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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

ในการศึกษาเรื่อง   “ความนาเชื่อถือและความพึงพอใจตอส่ือประชาสัมพันธทองถิ่นของ

ประชาชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี”   ผูวิจัยไดนําทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อใช

เปนประโยชนในการวิจัยดังนี้  

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกบัผูรับสาร 

2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร     

2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ  

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

 2.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

          ไมมีผูใดปฏิเสธไดวา ที่สงัคมมนุษยมีสภาพอยางทีเ่ปนอยูในปจจุบนัและกําลงัจะ

ดําเนนิไปในอนาคตไดนั้น การสื่อสาร (Communication) เปนตัวจักรอนัสําคัญอยางหนึง่ในการนาํพา

สังคมไปสูการพัฒนา  การสื่อสารเปนเครื่องมือสําหรบัการถายทอดความรูสึกนกึคิดจากบุคคลหนึง่   

ไปสูอีกบุคคลหนึง่ หรือจากบุคคลหนึ่งไปสูกลุมเปาหมายที่มากกวาประชาชนเพยีงหนึง่คนกอนที่จะ

พิจารณาระบบและกระบวนการสื่อสารมวลชนซึง่เปนหวัใจของวทิยานิพนธเลมนี ้ เห็นควรพจิารณา

และทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสือ่สารโดยทัว่ไปเสียกอน  ดังนี ้

 คําวา   “การสื่ อสาร” (Communication)   มาจากศัพทภาษาลาตินวา  “Communis”              

ซึ่งหมายถึง “รวม” (Common) เมื่อเราทําการสื่อสารนั่นก็หมายถึง เรากําลังพยายามสรางความ     

รวมกันในบางสิ่งบางอยางกับใครคนใดคนหนึ่ง นั่นคือ เราพยายามแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด หรือ

ทัศนคตินั่นเอง  (ชวรัตน  เชิดชัย.  2527 : 3) 
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 องคประกอบของการสื่อสาร 

 โดยทั่วไป การสื่อสารมีองคประกอบสําคัญอยางนอย  5  อยาง คือ แหลงขาวสาร (Source)  

ขาวสาร (Massage)  ชองทางขาวสาร  (Channal)  ผู รับ  (Receiver) หรือจุดหมายปลายทาง  

(Destination)  และขอมูลสะทอนกลับ (Feedback)  ดังนี้ 

1) แหลงขาวสาร  (Source) 

อาจจะเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เปนผูสงขาวสารโดยการพูด เขียน ลักษณะ   

ทาทางเปนตน หรืออาจจะเปนองคการหนวยงานที่มีหนาที่ทําการสื่อสาร  เชน สํานักงานหนังสือพิมพ  

สถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน หรือโรงภาพยนตร เปนตน  ขาวสารที่สงออกไป อาจเปนไปในรูปของ       

การเขียนขอความหรือรูปรอยบนวัสดุสําหรับรองเขียน หรือคลื่นเสียงในอากาศ  กิริยาทาทาง          

การโบกมือใหสัญญาณ หรืออาจเปนลักษณะสัญญาณอยางไรก็ได 

   2)  ขาวสาร   (Massage) 

        องคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร ก็คือ ขาวสาร หรือ  

Massage   ซึ่งโดยปกติ ขาวสารจะประกอบดวยเครื่องหมาย  (Signs) อันเปนสิ่งที่ใชแทนสิ่งใด       

ส่ิงหนึ่งที่มีอยูในประสบการณการรับรู 

3) ชองทางขาวสาร  (Channal)  

ไมวาจะเปนการสื่อสารประเภทใด ขาวสารจะตองสงผานไปตามสื่อหรือชองทาง    

ขาวสาร (Channal) และมักจะไมผานเพียงชองทางเดียวเสมอไป  เชน นาย ก. พูดกับนาย ข.         

คลื่นเสียงหรือเสียงที่นาย ก. กลาวคือขาวสารอันดับแรก แตความจริงแลว ขณะที่ นาย ก. พูดนั้นยังมี

ขาวสารอื่น ๆ เชน ทาทางการแสดงออกทางสีหนา น้ําเสียง ซึ่งเปนลักษณะทาทางซึ่งแสดงประกอบ

ขณะพูด ก็ถือวาเปนชองทางขาวสารที่นําขาวสารสงตอไปใหนาย ข. ได เชนเดียวกัน  แมแตในขณะที่

นาย ก.  กําลังพูดอยูนั้น นาย ก. อาจเนนที่คําบางคํา เปลงเสียงสูงต่ํา พูดเปนจังหวะเหลานี้ลวนแต

เปนชองทางขาวสารทั้งสิ้น 

4) ผูรับขาวสาร  (Receiver) 

คือบุคคลที่เปนจุดหมายปลายทางของขาวสารที่สงออกไป ผูรับขาวสารตองถอด 

รหัสเครื่องหมายจากสภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อแปลรหัสเหลานั้น และเขารหัส เพื่อจะไดเขาใจใน    

ขาวสารเหลานั้น  

  ดังนั้น จะเห็นไดวา กระบวนการสื่อสารนั้น มีลักษณะเปนวงจร ไมมีที่ ส้ินสุด             

เปนกระบวนการที่ทั้งผูขาวสารและผูรับขาวสารจะเปนไดทั้งผูเขารหัสและถอดรหัส และสงขาวสาร   

อยูตลอดเวลา  ขาวสารที่ผู รับสาร สงกลับไปยัง ผูสงขาวสาร เรียกวา ขอมูลสะทอนกลับ หรือ  

Feedback  ซึ่งขอมูลสะทอนกลับนี้ เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร    
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เพราะเปนขอมูลที่จะบอกใหแหลงขาวสารหรือผูสงขาวสารรูวา ขาวสารที่สงออกไปนั้น กําลังไดรับการ

แปลความหมาย และการแปลนั้นตรงกับความหมายที่ผูสงขาวสาร ตองการใหแปลหรือไม 

  กระบวนการสื่อสารดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น สามารถเขียนเปนรูปแบบการสื่อสารได

ดังนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  องคประกอบของการสื่อสาร 

(ที่มา : ชวรัตน  เชิดชัย.  2527 : 9) 
 

  จะเห็นไดวา องคประกอบของการสื่อสารนั้น จะสมบูรณที่สุดก็ตอเมื่อมีการสงขอมูล

สะทอนกลับมายังผูสงสาร แตทั้งนี้ หากกระบวนการสื่อสารขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ยอมเปนการสื่อสาร   

ที่ไมสมบูรณ ซึ่งอาจกอใหเกิดการเขาใจผิดตลอดจน ผูรับสารไมสามารถตอบสนอง  ตอความตองการ

ของผูสงสารได 

 
2.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูรับสาร 

                    การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูรับสารในยุคเริ่มแรกเปนการวิเคราะหแบบงาย ไมใชตัวแปรที่

เปนนามธรรมหรือตัวแปรที่เปนลักษณะทางจิตใจ เชน ทัศนคติ หรือแรงจูงใจ ตัวแปรที่มักจะใชกันใน     

การศึกษาวิจัยจึงมักเปนตัวแปรที่เห็นไดชัดเจน หรืออาจวัดไดดวยการใชคําถามแบบตรงไปตรงมา 

หรือบางตัวแปรอาจไมตองใชการถามเลยก็ได เชน เพศ  ลักษณะของตัวแปรกลุมนี้ เราเรียกรวม ๆ    

กันวา ตัวแปรทางประชากร (Demographic  Variables)  ไดแก  เพศ  อายุ   การศึกษา  อาชีพ  

รายได  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socioeconomic  Status)  ภูมิลําเนา  ศาสนา  ฯลฯ  จะเห็น

ไดวา    การเก็บขอมูลเกี่ยวกับส่ิงเหลานี้ ไมใชเร่ืองยาก แมวาอาจไมไดขอมูลที่ถูกตองแนนอนและ           

ผูสงขาวสาร 

(Source) 

ขาวสาร 

(Massage) 

ชองทาง 

การสื่อสาร 

(Channal) 

ผูรับขาวสาร 

(Receiver) 

ขอมูลสะทอนกลับ 

(Feedback) 
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หลายตัวแปรนั้นสามารถประเมินเอาดวยวิธีสังเกต หรือวิธีอ่ืน ๆ ก็สามารถคาดคะเนไดถูกตอง        

ใกลเคียงพอสมควร เชน กรณีของอายุ หรือรายได ซึ่งหากผูรับสารไมตองการแจงขอมูลตามความ    

เปนจริงก็อาจใชวิธีการคาดคะเนเอาไดไมคลาดเคลื่อนไปมากนัก  (กาญจนา  แกวเทพ.  2539 : 45) 

 ผลจากการศึกษาวิจัยท่ีผานมาในอดีต ไดแสดงใหเห็นแบบแผนบางอยางของการเปดรับ    

สื่อมวลชนของผูรับสารที่มีลักษณะประชากรที่ตางกัน ดังนี้  (ยุบล  เบญจรงคกิจ.  2539 : 25) 

1) อายุ และการเปดรับส่ือมวลชน 

นักวจิัยการสื่อสาร ไดทําการศึกษาการเปดรับส่ือมวลชนของชาวอเมริกันในวัย 

ตาง ๆ และพบวา คนอเมริกันมีการเปดรับส่ือมวลชนแตกตางกันไปตามวัย เชน วัยเด็กอายุประมาณ  

12-14  ป จะดูโทรทัศนมากที่สุด หลักจากนั้นเมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุน เด็กจะมีความรูกวางขวางขึ้น และ    

ไดรับอิทธิพลจากโรงเรียน และเพื่อน ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ มากขึ้น เด็กจะใชส่ือเพื่อ

ความบันเทิงและการเรียนรู เมื่อถึงวัยที่เร่ิมศึกษาในระดับอุดมศึกษาคนวัยนี้จะมีกิจกรรมมากขึ้นและ

มีหนาที่ดานอื่น ๆ ซึ่งจะดึงเวลาไปมาก จนปริมาณการเปดรับส่ือมวลชนลดลงอยางเห็นไดชัด        

นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ยังพบวาในหมูวัยรุน และวัยหนุมสาว เวลาที่ใหกับการอานหนังสือพิมพ   

