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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์และ
ความพงึพอใจจากสือ่ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัในกรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ในกรุงเทพมหานคร  จำานวน  422  คน  โดยใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยพบว่า  การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงประเภทโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจจากสื่อ (r = .15 , p<.05) และ
การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงประเภทอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์และ 
ความพึงพอใจจากสื่อ (r = .23 และ .20 , p<.01 ตามลำาดับ)

Abstract
  Using quantitative approach, this research aimed to examine correlations between Thai 
college students’ exposure of media content on the Philosophy of Sufficiency Economy and 
their media uses and gratifications. Sample consists of 422 Thai college students in the Bangkok 
Metropolitan  areas.    Findings  indicate  positive  correlations  between  samples’  exposure  of 
television  content  on  the Philosophy  of  Sufficiency Economy  and  their media  gratifications  
(r = .15, p < .05). Positive correlations between samples’ exposure of the Internet content on the 
Philosophy of Sufficiency Economy and their media uses (r = .23, p < .01), and gratifications  
(r = .20, p < .01) were also found. 

คำ�สำ�คัญ: การเปิดรับสื่อ  การใช้ประโยชน์จากสื่อ ความพึงพอใจจากสื่อ  หลักเศรษฐกิจพอเพียง
Keyword: Media exposure, Media use,  Media gratification, Sufficiency economy paradigm

บทนำ�
  กระแสแห่งโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอีกทั้งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยทีีเ่ขา้มามบีทบาทตอ่การดำาเนนิชวีติของผูค้นมากขึน้ ไมเ่ฉพาะสง่ผลตอ่ผูใ้หญเ่ทา่นัน้หากสง่ผลกระทบตอ่เยาวชน
ด้วยเช่นกัน  เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยแห่งการค้นหา  อยากเรียนรู้  อยากลอง  ชอบเลียนแบบ  และแสวงหาการยอมรับจาก 
กลุ่มเพื่อน  (โสภัณฑ์  นุชนาถ.  2542:  238)  ประกอบกับอิทธิพลของสื่อที่มักนำาเสนอภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตที ่
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะกลุม่นสิตินกัศกึษาทีน่กัการตลาดตา่งยอมรบัวา่กลุม่นสิตินกัศกึษาเปน็ลกูคา้กลุม่เปา้หมายที่
มีการตัดสินใจเร็วมีกำาลังซื้อสูง (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา; และ ชัชพงศ์ ตั้งมณี. 2534:1)  ซึ่งแอทคิน (Atkin. 1972 :188-
199) กล่าวว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันเหตุการณ์
กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย  
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดำาเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำารัสชี้แนะแก่
พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ป ี โดยเนน้แนวทางแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ  เพือ่ใหร้อดพน้วกิฤต และเปน็แนวทางการ
พัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างเป็นขั้นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง มีคุณธรรมกำากับความรู้ เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ 
และมคีวามสขุ ภายใตก้ระแสโลกาภวิตันแ์ละการเปลีย่นแปลงในรปูแบบตา่ง ๆ   ซึง่ปจัจบุนัมกีารนำาเสนอรายการหรอืเนือ้หาที่
เกี่ยวข้องกับการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันในสื่อประเภทต่าง ๆ  เช่น บทละครโทรทัศน์ที่มีการ
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สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดหรือปรัชญาในการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รายการสารคดี สารคดีเชิงข่าว 
ตลอดจนข่าวสารดังกล่าวท่ีมีการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพื่อให้ผู้รับสื่อเห็นแนวทางและเข้าใจการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของผู้รับสาร คือ การศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับ 
สภาวะทางสังคมและจิตใจท่ีก่อให้เกิดความต้องการจำาเป็นของบุคคล  และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสาร 
อื่น ๆ แล้วนำาไปสู่การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดผล คือ การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการและผล
อื่น ๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความหมายตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
  1.  การเปิดรับสื่อ หมายถึง ปริมาณการเปิดรับสื่อที่เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหนึ่งวันจาก
สื่อประเภทโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 
  2.  การใช้ประโยชน์จากสื่อ หมายถึง การนำาข้อมูลข่าวสาร การดำาเนินชีวิต หลักคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้
รับจากสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันของนักศึกษา 
