
บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาการเปิดรับ ทศันคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวตักรรม

ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท่ีผู้ วิจัยศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และน ามาเป็นกรอบในการ
วิจยั ดงันี ้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสาร 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
5. แนวคิดและทฤษฎีการคาดหวงัจากส่ือ 
6. แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

แน วคิ ด ด้ า น ป ระ ช าก รศ าส ต ร์  ใน มุ ม ข อ งก า รวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ส่ื อ ม วล ช น 
(Mass Communication) ซึ่งเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีกลุ่มผู้ รับสารจะต้องเป็นกลุ่มคนขนาด
ใหญ่ ท่ีมีความหลากหลายและไม่จ าเป็นต้องเคยรู้จักอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมีประสบการณ์
ร่วมกันมาก่อน ผู้ รับสารแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลักษณะ
ทางประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อาย ุสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 
และระดับการศึกษา ซึ่งลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันนัน้ จะท าให้พฤติกรรม และความ
สนใจในการรับขา่วสารแตกตา่งกนัไปด้วย   

การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์เพ่ือ
ท าความเข้าใจความเก่ียวพนัระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับสาร ดงันี ้

เพศ 
ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบคุคลได้รับมาแต่ก าเนิด ในประชากรกลุ่ม

ใดๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) โดยเพศ
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จะเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความ
แตกตา่งกนัด้วย ความแตกตา่งทางเพศท าให้บคุคลมีพฤตกิรรมการติดตอ่ส่ือสารท่ีแตกตา่งกนั  

วิโล (Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002: 114 อ้างถึงใน ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 
2546) พบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
ในขณะท่ีเพศชายนัน้ นอกจากส่งและรับข่าวสารแล้ว ยงัต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิด
จากการรับขา่วสารนัน้ด้วย  

ผลการศึกษาและวิจยัของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett And Cohen , 1959 อ้างถึงใน  
สรุางค์ โค้วตระกรู, 2556) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัธรรมชาติของความแตกตา่งกนัระหว่างเพศชายกบัเพศ
หญิงยงัพบวา่ เพศชายมีความคิดหนกัแน่นมากกวา่ความคิดของเพศหญิง แตเ่พศหญิงจะมีความ
ละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิดมากกว่าเพศชายซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้
ขา่วสารและการวิเคราะห์ข้อมลูและน ามาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในขัน้ตอ่ไปอีกด้วย 

อายุ 
อายุเป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลท่ีส าคัญมากในการศึกษาและวิ เคราะห์ทาง

ประชากรศาสตร์ โดยจะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล และเป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงความสามารถในการท า
ความเข้าใจในเนือ้หาและขา่วสารรวมถึงการรับรู้ตา่งๆ ได้มากน้อยตา่งกนั มีความสนใจในประเด็น
ขา่วสารท่ีตา่งกนั อนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ีผ่านการกลัน่กรองจากประสบการณ์
ของช่วงวยัท่ีจะส่งผลตอ่กระบวนการคิดและการควบคมุทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายขุองบคุคล 
(กริช สืบสนธ์ิ, 2538) 

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจยันี ้จะเป็นเคร่ืองชีถ้ึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบคุคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจ

และสงัคมท่ีแตกตา่งกนัทัง้การประกอบอาชีพ รายได้ รวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการ
รับสารท่ีแตกตา่งกนัด้วย (ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัดิ,์ 2551)  

รายได้ของแตล่ะบคุคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัแสดงถึง
การมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง อ านาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ ท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสดีกว่าในการแสวงหาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ ท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจต ่าจะมีการศึกษาน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ในการดแูลตนเอง 

อาชีพและลักษณะการรวมกลุ่มของผู้ ฟัง ลักษณะอาชีพหรือลักษณะแห่งการรวมกลุ่ม 
จะบง่บอกลกัษณะเฉพาะของบคุคล ชว่งเวลาท่ีเปิดรับข่าวสาร เร่ืองท่ีกลุ่มนัน้ๆ สนใจ เช่น นกัวิจยั 
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จะสนใจแนวโน้มการวิจยัและพัฒนาของโลก การค้นพบใหม่ๆ ในขณะท่ีผู้ประกอบการ จะสนใจ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของตน 

สถานภาพสมรส มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร โดยจะบ่งบอกถึงอิสระในการตดัสินใจ
และอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ผู้ ท่ีสมรสแล้วและผู้ ท่ียังโสดย่อมมี
กระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวน
บคุคลรอบข้าง 

ระดับการศึกษา 
ใน ท่ี นี ห้มายถึงระดับการศึกษาท่ี ได้ รับจากสถาบันการศึกษา และท่ี ได้ รับจาก

ประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบง่บอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้
หนงัสือ ระดบัการศกึษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคดิ ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งตา่งๆ กว้างขวาง
ลกึซึง้แตกตา่งกนัออกไป  

การศึกษามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารของผู้ รับสาร ซึ่งอาจเกิดได้ตัง้แต่การ
ตีความ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ จงึเป็นสิ่งท่ีท าให้พฤตกิรรมในการรับสารแตกตา่งกนั
ไป ผู้ส่งสารจึงจ าเป็นต้องตระหนักว่า ผู้ รับสารมีการศึกษาอยู่ในระดบัใด เพ่ือท่ีจะเสนอข่าวสาร
และเลือกใช้ภาษาได้อยา่งเหมาะสม  

นอกจากนีป้รมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) ยงัได้กล่าวว่าการศกึษา เป็นลกัษณะส าคญัอีก
ประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสาร ดงันัน้คนท่ีได้รับการศกึษาในระดบัท่ีตา่งกนั ยคุสมยัท่ีต่างกัน 
ระบบการศกึษาและสาขาวิชาท่ีแตกตา่งกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อดุมการณ์ และความต้องการท่ี
แตกตา่งกนัไปอีกด้วย 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาได้น าแนวคิดเร่ืองลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีพยายามชีใ้ห้เห็นปัจจยัท่ี
เกิดจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านนวัตกรรม
แตกต่างกันออกไป การศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงเลือกตวัแปรท่ีเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานะ อาชีพ รายได้ และระดบัการศึกษา มาเป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับข่าวสารด้านนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสือพมิพ์ 

หนงัสือพิมพ์ เป็นส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง ท่ีมีบทบาทส าคญัในสงัคมปัจจบุนั โดยลกัษณะ
ของหนงัสือพิมพ์ มีลกัษณะหลายประการ คือ มีระยะการตีพิมพ์สม ่าเสมอ (Journal) เป็นสินค้าท่ี
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ต้องซือ้ขาย มีเป้าหมายหลายอย่างในตวั และต้องมีลกัษณะเปิดเผย (กาญจนา แก้วเทพ, 2555: 
หน้า 51) 

การแบง่ประเภทของหนงัสือพิมพ์มีหลากหลายประเภท  
1. การแบ่งตามพืน้ท่ีการรับใช้ประชาชน  ซึ่งประเทศไทยมีการแบ่งตามนี  ้(พิศิษฐ์ 

ชวาลาธวชั 2542 : หน้า 14)  
1.1 หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ (Nation newspaper) เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีรับใช้ประชาชน

ทัง้ประเทศ หากพิจารณาด้านเนือ้หาท่ีน าเสนอในหนังสือพิมพ์นัน้ จะมีเนือ้หาท่ีครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หรือหากพิจารณาในด้านพืน้ท่ีการจ าหน่ายก็จะพบว่าเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีการวาง
จ าหนา่ยอยูท่ัว่ไป 

1.2 หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (Local newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีเกิดขึน้ตาม
ความต้องการและตอบสนองประโยชน์ของสงัคมท้องถ่ิน โดยมีเนือ้หาท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีหรือท้องท่ี
ใดท่ีหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่ครอบคลุมทัง้ประเทศ มีการวางจ าหน่ายในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งเท่านัน้ 
ซึ่งเนือ้หานัน้จะชีใ้ห้เข้าใจเหตกุารณ์ ปรากฎการณ์ ปัญหาของท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมของท้องถ่ิน หรือเนือ้หาจากภายนอกท่ีกระทบกบัท้องถ่ิน 

ในขณะท่ีต่างประเทศ ก็มีการแบ่งตามพืน้ท่ี อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวารสาร 
American Journalism Review (AJR) แบ่งหนังสือพิมพ์แบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ตามพืน้ท่ี
หรืออาณาเขต ดงันี ้

1. หนังสือพิมพ์ระดับชาติ (Nation) มีวางจ าหน่ายทั่วประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์ USA 
Today หนัง สือพิ ม พ์  The Wall Street Journal หนัง สือพิ ม พ์  The Los Angeles Times โดย
หนังสือพิมพ์ประเภทนีมี้ไม่มากนัก เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ มีจ านวน
ประชากรมาก  

2. หนังสือพิมพ์ประจ ารัฐ (State) เป็นหนังสือพิมพ์ประจ ารัฐนัน้ๆ โดยวางบริบทการ
ท างานทัง้พื น้ ท่ีข่าว และพืน้ ท่ีทางธุรกิจ มักมี ช่ือหัวหนังสือพิมพ์ ช่ือเดียวกับ รัฐนัน้ ๆ เช่น 
Washington Post, New York Times เป็นต้น แต่อย่างไรหนังสือพิมพ์บางฉบับเหล่านี เ้ป็น
หนังสือพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากอยู่ในรัฐท่ีเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้เนือ้หาข่าวมีลักษณะครอบคลุมทัง้นโยบายรัฐบาล การเมือง และเศรษฐกิจ
ระดบัชาต ิ

