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Abstract
 The purpose of this research was to study the exposure and utilization of mass media and to comparing 

the utilization of various kinds of mass media by government secondary school teachers in Chachoengsao Province. 

The sample was comprised of 291 teachers. The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

 The results of the study revealed that in the aspect of the exposure, most teachers who were exposed to 

television more than other kinds of mass media and their satisfaction was at a high level. In the aspect of utilization, 

teachers utilized the internet most. When comparing the utilization of mass media, teachers whose gender and 

educational background were different, their utilization was not significantly different at the .05 level. The teachers 

whose ages were different, their utilization of internet was significantly different at the .05 level. On the other hand, 

the utilization of other kinds of mass media i.e. newspaper, television, and radio, was not significantly different 

at the .05 level.

 Related to problems and obstacles on the exposure and utilization of mass media by government secondary 

school teachers in Chachoengsao Province, the researcher found that most teachers had a little time for exposure 

and utilization of mass media since they had a lot of responsibilities. Apart from that, those teachers lacked of the 

understanding in using technology in their homes and schools which were in remote areas and lacked of the 

convenience of exposure and utilization of mass media. 
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับและการใชประโยชนจากสื่อมวลชน และเปรียบเทียบการใชประโยชนจาก

สื่อมวลชนประเภทตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางประกอบดวยครู 291 คน เครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 

F-test 

 ผลการวิจัยพบวา ในดานการเปดรับน้ัน มีการเปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศนมากกวาส่ือประเภทอื่น และมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก สวนในดานการใชประโยชนจากสื่อมวลชนนั้น ครูใชประโยชนจากการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบการใช

ประโยชนจากสื่อประเภทตางๆ ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาตางกันใชประโยชนจากสื่อมวลชนประเภทตางๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีอายุตางกันใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การใชประโยชนจาก
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สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปญหาและอุปสรรคในการ

เปดรบัและการใชประโยชนจากสือ่มวลชนประเภทตางๆ ของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐับาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ครสูวนใหญไมมเีวลา

ในการเปดรับและการใชประโยชนจากสื่อมวลชนประเภทตางๆ มากนัก เนื่องจากครูเหลานั้นมีภาระรับผิดชอบมาก และขาดความรูความ

เขาใจในการใชเทคโนโลยี อีกทั้งบานพักและโรงเรียนก็อยูในพื้นที่หางไกลทําใหไมสะดวกในการเปดรับและการใชประโยชนจากสื่อมวลชน

คําสําคัญ : การเปดรับสื่อมวลชน, การใชประโยชนจากสื่อมวลชนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 สังคมไทยในยุคปจจุบันมีลักษณะเชนเดียวกับสังคมอื่นๆ 

ทั่วโลกคืออยูในยุคโลกาภิวัฒน ซ่ึงมีการติดตอสื่อสารแลกเปล่ียน

ขอมูลกันอยางสะดวก รวดเร็ว และมีความหลากหลายดวยส่ือ

ประเภทตางๆ ที่มีเทคโนโลยีกาวหนาทันสมัย ขาวสารขอมูลเขามา

มีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อสรางความ

กาวหนาทัง้ดานเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและการศกึษา สือ่มวลชน 

(mass media) เปนรูปแบบการสื่อสารที่สําคัญที่สุดรูปแบบหนึ่ง 

เนื่องจากสื่อมวลชนเปนปจจัยหรือสถาบันที่จะนําคนทั้งโลกใหได

รับรูเหตุการณและความเปนจริงในสังคมไดอยางทั่วถึงตลอดเวลา

พรอมๆ กับการปลูกฝงความรู คานิยม ความคิด ทัศนคติตางๆ

 ทุกคนในสังคมไทยรูจักกับสื่อมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพรายวัน อินเทอรเน็ต ไมมากก็นอย อาจกลาวไดวา 