  3.  ความพึงพอใจจากสื่อ หมายถึง ระดับความพอใจของนักศึกษาต่อข้อมูลข่าวสาร การดำาเนินชีวิต  หลักคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นักศึกษาได้รับจากสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อประเภทโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
  2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องปรมิาณการเปดิรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงจากสือ่ประเภทโทรทศัน์
และอินเทอร์เน็ตกับการใช้ประโยชน์จากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
  3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องปรมิาณการเปดิรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงจากสือ่ประเภทโทรทศัน์
และอินเทอร์เน็ตกับความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
   4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์กับสื่อกับความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดของก�รวิจัย
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  ทฤษฎกีารเปดิรบัสือ่ (Media exposure theory) แมคคอมสแ์ละเบคเกอร ์(McCombs; & Becker.  1979: 
51-52) ไดอ้ธบิายไวว้า่ มนษุยม์เีหตผุลในการเลอืกใชส้ือ่หรอืเปดิรบัสือ่มวลชนแตกตา่งกนัไปและเหตผุลนัน้ทำาใหม้นษุยเ์ลอืก
ทีจ่ะใชส้ือ่มวลชนตา่งประเภทกนั โดยเหตผุลในการตดิตามขา่วสารของบคุคลจากการใชส้ือ่มวลชนเพือ่สนองความตอ้งการแบง่
ออกเป็น 6 ประการ คือ 1) เพื่อต้องการรับรู้เหตุการณ์ (Surveillance) 2) เพื่อต้องการช่วยในการตัดสินใจ (Decision) 
3) เพ่ือการสนทนา (Discussion)  4) เพือ่ตอ้งการมส่ีวนรว่ม (Participation)  5) เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเหน็ (Reinforcement) 
และ 6) เพื่อความบันเทิง (Entertainment)  นอกจากนี้ปรมะ สตะเวทิน (2546: 121-122) ได้กล่าวถึงตัวกำาหนดความ
สำาเร็จหรือความลม้เหลวของการสง่สารไปยงัผูร้บัสาร คอื กระบวนการเลอืกสรร (Selective processes) ม ี4 กระบวนการ
ที่มีความต่อเนื่องกัน คือ 1) การเลือกเปิดรับหรือการเลือกใช้สื่อมวลชน (Selective exposure) 2) การเลือกให้ความ
สนใจ (Selective attention) 3) การเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความหมาย (Selective perception or selective 
interpretation)  และ 4) การเลือกจดจำา (Selective retention) 
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  2.  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and gratification theory) เป็นทฤษฎีที่ให้ความ
สำาคัญแก่ผู้รับสารว่าผู้รับสารเลือกใช้ส่ือประเภทใดและเลือกรับสารเพื่อสนองความต้องการของตนโดยมีพื้นฐานจากความ
ต้องการ 5 ประการของมาสโลว์ (Maslow.  1970: 35-47) คือ 1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs)  
2) ความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคง (Safety needs)  3) ความต้องการความรักและความเป็นพวกเดียวกัน 
(Belongingness and love needs) หรอืความตอ้งการทางสงัคม 4) ความตอ้งการทางดา้นเกยีรตยิศหรอืการรูจั้กคณุคา่
ของตน (Esteem needs) 5) ความต้องการประสบความสำาเร็จในชีวิต (Need for self-actualization) โดยเคทซ์ 
บลัมเลอร์ และกรูวิทช์ (Katz; Blumler; & Gurevitch.  1973-74: 509-510) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์และการ
ได้รับความพึงพอใจ คือ การศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับ 1) สภาวะทางสังคมและจิตใจก่อให้เกิด 2) ความต้องการจำาเป็นของ
บุคคลและเกิดมี 3) ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอื่น ๆ แล้วนำาไปสู่ 4) การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ กันอันก่อให้เกิดผล คือ 5) การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ และ 6) ผลอื่น ๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่
ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ รวมถึงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของ
ฐิติ วิทยาสรณะและลฏาภา เหลืองอ่อน (2555) และงานวิจัยของดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ (2556) เป็นแนวทางในการ
ศึกษา
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ จำานวน 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำานวน 26 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวนทั้งสิ้น 836,568 คน (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2557: ออนไลน์)

การใช้ประโยชน์จากสื่อ
ก�รเปิดรับสื่อ

   1. ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์
ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   2. ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตที่
เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจจากสื่อ
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  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 422 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 
2542: 8-15) ดังนี้
    2.1 สุ่มมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  sampling)  โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของ
รัฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และมหาวิทยาลัยเอกชน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
    2.2 สุ่มคณะด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่ง 2 ชั้นภูมิตามสาขาวิชา และแต่ละชั้นภูมิสุ่มเลือก 2 คณะ คือ 
สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(คณะมนษุยศาสตร ์และคณะนเิทศศาสตร)์ และสาขาวทิยาศาสตร ์(คณะวศิวกรรมศาสตร ์
และคณะวิทยาศาสตร์)  
    2.3 เลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4  โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามแนวคิดของแฮร์ 
(Hair; et al.  2006: 245) คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน ต่อ ตัวแปรในงานวิจัย 1 ตัวแปร กล่าวคือ งานวิจัยนี้มี
ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย รวมจำานวนทั้งสิ้น 422 คน
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมี 3 ตอน ได้แก่
     ตอนที ่1 คำาถามเกีย่วกบัปรมิาณการเปดิรบัสือ่ประเภทโทรทศันแ์ละอนิเทอรเ์นต็ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามรายงานปรมิาณเวลาทีใ่ชใ้นการเปดิรบัสือ่ประเภทโทรทศันแ์ละอนิเทอรเ์นต็ในชอ่งคำาตอบ
ที่กำาหนดไว้  
    ตอนท่ี  2  คำาถามเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ  เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคำาถามส่วนหนึ่งจาก 
งานวิจัยของอรุณี ตันศักดิ์ดา (2553) เป็นข้อคำาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยมาก และน้อยที่สุด โดยกำาหนดคะแนนของคำาตอบแต่ละระดับตั้งแต่ระดับมากที่สุด 6 คะแนน และลดลงจนถึงระดับ
ต่ำาสุด 1 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้มีการใช้ประโยชน์สูงกว่ากลุ่มตรงข้าม แบบสอบถามตอนนี้มีค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .94
    ตอนท่ี  3  คำาถามเก่ียวกับความพึงพอใจจากสื่อ  เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคำาถามส่วนหนึ่งจาก 
งานวิจัยของอรุณี ตันศักดิ์ดา (2553) เป็นข้อคำาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยมาก และน้อยที่สุด โดยกำาหนดคะแนนของคำาตอบแต่ละระดับตั้งแต่ระดับมากที่สุด 6 คะแนน และลดลงจนถึงระดับ
ต่ำาสุด 1 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้มีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มตรงข้าม แบบสอบถามตอนนี้มีค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .93
  4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิการแจกแบบสอบถามแกน่กัศกึษาทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งตามกระบวนการสุม่ทีไ่ด้
ระบไุวข้า้งตน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2556 ถงึกมุภาพนัธ ์2557 ไดแ้บบสอบถามกลบัคนืมา จำานวน 498 ฉบบั ซึง่ไดค้ดัเลอืก 
ฉบับที่มีข้อมูลสมบูรณ์ ได้จำานวนทั้งสิ้น 422 ฉบับ
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
    5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต การใช้
ประโยชน์จากสื่อ และความพึงพอใจจากสื่อ โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตที่เสนอเนื้อหา 
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ  และความพึงพอใจจากสื่อ  โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
    5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากสื่อและความพึงพอใจจากสื่อ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 
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สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และมีประเด็นสำาคัญที่สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1.  คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
จำานวน 178 คน (ร้อยละ 42.20) และเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน จำานวน 244 คน (ร้อยละ 57.80) นักศึกษาที่เปิดรับสื่อ
ประเภทโทรทัศน์ที่เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีจำานวน 194 คน (ร้อยละ 46) โดยเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์ 
เฉลีย่วนัละ 79.97 นาท ีและนกัศกึษาทีไ่มเ่ปดิรบัสือ่ประเภทโทรทศันท์ีเ่สนอเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง มจีำานวน 228 
คน (ร้อยละ 54)  นักศึกษาที่เปิดรับสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตที่เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีจำานวน 211 คน 
(ร้อยละ 50) โดยเปิดรับสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย วันละ 132.95 นาที และนักศึกษาที่ไม่เปิดรับสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต
ที่เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีจำานวน 211  คน (ร้อยละ 50) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร 
เวทไว (2545) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์วันละ 3-4 ชั่วโมง และงานวิจัยของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ 
(2554) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาใช้งานสื่อออนไลน์ 4 ชั่วโมงขึ้นไป 
  2.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณการเปดิรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงจากสือ่ประเภทโทรทศันแ์ละ
อินเทอร์เน็ตกับการใช้ประโยชน์จากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครพบว่า    ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภท
โทรทศันท์ีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไมม่คีวามสมัพนัธ ์ทางบวกกบัการใชป้ระโยชนจ์ากสือ่ สว่นปรมิาณการเปดิรบั