3. หนังสือพิมพ์ระดบัมณฑล (County) โดยแต่ละ County จะประกอบไปด้วยเมืองหรือ 
City ต่างๆ หลายเมือง แต่ละ County จะมีประชากรและมีความส าคัญแตกต่างกันออกไป 
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ซึ่ง County ท่ีมีความส าคญัหรือเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจก็มักจะเป็นศนูย์รวมของส่ือมวลชน
ประเภทต่างๆ รวมทัง้หนงัสือพิมพ์ด้วย และมกัเป็นท่ีรู้จกักนัดีของประชาชน เช่น San Francisco 
Chronicle, LA Times, Sacramento Bee, Contra Costa Times ห นั ง สื อ พิ ม พ์  East Parker 
County Community News ในรัฐ Texas เป็นต้น 

4. หนงัสือพิมพ์ระดบัเมือง (City) แตล่ะเมืองจะมีความส าคญัแตกต่างกนั ซึ่งเมืองเหล่านี ้
จะมีส่ือมวลชน รวมทัง้หนังสือพิมพ์ของเมืองด้วย เช่น หนังสือพิมพ์ Village News ในเมือง La 
Jolla หนงัสือพิมพ์ Triangle News, Downtown News, Beach and Bay Beacon News ในเมือง 
Golden Triangle เป็นต้น 

5. หนงัสือพิมพ์ระดบัชมุชน (Community) หนงัสือพิมพ์ระดบัชมุชนแบง่เป็น 2 สว่น คือ  
5.1 หนงัสือพิมพ์ชุมชนส าหรับชมุชนท่ีเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นท่ีรวมของประชากร

จ านวนหนึง่ ประชากรมีความสมัพนัธ์กนั หนงัสือพิมพ์ระดบัชมุชนประเภทนีแ้จกฟรี ไมไ่ด้จ าหนา่ย 
5.2 หนังสือพิ ม พ์ ชุมชนของกลุ่ มคน ท่ี มีชาติ พันธุ์  ภาษาเดียวกัน  ซึ่ งใน

สหรัฐอเมริกามีกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์อาศยัอยู่ในท่ีเดียวกัน หรือกระจายกันไปทัว่ประเทศ เช่น 
ชมุชนชาวไทย ท่ีมีมากในรัฐ California หรือ ชมุชนชาวละติน ชมุชนชาวจีน ชมุชนชาวญ่ีปุ่ น เป็น
ต้น ซึ่งชมุชนเหล่านีก็้มกัจะมีหนงัสือพิมพ์หรือส่ือเป็นของตนเอง จ าหนา่ยหรือแจกทัง้ในละแวกท่ีมี
กลุม่คนชาตพินัธุ์เดียวกบัตนเอง หรืออาจกระจายไปในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตามการกระจายตวัของกลุม่ชาติ
พนัธุ์นัน้ 

6 . หนังสือพิม พ์สถาบันการศึกษา (Campus newspaper) เป็นหนังสือพิม พ์ของ
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ ท่ีมีทัง้สถาบนัท่ีต้องการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารของตนเอง และสถาบนัท่ีมี
การเรียนการสอนด้านส่ือหนังสือพิมพ์ เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย 
AJR พบวา่ มีอยูจ่ านวน 321 ฉบบั 

7. หนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่ม (Specialty newspaper) เป็นส่ือหนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่มท่ี
ต้องการเผยแพร่ความเคล่ือนไหวของกลุ่มตนเอง หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจเร่ืองเดียวกัน เช่น 
หนังสือพิมพ์ของกลุ่มศาสนาคริสต์ หนังสือพิมพ์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม เป็นต้น 
ข้อมลูของ AJR พบวา่ หนงัสือพิมพ์ประเภทนีมี้อยูจ่ านวน 72 ฉบบั 

8. หนงัสือพิมพ์ทางเลือก (Alternative newspaper) เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมีเนือ้หาท่ีแตกตา่ง
จากหนงัสือพิมพ์ทัว่ไป ซึ่งเนือ้หาอาจไม่ได้เป็นเนือ้หาท่ีส่ือมวลชนกระแสหลกัน าเสนอ อาจกล่าว
อีกนยัหนึ่งว่า หนงัสือพิมพ์ชุมชนก็น่าจะสามารถจดัเป็นหนังสือพิมพ์กลุ่มนีไ้ด้เช่นกัน โดยพบว่า 
มีอยูจ่ านวน 111 ฉบบัทัว่ประเทศ 
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ในขณะท่ีการแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาอีก
ประเทศหนึ่งในเอเชีย ท่ีมีความส าคญัในภูมิภาค โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ รวมทัง้เป็นประเทศท่ีมี
การพฒันาด้านส่ือหนงัสือพิมพ์มากท่ีสดุไม่แพ้ประเทศทางตะวนัตก ญ่ีปุ่ นประกอบด้วยเกาะใหญ่ 
คือ เกาะฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู มีประชากรประมาณ 126 ล้านคน เป็นประเทศท่ีมี
ประชากรรู้หนังสือมากท่ีสุดในเอเชีย คือ 99% และมีมาตรฐานการด ารงชีพสูง การแบ่งประเภท
ของหนงัสือพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่ น สามารถแบง่ได้ตามเขตการปกครองของประเทศ ดงันี ้ 

1. หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมีความส าคญัในการก าหนดความสนใจของ
ประชาชน วางพืน้ท่ีข่าวและการจ าหน่ายครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ โดยมีฐานการผลิตท่ีส าคญัอยู่ท่ี
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นนั่นเอง หนังสือพิมพ์ท่ีมีความส าคัญมาก เช่น หนังสือพิมพ์ 
Yomiuri, หนงัสือพิมพ์ Asahi ท่ีมียอดจ าหน่ายหลกัล้านฉบบั, หนงัสือพิมพ์ Mainichi หนงัสือพิมพ์ 
Nihon Keizai เป็นต้น 

2. หนงัสือพิมพ์ระดบัจงัหวดั (Ken) ประเทศญ่ีปุ่ นแบง่การปกครองคล้ายประเทศไทย คือ 
แบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัด หรือ Ken มีจ านวน 47 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดมีไม่ต ่ากว่า
จงัหวดัละ 1 ฉบบั ซึ่งมีจ าหน่ายรวมกันไม่ต ่ากว่าหลกัแสนฉบบั เป็นหนงัสือพิมพ์ฉบบัแรกท่ีคนใน
จงัหวดัจะหยิบขึน้มาอา่น เน่ืองจากมีเนือ้หาข่าวท่ีมีความใกล้ตวักบัผู้อา่นมากท่ีสดุ ซึ่งหนงัสือพิมพ์
ระดับชาติไม่สามารถเข้าถึงเนือ้หาท่ีน าเสนอความสนใจของประชาชนในจังหวัดได้ ปัจจุบัน
หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ ได้ใช้ช่องว่างด้านเนือ้หาข่าวดงักล่าว เปิดหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในจงัหวดั
ตา่งๆ หลายฉบบั ซึง่จากการส ารวจพบวา่ ในญ่ีปุ่ นมีหนงัสือพิมพ์ระดบัจงัหวดัประมาณ 129 ฉบบั 

3. หนงัสือพิมพ์ท่ีครอบคลุมหลายจงัหวดั ในประเทศญ่ีปุ่ นมีเกาะส าคญั จ านวน 4 เกาะ 
ซึ่งในพืน้ท่ีเหล่านัน้ ก็มกัจะมีหนงัสือพิมพ์ประจ าแต่ละภาคหรือ Regional เช่น หนงัสือพิมพ์ชูนิชิ 
เป็นหนงัสือพิมพ์ประจ าภาคกลางรอบเมืองนาโงยา หนงัสือพิมพ์ฮอกไกโด บนเกาะฮอกไกโด ทาง
ภาคเหนือของประเทศ หนงัสือพิมพ์นิชินิฮอน บนเกาะกิวชิวทางภาคใต้ของประเทศ 

2. การแบง่ตามลกัษณะเนือ้หาในหนงัสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทหนงัสือพิมพ์แบบ
กว้างๆ  ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 3 ประเภท ดงันี ้(ดรุณี หิรัญรักษ์ 2542:82-88) 
  2.1 หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ (Quality newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์ส าหรับ
ผู้อ่านท่ีต้องการทราบข่าวสารรายละเอียดท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนั โดยน าเสนอเนือ้หาเป็นข่าวหนัก 
(Hard news) ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา 
  2.2 หนงัสือพิมพ์เชิงปริมาณ (Popular newspaper) เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมีเนือ้หา
ดงึดดูผู้ ท่ีต้องการทราบข่าวสารบนัเทิง ข่าวกีฬา อาชญากรรม หรือเหตกุารณ์ประหลาด ส่วนข่าว
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การเมือง เหตกุารณ์ประจ าวนัจะรายงานสัน้ๆ เน้นการน าเสนอข่าวเร้าอารมณ์และต่ืนเต้น พาดหวั
ขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะการน าเสนอเร้าความสนใจของผู้อ่าน  
 2.3 หนงัสือพิมพ์ระดบัตลาดกลาง (Mid-Market newspaper) เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ี
น าเสนอระหวา่งเนือ้หาบนัเทิงกบัเนือ้หาเชิงคณุภาพพอๆ กนั 

ส าหรับหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนัน้เป็นหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติท่ีวางจ าหนา่ยทัว่ประเทศ 
ในขฯเดียวกัน ก็นับเป็นหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ (Quality Newspaper) ด้วยน าเสนอข่าวสารท่ี
เป็นขา่วหนกั และสอดรับกบัแนวโน้มของประเทศไทยและของโลก ดงัเชน่ในปัจจบุนั ท่ี รัฐบาลไทย
มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ก็จะมี
ข่าวสารด้านนวตักรรม ซึ่งเป็นการน าเสนอเทรนด์หรือแนวโน้มเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวตักรรมของโลก วิทยาการใหม่ๆ งานวิจัยท่ีนับเป็นก้าวกระโดดส าคญัๆ ของโลก ภูมิภาคหรือ
ของไทยเอง (Breakthrough) เป็นต้น  

