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คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
บทคัดยอ 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การใชประโยชนและความตองการใชสื่อในการบรรเทา
ทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคในการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
ประเด็นความทุกขของประชาชน  พฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกข การใชประโยชนจากสื่อใน
การบรรเทาทุกขและความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 300 ชุด เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 35 ป ระดับการศึกษา
ปจจุบัน/สูงสุด อยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง  มีรายไดตอเดือน 
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  และสถานภาพโสดมากท่ีสุด กลุมตัวอยางมีปญหาเก่ียวกับความ
ทุกขอยูในระดับนอย มีพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขและใชประโยชนจากการใชสื่อในการ
บรรเทาทุกขอยูในระดับมาก และมีความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกขอยูในระดับปานกลาง     
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกันจะมี
ความทุกขแตกตางกัน สวนผูท่ีมี เพศ อายุ และสถานภาพสมรสแตกตางกันไมพบความแตกตาง 
ขณะท่ีผูท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขแตกตาง
กัน สวนผู ท่ีมีเพศ อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรสแตกตางกันไมพบความแตกตาง        
โดยพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการใชสื่อในการ
บรรเทาทุกข และการใชประโยชนจากการใชสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับความตองการใช
สื่อในการบรรเทาทุกข ท้ังในดานประเภทของสื่อ ดานรูปแบบการนําเสนอ และดานเนื้อหา 
 
คําสําคัญ   ประเด็นปญหาความทุกข   
 พฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกข 
 การใชประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกข   
 ความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกข 
 
 
 

บทนํา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความทุกขเปนกฎปกติธรรมดาของปุถุชน ผูท่ีเกิดมาในโลกนี้แลว บรรดาความทุกข