มีไมสูงเทากับเวลาที่ใหกับการชมโทรทัศน และในยุคซึ่งการชมวิดีทัศนคอนขางเฟองฟู ตัวเลขการชม

ภาพยนตรของผูชมจะลดลงมาก  อยางไรก็ดี  ภาพยนตรยังคงเปนสื่อที่วัยรุนและวัยหนุมสาวสนใจ

และเปดรับมากกวาคนวัยอื่น ๆ เนื่องจากเปนสื่อที่ชวยใหผูรับสารในวัยรุนไดแสวงหาแบบแผนสําหรับ

ชีวิตไดมาก 

2) การศึกษาและการเปดรับส่ือมวลชน 

นักวชิาการสื่อสาร พบวา การศึกษามีความสัมพนัธคอนขางสูงกับตัวแปรซึ่ง 

เกี่ยวกับการรับสารและอายุกับการศึกษาบวกกัน จะสามารถอธิบายความแตกตางกันของ           

พฤติกรรมการสื่อสารได  พฤติกรรมการเปดรับสารในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดดวยการจัดสรรเวลา

ในชีวิตประจําวันของผูรับสารเอง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักตองถูกจัดแบบแผนของการทํางานที่     

แตกตางไปจากผูมีการศึกษานอย คนที่มีการศึกษาสูง มักมีการทํางานในตําแหนงตาง ๆ ที่ตองใชเวลา

นอกงานประกอบไปดวย เชน ไปประชุมเขาสังคม รวมทั้งมีเงินมากพอที่จะเลือกซื้อหาความบันเทิง     

ที่อยูภายนอกบาน ยิ่งอายุเพิ่มข้ึน ธุรกิจก็มักเพิ่มข้ึนตาม ทําใหมีเวลาในการเปดรับส่ือนอยลง      

กลาวโดยสรุป เมื่อคนที่มีการศึกษาในระดับสูงตองการจะจัดสรรเวลาในการเปดรับส่ือใหเหมาะสม

พวกเขาก็มักจะลดเวลาที่ใหกับส่ืออิเล็กโทรนิกสลงมากกวาจะลดเวลาที่ใหกับส่ือส่ิงพมิพ  นอกจากนัน้

ยังพบวา คนที่มีการศึกษาสูงและอายุมากนิยมเปดรับขาวและเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณชนมากกวา

กลุมที่มีการศึกษานอยและอายุนอย  ผลจากการศึกษาทําใหมองเห็นคอนขางชัดเจนวา                    
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ยิ่งคนมีการศึกษาสูงเทาไร ความสนใจในขาวสาร บทบรรณาธิการและคอลัมนที่มีเนื้อหาหนักก็ยิ่ง  

มากขึ้นเทานั้น 

3) เพศและการเปดรับส่ือมวลชน 

ในการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับผูรับสารตามแนวทฤษฎีประชากร นักวจิัยยงัใหความ 

สนใจกับความแตกตางในพฤติกรรมการเปดรับสารระหวางเพศหญิงและเพศชาย แมจะไมพบความ

แตกตางเดนชัดมากเทากับอายุและการศึกษา แตก็มีความแตกตางบางระหวางเพศหญิงและเพศชาย

ในพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชน เพศหญิงใชเวลาในการดูโทรทัศน และฟงวิทยุมากกวาเพศชาย 

โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะที่เพศชายนิยมอานหนังสือพิมพมากกวาดูโทรทัศน เพศชายมักนิยมดู

รายการขาวและกีฬา  และการดูโทรทัศนของเพศชายนั้นมักจะเกิดในขณะพักผอน แตสําหรับ     เพศ

หญิงแลวมักจะดูโทรทัศนไปพรอม ๆ กับทํางานอื่น ๆ ที่ตองสมาธิและพลังงานพอสมควร 

4) รายไดกับการเปดรับส่ือมวลชน 

รายไดเปนตัวแปรสําคัญที่กาํหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  

(Socioeconomic Status)  ของบุคคล การศึกษาวิจัยที่ใชแนวทฤษฎีประชากรศาสตร จึงมักมีตัวแปร

รายไดของบุคคลรวมอยูดวยเสมอ เพื่อชวยใหมองเห็นความสําคัญของฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 

และพฤติกรรมของบุคคลชัดเจน รายไดนั้นเปนตัวแปรที่มีบทบาทใกลเคียงกันกับตัวแปรดาน

การศึกษาเนื่องจากเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก โดยเฉลี่ยแลว คนที่มีการศึกษาสูง

มักจะมีรายไดสูงตามไปดวย คนมีการศึกษาสูงที่มีรายไดตํ่ามีอยูนอย สวนคนที่มีการศึกษานอยนั้น      

สวนใหญมักมีรายไดนอยถึงปานกลาง  ดังนั้นตัวแปรทั้งสองตัวนี้ จึงมักถูกมองรวม ๆ กันไปวาจะเปน

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ยอมไมเปนที่นาแปลกใจเมื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูรับสารและฐานะ

ทางเศรษฐกิจ หรือรายไดจะปรากฏผลเชนเดียวกันนักวิจัยการสื่อสารวา ผูที่มีรายไดสูงมักเปนผูนิยม

เปดรับส่ือส่ิงพิมพ และนิยมเนื้อหาคอนขางหนัก ไมคอยสนใจเนื้อหาดวนความบันเทิงเทาใดนัก 

         ผลที่ไดรับจากการวิจัยในลักษณะเชนนี้ สามารถอธิบายไดเชนเดียวกันกับ

กรณีศึกษา คือผูมีรายไดสูงนั้นมักมีการศึกษาสูง มีตําแหนงหนาที่การงานที่ดี จึงมักถูกผลักดัน  ใหมี

ความจําเปนที่ตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ การเปดรบัขาวสาร จึง

จําเปนสําหรับผูรับสารกลุมนี้มากกวารายการโทรทัศน ซึ่งสวนใหญเนนเนื้อหาดานความบันเทิง 

นอกจากนี้ ตําแหนงหนาที่การงานมักทําใหกลุมผูรับสารกลุมนี้ตองมีกิจธุระและงานสังคม การชม

โทรทัศนจึงเปนไปไดนอย ในขณะที่การอานหนังสือพิมพทําไดงายกวามาก ในขณะที่กลุมผูรับสารที่มี

การศึกษานอยและรายไดต่ํา ซึ่งมีทักษะในการอานนอยและขาดเงินที่จะไปหาความบันเทิงอ่ืน ๆ จึง

มักอาศัย           เครื่องรับโทรทัศนเปนเครื่องชวยผอนคลายความตึงเครียด 
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2.1.3   ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อถือของแหลงสาร 

                     ผูสงสาร (Sender)  หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งเปนผูเร่ิมตนของกระบวนการใน

การ  ถายทอดสารไปยังอีกแหลงหนึ่ง จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ผูสงสารนี้อาจทําหนาที่เปนแหลง

สาร  (Source)  และ ผูเขารหัส  (Encoder)  ในเวลาเดียวกัน หรือทําหนาที่เพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

          แหลงสาร (Source) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนผูริเร่ิมความคิดที่จะถายทอด

สารไปยังอีกแหลงหนึ่ง สวนผูเขารหัส (Encoder) หมายถึง ผูที่ถายทอดสารจากแหลงสารไปยัง        

จุดหมายที่แหลงสารตองการ โดยการแปลงสารนั้นออกมาในรูปของรหัสที่ เปนที่ เขาใจกันใน

กระบวนการสื่อสารนั้น ๆ รหัสดังกลาว อยูไดทั้งในรูปของคําพูด สัญญาณ (Signal) หรือสัญลักษณ 

(Symbol) 

  วัตถุประสงคของผูสงสาร 

1) เพื่อบอกกลาวสารนิเทศ 

2) เพื่อใหความรู 

3) เพื่อใหความบันเทิงใจ 

4) เพื่อโนมนาวใจ 

         พรทพิย  จงเจิดศักดิ์ ( 2540 : 31 ) กลาวไววา ความนาเชื่อถือ(Credibility) คือ การที่ผู 

รับสารเห็นวาผูทําการติดตอส่ือสารหรือแหลงสารมีความนาไววางใจ (Trustworthy) ความสามารถ 

(Competent) ความเชี่ยวชาญ (Experties) หรือระดับของความรูเกี่ยวกับเรื่องทีท่ําการสื่อสารสูง    

เปนการประเมินของผูรับสารเกี่ยวกับความเชื่อถือไดของแหลงสารในสถานการณหนึง่ๆและแหลงสาร

หรือบุคคลที่มคีวามนาเชื่อถอืมากเทาใด การจูงใจกย็ิ่งมปีระสิทธิภาพมากขึ้นเทานัน้ 

          ปรมะ  สตะเวทิน ( 2539 : 22 )  ไดใหความเห็นวา สถานภาพตาง ๆ ของผูสงสารมี 

อิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูสงสาร สถานะ ตําแหนง บทบาท หนาที่ ศักดิ์ศรี     

ความเชื่อและคานิยมของสังคมและวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรม      

การสื่อสารของผูสงสาร และเปนสิ่งที่คาดหวังวาผูสงสารควรจะปฏิบัติอยางไรในการสื่อสาร 

         แมคไกว  ( McGuire, 1973 : 230)  กลาวไววา  ความเชื่อถือของแหลงสารเกิดขึ้นจาก

การที่ผูรับสารยอมรับในเนื้อหา ซึ่งถูกตองและสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ฉะนั้นจึงเห็นไดวา

ความนาเชื่อถือของแหลงสารจึงอยูที่การยอมรับของผูรับสารที่มีตอผูสงสารวาไดรูในสิ่งที่ถูกตอง          

ไดรับการโนมนาวใจในสิ่งที่เขารูนั้นหรือถากลาวอยางสั้น ๆ ก็คือ ความเชื่อถือของแหลงสารขึ้นกับการ

ยอมรับในความชํานาญ (Expertise) และสิ่งที่ประจักษ (Objectivity) 