บทบาทหนงัสือพิมพ์ท่ีเป็นส่ือมวลชนนัน้ ได้แก่ (ธนวดี บญุลือ และคณะ 2544 :702-705) 
1. หน้าท่ีให้ข่าวสาร (Information Function) คือ การค้นคว้าหาข่าวสารความเป็นไปของ

สงัคม แล้วรายงานให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึน้ ท่ีไหน อย่างไร และมีผลกระทบ
หรือความส าคญักบัชีวิตของประชาชนอย่าง 

2. การชีแ้จงนโยบาย (Policy Function) คือ การกระจายข่าวสารเก่ียวกับเร่ืองนโยบาย
เพ่ือให้ประชาชนเกิดการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ เพราะ
การชีแ้จงนโยบายจะท าให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประชาชน ซึ่งส่ือมวลชนสามารถท่ีจะน าข้อมูล
จากประชาชนไปสู่ผู้ตดัสินใจวางแผนนโยบาย และในทางเดียวกันก็สามารถชีแ้จงนโยบายให้แก่
ประชาชนได้รับทราบและเกิดการยอมรับ 

3. หน้าท่ีให้การศึกษา (Teaching Function) คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนทัง้ใน
ทางตรงและทางอ้อม เพราะส่ือมวลชนจะท าหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ ทักษะใหม่ๆ ทัศนคติใหม ่
คา่นิยมใหม่ แก่ประชาชน โดยเป็นทัง้ผู้ ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้สอนทกัษะตา่งๆ เป็นส่ือการเรียน
การสอนแบบใหม ่รวมถึงการชว่ยท าให้การเรียนรู้ของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึน้ 

4. การเป ล่ี ยนแปลงทัศนะ  (Transformation Function) โดยวิ ธีการน า เสนอของ
หนังสือพิมพ์ การเลือกรูปแบบน าเสนอ และการสร้างเนือ้หาท่ีจูงใจผู้ อ่ าน จะท าให้ประชาชน
ประทบัใจและเกิดอารมณ์คล้อยตาม ซึง่น ามาสูก่ารเปล่ียนแปลงทศันคตขิองประชาชน 

การน าเสนอข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนัน้ ก็เพ่ือท่ีจะให้ข่าวสารว่า 
นักวิจัยของไทย และของโลกก าลังท าอะไร ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการสร้างและพัฒนา
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นวัตกรรมอย่างไร มีการบอกถึงนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมไทย ให้
การศึกษากับผู้อ่านเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีส าคญัคือ คาดหวงัจะช่วยสร้างความเข้าใจและ
ทศันคตท่ีิดีเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2.1 แสดงตวัอยา่งขา่วนวตักรรม 
ที่มา : บษุกร ภู่แส, 2560, แรงงานหุน่ยนต์ สัง่ตรงจากมหาวิทยาลยั, หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 
สนัต์ อตศิพัท์ กลา่วไว้วา่ นวตักรรม หรือ นวกรรม เป็นค าสมาสระหวา่ง “นว” และ “กรรม” 

ซึง่มีความหมายวา่ ความคดิและการกระท าใหม ่ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิ่งท่ีดีกว่า 
คณะกรรมการพิจารณาศพัท์วิชาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ บญัญตัิค าวา่ นวตักรรม 

(Innovation) ขึน้เดิมใช้ นวกรรม มาจากค ากริยาว่า Innovate มาจากรากศพัท์ ภาษาอังกฤษว่า 
Inovare (in (= in)+ novare = to renew, to modify) และ novare มาจากค าวา่ novus (= new) 

Innovate แปลตามรูปศัพท์ได้ว่า ท าใหม่, เปล่ียนแปลงโดยน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ดังนัน้ 
Innovation ก็เทา่กบั การท าสิ่งใหม่ๆ  สิ่งใหม่ๆ  ท่ีท าขึน้มา (International Dictionary) 

กิดานนัท์ มลิทอง (2543 : 245) ได้กลา่วไว้ว่า นวตักรรม เป็นแนวความคดิ การปฏิบตัิหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
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ทนัสมยัและใช้ได้ผลดียิ่งขึน้ เม่ือน านวตักรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนัน้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสงูกวา่เดมิ ทัง้ยงัชว่ยประหยดัเวลาและแรงงานได้ด้วย 

ทฤษฎี Schumpeter’s theory of innovation โดย Schumpeter เป็นค้นคิดค้นนวตักรรม
ต่างๆ ก็คือ การท าลายสิ่งท่ีสร้างสรรค์ ซึ่งมีการคิดสิ่งใหม่ๆ ขึน้มาเพ่ือท่ีจะท าลายสิ่งท่ีมีอยู่เดิม 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างก าไรเพิ่มขึน้ให้กับองค์กร การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยกล
ยทุธ์นวตักรรม 

ประเภทของนวตักรรมของ Schumpeter ได้แบง่ออกเป็น 4 ประเภทคือ 
1. การเปล่ียนแปลงในผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร 
2. การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการน านวตักรรมสูต่ลาด 
3. การเปล่ียนต าแหนง่นวตักรรมสินค้าท่ีเคยออกสูต่ลาดมาแล้ว ให้มีการรับรู้สิ่งใหม่ 
4. การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์นวตักรรมองค์กรให้มีการเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ 
ในขณะท่ี ทฤษฎีแบบผ่าเหล่าผ่ากอ เป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์ เคลย์ตนั คริสเตนเซน 

ท่ีบอกว่าทฤษฎีแบบผ่าเหล่าผ่ากอเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสินค้าหรือบริการ ท่ีสามารถท่ีจะล้ม
ล้างเทคโนโลยี สินค้าหรือบริการท่ีมีอยู่เดิมมาเปล่ียนแปลงให้ใหม่ขึน้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การ
เปล่ียนแปลงตลาด และการน าเสนอเทคโนโลยีใหม ่

ด้าน G.A. Moor (1999, P 19) เจ้าของทฤษฎี The Chasm หรือทฤษฎี “หุบเหวแห่งการ
ดบัของนวตักรรม” ชีว้่า การยอมรับนวตักรรมท่ีเกิดขึน้ในสังคมโดยนวัตกรรมใดท่ีสังคมมีความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ สงัคมนัน้ๆก็จะมีการยอมรับนวตักรรมตวันี ้แตถ้่านวตักรรม
ใดท่ีสงัคมต้องการน้อยและมีปัญหาเกิดขึน้นวตักรรมตวันีก็้จะถูกดบัไป  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2.2 แสดงแบบจ าลองของทฤษฎีหบุเหวแหง่การดบัของนวตักรรม 
ที่มา : The Chasm Theory by G.A. Moor (1999, P 19)  
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ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม  ของ Everett Roger (1995) เกิดจากการผ่าน
กระบวนการใช้เทคโนโลยีท่ีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ประดิษฐ์และผู้ ใช้ในสังคม กลับไปกลับมา
หลายครัง้จนเกิดการยอมรับในสงัคม กลุ่มคนในสงัคมท่ียอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยีมี
ด้วยกนั 5 ประเภทคือ 

1. คนกลุ่มแรกในสังคม เป็นทัง้ผู้ ประดิษฐ์คิดค้นแล้วยังเป็นผู้ ใช้งานท่ีมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และชอบตดิตามเทคโนโลยีอยูเ่สมอนัน่เอง 

2. กลุม่ท่ีชอบลองอะไรใหม่ๆ  และคอ่นข้างมีฐานะ เป็นนกัวิชาการหรือคนดงัในสงัคม 
3. กลุ่มท่ีจะตัดสินใจได้ต้องคิดหลายรอบแต่ต้องใช้งานได้ง่าย และมีประโยชน์ของ

นวตักรรม 
4. กลุ่มท่ีมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมอาจจะเร่ิมตกรุ่นไปแล้ว และมีความจ าเป็นท่ีจะ

ใช้งานจริงๆ 
5. กลุม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมเมื่อตกรุ่นไปแล้ว และเป็นกลุม่สดุท้ายในสงัคม 
โรเจอร์สและชูเมคเกอร์ (อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. ฉบบัท่ี 1 

เมษายน 2559) ยังได้สรุปจากผลการวิจัยเชิงประจกัษ์จากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศ
ก าลงัพฒันา พบวา่ ประสิทธิภาพสงูสดุในการใช้ส่ือเพ่ือการแพร่กระจาย และยอมรับนวตักรรมนัน้
คือ การใช้ส่ือผสมระหว่างส่ือมวลชนกับส่ือบุคคลท่ีเรียกว่า กลุ่มสนทนาอภิปรายจากการเปิดรับ
ส่ือ (Media Forums) หรือการรับรู้ข่าวสารนวตักรรมผ่านส่ือในรูปการรวมกลุ่มและมีการสนทนา 
อภิปราย ซกัถาม กบัผู้น าการเปล่ียนแปลง เพ่ือขยายความรู้ ความเข้าใจและการโน้มน้าวใจ ซึง่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการเผยแพร่และยอมรับมากขึน้ 

แนวคิดการแพร่กระจายข่าวสารเหตกุารณ์ส าคญั งานวิจยัเก่ียวกับการไหล (Flow) หรือ
การแพร่กระจาย (Diffusion) ของข่าวสาร (Information) และข่าว (News) จากส่ือมวลชนสู่กลุ่ม
ผู้ รับสารในสงัคม เป็นหวัข้อท่ีศกึษากนัอยา่งกว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ชว่งท่ีมี
เหตกุารณ์ส าคญัๆ นักวารสารศาสตร์ได้ท าการศึกษาเพ่ือติดตามการไหลของข่าวส าคญั โดยท า
วิจยัส ารวจว่าประชาชนรับรู้ข่าวสารจากส่ือใดหรือผ่านใคร โดยตรงหรือโดยอ้อม งานวิจยัในเร่ืองนี ้
มุ่งเน้นวัดการรู้ (learned) มากกว่าการเปล่ียนแปลงความรู้สึกหรือทัศนคติ (Cognitive rather 
than affective effects) 

จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม ชีใ้ห้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และนวตักรรมท่ีพฒันาและเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตปัจจุบนั จนยากท่ีจะปฏิเสธ เร่ิมจากในกลุ่ม
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นกัวิจยั พฒันาหรือนกัประดิษฐ์ เข้าสู่ภาคอตุสาหกรรม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้านวตักรรมท่ี
จะมาเปล่ียนแปลงตลาด และพฤตกิรรมผู้บริโภคในท่ีสดุ  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 

สงัคมปัจจบุนั เป็นยคุของการแสวงหาข้อมลูขา่วสาร ทัง้เพ่ือการเรียน การท างานหรือเร่ือง
ส่วนตวั ดงันัน้ การจะท าความเข้าใจใน “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)” ต้อง
ศกึษารายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง เร่ิมตัง้แต่ส่ือสาร (Communication) มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน
ค าว่า Communis ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communicate ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า Make 
Common หมายถึง ท าให้มีสภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายท่ีตรงกับธรรมชาติของการส่ือสาร 
คือ การท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั ตรงกนั กลา่วคือ มนษุย์มีการส่ือสารซึง่กนัและกนัก็เพ่ือเข้าใจ
ให้ตรงกนันัน้เอง ดงันัน้การนิยามความหมายค าวา่ การส่ือสารจงึเป็นการนิยามท่ีตัง้อยู่บนรากฐาน
ของรากศพัท์เดมิ คือ ความเข้าใจร่วมกนั  

แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960) ได้กลา่วไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับ
ข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 
4 ขัน้ตามล าดบั ดงันี ้

1. การเลือกเปิดรับ (Selective exposure) เป็นขัน้แรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร
บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น  การเลือกซือ้
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบบัหนึ่ง เลือกเปิดดูข่าวทางโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งตามความสนใจและ
ความต้องการของตน อีกทัง้ทักษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานัน้ก็ต่างกัน 
บางคนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อา่น ก็จะชอบฟังวิทย ุดโูทรทศัน์มากกวา่อา่นหนงัสือ เป็นต้น 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) ผู้ เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือก
สนใจขา่วจากแหล่งใดแหลง่หนึ่ง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนบัสนนุ
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่
แล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดลุหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (Cognitive dissonance) 

3. การเลือกรับ รู้และตีความหมาย  (Selective perception and interpretation) เม่ือ
บคุคลเปิดรับข้อมลูขา่วสารแล้ว ก็ใชว่่าจะรับรู้ขา่วสารทัง้หมดตามเจตนารมณ์ของผู้สง่สารเสมอไป
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคต ิ
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวงั แรงจงูใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะ
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ทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนัน้แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับลักษณะส่วน
บคุคลดงักลา่ว นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถกูตดัทิง้ไปยงัมีการบดิเบือนขา่วสารให้มีทิศทาง
เป็นท่ีนา่พอใจของแตล่ะบคุคลด้วย 

4. การเลือกจดจ า (Selective retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทศันคต ิฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไป ถ่ายทอดตอ่ในสว่น
ท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเร่ืองท่ีขดัแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือก
จดจ าไว้นัน้ มกัมีเนือ้หาท่ีจะช่วยสง่เสริมหรือสนบัสนนุความรู้สึกนกึคิด ทศันคติ คา่นิยม หรือความ
เช่ือของแตล่ะคนท่ีมีอยูเ่ดมิให้มีความมัน่คงชดัเจนยิ่งขึน้และเปล่ียนแปลงยากขึน้ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้เม่ือเกิดความรู้สึกขดัแย้งและมีสิ่งท่ีท าให้ไม่สบาย
ใจขึน้ 

ทอดด์ ฮันท์ และ เบรนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993: 65 อ้างถึง
ในปรมะ สตะเวทิน, 2546) กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ 
ได้แก่ 

1. ความต้องการ (Need) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์
คือความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทัง้ความต้องการทางกายและใจทัง้ความ
ต้องการระดับสูงและความต้องการระดับต ่า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือก
ตอบสนองความต้องการของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับใน
สงัคมเพื่อความพอใจ ฯลฯ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง 
(Preference and predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ ส่วนค่านิยม  คือหลักพื น้ฐานท่ี เรายึดถือ 
เป็นความรู้สกึท่ีวา่เราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมและคน ซึ่ง
ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตทัง้ในเร่ืองอาชีพ การเข้าสมาคม การพกัผอ่น เปา้หมายของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราก าหนด
ขึน้นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจ าเพ่ือสนองเปา้หมายของตน 
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4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งรวมทัง้
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลตอ่เราในการท่ีจะเลือกรับขา่วสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเนือ้หาของขา่วนัน้ไว้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจ าขา่วสารท่ีเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication style) การเป็นผู้ รับสารของเรานัน้สว่นหนึง่ ขึน้อยู่
กับลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันัน้บางคนจึงชอบฟัง
วิทย ุบางคนชอบดโูทรทศัน์ บางคนชอบอา่นหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีนีห้มายถึง สถานท่ี บคุคล และเวลาท่ีอยู่ในสถานการณ์ 
การส่ือสาร สิ่งตา่ง ๆ เหล่านีมี้อิทธิพลต่อการเลือกของผู้ รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรง
ตอ่การเลือกใช้ส่ือและขา่วสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าขา่วสาร การท่ีเราต้องถกูมอง
วา่เป็นอย่างไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือวา่คนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการ
ท่ีคดิวา่คนอ่ืนคดิวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ล้วนแตมี่อิทธิพลตอ่การเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and habit) ในฐานะของผู้ รับสาร ผู้ รับสารแต่ละ
คนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดงันัน้เราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิด
หนึง่ สนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

ด้าน วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973) ยงัได้ชีใ้ห้เห็นถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเลือกรับขา่วสารของบคุคลดงันี ้

1. ประสบการณ์ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีท าให้ผู้ รับสง่สารแสวงหาขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารท่ีผู้ รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง จุดประสงค์

ของตนอยา่งหนึง่อยา่งใด 
3. ภมูิหลงัท่ีแตกตา่งกนัท าให้บคุคลมีความสนใจแตกตา่งกนั 
4. การศกึษา สภาพแวดล้อม ท าให้มีความแตกตา่งในพฤตกิรรมการเลือกรับสาร 
5. ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีท าให้ พฤติกรรมการ

เปิดรับสารแตกตา่งกนั 
6. บุคลิกภาพ ท าให้มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติ การโน้มน้าวใจ และ พฤติกรรมของ

ผู้ รับสาร 
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7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้ รับสาร จะท าให้เข้าใจความหมายของ ข่าวสาร หรือ
อาจเป็นอปุสรรคตอ่ความเข้าใจความหมายของขา่วสารได้ 

8. ทศันคต ิจะเป็นตวัก าหนดทา่ทีของการรับและตอบสนองตอ่สิ่งเร้า หรือ ขา่วสารท่ีได้พบ
เก่ียวกบัการเปิดรับขา่วสารนัน้ 

นอกจากนี ้ชแรมม์ (Schramm Wilbur, 1973: 213) ยังกล่าวถึงหลักการทั่วไปของการ
เลือกความส าคญัของข่าวสารว่าขึน้อยู่กบัการใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุ ( least effect) และผลท่ี
จะได้ (Promise of Reward) ซึง่อยูใ่นรูปของสตูรการเลือกรับขา่วสารดงันี ้

 
                                                         สิ่งตอบแทนท่ีคาดหวงั 
                  การเลือกรับข่าวสาร  =     __________________ 
                                                         ความพยายามท่ีต้องใช้ 
 
จากสูตรนีจ้ะเห็นได้ว่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใช้ความพยายามน้อย เช่น

ข่าวสารต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ตวั สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนัน้
อาจมีสาเหตอ่ืุนๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของ
ขา่วสาร ตลอดจนสภาวะทางสงัคมและจิตใจของแตล่ะคนด้วย 

แม็คคอมบ์และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ได้ให้แนวคิดว่า 
โดยทั่วไป บุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
4 ประการคือ 

1. เพ่ือให้ เรียน รู้เก่ียวกับ เหตุการณ์  (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสาร ท าให้เป็นคนท่ีทันต่อ
เหตกุารณ์ ทนัสมยั  

2. เพ่ือการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าให้บคุคลสามารถก าหนดความเห็น
ของตนตอ่สภาวะ หรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ รอบตวั เพ่ือการตดัสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั 

3. เพ่ือพูดคยุสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถน าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ในการ
พดูคยุกบัผู้ อ่ืนได้  

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมรอบๆ ตวั 
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จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารนัน้ จะเห็นได้ว่า ปัจจยัท่ีใช้
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกรับข่าวสารของบุคคลนัน้ แตกต่างกันออกไปตามความสนใจ 
โดยเฉพาะในปัจจบุนั ท่ีมีข่าวสารออกมาจ านวนมหาศาล มากเกินกว่าท่ีบคุคลจะเปิดรับข่าวสาร
ทัง้หมด ท าให้กระบวนการเลือกรับข่าวสารมีการกร่ันกรองมากขึน้ เกรณ์ในการเลือกรับข่าวสารก็
จะแตกตา่งกนัออกไป ตามลกัษณะสว่นบคุคล สภาพแวดล้อมในสงัคมนัน้ๆ ท่ีส าคญั วตัถปุระสงค์
หรือความต้องการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมการ
เปิดรับขา่วสารท่ีแตกตา่งกนัได้ด้วย 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทศันคติ 

ทศันคติหรือเจตคติ (Attitude) มีรากศพัท์มาจากภาษาละตินว่า Aptus แปลว่า โน้มเอียง 
ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมายของทัศนคติ ไว้อย่างแตกต่างกันตามทรรศนะของตน 
ดงันี ้