สือ่ประเภทอนิเทอรเ์นต็ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการใชป้ระโยชนจ์ากสือ่ (r=.23 ,  
p<.05)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ (r=.33 , p<.05) และ ปริมาณการเปิดรับ
สื่อประเภทอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ (r=.29 , 
p<.05)  ผลการวิจัยเช่นนี้เนื่องจาก นักศึกษามีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งแมคคอมบส์และ
เบคเกอร์ (McCombs; & Becker. 1979: 51-52) ได้อธิบายและเหตุผลที่ทำาให้มนุษย์เลือกที่จะใช้สื่อต่างประเภทกัน ว่า
เกิดจากความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่ การรับรู้เหตุการณ์ การตัดสินใจ การสนทนา การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างความ
คิดเห็น และความบันเทิง ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร เวทไว (2545) พบว่า การใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ที่มีความต้องการต่างกัน 
  3.  ความสัมพันธ์ของปริมาณการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อประเภทโทรทัศน์และ
อินเทอร์เน็ตกับความพึงพอใจจากส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภท
โทรทัศน์และสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจจาก
สื่อ (r=.15 และ r=.20 , p<.05 ตามลำาดับ)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์และสื่อ
ประเภทอนิเทอรเ์นต็ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงจากสือ่ประเภทอนิเทอรเ์นต็ของนกัศกึษาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั
ของรัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจจากสื่อ (r=.33 และ r=27 , p<.05 ตามลำาดับ) และ ปริมาณการเปิดรับ
สือ่ประเภทอนิเทอรเ์นต็ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเอกชนมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กับความพึงพอใจจากสื่อ (r=.19 , p<.05) ผลการวิจัยนี้เกิดจากความพึงพอใจของการเปิดรับสื่อขึ้นกับการใช้ประโยชน์ของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเวนน์เวอร์  (Wennwer.  1985:  171-193)  ได้อธิบายความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร  โดยแบ่งความ
พึงพอใจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การใช้ข่าวสารเพื่อเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล (Orientation gratification) โดยใช้เพื่อ
การอ้างอิงและเป็นแรงเสริมย้ำาในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม  2)  การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
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เกี่ยวกับสังคม (Social gratification) โดยการรับรู้ข่าวสารเข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน 3) กระบวนการใช้
ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อดำารงเอกลักษณ์ของบุคคล (Para-social gratifications) หรืออ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อหรือที่ปรากฎในเนื้อหาของสื่อ และ 4) กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือ  ผ่อนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณ์เพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่พอใจ  (Para-orientation gratification) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน (2556) พบว่า ผู้ชมที่มีพฤติกรรมการเปิดรับรายการข่าวแตกต่างกัน
  4.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชป้ระโยชนจ์ากสือ่กบัความพงึพอใจจากสือ่ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัในกรงุเทพมหานคร 
พบว่า  การใช้ประโยชน์จากสื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกความพึงพอใจจากสื่อ  (r=.76  ,  p<.01)  ผลการวิจัยน้ีเน่ืองจาก 
กระบวนการสื่อสารในสื่อมวลชนและการใช้สื่อมวลชนโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น  การเลือกบริโภคสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับ
ความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับสาร โดยบุคคลแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน
เพื่อสนองความพึงพอใจของตนเอง (Katz; Blumler; & Gruevitch. 1973-74: 509-510) ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงทิพย์  เจริญรุกข์  เผื่อนโชติ  (2556) งานวิจัยของฐิติ วิทยาสรณะและลฎาภา เหลืองอ่อน (2555) และ
งานวิจัยของยอน (Yuan.  2011) พบว่า การใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับความ 
พึงพอใจจากการใช้สื่อนั้น

ข้อเสนอแนะจ�กง�นวิจัย
  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  ปริมาณการเปิดรับส่ือประเภทโทรทัศน์และสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการใชป้ระโยชนจ์ากสือ่ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแกก่องกจิการนกัศกึษา และบคุคล/
หนว่ยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา ใหป้ลกูฝงัแกน่กัศกึษาในการพฒันาทกัษะการเปดิรบัสือ่และการ
ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการนำาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนิน
ชีวิตประจำาวันซึ่งอาจกระทำาด้วยการสร้างชุดฝึกท่ีนำารายการจากโทรทัศน์และเว็บไซต์ที่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของชุดฝึก 
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