอินเทอรเน็ต (Chat, MSN 
หรือ ICQ) นอกจากนี้ยังพบวามีการเขียน Diary Online, Weblog ตกแตง Hi5 และการชมโทรทัศน 
ฟงวิทยุ อานหนังสือพิมพและนิตยสาร/วารสาร ออนไลน อีกดวย และสวนใหญมีความสนใจ                
ในการเขาชมเว็บไซต ประเภทภาพยนตร วิทยุ-โทรทัศน ส่ือตางๆ ดนตรี ละครเวที ศิลปะแขนง
ตางๆ วัยรุน โปรแกรมคอมพิวเตอร ในหลายๆ เหตุผลดวยกัน เชน เพื่อความบันเทิง เพื่อการเรียนรู
ทางสังคม และเพ่ือกิจกรรมสันทนาการ เชน การเลนเกมส (Interactive Game) สอดคลองกับ
การศึกษาของ ปทุมพร ศรีวิชัย (2545) ในดานความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือมวลชนกับ
กิจกรรมการดําเนินชีวิต พบวา เว็บไซตท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตดานการ
เรียน คือ  www.hotmail.com www.hunsa.com www.sanook.com  
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ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมมีส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูท่ีบานเปน

อันดับสาม และเปนส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุดเปนอันดับส่ี สวนใหญใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเฉล่ียวันละ                 
5-6 คร้ัง ตอวัน ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 30 นาที - 1 ช่ัวโมง ชวงเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในวัน
จันทร – ศุกร คือ 20.01-24.00 น. วันเสาร-อาทิตย ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในชวงเวลา 20.01-24.00 น. 
โดยมีคาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยเฉล่ียตอเดือน 301 - 500 บาท คาใชจายสวนใหญ คือ 
คาโทรศัพท รองลงมา คือ SMS, MMS โหลดเพลง เกมส โปรแกรมตางๆ นอกจากน้ียังมีการใช
บริการ Internet, Edge, GPRS บริการเสริมตางๆ เชน ขาว ดูดวง เร่ืองขําขัน ฯลฯ Online Payment 
ชําระคาสินคา / บริการผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ เหตุผลในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ  
เพื่อใชบริการพื้นฐานทางดานเสียง (โทรออก-รับสาย) และเลนเกมสในโทรศัพทเคล่ือนท่ีเทานั้น 
รองลงมา คือ ใชสําหรับการสงขอความ (SMS, MMS และ Video Clips) เพื่อการส่ือสาร และสมัคร
รับบริการขอมูลขาวสารจากส่ือท่ีสงผานโทรศัพทเคล่ือนที่ Hot News มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวา 
มีบางสวนเปดรับขาวสารจากมหาวิทยาลัย และโปรโมช่ันสถานบันเทิง โดยปจจัยท่ีทําใหเปดรับส่ือ 
คือ ความงายในการเขาไปใชและขอมูลตรงตามความตองการ จะเห็นไดวาจอโทรศัพทเคล่ือนท่ี           
แมจะมีขนาดเล็กก็จริงแตสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมเปาหมาย อีกท้ัง ยังทําเงินใหกับกลุม
ธุรกิจโฆษณาผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเปนอยางดีและมีมูลคามหาศาล สอดคลองกับผลการศึกษา
ของสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย (2551)  ท่ีพบวา ผูบริโภคในยุคป พ.ศ. 2551 ใหความ
สนใจในสามจอ ซ่ึงประกอบดวย จอท่ีหนึ่ง คือ จอโทรทัศน จอท่ีสอง คือ จอโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ
จอท่ีสาม คือ จอคอมพิวเตอร จะเห็นไดวาจอโทรศัพทเคล่ือนท่ีแมจะมีขนาดเล็กก็จริงแตสามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมเปาหมาย อีกท้ัง ยังทําเงินใหกับกลุมธุรกิจโฆษณาผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ไดเปนอยางดีและมีมูลคามหาศาล 

ส่ือภาพยนตร 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือภาพยนตรมากเปนอันดับ

ท่ีหก เนื่องจากภาพยนตรเปนส่ือท่ีมีตนทุนในการเปดรับสูงท่ีสุดและเขาถึงยากกวาเม่ือเทียบกับส่ือ
อ่ืนๆ แตก็เปนส่ือท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมนิยม เนื่องจากกระแสนิยม 
และเปนกิจกรรมในยามวาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชมภาพยนตรแนวตลก รองลงมาคือ 
ภาพยนตรรัก โรแมนติกและแอนิเมช่ัน  มักจะชมภาพยนตรกับเพื่อน รองลงมาคือ แฟน/คนรัก และ
พี่/นอง 

ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม
สวนใหญชมภาพยนตรเดือนละ 2-3 คร้ัง โดยนิยมชมภาพยนตรในชวงบายถึงชวงเย็น (16.01-18.00 น. 
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และ 18.01-20.00 น.) กิจกรรมท่ีทําระหวางรอชมภาพยนตร คือ หาซ้ือขนม น้ําดื่ม เตรียมสําหรับการ
ชมภาพยนตร รองลงมา คือ เดินเลนในหางสรรพสินคา และ เดินดูสินคาเทคโนโลยี ไอที สวนใหญ
ไปชมภาพยนตรท่ีโรงภาพยนตร เนื่องจากมีความสนใจดานเนื้อหาของภาพยนตร รองลงมา คือ 
เทคนิคในการถายทําภาพยนตร และ ช่ืนชอบนักแสดง มีทิศทางเดียวกับการศึกษาของ จิตรากร 
รัตนาภรณนุกุล (2550) ท่ีพบวากลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ชมภาพยนตร
ในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด นิยมชมภาพยนตรแนวแอคช่ัน ผจญภัย รองลงมาคือ  ตลก และรัก             
โรแมนติก และนิยมไปชมภาพยนตรกับเพื่อน 
 