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549: หน้า 138) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิ ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤตกิรรมบคุคลท่ีมี
ตอ่บุคคล สิ่งของ สถานการณ์ตา่งๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี ้
จะต้องอยูน่านพอสมควร 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: หน้า 64) ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า     
ทศันคติ คือ การผสมผสานระหว่างความนกึคดิ ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สกึของ
บคุคลท่ีมีตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึง่ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ ซึ่งออกมาในทางประเมิน
ค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านีมี้แนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ 

พงศ์ หรดาล (2545: หน้า 42) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก 
ท่าที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือ
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือ  
ปฎิเสธ 

Newstrom และ Devis (2002: หน้า 207) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
ความรู้สึกหรือความเช่ือ ซึง่สว่นใหญ่ใช้ตดัสินวา่ พนกังานรับรู้สภาวะแวดล้อมของพวกเค้าอย่างไร 
และผูกพันกับการกระท าของพวกเค้า หรือมีแนวโน้มของการกระท าอย่างไร และสุดท้ายมี
พฤตกิรรมอยา่งไร 
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Hornby, A S. (2001:ห น้ า  62)  “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 
English” ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ วิถีทางท่ีคุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือคนใดคนหนึ่ง และวิถีทางท่ีคณุประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณุคิด
หรือรู้สกึอยา่งไร 

Gibson (2000: หน้า 102) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสิน
พฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
การตอบสนองของบคุคลนัน้ๆ ตอ่บุคคลอ่ืนๆ ต่อวตัถหุรือตอ่สถานการณ์ โดยท่ีทศันคตินีส้ามารถ
เรียนรู้หรือจดัการได้โดยใช้ประสบการณ์ 

Schermerhorn (2000: หน้า 75) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การวาง
แนวความคิด ความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภาวะ
แวดล้อมของบุคคลนัน้ๆ และทัศนคตินัน้สามารถท่ีจะรู้หรือถูกตีความได้จากสิ่งท่ีคนพูดออกมา
อยา่งไมเ่ป็นทางการ หรือจากการส ารวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤตกิรรมของบคุคลเหลา่นัน้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด
หรือความเช่ือ และแนวโน้มท่ีจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการ
ประมาณค่าว่าชอบหรือไม่ชอบ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิง
ลบตอ่บคุคล สิ่งของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบคุคลนัน้ๆ โดยท่ีทศันคตินี ้สามารถ
เรียนรู้ หรือจดัการได้โดยใช้ประสบการณ์ และทศันคตินัน้สามารถท่ีจะรู้ หรือถกูตีความได้จากสิ่งท่ี
คนพดูออกมาอย่างไมเ่ป็นทางการ หรือจากการส ารวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤตกิรรมของบคุคล
เหลา่นัน้ 

ลกัษณะของทศันคติ เน่ืองจากวา่นกัจิตวิทยาได้ศกึษาในความหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ 
จึงควรกล่าวถึงลักษณะรวมๆ ของทัศนคติท่ีท าให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีขึน้ (ศักดิ์ไทย 
สรุกิจบวร, 2549: หน้า 138) ซึง่ลกัษณะของทศันคต ิสรุปได้ดงันี ้

1. ทศันคตเิป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ 
2. ทศันคตมีิลกัษณะท่ีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 
3. ทศันคตมีิลกัษณะของการประเมินคา่อยูใ่นตวั คือ ดี – ไมดี่ หรือ ชอบ – ไมช่อบ เป็นต้น 
4. ทศันคติท าให้บคุคลท่ีเป็นเจ้าของพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่ท่ีหมายของทศันคติ 
5. ทศันคติบอกถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง บคุคลกบับคุคล บคุคลกบัสิ่งของ และบคุคลกับ

สถานการณ์   
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จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัองค์ประกอบของทศันคติ พบว่า มีผู้ เสนอความคิดไว้ 3 แบบ 
คือ ทศันคติแบบ 3 องค์ประกอบ ทศันคติแบบ 2 องค์ประกอบ และ ทศันคติแบบ 1 องค์ประกอบ 
(ธีระพร, 2547: หน้า 162 - 163) ดงันี ้

1. ทศันคตมีิ 3 องค์ประกอบ แนวคดินีจ้ะระบวุา่ ทศันคตมีิ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วยความเช่ือ 

ความรู้ ความคดิและความคดิเห็น 
2) องค์ประกอบด้านอารมณ์  ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง

ความรู้สกึชอบ - ไมช่อบ หรือ ทา่ทางท่ีดี – ไมดี่  
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้ม

หรือความพ ร้อม ท่ีบุคคลจะปฏิบัติ  มีนักจิตวิทยาท่ี สนับสนุนการแบ่งทัศนคติออกเป็น 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ Krech, Crutchfield, Ballachey (1962) และ Triandis (1971) 

2. ทศันคตมีิ 2 องค์ประกอบ แนวคิดนีจ้ะระบวุา่ ทศันคติมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่   
1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component)  
2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component)  

โดยมีนกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุการแบง่ทศันคติออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Katz (1950) 
และ Rosenberg (1956, 1960, 1965) 

3. ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว แนวคิดนีจ้ะระบุว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว คือ
อารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไมช่อบท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุแนวคิด
นี ้ได้แก่ Bem (1970) Fishbein และ Ajzen (1975) Insko (1976) 

Sharon และ Saul (1996: หน้า 370) กลา่ววา่ ทศันคต ิประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้
1. องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือ

เชิงการประเมินเปา้หมาย โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจ า 
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกใน

ทางบวก หรือลบ หรือทัง้บวก และลบตอ่เปา้หมาย 
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มของ

พฤตกิรรม หรือ แนวโน้มของการแสดงออกตอ่เปา้หมาย 
 Gibson (2000: หน้า 103) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของ
บุคคลเรา ซึ่งบุคคลเราจะมีทัศนคติท่ีเป็นโครงสร้างอยู่แล้ว ทางด้านความรู้สึก ความเช่ือ อันใด
อนัหนึ่ง โดยท่ีองค์ประกอบนีจ้ะมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนั และกัน ซึ่งหมายความว่า การเปล่ียนแปลง
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ในองค์ประกอบหนึ่ งท าให้ เกิดความ เป ล่ียนแปลงในอีกองค์ประกอบหนึ่ ง  ซึ่ งทัศนคติ 
3 องค์ประกอบ มีดงันี ้

1. ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ของทัศนคติ คือ การ
ได้รับการถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพอ่ แม ่ครู หรือกลุม่ของเพื่อนๆ 

2. ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทศันคติจะ
ประกอบด้วย การรับรู้ของบคุคล ความคิดเห็น และความเช่ือของบคุคล หมายถึง กระบวนการคิด 
ซึ่งเน้นไปท่ีการใช้เหตผุล และตรรกะ องค์ประกอบท่ีส าคญัของความรู้ ความเข้าใจ คือ ความเช่ือ
ในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถกูประเมินผลไว้แล้วโดยตวัเองประเมิน ซึ่งความเช่ือเหล่านีจ้ะ
แสดงออกมาจากความประทับใจในการชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งบุคคลเหล่านัน้รู้สึกต่อสิ่งของ หรือ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ 

3. พฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทศันคติจะหมายถึง 
แนวโน้มหรือความตัง้ใจ (Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือท่ีจะกระท า (ประพฤติ) 
บางสิ่งบางอย่างต่อคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็นมิตร ให้ความอบอุ่น 
ก้าวร้าว เป็นศัตรู เป็นต้น โดยท่ีความตัง้ใจนีอ้าจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได้ จากการ
พิจารณาองค์ประกอบทางด้านพฤตกิรรมของทศันคติ 

Schermerhorn (2000: 76) กลา่ววา่ ทศันคต ิประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้
1. องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติท่ีจะ

สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และข้อมูลท่ีบุคคลคนหนึ่งมี ซึ่งความเช่ือ จะ
แสดงให้เห็นถึงความคิดของคน หรือสิ่งของ และข้อสรุปท่ีบคุคลได้มีตอ่บคุคลหรือสิ่งของนัน้ๆ เช่น 
งานของฉนัขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น 

2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะ
อย่างซึง่เก่ียวข้องกบัผลกระทบส่วนบคุคล ซึ่งได้จากสิ่งเร้าหรือสิ่งท่ีเกิดก่อนท าให้เกิดทศันคตินัน้ๆ 
เชน่ ฉนัไมช่อบงานของฉนั เป็นต้น 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตัง้ใจท่ีจะประพฤติ
ในทางใดทางหนึง่ โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบคุคล หรือทศันคติของบคุคล 
เชน่ ฉนัก าลงัไปท างานของฉนั เป็นต้น 

Katz (อ้างถึงใน Loudon และ Della Bitta, 1993: 425) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของทัศนคติท่ี
ส าคญั 4 ประการ ดงันี ้
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1. หน้าท่ีในการปรับตวั (Adjustment  function) ทศันคติช่วยให้เราปรับตวัเข้าหาสิ่งท่ีท า
ให้ได้รับความพึงพอใจหรือได้รางวลัขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียงต่อสิ่งท่ีไม่ปรารถนา ไม่พอใจหรือให้
โทษ นัน่คือยึดแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองมากท่ีสดุ และหลีกเล่ียงสิ่งท่ีเป็นโทษให้เกิด
น้อยท่ีสุด ซึ่งช่วยในการปรับตัวของแต่ละบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือให้บุคคล
เหล่านัน้เกิดความพอใจ คือ เม่ือเราเคยมีประสบการณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อน และเราได้ประสบ
กบัสิ่งนัน้อีก เราจะพฒันาการตอบสนองของเราในทิศทางท่ีเราต้องการ   