         เทยเลอร (Taylor,  1980 : 400)  กลาวไววา  ความเชื่อถือของแหลงสารหรือผูสงสาร

ประเมินจากผูรับสารเกี่ยวกับความเชื่อถือไดของแหลงสารในสถานการณหนึ่ง ๆ และเพิ่มเติมวา        
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กลุมคนจะใหความเชื่อถือตอขาวสาร เมื่อผูสงสารมีความเชื่อถือสูง เพราะผูสงสารที่มีความนาเชื่อถือ

สูงไมเพียงแตจะทําใหผูรับสารยอมรับในตัวเขาเทานั้น หากแตยังยอมรับในสิ่งที่เขาพูด รวมทั้ง

สามารถจดจําผูสงสารไดนาน นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมที่จะเชื่อผูสงสารที่มีความนาเชื่อถือสูง มากกวา

ผูสงสารที่มีความนาเชื่อถือตํ่า 

          เลอบิงเกอร (Lerbinger. 1972 : 21) กลาววา ความนาเชื่อถือของแหลงสารเปนสิ่งที่

สําคัญยิ่งถาผูสงสารยืนอยูขางเหตุการณที่เปนจริงและยืนอยูขางผูรับสาร โดยมีความนาเชื่อถือนั้น   

ขึ้นอยูกับพื้นฐาน 2 อยางคือ ความนาไววางใจ (Trustworthiness) ซึ่งดูไดจากความซื่อสัตย การไมมุง

เพียงเพื่อชักจูง โนมนาวใจ และพื้นฐานความนาเชื่อถืออีกทางหนึ่ง คือ ความเชี่ยวชาญสามารถ 

(Expertness) เชนเดียวกันกับที่ อรอนสันและโกลเดน (Aronson  and  Golden. 1976 : 146) พบวา 

การยอมรับในแหลงสารขึ้นอยูกับความชํานาญเฉพาะดานนั้นมาจากประสบการณมากกวาการศึกษา 

ฐานะทางสังคมหรือการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น ความนาเชื่อถือของแหลงสารขึ้นอยูกับไหวพริบ 

ความซื่อสัตย ความจริงใจ และความใจกวาง 

          จะเห็นไดวา จากความหมายของความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Credibility of Source) 

สามารถที่จะจําแนกเปนองคประกอบของความนาเชื่อถือไดดังนี้ (พิชญา  รัตนผล.  2540 : 32) 

1) องคประกอบดานความสามารถ  (Competent)  ไดแก  ความเปนผูรู  

ความเปนผูชํานาญ มีความสามารถ การมีคุณสมบัติ การมีความสามารถในการหารายไดใหแกตนเอง 

และมีทักษะในเรื่องที่จะสื่อสารและในกระบวนการสื่อสารซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะทําใหผูรับสาร            

เกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อถือตอผูสงสารและทําใหเกิดการยอมรับในความเชื่อถือตอ              

ผูสงสาร 

2) องคประกอบดานความรูสกึปลอดภัย  (Safety)  ไดแก  ลกัษณะของ              

ผูสงสารทีม่ีความเปนมิตรมีไมตรีจิต มีเมตตา อดทน สงบเยือกเยน็ สภุาพ เอื้อเฟอ นาไววางใจ ซึง่         

ผูสงสารจะตองยึดถือความจริงหรือความซื่อสัตย เพื่อใหผูรับสารเกิดความรูสึกไววางใจในตัวผูสงสาร 

3) องคประกอบดานบุคลิกภาพ (Characteristics) ไดแก ความกระตือรือรน 

ความคลองตัว และการมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองของผูสงสารซึ่งแหลงสารที่มี         

บุคลิกภาพเปนที่นาดึงดูดใจ ยอมกระตุนใหผูรับสารมีความสนใจและพึงพอใจในสารได 

4) องคประกอบดานการสมาคม  (Socialbility)  ไดแก  ความมีอัธยาศัย  

 ความเปนกันเองกับผูรับสาร การมีทัศนคติที่มีทั้งตอตนเองและตอผูรับสาร ตลอดจนการมีความรอบรู

ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะเปนคุณลักษณะในการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดรีะหวางผูรับสารและผูสงสาร 

โดยสรุป ความนาเชื่อถือ (Credibility) ของผูสงสารนับวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะบรรยากาศ

แหงความนาเชื่อถือนี้ เปนการเอื้ออํานวยตอกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง (Two way 
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communication process) เพื่อใหผูสงสารมีโอกาสทราบถึงปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง (Feedback) 

ของผูรับสารมายังผูสงสาร และสําหรับการสื่อสารแบบทางเดียวนั้น (One way  communication  

process)  ความนาเชื่อถือ  (Credibility) ของผูสงสารนับไดวาเปนสิ่งที่สําคัญมากเชนเดียวกัน   

เพราะวาหากผูสงสารสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นได ผูรับสารยอมที่จะเกิดการยอมรับเชื่อถือ

ตลอดจนเกิดความไววางใจในขาวสารที่สื่อออกมา  โดยสามารถวัดไดจาก การเปดรับ เปดชม หรือ

การอาน เชน การอานหนังสือพิมพ ,การดูโทรทัศน, การฟงวิทยุ เปนตน  โดยที่ผูสงสารเองนั้น อาจจะ

ไดมีโอกาสทราบถึงปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งของผูรับสาร (Feedback) เชน ผูที่อานหนังสือพิมพ      

เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ ติ – ชมการจัดทําหนังสือพิมพ หรือการทําคอลัมนตาง ๆ หรือผูฟงวิทยุ 

โทรศัพทรวมเลนเกมกับผูจัดรายการวิทยุ หรือ โทรศัพทไปติ – ชม การจัดรายการเปนตน 

 
2.1.4   ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ 

            การศึกษาในเรื่องการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อมวลชนนั้น  เปนการเนน        

ความสําคัญของกลุมผูรับสารในฐานะผูกระทําการสื่อสาร  ตัวผูรับสารจะเปนผูเลือกใชส่ือประเภท  

ตาง ๆ  และเลือกรับเนื้อหาของขาวสารเพื่อสนองความตองการของตนเอง 

  คําวา  “ความพึงพอใจ”  (Gratification)  นั้น  ไดมีการอธิบายใน  Longman  

Dictionary  of  Contemporary  English (1997 : 938) วา หมายถึง  ภาวะที่มีความพอใจ  หรือภาวะ

ที่ไดรับการ   ตอบสนองความพอใจ  นอกจากนี้  แมคคอม และ เบคเกอร ( Mccombs   and   

Becker.   n.d : 50   อางถึงใน  นุจรี  ดวงแกว.  2542 : 25) ไดอธิบายวา  คนเรามีเหตุผลในการ

เลือกใชส่ือหรือเปดรับส่ือมวลชนแตกตางกันไป และเหตุผลนั้นทําใหคนเลือกใชสื่อหรือเปดรับ

ส่ือมวลชนแตกตางกันไป และเหตุผลนั้นทําใหคนเลือกที่จะใชส่ือมวลชนตางประเภทกัน ซึ่งคําวา  

เหตุผล    หมายถึงอะไร  บางอยางที่สื่อมวลชนนั้น ๆ  สามารถตอบสนองและสรางความพอใจใหแก

บุคคลนั้นได  ซึ่งถือวาเปนเร่ืองเฉพาะของแตละบุคคล  และนี่คือส่ิงที่เรียกวา  ความพึงพอใจ 

(Gratification) 

  สําหรับในความหมายของคําวา  ประโยชน  (Uses) กับความพึงพอใจ 

(Gratification)  โรซีงเร็น  (Rosengren.  1974 : 269  อางถึงใน  ศุภวรรณ  สัจจพงษ.  2532 : 39)   

ไดกลาวไววาทั้ง 2 คํานี้มีความสัมพันธกันใน 2 ลักษณะคือ  การไดรับประโยชนจากการเปดรับส่ือ        

มีผลนําไปสูการเกิดความพึงพอใจของผูรับสารได และความพึงพอใจก็อาจไดรับจากประโยชนก็

เปนไดซึ่งอาจจะศึกษาเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง โดยมีเปาหมายทั้ง 2 ตัวก็ได เชนเดียวกับ ปาลมกรีน และ           

เรยเบิรน (Palmgreen  and  Rayburn.  1985 : 61 อางถึงใน  เมืองยศ  จันทรมหา.  2538 : 19)           

ไดกลาววา  ความพึงพอใจ สามารถตีความหมายได 2 ประเด็นคือ 
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1) ความพึงพอใจที่บุคคลแสวงหาจากสื่อ  (Gratification  Sought)  เปนการมองใน 

แงผลจากความเชื่อ  ความคาดหวัง ของบุคคลตลอดจนการประเมินคาเกี่ยวกับความพึงพอใจ           

ที่สื่อจะพึงใหไดอันเปนแรงจูงใจผลักดันใหบุคคลเปดรับส่ือ 

2) ความพึงพอใจที่บุคคลไดรับส่ือ  (Gratification  Obtained)  เปนการมองในแง 

ผลที่บุคคลไดรับหลังจากการเปดรับส่ือหรือเนื้อหาของสือ่ประเภทตาง ๆ ซึ่งจะยอนกลับไปสนับสนุน

หรือเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อเดิม 

ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้  ผูวจิัยไดศึกษาถงึการใชประโยชนและความพึงพอใจในแงของความ 

พึงพอใจที่บุคคลไดรับจากสื่อ (Gratification  Obtained) เนื่องจากประเด็นดังกลาวเปนการเนนถึง

การเปนผูถูกกระทําของผูรับสาร  ซึ่งตามความเชื่อของนักจิตวิทยาเชื่อวา ความสุข ของมนุษยเกิดจาก

การไดรับการตอบสนองความตองการที่มีอยู  และจะเปนตัวกระตุนหรือผลักดันใหมนุษยเกิดการแสดง

พฤติกรรม 

 จากการศึกษาของ แคทซ และคณะ (Katz and other.  1974 : 20  อางถึงใน  ปรมะ              

สตะเวทิน.  2538 : 28) ไดอธิบายในเรื่องของการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจาก         