ขอคนพบ  

ตอไปนี้เปนการแสดงการเปรียบเทียบรอยละของเพศกับการเปดรับส่ือ อายุกับการ
เปดรับส่ือ การศึกษากับการเปดรับส่ือ และรายไดกับการเปดรับส่ือ  
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ตารางท่ี 259 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของเพศกับประเภทของสื่อท่ีเปดรับ  
 

ประเภทของส่ือท่ีเปดรับ 
เพศ 

 ชาย  
(รอยละ) 

 หญิง  
(รอยละ) 

 โทรทัศน  117 204 
  (59.69)  (100.00)  

 วิทยุ  89  75 
  (45.41)  (36.76)  

 หนังสือพิมพ  102 89 
  (52.04)  (43.63)  

 นิตยสาร  51 124 
  (26.02)  (60.78)  

 อินเทอรเน็ต  177  195  
  (90.31)  (95.59)  

 โทรศัพทเคล่ือนท่ี  83  105  
  (42.35)  (51.47)  

 ส่ือกลางแจง  68  43 
  (34.69)  (21.08)  

 การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร  89  63  
  (45.41)  (30.88)  
หมายเหตุ 1.  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม เพศชาย มีจํานวน 196 คน และเพศหญิง 204 คน 
 2.  ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

จากตารางท่ี 259 พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามเพศชาย เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก คือ อินเทอรเน็ต โทรทัศนและหนังสือพิมพ ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
โทรทัศน อินเทอรเน็ตและนิตยสาร ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 260  แสดงการเปรียบเทียบรอยละของอายุกับประเภทของส่ือท่ีเปดรับ  
 

ประเภทของส่ือท่ีเปดรับ 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

18 ป 
(รอยละ) 

19 ป 
(รอยละ) 

20 ป 
(รอยละ) 

21 ป 
(รอยละ) 

22 ป 
(รอยละ) 

มากกวา 
23 ป 

(รอยละ) 
โทรทัศน 65 90 50 50 46 20 

 
(81.25) (82.57) (96.15) (79.37) (63.89) (83.33) 

วิทย ุ 63 38 15 19 22 7 

 
(78.75) (34.86) (28.85) (30.16) (30.56) (29.17) 

หนังสือพิมพ 52 36 34 19 32 18 

 
(65.00) (33.03) (65.38) (30.16) (44.44) (75.00) 

นิตยสาร 45 33 16 19 43 19 

 
(56.25) (30.28) (30.77) (30.16) (59.72) (79.17) 

อินเทอรเน็ต 78 98 46 57 69 24 

 
(97.50) (89.91) (88.46) (90.48) (95.83) (100.00) 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 34 52 25 30 35 12 

 
(42.50) (47.71) (48.08) (47.62) (48.61) (50.00) 

ส่ือกลางแจง 14 23 16 19 21 18 

 
(17.50) (21.10) (30.77) (30.16) (29.17) (75.00) 

การชมภาพยนตรใน           
โรงภาพยนตร 

24 43 16 25 24 20 
(30.00) (39.45) (30.77) (39.68) (33.33) (83.33) 

หมายเหตุ 1.  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ป มีทั้งสิ้น 80 คน อายุ 19 ป มีทั้งสิ้น 109 คน  อายุ 
20 ป มีทั้งสิ้น 52 คน อายุ 21 ป มีทั้งสิ้น 63 คน อายุ 22 ป มีทั้งสิ้น 72 คน อายุมากกวา 
23 ป มีทั้งสิ้น 24 คน 

 2.  ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

จากตารางท่ี 260 พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 ป เปดรับมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ อินเทอรเน็ต โทรทัศน และวิทยุตามลําดับ 
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พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 19 ป เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ
อินเทอรเน็ต โทรทัศน และโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
โทรทัศน อินเทอรเน็ต และหนังสือพิมพ ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ป เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ
อินเทอรเน็ต โทรทัศน และโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 22 ป เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
อินเทอรเน็ต โทรทัศน และโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 23 ป เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก คือ อินเทอรเน็ต โทรทัศนและการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร เทากัน และนิตยสาร 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 261 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของสาขาวิชาท่ีศึกษากับประเภทของส่ือท่ีเปดรับ 
 

ประเภทของส่ือ       
ท่ีเปดรับ 

สาขาวิชาท่ีศึกษา 

สาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

(รอยละ) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

(รอยละ) 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

(รอยละ) 
โทรทัศน 232 76 13 
  (89.92)  (58.91)  (100.00)  
วิทย ุ 99 52 13 
  (38.37)  (40.31)  (100.00)  
หนังสือพิมพ 89 60 13 
  (34.50)  (46.51)  (100.00)  
นิตยสาร 117 54 5 
  (45.35)  (41.86)  (38.46)  
อินเทอรเน็ต 230 129 13 
  (89.15)  (100.00)  (100.00)  
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 123 52 13 
  (47.67)  (40.31)  (100.00)  
ส่ือกลางแจง 64 47 8 
  (24.81)  (36.43)  (61.54)  
การชมภาพยนตร         
ในโรงภาพยนตร 

64 76 12 
(24.81)  (58.91)  (92.31)  

หมายเหตุ 1.  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ที่ศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
จํานวน 258 คน ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 129 คน และศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 13 คน 

 2.  ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางท่ี 261 พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรเปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ โทรทัศน อินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ตามลําดับ 
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พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อินเทอรเน็ต โทรทัศนและการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร 
เทากัน และหนังสือพิมพ ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปดรับ
มากท่ีสุด อันดับแรก คือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคล่ือนท่ี เทากัน 

 
ตารางท่ี 262  แสดงการเปรียบเทียบรอยละของรายไดกับประเภทของส่ือท่ีเปดรับ 

 

ประเภทของส่ือท่ีเปดรับ 
รายได 

ต่ํากวา  5,000 บาท 
(รอยละ) 

5,001-10,000 บาท 
(รอยละ) 