2. หน้าท่ีในการป้องกันตน (Ego – defensive function) ทศันคติช่วยปกป้องภาพลกัษณ์
แห่งตน (Ego or self-image) ตอ่ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจ และแสดงออกมาเป็นกลไกท่ี
ปอ้งกันตนเอง ใช้ในการปกปอ้งตวัเองโดยการสร้างความนิยมนบัถือตนเอง หลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีไม่
พอใจ หรือสร้างทศันคตขิึน้มาเพื่อรักษาหน้า   

3. หน้าท่ีในการแสดงออกของค่านิยม (Value expressive function) ในขณะท่ีทัศนคติท่ี
ปกปอ้งตนเอง ได้สร้างขึน้เพ่ือปกปอ้งภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือเพ่ือปิดบงัทศันคติท่ีแท้จริงไม่ให้
ปรากฎ แตท่ศันคติท่ีท าหน้าท่ีแสดงออกถึงค่านิยม จะพยายามแสดงลกัษณะท่ีแท้จริงของตนเอง
ท าหน้าท่ีให้บุคคลแสดงค่านิยมของตนเอง เป็นการแสดงออกทางทศันคติ ท่ีจะสร้างความพอใจ
ให้กบับคุคลท่ีแสดงทศันคตนิัน้ออกมา เพราะเป็นการแสดงคา่นิยมพืน้ฐานท่ีแตล่ะบคุคลพอใจ 

4. หน้าท่ีในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge function) มนุษย์ต้องการเก่ียวข้องกับ
วตัถตุา่งๆรอบข้าง ดงันัน้ จึงต้องแสวงหาความมัน่คง ความหมาย ความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งเหล่านัน้ 
ทศันคติจะเป็นสิ่งท่ีใช้ประเมิน และท าความเข้าใจเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม และเป็นมาตรฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบ หรือเป็นขอบเขตแนวทางส าหรับอ้างอิงเพ่ือหาทางเข้าใจ โลกและสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
ขึน้ เพราะคนเราได้รับรู้แล้วครัง้หนึ่งก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านัน้ๆ ไว้เป็นส่วนๆ เม่ือเจอสิ่งใหม่
จะน าประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมมาเป็นกรอบอ้างอิงว่าสิ่งใดควรรับรู้ สิ่งใดควรหลีกเล่ียง ซึ่งทศันคติ
ช่วยให้คนเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตวัเรา โดยเราสามารถตีความ หรือประเมินค่าสิ่งท่ีอยู่
รอบตวัเราได้   

การแสดงออกทางทศันคตสิามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท (ดารณี, 2546: หน้า 43) คือ 
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางท่ีดีหรือ

ยอมรับ ความพอใจ เช่น นกัศกึษาท่ีมีทศันคตท่ีิดีตอ่การโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้
บคุคลได้มีอิสระทางความคดิ 
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2. ทัศนคติ ในทางลบ (Negative Attitude) คือ  การแสดงออก  ห รือความ รู้สึกต่อ
สิ่งแวดล้อมในทางท่ีไมพ่อใจ ไมดี่ ไมย่อมรับ ไม่เห็นด้วย เช่น นิดไมช่อบคนเลีย้งสตัว์ เพราะเห็นว่า
ทารุณสตัว์ 

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติ
เป็นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ หรือในเร่ืองนัน้ๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทศันคติอยู่เดิมหรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อ
นาโนเทคโนโลยี เพราะเราไมมี่ความรู้เก่ียวกบัโทษหรือคณุของนาโนเทคโนโลยีมาก่อน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) กล่าวไว้ว่า การเกิดทัศนคตินัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้
จากแหลง่ตา่ง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย และแหลง่ท่ีท าให้เกิดทศันคตท่ีิส าคญั คือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัง้ด้านดี และไม่ดี จะส่งผลให้บุคคลนัน้เกิดทศันคติต่อสิ่งนัน้ไปในทางท่ีดี 
หรือไมดี่ จะท าให้เกิดทศันคตติอ่สิ่งนัน้ ไปในทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

2. การติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะท าให้ทัศนคติจาก
การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้ อ่ืนได้ เช่น เด็กท่ีได้รับการสัง่สอนจากผู้ ใหญ่ จะเกิดทศันคติจากการ
กระท าเทา่ท่ีเคยรับรู้มา 

3. สิ่งท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) การเรียนแบบผู้ อ่ืนท าให้เกิดทัศนคติขึน้ได้ เช่น เด็กท่ี
เคารพเช่ือฟังพอ่แม ่จะเลียนแบบการแสดงทา่ชอบ หรือไมช่อบตอ่สิ่งหนึง่ตามไปด้วย 

4. ความเก่ียวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคล
เกิดขึน้เน่ืองจากความเก่ียวข้องกบัสถาบนั เชน่ ครอบครับ โรงเรียน หรือหนว่ยงาน เป็นต้น 

และส าหรับการเปล่ียนทศันคตนิัน้แบง่ออกได้ 2 ทิศทาง คือ 
1. การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง ทศันคติของบคุคลท่ีเป็นไปในทางบวก 

ก็จะเพิ่มมากขึน้ในทางบวกด้วย และทศันคตท่ีิเป็นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึน้ไปในทางลบด้วย 
2. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนแปลงทัศนคติเดิมของบุคคลท่ี

เป็นไปในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบ ก็จะกลบัเป็นไปในทางบวก 
ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า ทศันคติเป็นความสมัพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึก และความ

เช่ือ หรือการรับรู้ของบคุคลกบัแนวโน้มท่ีจะมีพฤตกิรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งตอ่เปา้หมายของ
ทศันคต ิ
 ทศันคติจึงเป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบคุคลท่ีมีต่อ
ข่าวสารท่ีได้รับ และการเปิดรับข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นไปได้ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ และทศันคติยงัมี
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ผลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งเป็นไปได้ว่าทศันคติประกอบด้วยความคิดท่ีมีผลตอ่อารมณ์
และความรู้สึกนัน้จะออกมาทางพฤติกรรม เช่น การมีทศันคติท่ีดีกับนวตักรรม อาทิ หุ่นยนต์ ก็จะ
สง่ให้เกิดพฤตกิรรมการติดตามข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัหุน่ยนต์ อาจลองประกอบหุ่นยนต์แบบง่ายๆ 
หรือพฒันาไปจนถึงการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างหุ่นยนต์ท่ีมีความซบัซ้อนและใช้เทคโนโลยีขัน้สูง 
ก็เป็นได้  

 
แนวคิดและทฤษฎีการคาดหวังจากส่ือ 

ท ฤษ ฎี นี ้เ ป็ น ท ฤษ ฎี ท่ี พั ฒ น าม าจ าก แน วท ฤษ ฎี พ ฤติ ก รรม แล ะแ รงจู ง ใจ 
(Action / Motivation Perspective) และแนวทฤษฎีการใช้ส่ือและความพึงพอใจด้วย โดยเน้นใน
เร่ืองของการใช้ส่ือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้อย่างมีเป้าหมายตามหลกัการท่ีชูทส์ (Schutz, 1972 
อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, หน้า 92) นักสังคมวิทยาได้เสนอแนวทฤษฎีเชิงโครงสร้าง 
(Structural Approach) ว่าเป็นพฤติกรรมมนุษย์ล้วนแล้งแต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้โดยตัง้ใจ 
เน่ืองจากก่อนท่ีมนุษย์จะลงมือท าสิ่งใด ต้องวาดภาพไว้ในใจก่อนแล่วว่า น่ีคือสิ่งท่ีตนต้องกระท า 
นกัวิชาการส่ือสารจงึได้น าแนวทฤษฎีมาใช้กบัพฤติกรรมการเปิดรับสารของมนษุย์โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในสถานการณ์ท่ีการใช้ส่ือมีลกัษณะการเกิดขึน้อย่างมีเป้าหมายและผู้ รับสารสามารถอธิบาย
ทางเลือกของเขาได้ 

ทฤษฎีพฤตกิรรมและแรงจงูใจมีพืน้ฐานหลกัอยู ่3 ประการ คือ 
1. พฤติกรรมของมนุษย์นัน้เป็นอิสระไม่เพียงแต่อิสระท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆ  

ได้เท่านัน้ หากแต่ยังมีอิสระท่ีจะให้ความหมายส่วนตวักับพฤติกรรมและประสบการณ์ต่างๆ  ได้
กลา่วคือไมจ่ าเป็นต้องมีความคดิเห็นเหมือนกบัคนอ่ืนๆ 

2. แม้ว่าจะมีแรงจูงใจบางอย่างอยู่ภายใน แตค่วรเลือกศกึษาเฉพาะพฤติกรรมท่ีผู้ รับสาร
สามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ท่ีแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ ออกมา 

3. สิ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับแนวทฤษฎีนีคื้อ อนาคตท่ีผู้ รับสารสามารถมองเห็น นัน่คือ
ผู้ รับสารสามารถคาดการณ์ได้วา่หากพฤติกรรมเชน่นีเ้กิดขึน้จะมีสิ่งใดเกิดขึน้ตามมา 
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ภาพประกอบ 2.3 แสดงแบบจ าลองทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ  
ที่มา : (Mcquail & Gurevitch, 1974) 

 
แม็คไควร์และ เกอร์วิช (Mcquail & Gurevitch, 1974, อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , 

2534, หน้า 93) ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาผู้ รับสารว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมอิสระ ซึ่งผู้ รับสารแสวงหาเพ่ือจะได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ฉบัพลนั ซึง่ล้วนแตเ่ป็นประโยชน์ท่ีผู้ รับสารมองเห็นและต้องการ 

ปาล์มกรีน และ เรย์เบิ ร์น (Palmgreen & Rayburn, 1982, pp. 561-580, อ้างถึงใน 
มารียา ไชยเศรษฐ์ , 2546. หน้า 29) มองว่า อาจมีทฤษฎีมากมายท่ีใช้ชุดกรอบความคิ ด 
(Concepts) และสมมติฐานเดียวกันกับทฤษฎีการใช้ส่ือและความพึงพอใจ ปาล์มกรีนและคณะ
เช่ือว่า ความพยายามท่ีจะแยกความคาดหวัง (Expectation) ต่อส่ือหนึ่งๆ กับความพึงพอใจท่ี
ได้รับตามมา (Gratification Obtained) เป็นการพฒันาทฤษฎีการใช้ส่ือและความพงึพอใจ 