ส่ือมวลชนของผูรับสารไววา การศึกษาการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจเปนการศึกษา

เกี่ยวกับ  (1)  สภาวะทางสังคมและจิตใจซึ่งกอใหเกิด  (2)   ความตองการจําเปนของบุคคลและเกิดมี  

(3)  ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหลงขาวสารอื่น ๆ แลวนําไปสู  (4) การเปดรับส่ือมวลชนใน   

รูปแบบตาง ๆ กันอันกอใหเกิดผล หรือ (5) การไดรับความพึงพอใจตามที่ตองการ  และ (6) ผลอ่ืน ๆ   

ที่ตามมาซึ่งอาจจะไมใชผลที่ตั้งเจตนาไวก็ได ซึ่งองคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับในเรื่องการใชประโยชน

และการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน จากการศึกษาของแคทซ  และคณะ สามารถแสดงใหเห็น

ในรูปจําลองไดดังนี้   
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ภาพ  2     แสดงแบบจําลองเกี่ยวกับแนวคิดการใชประโยชนและการไดรับความพงึพอใจ                 

                จากสื่อมวลชน               

(ที่มา : พีระ  จิระโสภณ.  2529 : 634) 

 

แบบจําลองดังกลาวสามารถอธิบายไดดวยการยกตัวอยางเชน  บุคคลหนึ่งมีความตองการ  

จําเปนตามสภาวะทางจิตใจและสังคม   เชน   ตองการเปนผู รอบรูทันสมัย   ตองการได รับ                 

การคลายเหงาและความบันเทิง  โดยมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวาการบริโภคขาวสาร            

จากสื่อมวลชนจะสามารถชวยสนองความตองการของตนได  โดยการเลือกใชสื่อมวลชนตาง ๆ       

เชน  การเลือกเปดรับฟงรายการวิทยุ โทรทัศน หรือการอานหนังสือพิมพ ซึ่งจะชวยใหเขาไดรับ    

ความพึงพอใจตามที่เขาตองการไดคือ  รูสึกวาตนเองมีความรอบรูและทันเหตุการณ  มีความ         

ทันสมัยชวยคลายความเหงาและไดรับความสนุกสนาน 

นอกจากนี้ผลจากการบริโภคขาวสารของสื่อมวลชนทุก ๆ วัน อาจจะมีผลอ่ืน ๆ ตามมา    

นอกเหนือจากการเปนผู รอบรู  ทันสมัย  เชน  อาจทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ              

เปลี่ยนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมบางอยางได หรืออาจจะไดรับประโยชนจากเนื้อหาที่ไดรับจากสื่อ

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  ซึ่งจากแบบจําลองดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา  การเลือกบริโภค     

สื่อมวลชนนั้นขึ้นอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผู รับสารเอง  บุคคลแตละบุคคลตางก็มี       

วัตถุประสงคมีความตั้งใจ  ซึ่งมีความตองการในการใชประโยชนจากสื่อมวลชนเพื่อสนองความ        

พึงพอใจของตนเองดวยเหตุผลตาง ๆ กัน 

การเปดรับ

สื่อมวลชนใน

รูปแบบตาง ๆ 
( อันกอให 

เกิดผลคือ ) 

สภาวะทาง

จิตใจและ

สังคม  
(ซึ่ง

กอใหเกิด) 

ความ

ตองการ

จําเปนของ

บุคคล  
(และเกิดมี) 

ความคาดหวงั

จากสื่อมวลชน

หรือแหลง 

ขาวสารอื่น ๆ ผลอ่ืน ๆ ตามมา 

 (ที่ไมไดมุงหวงั) 

การไดรับความ

พึงพอใจตามที่
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จากทัศนะของ แมคไคว (Mcquail.  1992 : 73  อางถึงใน  ปรมะ  สตะเวทิน.  2538 : 30)    

ไดกลาวถึงทัศนะของผูรับสารในการใชสื่อมวลชนกับการตอบสนองความพึงพอใจวาจุดมุงหมาย    

ของการใชสื่อมวลชนของผูรับสารนั้น  สามารถแบงไดหลายดานดวยกัน  ดังนี้ 

 

1) ทางดานสารสนเทศ 

(1) เพื่อทราบถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับตนเอง  สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัวและ 

สภาพปจจุบันของสังคมและสังคมโลก 

(2) เปนเครื่องมือในการแสวงหาขอแนะนําในทางปฏิบัติหรือความคิดเห็นและ          

ในการตัดสินใจ 

      (3) สนองตอความอยากรูอยากเห็นและสนองตอความสนใจ 

(4) ใหการเรียนรูเปนการศึกษาดวยตนเอง 

(5) เพื่อความรูสึกที่มั่นคง โดยใชความรูที่ไดมาจากสื่อมวลชน 

      (6) เพื่อสรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล 

(7) ใหแรงเสริมแกคานิยมสวนบุคคล 

      (8) ใหตัวแบบทางพฤติกรรม 

      (9) แสดงออกรวมกับคานิยมของคนอื่น ๆ (ในสื่อมวลชน) 

      (10) มองทะลุใหลึกเขาไปภายในตนเอง 

2)   เพื่อความบันเทิง 

   (1) เพื่อการหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจากปญหาตาง ๆ 

   (2) เพื่อการผอนคลาย 

   (3) ไดวัฒนธรรมที่เปนของแทและไดรับความสนุกสนานทางสุนทรียะ 

   (4) ไดมีอะไรทําเพื่อใชเวลาใหหมดไป 

   (5) เพื่อเปนการปลดปลอยอารมณ 

   (6) เปนการกระตุนทางเพศ 

ที่กลาวมาทัง้หมด   เปนทัศนะของแมคไคว  (Mcquail)   ซึ่งเขากลาววาทัง้หมดคือปจจัย 

อยางหนึ่งของแรงจูงใจที่ทําให เกิดพฤติกรรมของผู รับสารในการเปดรับส่ือมวลชนในการ                   

ใชสนองความตองการเพื่อประโยชนและความพึงพอใจแกตัวผูรับสารเอง และสําหรับการศึกษาของ 

โจเซฟ (Joseph.  1993 : 48 อางถึงใน  ยุบล  เบญจรงคกิจ.  2539 : 18)  ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับเหตุผล

ในการใชสื่อมวลชนของบุคคล โดยสรุปไดเปน  4 กลุม  ดวยกันคือ 

1) เพื่อการรับรู  (Cognition)  คือ การที่ผูรับสารตองการขาวสารเพื่อสนองความตองการ 
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พื้นฐานของมนุษยในดานความอยากรูอยากเห็น และความตองการไดรับการยอมรับวาตนเองเปน

สวนหนึ่งของสังคม  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองรับรูขาวสารผานสื่อมวลชนในรูปแบบหลัก คือ  

ขาวสาร  ความรู  และความบันเทิง 

 

2)  เพื่อความหลากหลาย (Diversion)  คือเพื่อสนองความตองการในรูปแบบตางๆ 

(1) เพื่อเปนการกระตุนอารมณ  (Stimulation)  เปนการเปดรับส่ือเพื่อแสวงหา         

ความเราใจ  ความสนุกสนาน  ความตื่นเตน อีกทั้งเพื่อลดความเบื่อหนาย 

(2) เพื่อการพักผอน (Relaxation)  เปนการเปดรับส่ือเพื่อผอนคลายความเครียด 

หรือลดความเรงเราในชีวิตประจําวันลง 

(3) เพื่อการปลดปลอยอารมณ  (Emotion   Release)  

3) เพื่อประโยชนทางดานสังคม  (Social  Utility)  หมายถงึ ความจาํเปนของบุคคล 

ที่ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้นการเปดรับส่ืออาจแสดงถึงการยอมรับของคนในสังคมและ

ความผูกพันตอผูอ่ืน ซึ่งอาจแสดงออกไดดังนี้ 

(1) การใชภาษารวมสมัย (Conversation  Currency) ผูรับสารอาจเปดรับส่ือ 

เพื่อตองการความทันสมัย  โดยสื่อมวลชนจะเปนตัวเชื่อมโยงความเปนกลุมเหลานั้น ซึ่งผูรับสาร

อาจจะมีการแสดงออกถึงการใชภาษา  เชน คําพูด  ความเขาใจตอคานิยมใหม ๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงความ   

เปนกลุมเดียวกัน 

(2) สื่อมวลชนสัมพันธ  (Parasocial  Relationship)  จากสภาพสังคมที่มีความ  

เจริญกาวหนา แตปจเจกชนกลับรูสึกโดดเดี่ยวในสังคม  ดังนั้นปจเจกชนจึงมักมีส่ือมวลชนเปน     

เพื่อนแทนหรืออยางนอยก็มีการใชสื่อมวลชนในการแสวงหาเพื่อน  ดังจะเห็นไดในปจจุบันที่           

คนสวนใหญในสังคมอาศัยสิ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  ไวเปนเพื่อนแกเหงา 

4) การผละจากสงัคม (Withdrawal)  เปนการเปดรับส่ือหรือเขาหาสื่อเพื่อหลีกเลี่ยง   

จากงานประจาํอาท ิ การเรงรีบทํางานใหเสร็จเพื่อจะไดไปชมโทรทัศนเปนตน 
 

โดยสรุป  ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ เปนการอธิบายถึงเหตุผลที่ทําใหบุคคล

เลือกใชสื่อหรือเปดรับส่ือแตกตางกันไป  เปนเหตุผลเกี่ยวกับการที่สื่อมวลชนสามารถตอบสนองและ

สรางความพอใจใหแกบุคคลนั้นได  ซึ่งเกิดจากสภาวะทางสังคมและจิตใจของบุคคลที่ตองการ         

ทั้งดานความรู  ขาวสาร  ความตองการมีสวนรวมในสังคม  ความตองการสื่อเพื่อความบันเทิง        

เพื่อคลายเหงา  ฯลฯ  ปจจัยเหลานี้เปนแรงจูงใจใหบุคคลเกิดการคาดหวังจากสื่อมวลชน  โดยการ  