ท้ังหลายในโลกนี้ ก็มีเหมือนๆ กันทุกยุคทุกสมัย แตประเด็นความทุกขท่ีเกิดข้ึนไมเคยเปลี่ยนมัก
วนเวียนแตในเรื่องตางๆ เหลานี้ เชน ทุกขเพราะผิดหวัง หรือสมหวังแลวตองพลัดพราก ทุกขเพราะ
โรคภัยไขเจ็บ ทุกขเพราะความยากจน ทุกขเพราะมีแลวไมรูจักพอ ทุกขเพราะความรัก ทุกขเพราะไม
อยากตาย (วิถีแหงความดับทุกข, 2540, น.7-10) ซ่ึงสภาพสังคมไทยในปจจุบันท่ีมีลักษณะสังคมเด่ียว 
ผูคนใชชีวิตแบบปจเจก พ่ึงพาสื่อมวลชนมาก เพราะบุคคลในสังคมเมืองใชสื่อมวลชนในการเชื่อม
สัมพันธ และตองใชชีวิตภายใตภาวะความกดดันจากสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนหลายคน
เกิดความเครียดและความกังวล ซ่ึงหากความเครียดและความกังวลดังกลาว สะสม  กอตัวข้ึนจนมาก
เกินไปจนไมสามารถควบคุมได ก็จะสงผลใหเกิดเปนความทุกข และทุกวันนี้คนเราหันไป ในเดือน
มีนาคม 2556 เอแบคโพลลไดเปดเผยผลสํารวจความสุขในแงมุมตางๆ ของคนไทย พบวา คนใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความสุขนอยท่ีสุด เพราะผูคนขาดความสามัคคี  มีคดีอาชญกรรมสูง 
ความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชนอยูในข้ันวิกฤต ปญหายาเสพติด เปนตน (เอแบคโพลล, 
มีนาคม 2556) ทําใหขณะนี้สื่อมวลชนเกือบทุกแขนงตางออกมาทําหนาท่ีในการบรรเทาทุกขใหกับ
ประชาชนอยางแข็งขัน ในฐานะนักสื่อสารมวลชนจึงตองการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อ การใช
ประโยชนจากสื่อและความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงขอมูล และเพ่ือผลิตสื่อประเภทดังกลาวใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับสารท้ังในดานการเขาถึงสื่อ การเขาถึงความตองการดานเนื้อหา และดานรูปแบบการ
นําเสนอจากสื่อตางๆ อันไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ สื่อภาพยนตร และสื่อ
ใหม อาทิ อินเทอรเน็ตและออนไลน เปนตน 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทราบความทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใหผูตอบกรอก
แบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร อายุ 16 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Mixed Sampling) ใชสถิติในการวิเคราะห 2 สวน คือ        
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ดวยการหาจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย 
รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ไดแก              
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent – Samples      
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t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะหสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 35 ป 
ระดับการศึกษาปจจุบัน/สูงสุด อยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง  
มีรายได ตอเดือน ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  และสถานภาพโสดมากท่ีสุด 
 กลุมตัวอยางมีปญหาเก่ียวกับความทุกขอยูในระดับนอย โดยมีปญหาทางการเงิน     
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเด็นปญหาการงาน ฯ และประเด็นปญหาเก่ียวกับเพ่ือน นอยท่ีสุด 
 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขอยูในระดับมาก โดยใชสื่อ
อินเทอรเน็ต/ออนไลน มากท่ีสุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน และใชสื่อภาพยนตรนอยท่ีสุด 
 กลุมตัวอยางโดยรวมใชประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกขอยูในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางไดใชประโยชนจากสื่อเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดมากท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือการเรียนรู
เก่ียวกับสังคมและ  โลกกวาง และเพ่ือไดรับขอมูลขาวสารและคําแนะนําตางๆ ตามลําดับ และใชเพ่ือ
หลีกหนีจากสังคมโดยใชสื่อแทนเพ่ือนนอยท่ีสุด 
 กลุมตัวอยางมีความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกขอยูในระดับปานกลาง โดยตองการ
ใชสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมา คือ สื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลน และตองการใชสื่อวิทยุนอยท่ีสุด      
ในดานรูปแบบการนําเสนอ กลุมตัวอยางมีความตองการรูปแบบการนําเสนอในระดับปานกลาง     
โดยตองการรูปแบบเพลง/ดนตรีมากท่ีสุด รองลงมา คือ รูปแบบขาวและวิเคราะหขาว และตองการ
รูปแบบหนังโฆษณา/สปอตวิทยุนอยท่ีสุด นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีความตองการประเภทของเนื้อหา
ในการบรรเทาทุกขอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีความตองการเนื้อหาเก่ียวกับสุขภาพ   
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เนื้อหาเก่ียวกับการเขาสังคม และครอบครัวตามลําดับ และตองการเนื้อหา
เก่ียวกับโหราศาสตร นอยท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1  ผูท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะมีความทุกขแตกตางกัน 
พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกันจะมีความทุกขแตกตางกัน สวนผูท่ี
มี เพศ อายุ และสถานภาพสมรสแตกตางกันไมพบความแตกตาง 
 สมมติฐานท่ี 2  ผูท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชสื่อในการ
บรรเทาทุกขแตกตางกัน พบวา ผูท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชสื่อใน
การบรรเทาทุกขแตกตางกัน สวนผูท่ีมีเพศ อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรสแตกตางกันไม
พบความแตกตาง 
 สมมติฐานท่ี 3  พฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับการใชประโยชน
จากสื่อในการบรรเทาทุกข พบวาพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนจากการใชสื่อในการบรรเทาทุกข โดยขอมูลมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
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 สมมติฐานท่ี 4  การใชประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับความ
ตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกข พบวา การใชประโยชนจากการใชสื่อในการบรรเทาทุกขมี
ความสัมพันธกับความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกข ท้ังในดานประเภทของสื่อ ดานรูปแบบการ
นําเสนอ และดานเนื้อหา โดยขอมูลมีความสัมพันธในระดับสูง ปานกลาง และปานกลาง ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางกับประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
ความทุกข พบวา ผูท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกันจะมีความทุกขไมแตกตางกัน 
สาเหตุท่ีเปนเชนนี้อธิบายไดวา ความทุกขเปนกฎปกติธรรมดาของปุถุชนผูท่ีเกิดมาในโลกนี้แลว ทุกคน
ลวนแลวแตตองประสบกับความทุกขดวยกันท้ังสิ้น ตราบใดท่ีเรายังอยูในโลก อยูในวัฎสงสาร พายุ
แหงโลกธรรม 8 นั้นคือ การมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข ยังคงมีอยู 
ไมมีใครหนีพน สอดคลองกับทานพุทธทาส ท่ีกลาววา มนุษยทุกคนตางตองพบเจอกับความทุกขไม
ตางกันในแตละวัน ไดแก ทุกขเพราะสุขภาพไมดี ครอบครัวไมเปนสุข การประกอบอาชีพไมไดตาม
ตองการ อีกท้ังประเด็นปญหาความทุกขท่ีผูศึกษาไดนํามาใชในการตอบแบบสอบถามนั้น เปนประเด็น
ปญหาท่ีเม่ือมองในภาพรวมแลว มักหนีไมพนประเด็นตางๆ เหลานี้ และเปนปญหาท่ีเกิด ดับ เกิด ดับ 
สลับกับเชนนี้อยูเสมอๆ เชน ปญหาการเงิน ปญหาการงาน ปญหาสุขภาพรางกาย เปนตน 

สวนตัวแปรระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีตางกันทําใหเกิดความทุกขตางกัน คือ ผูท่ี
กําลังศึกษา หรือการศึกษาสูงสุดท่ีระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรีจะมีระดับความทุกขนอย
กวาผูทีมีการศึกษาในระดับท่ีต่ํากวา ท้ังนี้เพราะผูท่ีศึกษาในระดับท่ีสูงกวาจะมีแนวทางไปสูอนาคตท่ี
ชัดเจนกวา รูวาตนเองชอบอะไร ไมชอบอะไร ทําใหสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองถนัด สอดคลอง
กับปรมะ สตะเวทิน (2546) ท่ีวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันทําใหแตละคนมีทัศนคติ คานิยม 
ความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการแตกตางกันไป 

สวนผูท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความทุกขแตกตางกัน จากผลการศึกษาพบวาพนักงาน
เอกชน/ลูกจางมีปญหาในทุกประเด็นมากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงคนเหลานี้จะมีอายุระหวาง 26-45 ป 
สอดคลองกับ Fuhrmann, 1990 ท่ีวา กลุมอายุ 26 – 35 จะมีความทุกขในเรื่องเก่ียวกับการงาน 
การเงิน สุขภาพ และครอบครัว และสอดคลองกับ Papalia & old, 1995 เชนกันท่ีวา บุคคลในชวง 
อายุ 30-40 ป จะกังวลเก่ียวกับสุขภาพ ความสําเร็จในชีวิตการงาน เรื่องปญหาครอบครัวและ
ลูกหลาน ขณะท่ีนักเรียน/นักศึกษา มีความทุกขเก่ียวกับการเรียน ความรัก และปญหาเก่ียวกับเพ่ือน  
เพราะคนกลุมนี้จะมีอายุระหวาง 16 -25 ป ซ่ึงคือ วัยรุนหรือวัยทํางานตอนตน สอดคลองกับ วิภาพร  
มาพบสุข และมิลเลอรและคีน (1983) ท่ีวาวัยรุน จะมีความกลัวและความกังวลมาก คือ กลัวรูปราง
ตัวเองจะไมหลอไมสวย กลัวสอบตก กลัวไมมีเพ่ือน และกลัวการคบเพ่ือน 