มากกวา 10,000 บาท 
(รอยละ) 

โทรทัศน 241 62 18 
  (92.34) (56.36) (62.07) 
วิทย ุ 136 18 10 
  (52.11) (16.36) (34.48) 
หนังสือพิมพ 138 36 17 
  (24.90) (32.73) (58.62) 
นิตยสาร 65 87 23 
  (93.87) (79.09) (79.31) 
อินเทอรเน็ต 245 98 29 
  (31.03) (89.09) (100.00) 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 81 82 25 
  (31.03) (74.55) (86.21) 
ส่ือกลางแจง 81 11 19 
  (31.03) (10.00) (65.52) 
การชมภาพยนตรใน 
โรงภาพยนตร 

91 40 21 
(34.87) (36.36) (72.41) 

หมายเหตุ 1.  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท มีจํานวน 261 คน มีรายได 
5,001-10,000 บาท 110 คน และมีรายไดมากกวา 10,000 คน จํานวน 29 คน 

 2.  ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางท่ี 262 พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 
เปดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ โทรทัศน อินเทอรเน็ตและหนังสือพิมพ ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท เปดรับมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ อินเทอรเน็ต นิตยสาร และโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ 

พบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดมากกวา 10,001 บาท เปดรับมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ อินเทอรเน็ต รองลงมา คือ โทรศัพทเคล่ือนท่ี และนิตยสาร ตามลําดับ 

ในภาพรวมของการเปดรับส่ือพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความหลากหลาย
ในการเปดรับส่ือแตละส่ือไมเทากัน ข้ึนอยูกับปจจัยสวนตัวท่ีแตกตางกันเปนหลัก โดยจะแยก
อภิปรายตามชนิดของส่ือไดดังนี้ 

1. ส่ือโทรทัศน 
1.1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เลือกชมโทรทัศนจาก

สถานีโทรทัศนชอง 3 บอยท่ีสุด และประเภทรายการที่นิยมรับชมจากชอง 3 ไดแก รายการขาว/
วิเคราะหขาว รายการละครไทย รายการวาไรต้ีโชว รายการทอลคโชว รายการทองเท่ียว รายการ
เด็ก/เยาวชน รายการเพ่ือสุขภาพ และรายการผูหญิง/ครอบครัว 

1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมติดตามชมรายการ 
วิเคราะหขาวมากกวารายการขาวประจําวัน เนื่องจากตองการติดตามขาวสารและเหตุการณปจจุบัน 
ในรายการท่ีมีลักษณะเลาขาวและนําเสนอในเชิงวิเคราะห เชน รายการเร่ืองเลาเชานี้ จมูกมด และ
เร่ืองเดนเย็นนี้  

1.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมชมรายการโทรทัศน
เพื่อความบันเทิงเปนหลัก เชน ละครไทยหลังขาวภาคคํ่า รายการเพลง/คอนเสิรต เชน 7 สีคอนเสิรต 
และ 5 Live รายการเกมสโชวไดแกรายการชิงรอยชิงลาน เปนตน  

1.4 รายการโทรทัศนท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ใหความ
สนใจรับชมนอย ไดแก รายการเพื่อการศึกษา เชน รายการ มสธ. ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 อัน
เนื่องจากผูผลิตรายการเพื่อการศึกษามีนอยราย รูปแบบรายการไมนาสนใจ อีกท้ังนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม มีความตองการเปดรับส่ือโทรทัศนเพื่อการผอนคลายจากการทํางาน
หรือการศึกษา จึงไมนิยมบริโภครายการที่มีเนื้อหาดังกลาว 

 
 



220 
 

2. ส่ือวิทยุ 
2.1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ือวิทยุมากเปน

อันดับหก 
2.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ฟงวิทยุวันละ 2 คร้ัง หรือ

มากกวา โดยในวันจันทร-ศุกร ใชเวลาฟงคร้ังละ 2-3 ช่ัวโมง สวนในวันเสาร-อาทิตย ใชเวลาฟง                
คร้ังละนอยกวา 1 ช่ัวโมง และนิยมฟงวิทยุชวงเชาและชวงกลางคืนใกลเคียงกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ฟงวิทยุในวันจันทร-ศุกรมากกวาวันเสาร-อาทิตย 

2.3  ระยะเวลาในการฟงวิทยุโดยเฉล่ียวันจันทร-ศุกร ยาวนานกวาวันเสาร-
อาทิตย 

2.4  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม มักฟงวิทยุเพื่อการฟงเพลง
เปนหลัก โดยเปดหาคล่ืนฟงเพลงไปเร่ือยๆ ไมมีคล่ืนประจํา และไมติดตามฟงหรือจํารายการ
ประจําทางวิทยุ  

2.5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญฟงวิทยุในขณะ
ขับข่ีรถยนต / รถจักรยานยนต 

2.6  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญรับฟงรายการ
เพลงจากวิทยุเนื่องจากตองการความผอนคลายและความเพลิดเพลิน 

2.7  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมรับฟงวิทยุจากเคร่ือง
โทรศัพทเคล่ือนท่ี และ เคร่ืองเสียงในรถยนต นอกจากน้ียังพบวามีการฟงวิทยุจาก MP3, MP4 
แสดงวา เทคโนโลยีจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีมีความสามารถหลากหลาย เขามามีบทบาทในการ
เปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม มากข้ึน 

2.8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
วิทยุแบบเปดรับส่ือระหวางทํากิจกรรมอ่ืน   

3. ส่ือหนังสือพิมพ 
3.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม อานหนังสือพิมพสัปดาห

ละ 2-3 วัน  
3.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมอานหนังสือพิมพท่ี

บาน/หอพกั และท่ีรานท่ีไปใชบริการ เชน รานอาหาร รานเสริมสวย 
3.3   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะอาน

หนังสือพิมพท้ังเลม ไมมีการติดตามอานคอลัมนประจําและมีเพียงสวนนอยท่ีสามารถจําคอลัมนใน
หนังสือพิมพได 
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3.4   ในขณะท่ีอานหนังสือพิมพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม
จะไมเปดรับส่ืออ่ืน หรือทํากจิกรรมอ่ืนรวมดวย 

4. ส่ือนิตยสาร 
4.1   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ือนิตยสารมากเปน

อันดับท่ีหา เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมเชานิตยสารจากรานเชา
หนังสือ จึงตองใชเวลาและความพยายามในการเขาถึงมากกวาส่ืออ่ืนอีกท้ังความถ่ีในการเผยแพร
นอย และไมมีความสดใหมของเนื้อหา 

4.2   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม มีการรูจักและเคยอาน 
นิตยสาร / วารสารออนไลน (Electronic Magazine) 

4.3   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม อานนิตยสารสัปดาหละ
คร้ัง และสัปดาหละ 2-3 วัน ใกลเคียงกัน โดยนิยมอานท่ีบาน รองลงมาคือ รานท่ีไปใชบริการ เชน
รานเสริมสวย 

4.4   นิตยสารท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมอานมาก
ท่ีสุดคือ นิตยสารGossip และบุคคล ไดแก Oops! รองลงมาคือ นิตยสารวัยรุนไดแก Cawaii และ 
Seventeen นิตยสารผูหญิงและไลฟสไตล คือ CLEO 

4.5   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมอานนิตยสารทั้งเลม
มากกวาเลือกอานเปนคอลัมนเนื่องจากไมสามารถจดจําคอลัมนในนิตยสารได นิตยสารที่อานท้ัง
เลม ไดแก Oops! Aday CLEO Cawaii 

5. ส่ือกลางแจง 
5.1   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ือนิตยสารเปน

อันดับสุดทาย  
5.2   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม พบเห็นส่ือกลางแจงโดย

เฉล่ียวันละ 6-10 ช้ิน โดยสวนใหญพบเห็นในชวงเวลากลางวัน และพบเห็นตามทองถนน 
5.3   ส่ือกลางแจงท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม พบเห็นมาก

ท่ีสุดคือ บิลบอรด (Billboard) หรือ ปายโฆษณาขนาดใหญตามส่ีแยก อาคารและรถโดยสารประจํา
ทาง (รถเมล, มินิบัส, ขสมช.) 
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6. อินเทอรเน็ต 
6.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ืออินเทอรเน็ตมาก

เปนอันดับหนึ่งและเปดรับบอยท่ีสุด 
6.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม จะใชประโยชนจาก

อินเทอรเน็ตในหลายๆ ดานพรอมกัน เชน การคนหาขอมูลขาวสารหรือการคนควา (Google) และ
การสนทนาทางอินเทอรเน็ต (Chat, MSN หรือ ICQ) สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Hotmail) อาน
หนังสือพิมพหรือนิตยสารบนอินเทอรเน็ต เขียน Diary Online, Weblog, ตกแตง Hi5 ชมโทรทัศน
ทางอินเทอรเน็ต วิทยุออนไลน (virginradiothailand) นอกจากนี้ยังใชอินเทอรเน็ตสําหรับดูส่ือลามก 
/เว็บโป และสง SMS ฟรี (tttonline) อีกดวย 

6.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม จะใชอินเทอรเน็ตวันละ 
คร้ังหรือมากกวา ข้ึนอยูกับการมีคอมพิวเตอรในครอบครอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัด
เชียงใหม ท่ีไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวจะมีโอกาสเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตนอยกวาผูท่ีมีคอมพิวเตอร
สวนตัว โดยใชในวันจันทร-ศุกรมากกวาในวันเสาร-อาทิตย โดยนิยมใชจากสถานศึกษาเพราะมีให
ใชบริการฟรี 

6.4 เวลาท่ีใช อินเทอร เน็ต  คือ  ชวงกลางคืน  และระยะเวลาในการใช
อินเทอรเน็ตในวันเสาร-อาทิตยยาวนานมากกวาในวันจันทร-ศุกร โดยในแตละคร้ังจะใช
อินเทอรเน็ตประมาณคร้ังละ 2-3 ช่ัวโมง สวนในวันเสาร-อาทิตย ใชอินเทอรเน็ตมากกวา 6 ช่ัวโมง
เนื่องจากเลนเกมส หรือปลอยใหเคร่ืองคอมพิวเตอรดาวนโหลดขอมูลท้ิงไว 

7. ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม มีโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน

ความครอบครองมากเปนอันดับสามและเปดรับมากเปนอันดับส่ี 
7.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม จะใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี          

วันละ 5-6 คร้ัง โดยใชในเวลา 20.01-24.00 น. 
7.4 คาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยเฉล่ียตอเดือนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เฉล่ีย 301-500 บาท แตก็มีบางสวนท่ีคาใชจายในการใชโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีมากกวา 1,500 บาทตอเดือน 

7.5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใชโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี โดยเฉล่ียตอ 1 วัน ใชเวลา 30 นาที–1 ช่ัวโมง 

7.6 พบวาคาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนใหญของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม คือ คาโทรศัพท รองลงมา คือ SMS, MMS โหลดเพลง เกมส 
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โปรแกรมตางๆ Internet, Edge, GPRS บริการเสริมตางๆ เชน ขาว ดูดวง เร่ืองขําขัน ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีการใชบริการ Online Payment ชําระคาสินคา/บริการผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