เปดรับส่ือในรูปแบบตาง ๆ  และมีผลใหตนไดรับการตอบสนองความพึงพอใจและไดรับประโยชนอ่ืน ๆ 
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ตามมา หรืออีกนัยหนึ่งสามารถสรุปไดวา  บุคคลจะเกิดพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารเพื่อสนอง

ความพึงพอใจของตน  โดยบุคคลจะเปนผูกําหนดวาตนเองตองการอะไรจากสื่อมวลชนโดยจะ

พิจารณาจากความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการเปดรับขาวสารนั่นเอง 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.2.1 งานวิจยัในประเทศ 

 พ.ต.ท.  ปญญา  แปนเพชร (2541 : 147-149)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ การสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรายการวิทยุที่ผลิตโดยศูนยผลิตรายการขาวและขาว   

กรมตํารวจ (ศผข.ตร.)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “ประชาชน 1599”  และรายการขาวตนชั่วโง  ทั้งในแงของ              

พฤติกรรมการเปดรับฟงรายการ, ความพึงพอใจและการใชประโยชนที่ไดรับจากรายการ                

กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจในรายการทั้งดานเนื้อหาและการนําเสนอ และมักใช

ประโยชนจากเนื้อหาของรายการ   เพื่อใหทันตอเหตุการณและสถานการณที่เกิดขึ้นเพื่อผอนคลาย

อารมณและนําขอมูลไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  นอกจากนี้ยังพบวา  ลักษณะทางประชากร    

อันไดแก  อายุ  การศึกษา  และอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับฟง รายการจากการผลิต

ของ ศผข.ตร.  และพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการอันไดแก  ลักษณะการรับฟงและระยะเวลาที่      

ติดตามรับฟงไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจและการใชประโยชนจากการับฟงรายการจาก      

การผลิตของ ศผข.ตร. 

ชุดาภา  ปุณหิตานนท  (2541 : 95-99)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ การสํารวจทัศนคติและ

พฤติกรรมการรับฟงรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็ม  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย             

คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม  88.0  เมกะเฮิรตของผูฟงในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวากลุม         

ตัวอยางสวนใหญรับฟงรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็ม  3-4  วันตอสัปดาห  และใชเวลาในการรับฟง  

รายการนอยกวา  3  ชั่วโมงตอวัน โดยติดตามรับฟงรายการมาประมาณ  2  ป และรับฟงรายการ      

ในลักษณะที่ไมแนนอน  เปดสลับไปมากับคลื่นอื่น  สถานที่กลุมตัวอยางรับฟงรายการมากที่สุด       

คือบาน และกลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรายการจากการหมุนคลื่นมาเจอโดยบังเอิญ   กลุมตัวอยาง  

ฟงรายการเพราะชวยผอนคลายความเครียดจากภารกิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือฟงรายการเพราะทําใหไดรับความบันเทิงและความเพลิดเพลินและฟงรายการเพราะ   

ชวยคลายความเบื่อหนายตามลําดับ  สวนความสัมพันธลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการรบัฟง

รายการพบวา  เพศ  อายุ  อาชีพ  และรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับฟงรายการ แตยกเวน
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ระดับการศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการรับฟงรายการ  สวนทัศนคติตอรายการเรดิโอ

โนพร็อบเบล็มและการใชประโยชนและความพึงพอใจจากการรับฟงรายการมีความสัมพันธกับ        

พฤติกรรมการรับฟงรายการเรดิโอโอพร็อบเบล็มในทางบวก  ในสวนของขอเสนอแนะตอรายการ   

กลุมตัวอยางตองการใหรายการปรับปรุงในเรื่องของการเปดเพลงมากที่สุด รองลงมาคือการเลนเกม 

โดยตองการใหลดปริมาณลงและปรับปรุงเกมสใหมีสาระมากขึ้นและในสวนของดีเจ  กลุมตัวอยาง

ตองการใหดีเจพูดนอยลงและไมพูดทับเพลง 

บุษราคัม  เอ่ียมอําไพ (2540 : 102-105)  ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเปดรับขาวสาร

จากสถานีวิทยุ จส.100 และการเปนสมาชิกชมรม จส.100”  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญติดตาม     

รับฟงรายการมาเปนเวลา  4-5  ป  และฟงรายการทุกวันโดยจะฟงเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเทานั้น  

สถานที่ฟงคือ ฟงขณะอยูบนรถและจะฟงในชวงเวลาที่คาดวาจะมีปญหาจราจรสวนเนื้อหาที่     

ตองการฟงคือ  การรายงานสภาพการจราจรที่รวดเร็วถูกตองและพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ         

ใชประโยชนจากขาวสารที่ไดรับจากสถานีวิทยุ จส.100 ในระดับสูงและมีความพึงพอใจตอสถานีวิทยุ 

จส.100 ในระดับสูง  นอกจากนี้พบวาคุณลักษณะทางประชากรทั้งหมด  อันไดแก  เพศ  อายุ         

การศึกษา อาชีพ  และรายได  มีความสัมพันธกับความถ่ีในการเปดรับขาวสาร มีความสัมพันธกัน     

ในภาพรวมและความพึงพอใจที่มีตอสถานีวิทยุ จส.100 กับความถี่ในการเปดรับมีความสัมพันธกัน  

ในภาพรวมเชนกัน 

รัตนา   ภัทรธนกานต  (2539 : 128-131)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “ ปจจัยที่ทําใหนิสิต            

นักศึกษาระดบัมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครสนใจรับฟงรายการกรีนเวฟ  คลื่นเอฟเอ็ม  104.5  

เมกกะเฮิรต”   ผลการวิจัยพบวา  นิสิตนักศึกษาที่มีเพศ และรายไดแตกตางกันมีการเปดรับฟงรายการ

กรีนเวฟแตกตางกัน  ลักษณะทางประชากรศาสตรอ่ืน ๆ อันไดแก  สาขาวิชาที่เรียน รายไดเพื่อการ    

ใชจายในชีวิตประจําวัน  รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวและบุคคลที่อยูอาศัยดวยแตกตางกัน มีระดับ    

ความพึงพอใจที่ไดรับจากการฟงรายการกรีนเวฟไมแตกตางกันและพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการ

กรีนเวฟมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจที่ไดรับจากการรับฟงรายการ  กลุมตัวอยางมีความ  

พึงพอใจตอเพลงที่เปดในรายการมากที่สุด  รองลงมาคือพอใจที่ไดพักผอน  คลายเครียดและไดรับ

ความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการฟงรายการ และไดรับความพอใจที่ไดรับขาวสารความรู  เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมจากทางรายการเพิ่มข้ึนอีกดวย  นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการรับฟงรายการ

โดยมีความถี่ในการรับฟงรายการประมาณ 2-3  คร้ัง ตอสัปดาห  ขณะที่กลุมตัวอยาง สวนมากมักจะ

ฟงรายการในขณะที่ประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ไปดวย และนิยมฟงเพลงเปนหลักและฟงขาวสารคดี        

ส่ิงแวดลอมเปนอันดับรองลงมา  ทางดานความตองการของผูฟงตอผูจัดรายการคือ  กลุมตัวอยาง   

สวนใหญเห็นวาดีอยูแลวแตมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงคือ  ดีเจบางคนพูดมากไปควรพูดใหนอยลง  
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และเปดเพลงมากขึ้น ไมควรพูดแทรกความคิดเห็นมากเกินไปและควรมีการพูดเสริมเกร็ดความรูเล็ก ๆ 

นอย ๆ มากขึ้น 

 

 

 พรนภา  แกวลาย  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา “ความตองการขาวสารและความพึงพอใจ  

ในการรับฟงขาวตนชั่วโมงของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการ

กรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกฟงขาวตนชั่วโมงของสถานีใน

ชวงเวลา  06.00 น.  โดยสถานที่รับฟงคือที่บาน  ขณะนั่งหรือขับรถยนตและสนใจขาวการเมืองมาก

ที่สุด พฤติกรรมภายหลังจากการรับฟง  กลุมตัวอยางสวนใหญนํา   ขาวสารที่ไดรับไปพูดคุย

แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นอาทิตยละครั้ง  สําหรับเร่ืองความตองการขาวสารและการคาดหวัง ความพึง

พอใจใน       การรับฟงมีสูงถึงรอยละ 99.4  โดยมีการคาดหวังเพื่อการติดตามขาวมากที่สุด 

บรรเจิด  เทียนทองดี (2539 :127-131) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ การใชขอมูลขาวสารจากแหลง

สื่อมวลชน ในการบริหารราชการทหาร ศึกษากรณีเฉพาะกองบัญชาการทหารสูงสุด”  ผลการวิจัย    

พบวา นายทหารระดับสูงสวนใหญจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพมากที่สุด      

โดยเนื้อหาที่เปดรับสวนใหญจะเปนขาวสังคม เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการนําขาวสารที่เปดรับไปใช

ประโยชนตอการทํางานในหนาที่ของฝายเสนาธิการทหาร พบวานายทหารสวนใหญจะนําขาวสาร      

ที่เปดรับไปใชประโยชนตอการทํางานระดับปานกลาง 

อรรถเสวี   สายเนตร (2539 : 25) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธที่มี

ตอความรูและทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “โครงการปลูกปาถาวรเฉลิม       

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50” พบวาสื่อที่ประชาชน

เปดรับบอยครั้ง ไดแก ส่ือโทรทัศนและส่ือวิทยุ โดยเปดรับมากในชวงรายการบันเทิงดังนั้นเพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลตอความรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงการ และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ  

ส่ือประชาสัมพันธในโครงการใหดีขึ้น จึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับการเปดสื่อ 

โทรทัศนและสื่อวิทยุในชวงรายการบันเทิงตาง ๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนในการประชาสัมพนัธสงูสดุ และ

เปนประโยชนตอการวิจัยในอนาคตตอไป 

 เมืองยศ  จันทรมหา (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและ      

ความพึงพอใจตอประโยชนจากรายการโทรทัศนมันนี่ทอลค ศึกษาเฉพาะผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย” พบวา กลุมตัวอยางเลือกสนใจเปดรับส่ือหนังสือพิมพมากที่สุด สวนสื่อโทรทัศนนั้น 

สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 9 อสมท. ไดรับความสนใจเลือกเปดรับชมมากที่สุด หากจําแนกเปรียบเทียบ

รายการทางสื่อโทรทัศนชองปกติแลว พบวา รายการมันนี่ทอลกไดรับความสนใจเลือกเปดรับชม    
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มากที่สุด  ผลจากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอประโยชนจากรายการและมีความ    

พึงพอใจตอประโยชนจากรายการในระดับสูงโดยมีความคาดหวังและความพึงพอใจสูงสุดในดาน   

เนื้อหาสาระที่ทันภาวการณทางตลาดทุน สําหรับผลการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา        

คุณลักษณะทางประชากรดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก เพศ การศึกษา รายได อาชีพ  ลักษณะ    

การลงทุนไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังตอประโยชนจากรายการ ยกเวน อาชีพที่มีความสัมพนัธ

กับความถี่ในการรับชมรายการ นอกจากนี้ยังพบวามีความสัมพันธระหวางความคาดหวังตอประโยชน

จากรายการและความถี่ในการรับชมรายการกับความพึงพอใจตอประโยชนจากรายการ และ         

ความคาดหวังตอประโยชนจากรายการและความพึงพอใจตอประโยชนจากรายการ 

สุจิตรา  เปลี่ยนรุง  (2539 : 123-125)  ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับฟงความคาดหวัง

และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอสถานวีทิยุ

จุฬา” พบวา  กลุมผูฟงสวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาชั้นปที่ 4  อายุประมาณ 20 ป กลุมตัวอยาง    

สวนใหญมีพฤติกรรมในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุจุฬานอยมาก (นอยกวา 1  คร้ังตอสัปดาห)  

มีการเปดรับฟงรายการประมาณ  2 ชั่วโมง โดยรูจักและฟงรายการจากการหมุนคลื่นมาเจอ           

โดยบังเอิญ ผูฟงจะฟงรายการมากที่สุดในชวงเวลากอนเขานอนคือ  20.00-24.00 น. ขณะอยูที่บาน  

สวนพฤติกรรมการรับฟงรายการของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับฟง

รายการและกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการเปดรับฟงรายการในระดับปานกลางในเรื่องการไดรับ

ความรูรอบตัวกวางขวางขึ้นกวาเดิมและชวยใหรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน 

วิริยะ  กลิ่นเสาวคนธ (2536 : 28) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรายการเพื่อทองถิ่นของ

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 12 สุราษฎรธานี ผลการวิจัยสรุปวา รายการขาวทองถิ่น    

ภาคใต ซึ่งเปนรายการที่ผลิตโดยสถานีในสวนทองถิ่นนั้น ไดนําเสนอเนื้อหาขาวสารความรู            

ตามนโยบายขององคกรผูผลิตมากกวาที่จะตอบสนองตอผูชมในทองถิ่น เนื้อหาสาระ โดยรวมเปน

เร่ืองในหนวยงานราชการและเรื่องทั่ว ๆ ไป ในระดับประเทศ มิไดมีแตเนื้อหาในระดับทองถิ่นเฉพาะ

ภาคใตเทานั้น ทั้งนี้มีปจจัยภายในองคกรดานโครงสรางการบริหาร เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอทัศนะ

การทําขาว ของฝายงานขาว สวนปจจัยดานรายการที่แพรภาพออกอากาศจากสถานีโทรทัศน          

ในสวนกลางนั้นเปนปจจัยภายนอกองคกร ที่สงผลกระทบตอจํานวนผูชมรายการ “ขาวทองถิ่นภาคใต” 

พรทิพย  ทวมเริงรมย (2536 : 139-142)  ไดทําการศึกษา “บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อ      

ความบันเทิงตอนักศึกษามหาวิทยาศรีปทุม”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบลักษณะการใชส่ือมวลชน  

ความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากสื่อมวลชนและบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิงที่มีตอ  

นักศึกษา  ซึ่งผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีลักษณะการใชส่ือมวลชนทุกประเภทคือหนังสือพิมพ  

วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  แตนักศึกษาจะมีเวลาใหกับส่ือวิทยุมากกวาสื่อประเภทอื่น ๆ  สวนการ
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เลือกรับเนื้อหาจากสื่อมวลชนจะขึ้นอยูกับความพอใจและความตองการของแตละบุคคลเปนสําคัญ  

ความตองการและความพึงพอใจของนักศึกษาคือ  ความตองการทางดานอารมณที่ตองการผอนคลาย

ความเครียด  ตองการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนมากกวาความตองการที่จะไดรับความรู       

อยางจริงจัง ดังนั้น เนื้อหาที่นักศึกษาเลือกรับจากสื่อมวลชนมากที่สุดจึงเปนรายการเพลงมิวสิควีดีโอ 

รายการบันเทิงและเกมโชว 

นฤบล  โรหิตจันทร (2534 : 35) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธที่มีตอ

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ “รักเจาพระยากับตาวิเศษ” ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

พบวา ประชาชนสวนใหญรูจักโครงการ โดยการเปดรับส่ือสปอตโฆษณาทางโทรทัศน โปสเตอร      

แผนพบั และรายการทางวิทยุ รวมทั้งสินคาตาง ๆ ที่มีฑูต “รักเจาพระยากับตาวิเศษ” เปนสัญลักษณ

ของการประชาสัมพันธซึ่งมีผลตอความรูและทัศนคติของประชาชน 

ศุภวรรณ  สัจจพงษ (2532 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความนาเชื่อถือของ    

แหลงสาร การคาดหวังผลตอบแทนความพึงพอใจและพฤติกรรมการรับฟงขาวสารของประชาชน         

ในเขตกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเฉพาะกรณี รายการขาวภาคถายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

แหงประเทศไทย)”  ผลการวิจัยพบวา ในจํานวนรายการขาวภาคถายทอด 4 ภาค ของสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ขาวภาค 7 โมงเชา เปนภาคขาวที่มีจํานวนผูฟงมากที่สุด                  

ขาวภาค 2 ทุม มีจํานวนผูฟงนอยที่สุด 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยไดรับการประเมินวา มีความนาเชื่อถือสูงในฐานะที่

เปนแหลงขาว เพราะคุณสมบัติสําคัญคือ การนําเสนอขาวไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ ความสามารถ

ในการเสนอขาวไดรวดเร็วกวาสื่ออ่ืน ๆ การใหขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือไดและความปลอดภัยใน          

การนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปพูดคุยหรือเลาตอโดยไมตองกลัววาจะมีความผิด 

สวนคุณสมบัติที่สงผลใหสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยไดรับความเชื่อถือตํ่าไดแก 

การขาดความกลาหาญที่จะเสนอขาวเพื่อผดุงความยุติธรรมของสังคม ความไมสามารถในการ       

รายงานขาวหรอืเหตุการณไดอยางละเอียดเจาะลึก และการที่ไมเสนอขาวตรงไปตรงมา                             

ในสวนของความคาดหวังและความพึงพอใจ พบวา ผูฟงที่มีการคาดหวังผลตอบแทน        

ความพึงพอใจจากการรับฟงรายการขาวภาคถายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสูง 

มีแนวโนมที่จะรับฟงรายการขาวภาคถายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยมาก      

โดยเฉพาะอยางยิ่ ง เมื่ อ ผูฟ งมีการคาดหวังวาจะฟงรายการขาวภาคถายทอดของสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จะสนองความตองการและความพึงพอใจดานการผอนคลาย

อารมณ ซึ่งไดแกการฆาเวลา ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความตื่นเตนเราใจไดสูง ก็จะยิ่งไดรับ

ฟงรายการขาวภาคถายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยมาก 
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นอกจากนี้พบวา ผูฟงที่มีความเชื่อถือตอสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในฐานะ

แหลงขาวสาร มีแนวโนมที่จะรับฟงรายการขาวภาคถายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง   

ประเทศไทยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูฟงมีความเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสงู

ในองคประกอบความแคลวคลองวองไว อันไดแก คุณสมบัติในเรื่องรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ  

การนําเสนอขาวไดรวดเร็วทันเหตุการณ และความกลาหาญในการเสนอขาวเพื่อความยุติธรรมใน

สังคมมีแนวโนมที่จะรับฟงรายการขาวภาคถายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยมาก 

นันทวัน  ยันตะดิลก (2532 : 28) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ รูปแบบจดหมายขาวที่เหมาะสม 

ในการเผยแพรความรูเร่ืองการพัฒนาทองถิ่นแกกํานัน/ผูใหญบานสตรี”  พบวา 

1) รูปแบบจดหมายขาวที่กลุมเปาหมายตองการ คือ ขนาดรูปเลม 21 x 30 ซม.ปกสีฟา 

จํานวน 3-8 หนา ขนาดตัวอักษร 16 พอยท เบอร 7 ควรมีภาพประกอบ และกําหนดออกอยางนอย

เดือนละ 1 เลม และควรใหกํานัน/ผูใหญบานสตรีเปนผูจัดทําและใชชื่อจดหมายขาววา                    

“สารสตรีนักพัฒนา” 

2) ชองทางการสือ่สารที่กลุมตัวอยางไดรับขาวสารทั่วไป ไดแก โทรทัศน วิทย ุ        

หนงัสือพมิพ ตามลําดับ รายการที่ไดรับความนิยมจากกลุมนี้มากที่สดุคือ รายการขาว 

3) ชองทางการสือ่สารที่กลุมตัวอยาง ไดรับขาวสารการพฒันา ไดแก การประชุม อบรม 

ส่ือโทรทัศน สือ่บุคคล หนงัสอืพิมพ วทิย ุตามลําดับ 

4) ปจจัยทางประชากรเศรษฐกจิและสังคม  ไมมีความสัมพนัธกับการกาํหนดรูปแบบ 

จดหมายขาว 

5) ปจจัยทางประชากรเศรษฐกจิและสังคม มคีวามสัมพันธกับการเปดรับขาวสารดาน 

การพัฒนาชนบททางสื่อมวลชน  ผูมีการศึกษาสงูมพีฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อส่ิงพมิพสูง 

และผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงกํานนั/ผูใหญบานยิง่นานขึ้น จะเปดรับขาวสารจากโทรทัศนมากขึ้นดวย 

6) พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทัว่ไปทางสื่อมวลชน (วิทย ุโทรทัศน หนงัสือพมิพ        

รายวันนิตยสาร) ไมมีความสัมพันธกับการกําหนดรูปแบบจดหมายขาว 

ทัศไนย  สุนทรวิภาต  (2532 : 129)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทย กับการทองเที่ยวเมืองไทยของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ณ     

เมืองพัทยา” พบวา ปจจัยดานประชากรของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร    

เกี่ยวกับเมืองพัทยาจากสื่อประเภทตาง ๆ เชนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร วีดีโอ สไลด 

โปสเตอร ฯลฯ ปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองพัทยาจากสื่อมวลชน              

อันประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสาร ไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้ง             

ของการมาทองเที่ยวเมืองไทย  ปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทย                 
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สื่อเฉพาะกิจคือ สไลด และการจัดนิทรรศการ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการมาทองเที่ยว 

เมืองไทย และปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจากสื่อบุคคล คือ             

ญาติพี่นอง หรือเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการมาทองเที่ยวเมืองไทย 

ชวลิต   ปญญาลักษณ ( 2530 : 33) ไดทําการศึกษาเรื่อง “สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาชนบท” 

กลาวไววา ในสังคมชนบทไทยนิยมติดตอโดยทางตรงและโดยทางวาจาเปนหลัก ดังนั้น ระบบส่ือสาร

มวลชนในปจจุบันจะมีอิทธิพลสูงอยูในสังคมเมืองเทานั้น จึงยังมีบทบาทไมเต็มที่ในสังคมชนบท     

โดยเฉพาะบทบาทเชิงสรางสรรค ขณะเดียวกันบรรดาสื่อมวลชนเทาที่มีอยูในปจจุบันตางก็มุง       

ตอบสนองความตองการใหสมาชิกในสังคมเมืองไทยเกือบทั้งสิ้น แมหนังสือพิมพทองถิ่นและสถานี

วิทยุทองถิ่นสวนภูมิภาคซึ่งมีอยูไมนอย ก็ลวนแตพยายามยึดหนังสือพิมพและสถานีวิทยุสวนกลาง

เปนตนแบบเปนสวนใหญ ฉะนั้นการนําเอาสื่อมวลชนมาใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาชนบท         

โดยอาศัยอิทธิพลของปากตอปากตามทฤษฎีที่วาดวยการขาวสารสองจังหวะนั้นเปนแนวความคิด      

ที่มุงแกจุดออนของการติดตอส่ือสารในสังคมชนบทโดยตรงและสื่อมวลชนก็สามารถสนอง            

ความตองการดานขาวสาร เพื่อการพัฒนาชนบทไดเปนอยางดีทั้งโดยตรงและโดยทางสนับสนุน       

สื่อบุคคลซึ่งอาศัยความสัมพันธสื่อบุคคลเปนหลัก อยางไรก็ตาม ความคิดที่ตองใชสื่อมวลชนใหเปน

ประโยชนตอการพัฒนาชนบทนั้น อาจจะตองใชเวลาอีกนาน กวาจะมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง 

สุริยา  วีรวงศ  (2530 : 205) ไดศึกษาเรื่อง “ คานิยมสมัยใหมของชุมชนหมูบานและชุมชน          

เมืองภายในจังหวัดชลบุรี”  โดยไดรวมศึกษาถึงปจจัยการใชสื่อมวลชน ไดวิเคราะหถึงประเภทของ   

สื่อมวลชนที่บุคคลนิยมใชติดตามขาวสาร กับระยะเวลาของการเลือกใชส่ือมวลชน พบวาบุคคลที่อยู

ในเขตเมืองมีโอกาสมากกวาในการเลือกใชสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลาย ๆ ประเภท   

ในการติดตามขาวสาร สวนระยะเวลาในการเปดรับขาวสารนั้น สรุปไดวาผูที่รับฟงขาวสารวิทยุ       

เปนประจําทุกวันจะเปนผูที่มีคานิยมสมัยใหมระดับสูง และเปนผูที่มีลักษณะทันสมัยมากกวาผูรับฟง

วิทยุประเภทนาน ๆ คร้ังและเปนไปในทํานองเดียวกันกับส่ืออ่ืน ๆ       

จากการศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารของประชาชนทั่วไป

จากสื่อมวลชนทั่วไปมีลักษณะดังนี้ 

1) ส่ือวิทยุ เปนสื่อที่มีการรับฟงขาวสาร ความรูและความบันเทิงมาเปนอันดับหนึ่ง  
รองลงมาไดแก โทรทัศนและหนังสือพิมพตามลําดับ 

       2)  ในเขตชนบท ประชาชนจะมีการเปดรับส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจของทองถิ่น        

นอยกวาสื่อบุคคล เพราะระดับการศึกษาที่ต่ําและฐานะทางเศรษฐกิจไมดี แตหากวาเปนชุมชน        

ในเขตเมืองประชาชนจะมีความสนใจเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนหลายประเภทและมีความถี่        

มากขึ้น เพราะมีคานิยมเกี่ยวกับความทันสมัยเขามาเกี่ยวของ 
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       3)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชาชนมักมีการเปดรับส่ือโทรทัศนมากที่สุด และมีความถี่

คอนขางสูง นอกจากนี้ชุมชนแตละแหงในกรุงเทพมหานครจะมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนที่    

แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของสังคม 

       4)  คุณลักษณะดานประชากรที่แตกตางกันของประชาชน ทําใหพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารตางกัน รวมทั้งมีความรู ความเขาใจและทัศนคติในเรื่องตาง ๆ แตกตางกันออกไป 

       5)  ประสิทธิผลของการสื่อสารขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ขององคประกอบการสื่อสารทําให

สื่อมวลชนยังไมสามารถมีบทบาทและเขาถึงทองถิ่นชนบทอยางแทจริง 

       6)  ประชาชนจะเลือกใชส่ือมวลชนเพื่อสนองตอบการใชประโยชนและความ พึงพอใจ

ของตนเอง 

       7)  กระบวนการสื่อสารเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการพัฒนาประเทศและสังคม                

หากนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนสูงสุด 

คณะนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รุนที่ 19 และ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2530 

: 106)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีสวนสงเสริมการทองเที่ยวของเมืองพัทยา”  ผลจากการวิจัย

ปรากฏวา  กลุมประชากรเปาหมายประกอบดวยเจาหนาที่รัฐผูประกอบการ (ทุกประเภทในเมือง       

พทัยา) ประชาชนชาวพัทยาและนักทองเที่ยว จํานวนมากกวารอยละ 80  มีความคิดเห็นวาปจจัย   

ดานกายภาพ ไดแก ระบบคมนาคม และสภาพธรรมชาติเปนประเด็นสําคัญที่นักทองเที่ยวเดินทาง  

มาทองเที่ยว นอกจากนี้ปจจัยดานเศรษฐกิจ อันประกอบดวย ธุรกิจการทองเที่ยว สถาบันการเงิน 

สถานบริการ สถานบันเทิงเริงรมย แหลงอาหาร การกีฬา และของที่ระลึก ปจจัยดานสังคม อันไดแก 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาพพจนของเมืองพัทยา และปจัยดานการเมืองการปกครอง

ของเมืองพัทยาเองก็เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเมืองพัทยา              

เพื่อยังผลใหปริมาณการทองเที่ยวของเมืองพัทยามีอัตราเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปจจัยบางประเด็น

ถูกเสนอใหนําเอามาพิจารณาแกไขปรับปรุงโดยหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เชนการจัดระบบ

จราจร ราคาอาหาร ราคาสินคาตาง ๆ  การรักษาความปลอดภัยในเมืองพัทยา และความมีระเบียบ

วินยัของประชาชนชาวพัทยาสําหรับนักทองเที่ยวแสดงความเห็นวา มีความประทับใจและตองการมา

ทองเที่ยวพัทยาอีกเปนจํานวนรอยละ 77 ซึ่งเปนอัตราที่สูงเปนที่นาพอใจ 

 เสวก  นักรอง (2528 :35) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ คุณลักษณะของหนังสือพิมพฝาผนัง และ

จุลสารสําหรับชาวชนบทตามแนวคิดของผูรับบริการจากที่อานหนังสือประจําหมูบานในจังหวัด

นครปฐม” พบวา 

1) ผูใชบริการที่อานหนังสือประจําหมูบานมีเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญอายุ 
  40 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพทําไรและทํานา 
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2) ผูใชบริการมีความสนใจ และตองการหนังสือพิมพฝาผนังที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับ             

การประกอบอาชีพ สุขอนามัย และการวางแผนครอบครัว มีภาพประกอบเรื่อง และ  ภาพจะตองเปน

ภาพถาย หรือภาพวาดเหมือนของจริงก็ได ขนาดของหนังสือพิมพฝาผนังควรใชขนาด 2 หนายก      

ตัวอักษรควรใชสีดําหรือสีน้ําเงินเขม มีขนาดตัวอักษร 24 ปอนด เบอร 2 และส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ  

ไดแก การใชภาพประกอบเรื่องเปนภาพถาย 

3) คุณลักษณะของหนังสือสําหรับจุลสารสําหรับชาวชนบท ผูใชบริการมีความตองการ 

และสนใจ มีการเลือกอานเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร สุขภาพอนามัย โภชนาการและ

การวางแผนครอบครัว มีภาพประกอบเรื่องเปนภาพถายหรือภาพเหมือนจริง ขนาดตัวหนังสือ ควรใช

ขนาด 7 x 10 และ 6 x 9 สี และขนาดตัวอักษรควรใชสีดําและสีน้ําเงินเขม ส่ิงที่จูงใจใหอยากอาน

ไดแก การใชรูปภาพที่หนาปก 

สุกัญญา  ตีระวนิช และ นันทริกา  คุมไพโรจน (2527 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ อิทธิพลของส่ือตอเด็กในกรุงเทพมหานคร”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ พฤติกรรมการรับส่ือ      