ผูท่ีมีรายไดท่ีแตกตางกันมีความทุกขแตกตางกัน จากการการศึกษาพบวา ผูท่ีมีรายไดตอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความทุกขในปญหาทางการเงินระดับปานกลาง ขณะท่ีผูท่ีมีรายได
มากกวา 50,000 บาท ตอเดือนมีความทุกขเก่ียวกับการเงินนอยท่ีสุด สอดคลองกับ มาสโลว 
(Maslow, 1954) ในข้ันท่ี 1 คือ ความตองการของรางกาย (Physiological needs) ซ่ึงเปนความ
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ตองการพ้ืนฐานเพ่ือความอยูรอดของชีวิต ไดแก ความตองการปจจัยสี่ ตองการสิ่งของ ทรัพยสินเงิน
ทอง รวมท้ังความตองการการยกยอง และความตองการทางเพศ เปนตน และเม่ือบุคคลไมไดรับการ
ตอบสนองในสิ่งท่ีตองการ บุคคลจึงเกิดความเครียดและความทุกข 
   การศึกษาลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชส่ือในการบรรเทาทุกข  พบวา 
ผูท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขแตกตางกัน 
ยกเวนตัวแปรเพศ อาชีพ รายได และสถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการใชสื่อในการ
บรรเทาทุกขไมแตกตางกัน จากการศึกษาพบวาเพศชายและหญิงเม่ือเกิดความทุกขจะใชสื่อโทรทัศน 
อินเทอรเน็ต/ออนไลน เหมือนกันในระดับมากท่ีสุด และใชสื่อภาพยนตรเหมือนกันในระดับนอย    
โดยกลุมตัวอยางทุกอาชีพใชสื่อโทรทัศนและอินเทอรเน็ต/ออนไลนในระดับมากท่ีสุดเหมือนกัน 
สําหรับตัวแปรรายไดตอเดือนนั้น ทุกกลุมรายไดใชสื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต/ออนไลน และสื่ออ่ืนๆ 
เหมือนกันในระดับมากท่ีสุด และใชสื่อภาพยนตรนอยท่ีสุดเชนกัน สวนตัวแปรสถานภาพสมรส       
ท้ัง 4 กลุมในใชสื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต/ออนไลน และสื่อวิทยุในระดับมากท่ีสุด 
  ผูท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขท่ีแตกตางกัน พบวา      
ทุกกลุมอายุมีการใชสื่อโทรทัศนในระดับมากท่ีสุดเหมือนๆกัน โดยเฉพาะผูท่ีมีอายุระหวาง 56-65 ป   
มีการใชสื่อโทรทัศนในการบรรเทาทุกขระดับมากท่ีสุด เพราะชวงอายุ 56-65 เปนชวงผูสูงอายุในวัย
ใกลเกษียณและเกษียณอายุแลว จึงมักใชชีวิตอยูกับบาน และดูโทรทัศนแกเหงา สอดคลองกับ         
เมอริลล และโรเวนสไตน (Merrill & Lowenwstein, 1971) ไดสรุปพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งวามีสาเหตุมาจากความเหงา ดวยเหตุผลท่ีวาโดยปกติบุคคลไมชอบท่ีจะอยูตาม
ลําพัง จึงพยายามจะรวมกลุมเพ่ือสังสรรคกับผูอ่ืนเทาท่ีโอกาสจะเอ้ืออํานวยให ขณะท่ีกลุมอายุ
ระหวาง 16 – 25 ป และ 26 – 35 ป ท้ัง 2 กลุมนี้จะใชสื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลนในการบรรเทาทุกข
ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากกลุม 16-25 เปนกลุมเด็กนักเรียน นักศึกษา และกลุม 26-35 ป เปนกลุม
วัยทํางาน ท่ีตองใชสื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลนในการหาขอมูลความรู ความบันเทิง รวมท้ังสราง
ความสัมพันธทางสังคม สอดคลองกับ ยุพา  สุภากุล (2534) เพราะวาเกณฑในการเลือกสื่อของ    
ผูรับสารคือจะเลือกสื่อท่ีตนสะดวกและนิยม (Convenience Preference) และเลือกสื่อท่ีจัดหามาให 
(Availability) ท่ีตองไมใชความพยายามมาก 
  สวนผูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการใชสื่อท่ีแตกตางกัน พบวา ผูท่ีมีระดับ
การศึกษาปจจุบัน/สูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมการใชสื่อวิทยุ
และสื่อสิ่งพิมพในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีสื่อเดียวกันนี้กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปจจุบัน/สูงสุด
ในระดับมัธยมปลาย อนุปริญญา/ปวส. ใชสื่อสองประเภทนี้ในระดับนอยถึงนอยท่ีสุด สอดคลองกับ   
โรบินสัน (Robinson, 1972) ท่ีวาผูท่ีมีการศึกษาสูงจะเปดรับและใชสื่อมวลชนมาก และหลากหลาย
กวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เนื่องจากมีความรูกวางขวางในหลายๆ เรื่องและสามารถเขาใจสารได และ
สอดคลองกับเซียรสและฟรีดแมน (Sears and Freedman, 1967) ท่ีพบวา กลุมตัวแปรดานบุคคลท่ี
เปนตัวทํานายพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนท่ีดีท่ีสุด คือ ระดับการศึกษา และระดับชนชั้นทางสังคม 

การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับการใชประโยชน
จากส่ือในการบรรเทาทุกข พบวา พฤติกรรมการใชสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับการใช
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ประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกข กลาวคือ กลุมตัวอยางใชสื่อตางๆ ดังนี้ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ       
สื่อสิ่งพิมพ สื่อภาพยนตร สื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลน และสื่ออ่ืนๆ เชน CD, DVD, MP3 แลวไดรับ
ประโยชน เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับสังคมและโลกกวาง และเพ่ือไดรับขอมูล
ขาวสารและคําแนะนําตางๆ เปนสามอันดับแรก สอดคลองกับ เมอริลล และโรเวนสไตน (Merrill & 
Lowenwstein, 1971) ไดสรุปพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของบุคคลใดบุคคลหนึ่งวามีสาเหตุมาจาก
ประโยชนใชสอยของตนเอง มนุษยตองการแสวงหาและใชขาวสารเพ่ือประโยชนแกตน เพ่ือใหไดรับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สะดวกสบาย หรือเพ่ือความบันเทิง โดยหลักท่ัวไปคนยอมเลือกสื่อท่ีใช
ความพยายามนอยท่ีสุดและไดรับประโยชนตอบแทนดีท่ีสุด 
 การศึกษาการใชประโยชนจากส่ือในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธกับความ
ตองการใชส่ือในการบรรเทาทุกข พบวา การใชประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกขมีความสัมพันธ
กับความตองการใชสื่อในการบรรเทาทุกข ท้ังในดานประเภทของสื่อ ดานรูปแบบการนําเสนอ และ
ดานเนื้อหา 