การแยกความคาดหวงั (Gratification Sought) และความพึงพอใจท่ีได้รับ (Gratification 
Obtained) ออกจากกนันัน้ เป็นท่ียอมรับโดยนกัทฤษฎีหลายท่านว่า เป็นการพฒันาทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งก็คือ ทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy-Value Theory) นัน่เอง 

นอกจากนัน้ สเวนสัน (Swenson, 1987, pp. 237-254, อ้างถึงใน มารียา ไชยเศรษฐ์, 
2546) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาความสมัพันธ์ของความคาดหวงัและการแสวงหาความพึงพอใจ 
(Gratification Seeking) ท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนัน้ จะสามารถน าไปสู่ความ
เข้าใจอนัแจ่มชดัต่อเหตกุารณ์ (Consequence) และแรงจูงใจ (Motivational Sources) ท่ีเป็นตวั
ก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะได้รับความพึงพอใจผ่านการเปิดรบส่ือ การให้ความส าคัญกับ
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แรงจงูใจในรูปแบบของการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเปิดรับ ส่ือโดยผ่าน
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์จากส่ือและความพงึพอใจ 

จากทฤษฎีเหล่านี ้ผู้ วิจยัเช่ือว่าจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวิจยัคือ เม่ือผู้ รับสาร
คาดหวงัว่า ส่ือมีความสามารถท่ีจะให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในแง่ของข่าวด้านนวตักรรมท่ีเขา
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจะใช้ความคาดหวงัท่ีมีตอ่ส่ือคะเนผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การอ่านข่าวนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเม่ือเกิดความเช่ือท่ีข่าวนวตักรรมนัน้จะ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจหรือเกิดประโยชน์ในการอา่นหรือตดิตามข่าวสารนวตักรรม ก็จะ
เกิดพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงตวัอยา่งขา่วนวตักรรม 
ที่มา : บษุกร ภู่แส, 2560, ออลโคโค มะพร้าวน า้หอมยคุ 4.0, หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
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แนวคิดและทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) ให้
ความสนใจเก่ียวกบัหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการให้บริการแก่ผู้ ใช้ส่ือ เพ่ือสนองความพึงพอใจของ
มนษุย์ เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่ผู้ รับสารเป็นผู้ก าหนดวา่ ตนต้องการอะไร ส่ืออะไร และสาระอะไรจึงจะ
สนองความพึงพอใจของตนเองได้ เป็นการเน้นความส าคญัของผู้ รับสาร ในฐานะเป็นผู้กระท าการ
ส่ือสาร มากกวา่จะมองวา่ ส่ือมีอิทธิพลมากท่ีสดุ  

ผู้ รับสารนัน้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ รับเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเท่านัน้ หากแต่ผู้ รับสารจะ
เลือกใช้ส่ือและรับสารท่ีสามารถสนองความต้องการและความพึงพอใจของตน คาสซาต้า และ
เอสต้า (Cassataand Asante, 1970, pp. 88-89 อ้างถึงใน ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ , 2544, น. 33) 
ได้เสนอแนวคดิเร่ืองการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจไว้ดงันี ้

1. ผู้ รับสารจะเป็นผู้ กระท าการแสวงหาข่าวสารจากส่ือมวลชน เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจ 

2. ผู้ รับสารจะเป็นผู้ เลือกส่ือจากส่ือทัง้หมดท่ีมีอยู่ 
3. ผู้ รับสารจะตระหนกัว่า ส่ือนัน้จะสนองความต้องการ ความสนใจและมีความเก่ียวข้อง

มากเพียงพอ 
4. ผู้ รับสารจะใช้ส่ือใดๆ โดยไม่รวมถึง การตัดสินใจจากพฤติกรรมการบริโภคส่ือตาม

ความเคยชิน 
ด้านแม็คคอมส์และเบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979,pp. 51-52) ได้กล่าวถึง

เหตผุลในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือมวลชนในการตอบสนองความต้องการ โดยมองจากมมุมอง
ของผู้ รับสารทัว่ไป ด้วยเหตผุล 6 ประการ ดงันี ้

1. เพ่ือต้องการรู้เหตกุารณ์ (Surveillance) โดยติดตามความเคล่ือนไหวและสงัเกตการณ์
รอบตวั เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเกิดขึน้ เพ่ือให้ทนัเหตกุารณ์ทนัสมยั และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคญัท่ีควร
จะรู้ 

2. เพ่ือต้องการตวัช่วยในการตดัสินใจ (Decision) ในการปฏิบตัิให้ถกูต้อง และช่วยในการ
ตดัสินใจในแต่ละวนั เพ่ือความอยู่รอดในระบบสังคมและการเมืองท่ีเป็นอยู่ การเปิดรับสารจาก
ส่ือมวลชนตา่งๆ นบัวา่เป็นประสบการณ์หนึง่ท่ีชว่ยในการตดัสินใจได้ 

3. เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนา (Discussion) เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สงัคม ต้องการพบปะ
พูดคุยกันตลอดเวลา การเปิดรับสารจากส่ือมวลชนจึงมีประโยชน์ในการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
สามารถน าไปคยุกบัคนอ่ืนได้ 
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4. เพ่ือต้องการเสริมความคิดเห็นหรือสนบัสนนุการตดัสินใจของตวัเอง (Reinforcement) 
เพ่ือเสริมความคดิเห็นให้มัน่คงยิ่งขึน้ หรือชว่ยสนบัสนนุการตดัสินใจท่ีได้กระท าลงไปแล้ว 

5. เพ่ือความต้องการมีส่วนร่วม (Participation) เพราะมนุษย์ต้องการมีส่วนรวมในสงัคม 
เพ่ือไมรู้่สกึโดดเดี่ยว 

6. เพ่ือความบันเทิงและผ่อนคลายอารมณ์ (Relaxing and Entertaining) เพ่ือความ
เพลิดเพลินรวมทัง้การผ่อนคลายอารมณ์ โดยพบว่า ส่วนใหญ่มนุษย์มักใช้ประโยชน์จากการ
เปิดรับส่ือมวลชนเพ่ือความบนัเทิงและผอ่นคลายอารมณ์ 

ส่วนแคทซ์ และคณะ (Katz et al.; อ้างถึงใน พี ระ จิรโสภณ , 198-199) ได้สรุปว่า
การศกึษาการใช้ประโยชน์ความพงึพอใจจากส่ือ คือการศกึษาเก่ียวกบั 

1. สภาวะทางสงัคมและจิตใจ (ซึง่ก่อให้เกิด) 
2. ความต้องการจ าเป็นของบคุคล (และเกิดมี) 
3. ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหลง่ขา่วสารอ่ืนๆ (แล้วน าไปสู)่ 
4. การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตา่งๆกนั (ก่อให้เกิดผลคือ) 
5. การได้รับความพงึพอใจตามท่ีต้องการ 
6. ผลอ่ืนๆท่ีตามมา (โดยไมไ่ด้มุง่หวงัไว้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงพีระมิดของสภาวะทางสงัคมและจิตใจ 
ที่มา : พีระ จิรโสภณ, 198-199 
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สภาวะทางสงัคมและจิตใจท่ีแตกตา่งกนัท าให้มนษุย์มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป โดย
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนันี ้ท าให้แตล่ะคนคาดคะเนว่า ส่ือแตล่ะประเภทจะสนองความพอใจได้
แตกต่างกันออกไปด้วย ดังนัน้ลักษณะการใช้ส่ือของบุคคลท่ีมีความต้องการไม่เหมือนกัน 
จะแตกตา่งกนัไป ขัน้สดุท้ายคือ ความพอใจท่ีได้นบัจากการใช้ส่ือก็จะแตกตา่งกนัไปด้วย 

ทัง้นี ้Katz E. (1973-1974) และคณะ ได้ศกึษาและอธิบายถึงปัจจยัท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับ
การใช้ส่ือของผู้ใช้ส่ือหรือผู้ รับสารดงันี ้

1. สภ าพทางสังคมและลักษณ ะทางจิ ต วิทยาของผู้ รับ สาร (The Social and 
Psychological Origins) ท าให้มนษุย์มีความต้องการแตกตา่งกนัออกไป 

2. ความต้องการและความคาดหวงัในการใช้ส่ือของผู้ รับสาร (Need Expectation of the 
Mass Media) ท่ีแตกต่างกนัท าให้แตล่ะคนคาดคะเนว่า ส่ือแตล่ะประเภทจะสนองความพึงพอใจ
ได้ตา่งกนัออกไป 

เดวิสัน  (Davision อ้างถึ งใน  พัช รี เชยจรรยา , เมตตา วิ วัฒ นากุล  และ ถิรนัน ท์  
อนวชัศิริวงค์, 2538: 199 – 200) เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีให้การสนบัสนุนแนวคิดของ Katz E. โดยมองว่า 
บคุคลทุกๆ คนมีความเก่ียวพนัอย่างยิ่งต่อสงัคมและสภาพแวดล้อมรอบๆ ตวั ซึ่งสภาพแวดล้อม
ดงักล่าวเป็นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีความต้องการเลือกใช้ส่ือ หรือเลือกรับข่าวสาร เพ่ือสนอง
ความพอใจ และสอดคล้องกบัความต้องการทางสงัคม 

แม็คเควล (MacQuail : 1975 อ้างถึงใน พชันี เชยจรรยา,เมตตา วิวฒันากลุ และ ถิรนนัท์ 
อนวัชศิริวงศ์ , 2541 : หน้า 199 – 200) ได้ชีใ้ห้เห็นของการศึกษาเก่ียวกับการใช้และความพึง
พอใจของส่ือไว้ 2 ประการคือ 