7.7 เหตุผลในเปดรับส่ือท่ีสงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีนอกเหนือจากการใชบริการพื้นฐานทางดานเสียง (โทรออก-รับสาย)  และ
สงขอความ (SMS, MMS และ Video Clips) เพื่อการส่ือสารนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดเชียงใหมยังใชสําหรับการสงขอความเพ่ือดาวนโหลดคอนเทนทตางๆ เชน Theme, 
Ringtone, Logo, Calling Melody, Game ใชสําหรับทองเว็บไซตผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Wap) ใช
สําหรับเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสาย Mobile Internet (EDGE/GPRS) ใชสําหรับสงขอความ ไป
พูดคุย เสนอความคิดเห็นกับผูดําเนินรายการ ใชสําหรับสงขอความรวมโหวตตามรายการ Reality 
Show เชน Academy Fantasia 5, The Star และใชสําหรับรับขอมูลเกี่ยวกับ แจงขาวสารการจัด
กิจกรรม หรือสิทธิพิเศษของรานคาตางๆ ท่ีเปนสมาชิก 

7.8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม สมัครรับบริการขอมูล
ขาวสารจากส่ือท่ีสงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี Hot News จํานวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไมไดสมัคร
รับบริการใดๆ เลย Star Gossip และขาวเศรษฐกิจ การเมือง  

7.9 ปจจัยท่ีทําใหเปดรับส่ือท่ีสงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ ความงายในการ
เขาไปใช จํานวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ขอมูลตรงตามความตองการและความสดใหมของขอมูล 

8. ส่ือภาพยนตร 
8.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ือภาพยนตรเปน

อับดับท่ีเจ็ด เนื่องจากการชมภาพยนตรเปนกิจกรรมในยามวาง และเปนคานิยมตามยุคสมัยแตก็มี
ตนทุนในการบริโภคสูง การชมภาพยนตรยังนิยมเพื่อเปนการพบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง 

8.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ชมภาพยนตรเดือนละ 2-3 
คร้ัง ซ่ึงถือวาคอนขางบอยคร้ัง เม่ือคํานึงถึงดานทุนการรับส่ือท่ีคอนขางสูง เนื่องจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญไดรายไดจากพอแมเปนหลัก แตก็จะเลือกชมภาพยนตรท่ี
ตนเองหรือเพื่อมีความสนใจ หรือเปนกระแสนิยมในขณะน้ัน 

8.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหมนิยมชมภาพยนตรชวง
กลางวันในวันเสาร-อาทิตยเนื่องจากเปนวันหยุดเรียน แตอีกสวนชมภาพยนตรชวงเย็นในวันจันทร-
ศุกร เนื่องจากราคาคาเขาชมถูกกวาในวันเสาร-อาทิตย 

8.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม นิยมไปชมภาพยนตรกับ
เพื่อน รองลงมาไปกับแฟน/คนรัก และนิยมชมภาพยนตร ตลก รักโรแมนติก แอนิเมช่ัน และ
แอคช่ันผจญภัย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัด
เชียงใหม มีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชตามประเภทของส่ือท่ีนาสนใจ 
ดังนี้ 

1. ส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดเชียงใหมไดท่ัวถึง เนื่องจากกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปดรับในปริมาณท่ีมากและบอย
ท่ีสุด ดังนั้น ควรเลือกชองทางการส่ือสารทางอินเทอรเน็ตไปยังกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปน
อยางแรก นักการตลาดสามารถทําไดโดยการโฆษณาออนไลนผานเว็บบอรด หรือบล็อก ท่ีตรงกับ
การใชชีวิตของกลุมเปาหมายท่ีหันมาใชส่ือนี้มากข้ึน อาทิเชน การลงแบนเนอรโฆษณากับเว็บไซต
ช่ือดังอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจ นอกจากจะมีขอดีในดานการส่ือสารสองทาง (Two-way 
Communication) แลว ยังชวยใหขยายฐานลูกคาไดมากข้ึน อีกท้ังสามารถสรางฐานขอมูลผานการ
ลงทะเบียนเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑตอไปในอนาคต 

2. จากผลการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นวาส่ือท่ีจะเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไดงายและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ส่ือท่ีมีตนทุนผูรับส่ือตํ่า เปนส่ือฟรี สามารถรับได
บอยตามความสะดวกและมีความสดใหมของขอมูลท่ีนําเสนอ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ 
อินเทอรเน็ตและวิทยุ เปนตน ผูท่ีตองการส่ือสารไปยังกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรจะเลือก
ชองทางเหลานี้ 

3. ส่ือท่ีสงผานและไดรับการตอบรับอยางดีจากคนกลุมนี้ ควรเปนส่ือท่ีใหความ
บันเทิงเปนหลักและตองเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับวิถีชีวิต จึงจะไดรับความนิยม  

ตอไปนี้เปนขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชตามประเภท
ของส่ือ 8 ประเภท ดังนี้ 

1. ส่ือโทรทัศน 
เปนส่ือท่ีมีความสดใหม สามารถเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดงาย 

เนื่องจากเปนส่ือท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีเคร่ืองรับส่ือในความครอบครองมากท่ีสุด โดยผู
ท่ีตองการวางแผนส่ือโฆษณาท่ีมีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนกลุมเปาหมายผานส่ือโทรทัศน
นั้น สามารถวางแผนไดโดยการโฆษณาผานโทรทัศนไดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) วันละ 2 คร้ัง
โดยเฉพาะในชวงเวลา 20.01-24.00 น. โดยเนนการโฆษณาในชวงรายการท่ีกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญรับชม คือ ขาวประจําวัน วิเคราะหขาว ละครไทย เพลง/คอนเสิรต และเกมส
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โชว เชน รายการเร่ืองเลาเชานี้ เร่ืองเดนเย็นนี้ จมูกมด ละครไทยหลังขาวภาคคํ่า รายการเพลง ชิง
รอยชิงลาน ตีสิบ เปนตน และควรเลือกโฆษณาผานทางสถานีโทรทัศนชอง 3 เปนอันดับแรก 
เนื่องจากกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีรับชมมากท่ีสุด เชน ติดตามขาวสารชอง 3 การตูน สารคดี
ชอง 9  เกมสโชวชอง 7 อีกท้ังเนื้อหารายการก็มีสวนในการเลือกชม เนื้อหาสาระรายการโทรทัศน
ควรมีสีสัน สนุกสนาน และเปนส่ิงท่ีอยูรอบตัวนักศึกษา คนวัยเดียวกัน  