สื่อมวลชนเปนแหลงพลังอํานาจ เน่ืองจากเปนชองทางท่ีมีอิทธิพล

ในการควบคุมและถายทอดขาวสารตางๆ ของสังคม เปนปริมณฑล

ของชีวติสาธารณะทัง้ระดบัชาติและสากล เปนตนกําเนดิของบรรดา

คํานิยามและภาพลักษณตางๆ ของความเปนจริงทางสังคม รวมทั้ง

เปนอาณาบริเวณที่มีวัฒนธรรมและคานิยมตางๆ จะถูกสรางสรรค

และธาํรงรักษาเอาไวเปนกญุแจไปสูความมชีือ่เสยีงและเกยีรตยิศใน

สงัคมกวางและเปนตนกาํเนดิของการกาํหนดระเบยีบของสังคม เปน

ผูช้ีวาอะไรคือส่ิงที่เปนปรกติธรรมดา และอะไรท่ีผิดแผกแตกตาง

ออกไป ปจจุบันสื่อมวลชนยังเปนศูนยกลางแหงกิจกรรมที่ผู คน

สมัยใหมใชในยามวาง และเปนแหลงความเพลิดเพลินบันเทิงใจ

นานาประการ ซึง่นบัวาเปนสวนเสีย้วทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่ตอชวีติ

ของผูคนในโลกสมัยใหม (กาญจนา แกวเทพ, 2554, หนา 39-40) 

มีขอสังเกตวา กอนจะมีการพัฒนาบรรดาโครงสรางพื้นฐานตางๆ 

เชน ถนน ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท ฯลฯ ภาพเหลานี้ไดมาปรากฏ

ในสื่อมวลชนกอนหนาที่ของจริงจะเดินทางมาถึง ทั้งนี้เนื่องจาก

สิง่ทีส่ือ่มวลชนในโลกตะวนัตกนาํเสนอแนบตดิมาในเนือ้หาสือ่กค็อื 

“วถิชีวีติทีด่ ี(แบบตะวนัตก)” (good living) เชน การกนิอาหารรอน 

อาบนํ้าใชสบู นั่งโตะ นอนบนที่นอน ใสรองเทา ฯลฯ อันที่จริง “วิถี

ชีวิตที่ดี” นี้ประกอบดวยทั้งดาน “วัตถุธรรม” (material) เชน การ

นุงกางเกงยีนส การกินเหลาฝรั่ง ฯลฯ และ “คานิยม” (value) เชน 

เสรีภาพในชีวิต การเคารพตอกฎหมาย ฯลฯ แตเนื่องจากการรับ

เอามิติดานวัตถุธรรมนั้นเปนสิ่งที่งายและรวดเร็วกวา ดังนั้น การรับ

เอาความสะดวกสบายดานวัตถุจึงเปนทัพหนาของชีวิตท่ีดีแบบ

ตะวันตกที่ถูกอัดฉีดเขามาในโลกที่ 3 ผานส่ือมวลชน มีงานวิจัย

พบวา หากไมมีภาพของตูเย็นที่แสดงอยูในหนัง Hollywood แลว 

คงตองใชเวลาประมาณ 20 ป กวาจะทาํใหชาวอนิโดนเีซยีรูจกัเขาใจ

และยอมรับการใชตูใบใหญสีขาวๆ ดังกลาว ฉะนั้น บทบาทที่สําคัญ

ประการหนึ่งของสื่อมวลชนในโลกที่ 3 ก็คือ การยกระดับความคาด

หวังของประชาชนใหอยากมี “วิถีชีวิตที่ดีกวาที่กําลังมีอยู ใน

ปจจุบัน” (กาญจนา แกวเทพ, 2554, หนา 193)

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พทุธศกัราช 2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ซึ่งมีความมุงหมายและหลักการตาม

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุขและไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตาม

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลัก วาผูเรียนทุกคนมีความ

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพจากความมุงหมายและหลกัการ

จัดการศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนการสอนตองเนนผูเรียนเปน

สําคัญใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง คิดเปน และรวมกันแกปญหา 

โดยครูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง และคอยชี้แนะแนวทางใหกับผูเรียน

ครูผูสอนจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป ซึ่งใน

ปจจุบันสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี ฯลฯ มีการเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา ครูผู สอนตองศึกษาและติดตามขอมูลขาวสารอยู 

ตลอดเวลาผานทางชองทางตางๆ ไมวาจะเปนหนงัสอืพมิพ โทรทัศน 

อนิเทอรเนต็ วทิยุ ฯลฯ เพือ่ใหทนัตอเหตกุารณและยคุสมยัสามารถ

นาํมาปรบัใชกบัการจดักจิการการเรยีนการสอนใหกบัผูเรยีนซ่ึงทาํให
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ผูเรยีนไดรบัรูสิง่ใหมๆ  อยูตลอดเวลา อีกทัง้ยงัเปนการสรางภูมคิุมกนั