ของเด็ก และอิทธิพลของตัวแปรบางอยางตอทัศนคติของเด็ก ตัวแปรอิสระไดแก สถานะ โรงเรียน เพศ 

ระดับ ชั้นเรียน (อายุ) ความถี่ของการรับส่ือ ความนิยมในสื่อ และเนื้อหาของสื่อสวนตัวแปรตาม ไดแก 

ทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การทหาร วิทยาการ และศีลธรรมจรรยาจากผลการวิจัยพบวา 

1) เด็กคนหนึ่ง ๆ จะสามารถเขาถึงสื่อไดหลายชนิด แตส่ือที่ชอบมากที่สุด คือ  โทรทัศน         

รองลงมาคือ หนังสือพิมพรายวัน และวิทยุ 

2) การที่เด็กจะชอบรายการใดหรือเนื้อหาประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับ ระดับชั้นเรียน (วัย)               

มากที่สุด รองลงมาคือเพศ และ สถานะโรงเรียน 

3) ส่ือที่เด็กเลือกรับ ไมวาจะในความถี่ใด ลวนมีโอกาสสงผลตอทัศนคติทัง้สิ้น       

ซ่ึงอาจกลาวไดวา อิทธิพลของสื่อตอเด็กนั้น แทที่จริงก็คือ อิทธิพลของสารตอเด็ก อิทธิพล ดังกลาว

สามารถเกิดขึ้นไดฉับไวตอเด็กที่มีปญหา หรือเกิดขึ้นไดในระยะยาวสําหรับเด็กทั่ว ๆ ไปในเชิงสะสม 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2521 : บทคัดยอ) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนตอการศึกษาของชาวบาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ อันไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

และภาพยนตร ตลอดจนศึกษาถึงการใหคาความสําคัญของสื่อทั้ง  5 ประเภท ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 1,500 คน      

พบวา ประชาชนจะเปดรับส่ือมวลชนประเภทวิทยุมากที่สุด รองลงมาไดแก ภาพยนตร หนังสือพิมพ 

โทรทัศน และนิตยสาร 
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 เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการใหคาความสําคัญของสื่อทั้ง 5 ประเภทพบวา 

1) ส่ือทั้ง 5 ประเภทมีคาความสําคัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ วิทยุเปนสื่อที่มี         

ความสําคัญมากที่สุด โดยมีคาความสําคัญมากกวาโทรทัศน โทรทัศนมีคาความสําคัญมากกวา

หนังสือพิมพและนิตยสาร  หนังสือพิมพและนิตยสารมีคาความสําคัญมากกวาภาพยนตร            

(หนังสือพิมพและนิตยสาร ไมมีความแตกตางกัน) 

2) ทั้งเพศชายและหญิง ใหคาความสําคัญของสื่อทุกประเภท โดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน 

3)ผูที่มีชวงอายุตางกัน ใหคาความสําคัญของสื่อทุกประเภท โดยเฉลี่ยตางกันคือผูที่มีชวง 

อายุ 20-24 ปใหคาความสําคัญของสื่อทุกประเภทโดยเฉลี่ยมากกวาผูที่อยูในวัยอื่น ๆ และผูที่                  

อยูในชวงอายุ 50-54 ป ใหคาความสําคัญของวิทยุ นิตยสาร และภาพยนตร คอนขางต่ํากวาผูที่มี              

ชวงอายุอ่ืน ๆ 

4) ผูที่มีการศึกษาในระดับสูงกวามัธยมศึกษาปที่ 3 ใหคาความสําคัญของสื่อแตละ 

ประเภท โดยเฉลี่ยมากกวาในระดับอ่ืน ๆ  ผูที่มีการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 4 หรือไมไดรับ     

การศึกษาใหคาความสําคัญของสื่อทุกประเภทต่ําสุด 

5) ผูที่เคยทํางานใหกับสวนรวม  ใหคาความสําคัญของสื่อทุกประเภทมากกวาคนที่            

ไมเคยทํางานใหกับสวนรวม 

        6) ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับคอนขางสูง ใหคาความสําคัญของสื่อ

ทุกประเภทมากกวาคนที่มีสถานภาพเศรษฐกิจ และสังคมระดับอ่ืน ๆ คนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคม ระดับคอนขางต่ําใหคาความสําคัญของวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสารนอยที่สุด 

และคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับตํ่า ใหคาความสําคัญของภาพยนตรนอยที่สุด 

 
2.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 โรบินสัน  (Robinson.  1972 : 77)  พบวา ระดับการศึกษาของผูรับสารมีความสัมพันธ       

กับการใชสื่อและระดับความรูทางดานขอมูลขาวสารของบุคคล  โดยกลุมคนที่มีระดับการศึกษา

ตางกันจะมีการใชสื่อ และมีระดับความรูในเรื่องขอมูลขาวสารตางกันไปดวย กลาวคือกลุมคนที่มี        

ความรูสูงเปนกลุมคนที่มีความรูทางดานขอมูลขาวสารเปนอยางดีและแสวงหาขาวสารตาง ๆ           

เพื่อเพิ่มพูนความรูทางดานนี้ของตนเองใหมากขึ้นโดยการใชส่ือมวลชน 
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 เซลฟ  (Self.  1988 : 119)   พบวา  การศึกษาและรายไดเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานาย

พฤติกรรมการเปดรับส่ือหรือการเลือกสื่อ 

 แคทซ  เบลิมเมอร  และเจอรวิช  (Katz , Blumler  and  Gurevitch. 1974 : 24) พบวา     

ความพึงพอใจของผูรับสารไดรับมาอยางนอย  3  แหลงดวยกัน  คือ จากเนื้อหาของสื่อ,จากพฤติกรรม     

การเปดรับส่ือและจากเนื้อหาทางดานสังคมที่เปนแบบอยางตอสถานการณในการเปดรับสื่อ               

ที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้การใชสื่อเพื่อตองการคลายความเครียด หรือตองการที่จะใชสื่อ       

เพื่อเปนการฆาเวลาก็เปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับสารเชนกัน 

 ชอย และ เบคเกอร  (Choi and  Becker.  1987 : 267)  พบวา  แรงจูงใจที่ตางกันนําไปสู

พฤติกรรมการเปดรับส่ือที่แตกตางกัน แรงจูงใจดังกลาวแบงออกเปน 3  กลุมคือ  แรงจูงใจเพื่อ      

แสวงหาขาวสาร แรงจูงใจเพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน  และแรงจูงใจเพื่อการสรางเอกลักษณ        

ของตนเอง  ซึ่งคําวา “แรงจูงใจ” ในที่นี้ หมายถึง แนวความคิดโดยสรุปที่ครอบคลุมทั้งการใชประโยชน

และความพึงพอใจจากสื่อ 

 

 โดยสรุป   สื่อมวลชนทุกประเภทตางก็มีบทบาทหนาที่ ในการใหขาวสาร  ใหความรู                

ใหการศึกษารวมทั้งใหความบันเทิง  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการ เพื่อใหประโยชนและ      

สรางความพึงพอใจแกผูรับสาร  การที่จะใหประโยชน ,สรางความพึงพอใจและสามารถตอบสนอง

ความตองการแกผูรับสารใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น  ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไมวาจะเปน

การกําหนดรูปแบบหรือแนวทางในการผลิต ตลอดจนรูปแบบในการนําเสนอรายการ  เนื้อหา               

องคประกอบตาง ๆ ของรายการ ลวนแตเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ         

และดึงดูดความสนใจของผู รับสาร นอกจากปจจัยทางการผลิตสื่อเองแลว   ปจจัยทางดาน          

ความแตกตางของผูรับสารก็มีความสําคัญและมีผลทําใหการสื่อสารนั้นสําเร็จหรือลมเหลวไดเชนกัน 

เนื่องจากความแตกตางกันของผูรับสารในองคประกอบดานตาง ๆ ทั้งองคประกอบภายนอกของ         

ผูรับสารคือ ลักษณะทางดานประชากรศาสตร อันไดแก  เพศ, อายุ, การศึกษา,  รายได, อาชีพ และ

องคประกอบภายใน อันไดแก ความแตกตางทางดานความคิด  ทัศนคติ  พื้นฐานประสบการณ        

คานิยม สังคม วัฒนธรรม สภาวะทางดานอารมณและจิตใจที่แตกตางกัน จึงมีผลทําใหกระบวนการ

เลือกเปดรับส่ือที่แตกตางกัน (Selective  Process) และมีความตองการที่แตกตางกันของผูรับสาร     
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ก็ยอมที่จะสงผลถึงพฤติกรรมในการเปดรับสารที่แตกตางกัน และมีผลใหบุคคลมีการใชประโยชนและ

เกิดความพึงพอใจจากการเปดรับที่แตกตางกัน   

 

 

ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลว   

มาเปนกรอบในการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความเชื่อถือและความพึงพอใจตอส่ือประชาสัมพันธทองถิ่น    

ของประชาชนเมืองพัทยา  จ.ชลบุรี” 

 สําหรับงานวิจัย เร่ือง “ความเชื่อถือ และความพึงพอใจตอส่ือประชาสัมพันธทองถิ่นของ

ประชาชนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี” เปนการศึกษาถึงเร่ืองของความเชื่อถือ และความพึงพอใจ                 

ตอส่ือประชาสัมพันธทองถิ่นในเขตเมืองพัทยา โดยศึกษาจากประชาชนเมืองพัทยาซึ่งเปนผูรับสาร        

ดังกลาว ในอดีตที่ผานมานั้นยังไมมีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาวมากอน จะมีแตการศึกษา          

ในรูปแบบที่ใกลเคียงกัน เชนการศึกษารูปแบบพฤติกรรม,การใช,การเปดรับ ซึ่งหากมีการศึกษา         

เพิ่มเติมในหัวขอดังกลาว ก็จะเปนการขยายผลในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบระบบการจัดทํา                         

สื่อประชาสัมพันธทองถิ่นในเขตเมืองพัทยาใหเขาถึงกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