2. ส่ือวิทยุ 
เปนส่ืออีกอยางหน่ึงท่ีสะดวกในการเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เนื่องจากกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะรับฟงวิทยุวันละ 2 คร้ังหรือมากกวา และจากการศึกษา
พบวา กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรับฟงรายการเพลงจากวิทยุมากท่ีสุด และมักจะฟง
รายการจากสถานีวิทยุคล่ืน FM 93.25 สวท.เชียงใหม และมักฟงวิทยุในขณะขับข่ีรถยนต/
จักรยานยนต ระหวางรอเรียน นั่งทํารายงาน ดังนั้นการโฆษณาเพ่ือใหเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยผานส่ือวิทยุนั้น จะตองมีเนื้อหาท่ีส้ันกระชับและรวดเร็ว อีกท้ังเนื้อหาตองดึงดูด
ความสนใจ เพราะกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมักจะเปล่ียนคล่ืนทันทีท่ีไดยินโฆษณา ชวงเวลาท่ี
เหมาะแกการโฆษณาควรเปนชวงเวลา 20.01-24.00 น.  

3. ส่ือหนังสือพิมพ 
เปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดดี เนื่องจาก

กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอานหนังสือพิมพสัปดาหละ 2-3 วัน โดยสวนใหญจะอานท่ีบาน/
หอพัก อีกท้ังหนังสือพิมพจัดเปนส่ือท่ีมีความคงทนถาวร สามารถอานซํ้าและมีโอกาสอานได
มากกวา 1 คน ดังนั้น หากโฆษณาผานทางหนังสือพิมพจะทําใหกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถเห็นส่ือโฆษณาซํ้าๆ และเพ่ิมปริมาณผูรับส่ือได และการโฆษณาทางหนังสือพิมพเพื่อให
เขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น หากจะเลือกโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันขาวท่ัวไป ควร
จะลงโฆษณาในหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ ควรจะลงโฆษณาใน Student 
Weekly หนังสือพิมพทองถ่ิน ควรจะลงโฆษณาในเชียงใหมนิวส หนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
การเมือง ควรจะลงโฆษณาในผูจัดการรายสัปดาห สวนหนังสือพิมพกีฬา ควรจะลงโฆษณาใน
สยามกีฬา เนื่องจากเปนหนังสือพิมพท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอานมากท่ีสุด และควรลง
โฆษณาในสวนขาวบันเทิง ดารา ขาวกีฬา เพราะเปนคอลัมนท่ีมีผูอานมาก รองมาจากพาดหัวขาว 
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4. ส่ือนิตยสาร 
เปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดดี เนื่องจาก

กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอานนิตยสารสัปดาหละคร้ัง เนื่องจากนิตยสารมักออกเปนราย
สัปดาห รายปกษ หรือรายเดือน ทําใหขาดความสดใหมของขอมูลขาวสาร อีกท้ังเนื้อหาในนิตยสาร
ก็สามารถหาไดงายจากส่ืออ่ืน เชน อินเทอรเน็ตหรือโทรทัศน อีกท้ังมีตนทุนของผูรับส่ือคอนขาง
สูงเม่ือเปรียบเทียบกับส่ืออ่ืน ขอดีของส่ือนิตยสาร คือ ผูอานสามารถอานไดเปนเวลานาน มีโอกาส
อานไดมากกวา 1 คนและมักอานซํ้ามากกวา 1 รอบ เพื่อกลับมาคนหาขอมูลรายละเอียดตางๆ 
โดยเฉพาะหนาโฆษณา อีกท้ังมีคอลัมน/เนื้อหาท่ีนาสนใจมีเนื้อหาสาระครบถวน มีคอลัมนใหเลือก
หลากหลาย มีกราฟฟค รูปภาพท่ีสวยงาม กระดาษท่ีใชผลิตมีเนื้อดี และจากขอคนพบ ท่ีพบวา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม มีการเปดรับส่ือท่ีสงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี (SMS) 
อาทิเชน Star Gossip และขาวเศรษฐกิจ การเมือง หากผูประกอบการสนใจท่ีจะใชการโฆษณาผาน
ส่ือนิตยสารจะตองลงโฆษณาในนิตยสารท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอานกันมาก เชน นิตยสาร
ประเภท Gossip และบุคคล (Oops!) รองลงมาคือ วัยรุน (Cawaii) ผูหญิงและไลฟสไตล (CLEO) 
ความรูท่ัวไป (A Day) เนื่องจากกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีนิยมเชานิตยสารมาอานท่ีบาน/
หอพัก  หรือไปอานท่ีรานท่ีไปใชบริการ  เชน  รานเสริมสวย  รานอาหาร  เปนตน  ดังนั้น
ผูประกอบการอาจเลือกลงโฆษณาแทรกในนิตยสารดังกลาวขางตน ในนิตยสารใหเชา จะสามารถ
ส่ือสารไปยังกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดอยางมีประสิทธิภาพและตนทุนตํ่า 

นอกจากนี้ยังคนพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรูจักและเคยอานนิตยสารออนไลน 
(Electronic Magazine) ดังนั้น ผูประกอบการควรทํากิจกรรมตอเนื่องจากคอลัมนในหนังสือพิมพ
หรือนิตยสาร ในสวนของเว็บไซต เชน การนําคลิปวีดีโอการสัมภาษณนักแสดง หรือ ดารานักรองท่ี
วัยรุนช่ืนชอบ นําเสนอผานมายสเปซ (MySpace) ยูทูป (YouTube) รวมท้ังจัดทําบล็อก (Blog) เพื่อ
เปนท่ีแลกเปล่ียนความเห็นของกลุมวัยรุนตอดารา ศิลปน และนิตยสารเอง นอกจากนี้การนําเสนอ
เร่ืองราวท่ีอยูในความสนใจ เร่ืองแฟช่ัน และขาวคราวตางๆ ท่ีเปนจุดเดนท่ีทําใหนิตยสารเหลานี้ 
สามารถเรียกความสนใจของกลุมวัยรุนจากส่ืออ่ืนๆ ได   