กลุมตัวอยางไดใชประโยชนจากสื่อในการบรรเทาทุกขในระดับมาก ท้ังนี้กลุมตัวอยางมี
ความตองการใชสื่อโทรทัศน และสื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลน สูงเปนสองอันดับสอดคลองกับบํารุง      
สุขพรรณ (มปป. :10) ท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของโทรทัศนวาโทรทัศนเปนสื่อท่ีใหความดึงดูดได
มากกวาสื่อชนิดอีกและสามารถเขาถึงไดงายกวา เพราะมีท้ังภาพ เสียง และสีสันตางๆ ทําใหมี
ความรูสึกวาไดอยูในสถานท่ีนั้นจริง และสําหรับสื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลนเปนสื่อมวลชนประเภทใหม 
ท่ีมีบทบาทในสังคมเปนอยางยิ่งไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล ใหสะดวกสบาย 
คลองตัว และประหยัดเวลามากข้ึน เอ้ือประโยชนตอการทําธุรกิจ การเรียนเพราะเปนแหลงขอมูล 
ขาวสาร และแหลงความรูอันยิ่งใหญ อันจะเปนประโยชนตอผูอาน ทําใหสามารถอานและศึกษาได
จากท่ัวโลก รวมท้ังการบริโภคจับจายใชสอย อีกท้ังสื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลนยังเปนสื่อท่ีเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถรับ feedback จากกลุมเปาหมายไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 สวนรูปแบบการนําเสนอท่ีกลุมตัวอยางตองการคือ รูปแบบรายการเพลง/ดนตรี  
รูปแบบรายการขาวและการวิเคราะหขาว และรูปแบบวาไรตี้/ปกิณกะบันเทิง มากท่ีสุด ตามลําดับ 
สอดคลองกับผลสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชาชนทุกภาคและทุกเพศมีสัดสวนการ
รับชมรายการบันเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือ รายการขาว และสอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิชัย     
ผาสุกกานนท (2542, น. บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมรายการ
พระพุทธศาสนา ทางโทรทัศนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ   
ชื่นชอบรายการโทรทัศน รูปแบบรายการขาว รายการละครเพลง และภาพยนตรเรื่องยาว ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางตองการประเภทของเนื้อหาในการบรรเทาทุกขเก่ียวกับสุขภาพ เชน วิธีการ
รักษาสุขภาพ แนวทางการปองกันโรคภัยตางๆ การควบคุมอาหาร วิธีการออกกําลังกาย มากท่ีสุด 
รองลงมาคือเนื้อหาเก่ียวกับการเขาสังคม เชน การสรางเสริมบุคลิกภาพและความม่ันใจ การสราง
ความเปนผูนํา การสรางเสริมทัศนคติท่ีดีในการอยูรวมกับผูอ่ืน และตองการเนื้อหาเก่ียวกับครอบครัว 
เชน การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี การใสใจดูแลบุคคลในครอบครัว การเรียนรูและแนว
ทางการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว สอดคลองกับมาสโลว (Maslow, 1954) ตามข้ันความ
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ตองการท่ี 2 คือ ความตองการความปลอดภัย ข้ันท่ี 3 คือความตองการดานสังคม และข้ันท่ี 4      
คือ ความตองการการยกยอง 

สรุปและขอเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสื่อโทรทัศนและสื่ อ

อินเทอรเน็ต/ออนไลนในการบรรเทาทุกข ในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับความตองการประเภท
ของสื่อดวย นั่นคือ กลุมตัวอยางมีความตองการใชสื่อโทรทัศนและสื่ออินเทอรเน็ต/ออนไลนในการ
บรรเทาทุกขสูงเปนสองอันดับแรกเชนกัน จึงควรมีการเผยแพรผานสื่อท้ังสองประเภทนี้ใหมากข้ึน 

2. กลุมตัวอยางมีความตองการดานเนื้อหาเก่ียวกับสุขภาพ การเขาสังคม และ
ครอบครัว มากเปน 3 อันดับแรก จึงควรมีการนําเสนอเนื้อหาท้ัง 3 ประเภทนี้ในประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน
และหลากหลายข้ึน 

3. ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 16-25 ป และกลุมตัวอยางท่ีเปน
นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อภาพยนตรในการบรรเทาทุกขในระดับมากท่ีสุด จึงควร
ผลิตภาพยนตรใหมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมดังกลาว นั่นคือ กลุมตัวอยางกลุมนี้
สวนใหญมีปญหาความทุกขเก่ียวกับเพ่ือน ความรัก การเรียน และปญหาการเขาสังคม 
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