1. เพ่ือให้เข้าใจความส าคญัและความหมายของการเลือกใช้ส่ือ 
2. เพ่ือเสนอแนะตวัแปรแทรก (Intervening variables) ในการวิจยัเก่ียวกบัผลของส่ือ 
นอกจากนีแ้ม็คเควลยงัสรุปว่า การศึกษาในแนวทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

ตอ่ส่ือยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดั เน่ืองจากงานวิจยัท่ีผ่านมายงัไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนได้
ว่า การท่ีบุคคลมีความต้องการท่ีจะเลือกรับส่ือ หรือข่าวสารนัน้ เป็นเพราะมีสาเหตมุาจากความ
คาดหวงัเพ่ือแสวงหาความพงึพอใจ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมในสงัคมท่ีสร้างความ
ต้องการดงักล่าวนัน้ ให้แก่บุคคลอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจยัหลายงานท่ีสนบัสนุน
ความคดิเก่ียวกบัการแสวงหาความ พงึพอใจจากส่ือมวลชนในลกัษณะตา่งๆ กบั เชน่ การแสวงหา
ความรู้จากรายการข่าว การเปิดรับส่ือเพ่ือหลีกเล่ียงต่อปัญหาในชีวิตประจ าวัน ความโดดเด่ียว 
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ความวิตกกังวล ความเครียด หรือเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตนเอง เพ่ือแสวงหาข้อมูลในการ
สนทนากบับคุคลอ่ืนในสงัคม 

จากแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เห็นว่า ผู้ รับสารจะมีความพึง
พอใจและใช้ประโยชน์จากส่ือท่ีรับตามความต้องการเฉพาะบคุคล ขึน้อยู่กบัเหตผุลในการแสวงหา
เพ่ือเสพย์ส่ือ หากตอบโจทย์ ตรงความต้องการก็จะเกิดความพึงพอใจและต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งการศึกษาวิจยัในครัง้นีไ้ด้น าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาว่า ผู้ รับ
ขา่วสารด้านนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมีความพึงพอใจหรือไม่ และผลจากความพึง
พอใจนัน้ น าไปสูก่ารตอ่ยอดใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชานนท์ ศิริธร และวิฏราธร จิรประวตัิ (2554) ท าการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือและการ
ยอมรับนวตักรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย” พบวา่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย
เปิดรับส่ือมากกว่าผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเว้นด้านความถ่ีในการ
เปิดรับส่ือประเภทโทรทัศน์  ผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายมีการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับ
นวตักรรม และความสนใจนวตักรรมส่วนบคุคลมากกวา่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ยกเว้นในสินค้าท่ีให้ความส าคัญกับด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional benefit) บาง
ประเภท ซึ่งนวตักรรมเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายใช้งาน
มากท่ีสุด คือ ส่ือสังคม (Social media) และโปรแกรมสนทนา (Instant message) โดยตัวแปร
ด้านการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  

ส าหรับผู้บริโภคเพศชายกับเพศหญิงในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายมีการเปิดรับ
ส่ือ การเป็นเจ้าของนวตักรรมการยอมรับนวตักรรม และความสนใจนวตักรรมส่วนบคุคลแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้
ต ่ามีการเปิดรับส่ือมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้สงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มตวัอย่าง
ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีค่าเฉล่ียการเป็นเจ้าของนวตักรรม 
การยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยีการส่ือสาร และความสนใจนวตักรรมสว่นบคุคลแตกตา่งกนัอย่าง
ไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ  
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แอมเวย์ (Amway) (2559) ท าการศึกษาเร่ือง “ความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs” 
หรือ Amway Global Entrepreneurship Report 2016 โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคใน 45 ประเทศ 
ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ระหวา่งเดือนเมษายน – มิถนุายน 2559 พบวา่ คนไทยมีทศันคตท่ีิดีตอ่
การเป็นเจ้าของธุรกิจ ขณะเดียวกนัยงัเช่ือวา่ตนเองมีศกัยภาพมากพอท่ีจะเร่ิมต้นธุรกิจเอสเอ็มอีได้
สูงถึง 77% และคนไทยกว่า 78% มีแนวโน้มการท าธุรกิจส่วนตวัในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเหตุผล
หลักท่ีท าให้คนไทยอยากเร่ิมต้นธุรกิจของตัวเอง 711% บอกว่า เพราะต้องการเป็นนายตัวเอง 
ตามมาด้วย 53% อยากมีรายได้เพิ่ม 48% เพราะการท าธุรกิจของตวัเองจะชว่ยบริหารจดัการเวลา
ของตนเอง และครอบครัวได้ลงตัวมากขึน้  36% ต้องการเติมเต็มความฝันของตัวเอง และ 9% 
ก าลงัวา่งงาน จงึต้องการเร่ิมธุรกิจของตนเอง 

พาสนา เอกอุดมพงษ์ (2553) ท าการศึกษาเร่ือง “การยอมรับนวตักรรมของบุคลากรใน
องค์กร : กรณีศึกษาการน าส่ือ M-learning มาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง” พบว่า อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง จ านวน 76 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
เคล่ือนท่ีมีความต้องการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี และมีการยอมรับนวตักรรมอยู่ใน
กลุ่มผู้ยอมรับนวตักรรมก่อนผู้ อ่ืน (Early Adopters) กลุ่มนีเ้ป็นพวกท่ีรับเร็ว มกัเป็นพวกผู้น าทาง
ความคิดมากท่ีสุด บุคคลอ่ืนๆ ท่ีจะยอมรับนวตักรรมมกัจะไปขอแนะน าเพ่ือใช้เป็นแนวทางท่ีจะ
ยอมรับต่อไป การแพร่นวตักรรมจะส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กับกลุ่มผู้ยอมรับนวตักรรมก่อนผู้ อ่ืน ตาม
ทฤษฎีประเภทของผู้ยอมรับนวตักรรมของ Rogers 

พัชรา วาณิชวศิน (2558) ท าการศึกษาเร่ือง “ศกัยภาพของอินโฟกราฟิก (Infographic) 
ในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้” พบว่าศักยภาพของอินโฟกราฟิก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็น
เคร่ืองมือจดัการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่มคณุภาพการเรียนรู้ใน 2 มิติส าคญั มิติแรกคือ การใช้อินโฟ
รกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าได้ ซึ่งถือเป็น
พืน้ฐานของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลการใช้อินโฟรกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารจาก
งานวิจยันี ้พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟรกราฟิกช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าให้มากยิ่งขึน้ และมิติท่ี 2 คือการใช้อินโฟกราฟิกช่วยสร้าง
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุท่ีคา่เฉล่ีย 4.82 ส่งผลให้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารและส่ือการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุวนุช ทินนะลกัษณ์ และจุมพล เหมะคีรินทร์ (2552) ท่ีน าเสนองานเขียนในหวัข้อ “การ
รายงานขา่วด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาบางส่วนจากสว่นหนึ่งของ
หนังสือ ชุดวิชา การข่าวขัน้สูงและการบรรณาธิกร หน่วยท่ี 9 การรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2548 เพ่ือความเหมาะสม
ในการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th โดยศนูย์ส่ือสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. 
มกราคม พ.ศ.2552 ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า การรายงานข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัท่ีสงัคมไทยยงัขาดแคลน เพราะข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะท าให้ผู้นบั
สาร (ประชาชนชาวไทย) ได้รู้เท่าทันถึงการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีวิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าไปเร็วมาก จนส่งผลกระทบทัง้ด้านดีและด้านร้ายต่อผู้คนทัง้ปวง 
ในอีกด้านหนึ่งคือ ท าให้คนไทยได้รับความรู้และความเข้าใจกับเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีแทรก
อยู่กบัความเป็นไปในชีวิตประจ าวนัของคนเรา และท่ีส าคญัคือ ยงัได้มีวิธีคิดท่ีเป็นเหตเุป็นผลตาม
หลกักระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยจะท าให้คนไทยสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการ
ด าเนินชีวิต แก้ปัญหาเร่ืองตา่งๆ ได้ เชน่ ละความงมงายในเร่ืองของไสยศาสตร์ รู้จกัคิดวิเคราะห์ใน
เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเป็นเชิงตรรกะได้ดีขึน้ เป็นต้น  

ผู้ รายงานข่าวหรือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีด้านการส่ือสารเร่ืองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่สู่สาธารณชน ยังคงต้องท างานหนัก ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรเร่งผลิตบุคลากรท่ีท า
หน้าท่ีด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมากยิ่งขึน้ เพ่ือช่วยกันผลิตผลงานให้มี
ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และปริมาณมากขึน้เผยแพร่สู่สังคม ซึ่งจะ
สามารถเปล่ียนทัศนคติของประชาชนชวไทยให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อเร่ืองของวิทยาศาสตร์
มากยิ่งขึน้ รากฐานความคิดท่ีจะหยัง่รากเป็นวฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ จะขบัเคล่ือนสังคมสู่
สงัคมฐานความรู้ท่ีมีวฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นแกน ท าให้ประเทศก้าวหน้าอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยืน 

หนังสือเร่ือง การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจ าปี 2557 ของ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ท่ีรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Research 
Utilization) ของ สกว.ในก้าวแรกของทศวรรษท่ี 3 โดยครอบคลมุการใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ ทัง้
ด้านพาณิชย์ ท่ีมีการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับ
ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
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ด้านสาธารณะ โดยการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกิดความตระหนักรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพิ่ม
คณุภาพชีวิตของประชาชน สร้างสงัคมคณุภาพ และสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม หรือด้านวิชาการ 
ท่ีเป็นการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับนานาชาต ิ
ระดบัชาต ิหนงัสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึงน าไป
ตอ่ยอดในการสร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 
 