5. ส่ืออินเทอรเน็ต 
เปนส่ือท่ีสะดวกในการเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากสวนใหญ

กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคอมพิวเตอรเปนของตัวเอง และท่ีสถานศึกษามักมีอินเทอรเน็ตให
ใช และจากการท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีใชอินเทอรเน็ตเปนประจําวันละคร้ังหรือมากกวา 
ต้ังแตชวงเวลา 20.01-24.00 น. เปนตนไป โดยใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียคร้ังละ 2-3 ช่ัวโมง ทําให
อินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ ตนทุนตํ่าและมีโอกาสเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีได
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งาย อีกท้ังอินเทอรเน็ตเปนส่ือเพียงส่ือเดียวท่ีสามารถส่ือสารแบบสองทางระหวางผูสงและผูรับสาร
ไดและยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบขอมูลใหเหมาะสมกับผูรับสารเปนรายบุคคลได ดังนั้น
อินเทอรเน็ตจึงเหมาะท่ีจะเปนชองทางหนึ่งในการส่ือสารเพ่ือใหเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีได โดยผูท่ีจะวางแผนโฆษณาหรือแผนการตลาดท่ีมีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปน
กลุมเปาหมายนั้น ควรทําการโฆษณาในลักษณะแบนเนอร ผานทางเว็บไซตท่ีกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเปดรับมากท่ีสุด เชน Google, Hotmail และ Hi5 เปนตน รวมถึงเว็บไซตท่ีใหบริการวิทยุ 
โทรทัศน หรือหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากมีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีใชบริการเหลานี้
ผานทางอินเทอรเน็ตจํานวนหนึ่ง นอกจากการโฆษณาแลวในสวนการวางแผนการตลาด นักการ
ตลาดยังสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดไปยังกลุมเปาหมายกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีผานทางรูปแบบการสมัครสมาชิก การรวมแขงขันเลนเกมส การสั่งซ้ือสินคาหรือใช
บริการออนไลน เปนตน หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดในลักษณะของเหตุการณพิเศษ (Event 
Marketing) ออนไลน โดยการนํากิจกรรมลักษณะดังกลาว มาจัดกันอยูบนส่ืออิเล็กทรอนิกส
สามารถทําไดงายกวา ประหยัดกวา สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงชุมชนในอินเทอรเน็ตไดกวางขวาง
อยางมากอีกดวย  

ขอคนพบอีกประการหนึ่ง คือ กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีเหตุผล
ในการใชเว็บไซต คือ การคนหาขอมูลขาวสารหรือการคนควา และการสนทนาทางอินเทอรเน็ต 
(Chat, MSN หรือ ICQ) ดังนั้น ส่ืออินเทอรเน็ตท่ีมุงนักศึกษาตองมีเคร่ืองมือเสริม คือ “เว็บไซต” 
เพื่อสามารถสรางชุมชน (Community) เพื่อเก็บฐานขอมูล (Database) เพราะกลุมนักศึกษารุนใหม
นิยมใชอินเทอรเน็ตในการติดตอส่ือสาร และผูประกอบการสามารถสราง Weblog หรือ Blog เพื่อให
สาธารณชนไดเขามาต้ังกระทูและออกความเห็นในประเด็นตางๆ (Blog Marketing) ซ่ึงลักษณะพิเศษ
ของ Blog คือ การนําเสนอท่ีมีลักษณะเปนการบันทึก เกาะติดชิดสถานการณจนเหมือนรายงานขาว 
และมีการใชภาษาท่ีตรงไปตรงมาเปนกันเองมากกวาเปนทางการ ทําใหเว็บไซตพวกนี้เขาถึงไดงาย
กวาเว็บไซตอ่ืนๆ ขอดีคือ การเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรง แตในทางกลับกันคือเว็บไซตเหลานี้มีการ
พูดจาแบบตรงไปตรงมา สินคาดีตรงไหนหรือดอยตรงไหน หรือท่ีเรียกวา การ “รีวิว” (Review)        
ดานนักการตลาดก็สามารถนําเอาเคร่ืองมือนี้มาใชในการสงเสริมการตลาดไดเชนกัน โดยการเขาไป
เปนผูใชเว็บไซต แลวตอบคําถาม หรือพูดถึงผลิตภัณฑ/บริการ ตัวเองได  

6. ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี นอกจากจะเปนส่ือดวยตัวเองแลว ยังเปนศูนยรวมของส่ือ

อ่ืนๆ มากมาย (Media Convergence) ท้ังส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร) หรือแมแตอินเทอรเน็ต ก็สามารถทําไดครบครันผานหนาจอเล็กๆ ของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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ดังนั้น เกมสบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี, การสงขอความเพื่อดาวนโหลดคอนเทนทตางๆ การสงขอความ
รวมโหวตตามรายการ Reality Show การรับขอมูลสถาบันการศึกษา นอกจากนี้การใหบริการชําระ
คาซ้ือสินคา-บริการผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Online Payment) การจายเงิน เม่ือซ้ือสินคาจากตู
อัตโนมัติ (Vending Machine) การชําระคาสินคาตามรานคาตางๆ ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Onsite 
Payment) และการชําระคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Bill Payment) จึงนาจะ
เปนอีกชองทางหรือเปนอีกทางเลือกของส่ือโฆษณา ในการเขาถึงวัยรุนกลุมนี้ เนื่องจากสะดวก 
และตรงกลุมเปาหมาย ในเวลาท่ีสามารถกําหนดได อีกท้ังยังอาจเปนการสรางภาพพจนท่ีดีใหกับ
ตราสินคา (Brand) แตหากขอความส่ือโฆษณานั้นมุงจะขายสินคาและบริการมากเกินไป ก็จะเปน
การรบกวนความเปนสวนตัวของลูกคาและผูบริโภคได จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีส่ือโฆษณาตองพึง
ระมัดระวังเปนอยางยิ่งและเพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีและลบภาพลักษณในดานลบตอส่ือโฆษณา 
นักการตลาดอาจตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงรูปแบบในการนําเสนอ ให SMS มีความ
นาสนใจและมีความแปลกใหมมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะไดโดนใจกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือหากตองการเปล่ียนภาพลักษณใหสินคาดูทันสมัย นั่นคือการทําใหแบรนดได
มีโอกาสผานหูผานตากลุมเปาหมายกลุมนี้ท่ีเปดรับสารผานส่ือสมัยใหมอยางอินเทอรเน็ต และ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงเปนชองทางการส่ือสารท่ีจําเปนของกลุมเปาหมายกลุมนี้ เนื่องจากเปนกลุมท่ี
ยอมรับส่ิงใหมๆ ไดงาย และยอมรับการเปดรับกับกระแสความเปล่ียนแปลงจากท่ัวโลก  

7. ส่ือกลางแจง 
เปนส่ือท่ีมีแนวโนมเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดงาย เนื่องจากมีความถ่ี

ในการเปดรับส่ือวันละ 6-10 ช้ิน โดยสวนใหญท่ีพบจะเปนส่ือกลางแจงไมเคล่ือนท่ี คือ บิลบอรด 
หรือปายโฆษณาขนาดใหญตามส่ีแยก อาคาร สวนส่ือกลางแจงเคล่ือนท่ีท่ีพบเห็นเปนประจํา คือ รถ
โดยสารประจําทาง (รถเมล, มินิบัส, ขสมช.) รองลงมา คือ รถสองแถว, รถสามลอเคร่ือง (รถ               
ตุก ตุก) ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ คือ ชวงเวลากลางวัน โดยพบเห็นตามทองถนน ผูประกอบการ
สามารถนําส่ือกลางแจงชนิดใหม อาทิเชน Bus Side, Commuter (Bus Shelter), Lollipop, Tri-vision 
เหลานี้ มาเลือกใชใหตรงกับส่ือ ท่ีตองการสงไปยังกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีได 

8. ส่ือภาพยนตร 
แมวาจะเปนส่ือท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีคาใชจายในการบริโภค แต

ผลการศึกษาก็แสดงผลวามีการชมภาพยนตรบอยถึงเดือนละ 2-3 คร้ัง ท้ังนี้เนื่องจากเปนส่ือท่ี
กลายเปนคานิยมตามยุคสมัยและเปนกิจกรรมในยามวางเพื่อการพักผอน สังสรรค พบปะเพ่ือนฝูง 
กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมักใชเวลาหลังจากการศึกษาอยูกับกลุมเพื่อน แฟน/คนรัก ภาพยนตร
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จึงเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมจากคนกลุมนี้เสมอมา ดังนั้นหากผูประกอบการสนใจจะลงโฆษณา
สินคาหรือบริการผานส่ือภาพยนตร ใหเขาถึงกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพแลว 
จะตองโฆษณาพรอมกับการฉายภาพยนตรแนวตลก รองลงมาเปนแนวรัก โรแมนติค แอนิเมช่ัน 
แอคช่ัน ผจญภัย ในชวงเย็นของทุกวัน เพราะเปนชวงท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีชมภาพยนตร
มากท่ีสุด นอกจากส่ือโฆษณาแลว ผูประกอบการยังสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับ
ภาพยนตรท่ีกําลังเปนกระแสนิยมหรือโรงภาพยนตรท่ีฉายได ก็จะสามารถส่ือสารไปยังกลุม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดโดยตรงอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

1. การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชวิธีท่ีใหผูตอบแบบสอบถามตอบดวย
ตนเองนั้นอาจทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาดและไมครบถวน เนื่องจากตองการทราบถึงพฤติกรรมใน
การเปดรับส่ือมวลชนของผูบริโภคเชิงลึก เปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดและขอมูลคอนขางมาก อาจทํา
ใหผูตอบแบบสอบถามสับสนเชน ช่ือรายการ สถานีท่ีออกอากาศ คอลัมนท่ีอาน เปนตน อีกท้ังเกิด
ความรูสึกเหนื่อยลาในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยควรเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการ
สัมภาษณรายบุคคล เพื่อจะไดมีโอกาสตอบคําถามและอธิบายในส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามสับสน
หรือไมแนใจได  

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป 
มีความแตกตางกันไปในชวงเวลาวาง สถานท่ีเรียน คณะท่ีเรียน ความสนใจ รายได ดังนั้นควรมีการ
แยกกลุมประชากรท่ีทําการศึกษาใหเฉพาะเจาะจงมากข้ึน หากตองการไดขอมูลพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือท่ีเจาะจงมากข้ึน 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ซ่ึงคําถามในบางสวนของ
เวลาและประเภทหรือช่ือรายการท่ีเปดรับเปนคําถามปลายเปดท่ีใหผูตอบแบบสอบถามเติมคําตอบ
เอง ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถจดจําช่ือรายการโทรทัศน รายการวิทยุ 
คอลัมนในหนังสือพิมพและคอลัมนในนิตยสารตางๆ ได โดยเฉพาะส่ือนิตยสารและหนังสือพิมพท่ี
ผูตอบแบบสอบถามมักจะจําคอลัมนไมได ซ่ึงผูศึกษาก็ไดแนบผังรายการโทรทัศนและช่ือนิตยสาร
ตางๆ ไปพรอมกับแบบสอบถามดวย แตเนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก ผูตอบแบบสอบถามไมมีเวลา
ในการตอบแบบสอบถามมากพอ ทําใหไมมีการระบุขอมูลเปนจํานวนมาก 