ใหกับผูเรียนเมื่อจบออกไปสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ตามความมุงหมายและหลักการตามมาตรา 6 (พระราชบัญญัติ

การศึกษา, ออนไลน, 2553)

 ความสนใจเรื่องความสําคัญของสื่อมวลชนตอสังคมนั้น 

ทําใหนักการศึกษาและนักสื่อสารมวลชนหันมาศึกษาอิทธิพล

และผลกระทบจากส่ือมวลชนอยางจริงจัง และการศึกษาในเร่ือง

สื่อมวลชนจึงมิไดมุงที่ตัวสื่อเพียงอยางเดียว แตมีการศึกษาที่องค

ประกอบอืน่ๆ เชน เหน็ความสาํคญัของตวัผูรบัสารมากขึน้ และผูรบั

สาร ซึ่งเปนมวลชน (mass) นั้นมีลักษณะสําคัญคือ เปนกลุมขนาด

ใหญทีม่ปีริมาณมากและผูรบัสารทัง้หลายเปนกลุมทีก่ระจัดกระจาย

ตามที่ตางๆ ไมไดอยูรวมในที่เดียวกัน ไมมีความสัมพันธตอกัน 

ตางคนตางไมรูจักกัน และเปนกลุมที่มีลักษณะหลากหลาย เชน 

หลายเพศ หลายวัย หลายอาชีพ และแตกตางกันดวยฐานะทาง

เศรษฐกจิสงัคม ในวงการสือ่มวลชนจงึใหความสนใจกบัมวลชนผูรบั

สารเปนอยางยิ่ง ซึ่งแตเดิมเคยเชื่อในพลังอํานาจของสื่อมวลชนที่มี

ตอพฤตกิรรมของผูรับสาร และมองผูรบัสารในฐานะทีเ่ปนผูถูกกระทาํ 

คอื เชือ่ฟงและเช่ือถอืในเนือ้หาของสือ่มวลชน แตในปจจบุนัแนวทาง

การศึกษาเกี่ยวกับสื่อมวลชนเปลี่ยนมาเปนใหความสําคัญกับผูรับ

สารมากขึน้ โดยพจิารณาผูรบัสารในลกัษณะทีเ่ปนผูกระทาํ คอื รูจกั

เลือกใชสื่อตามความสนใจและความตองการของตน มีการสื่อสาร

กลับไปยังผูสงสาร เชน โทรศัพทเขาไปในรายการตางๆ ทางส่ือ

โทรทัศนเพ่ือแสดงความคิดเห็น และมีการศึกษาวิเคราะหผูรับสาร

ในลักษณะเปนกลุมยอย เชน ผูหญิงวัยทํางาน กลุมวัยรุน กลุมคน

ชั้นกลาง กลุมแมบาน เปนตน

 ในกลุมผูรับสารจากสื่อมวลชนท่ีมีความหลากหลายในเรื่อง

อายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมนั้น กลุมผูประกอบอาชีพ

เปนครูผูสอน เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากครู

ผูสอนมีหนาที่บทบาทในการอบรม สั่งสอน ช้ีแนะแนวทางการ

หาความรูใหนกัเรยีน ครผููสอนจงึเปนบคุคลทีต่องมคีวามรู ความทนั

โลกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเพิ่มพูนความรู ประสบการณ

ของครูผูสอน สามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การพัฒนาตนเอง

โดยเขาเรียนในระบบที่สถาบันการศึกษาตางๆ การสมัครเขาอบรม

หลักสตูร ระยะสัน้ทีห่นวยงานจดัขึน้และการเรยีนรูตามอัธยาศยัจาก

สื่อมวลชนประเภทตางๆ ซ่ึงสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาอยางไมมี

เงื่อนไขที่ยากลําบาก เรียนรูไดตลอดเวลาแมอยูที่บานของแตละคน

ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับและการใช

ประโยชนจากสื่อมวลชนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทราถงึการเปดรบัสือ่มวลชนและการใชประโยชนจาก

สื่อมวลชนประเภทตางๆ เพื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทราทกุแหง สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา 

เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ไดขอมูลการเปดรับและการใช

ประโยชนจากสื่อมวลชนของครู ไดขอมูลเรื่องความตองการพัฒนา

ตนเองจากสือ่มวลชนประเภทตางๆ และการใชประโยชนในการสอน 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยาง

เหมาะสมและการบริหารจัดการงบประมาณประจําป 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการเป ดรับส่ือมวลชนของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2.  เพ่ือเปรยีบเทยีบการใชประโยชนจากสือ่มวลชนประเภท

ตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 1,161 คน

 2. กลุมตัวอยาง คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราจากการกาํหนดขนาดกลุมตวัอยางตามตารางของ 

เครชซี่ และมอรแกน Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-610) 

ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 291 คน 

 3.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก การเปดรับและการใชประโยชน

จากส่ือมวลชนประเภทหนงัสือพมิพ โทรทศัน อนิเทอรเนต็ และวทิยุ 

ตัวแปรตนมี 4 ตัวแปร ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ

วทิยฐานะ ตวัแปรตามม ี2 ตวัแปรคือ การเปดรับสือ่มวลชนและการ

ใชประโยชนจากสื่อมวลชน

  4. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555-มีนาคม พ.ศ. 2556

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การเปดรับและการใชประโยชนจากสื่อมวลชนของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรามี 4 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 เปนคาํถามเกีย่วกบัขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตวัอยาง 

ซึง่มีลกัษณะเปนแบบเตมิขอความและเลอืกตอบ โดยสอบถามขอมลู

เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และกลุ มสาระ

การเรียนรูที่สอน

 ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชนแตละ

ประเภทซึ่งมีลักษณะเปนแบบเติมขอความและเลือกตอบ โดย

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพ 
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โทรทัศน อินเทอรเน็ต และวิทยุ เกี่ยวกับความถี่ในการอาน ระยะ

เวลาในการอาน สถานที่ในการอาน ความพึงพอใจ และประโยชนที่

ไดรับ

 ตอนที ่3 เปนคาํถามเกีย่วกบัการใชประโยชนจากสือ่มวลชน

ประเภทหนังสือพิมพ โทรทัศน อินเทอรเน็ต และวิทยุประเภทละ 

10 ขอ มีลักษณะแบบ Likert scale 5 ระดับ

 ตอนท่ี 4 คําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ 

โทรทัศน อินเทอรเน็ต และวิทยุ

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 - มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.  ผูวจัิยไดขอหนงัสอืขอความอนเุคราะห ในการศกึษาและ

เกบ็ขอมลูจากบณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ถงึ

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทุกแหง

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 291 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง

 3. ผูวจิยันาํขอมลูจากแบบสอบถาม ทีเ่กบ็รวบรวมมาตรวจ

สอบความสมบรูณของคาํตอบ ตรวจสอบความถกูตอง ความเปนไป

ไดของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา และนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอน ดังตอไปนี้

 1. วิ เคราะห เกี่ยวกับข อมูลพื้นฐานของครูโรงเรียน

มธัยมศกึษาของรฐับาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดวย เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และกลุมสาระการเรียนรูที่สอน วิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติบรรยาย ไดแก ความถี่และรอยละ

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชน ไดแก 

หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเทอรเน็ต และวิทยุ วิเคราะหขอมูลดวย

สถิติบรรยาย ไดแก ความถี่ และรอยละ 

 3.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสื่อมวลชน

ไดแก การอานหนงัสอืพมิพ การรบัชมโทรทศัน การใช อนิเทอรเนต็ 

และการรบัฟงวทิย ุวเิคราะหขอมลูดวยสถติบิรรยาย ไดแก คาเฉลีย่ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของ

คาเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีการใชประโยชน 

จากสื่อมากที่สุด

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีการใชประโยชน

จากสื่อมาก

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีการใชประโยชน 

จากสื่อปานกลาง

  คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีการใชประโยชน

จากสื่อนอย

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00-1.49หมายถึง มีการใชประโยชน

จากสื่อนอยที่สุด

 4. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการใชประโยชนจาก

สื่อมวลชนประเภทตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และ

วิทยฐานะ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test และ F-test 

 5.  วิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) เกี่ยวกับ

คาํตอบเก่ียวกบัปญหาและอปุสรรคในการเปดรับสือ่มวลชนประเภท

ตางๆ

ประโยชนที่ไดรับ
 1.  โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทุกแหง ไดขอมูลการเปดรับและการใชประโยชนจากส่ือมวลชน

ของครู เพ่ือพัฒนาตนเอง และการใชประโยชนในการสอน ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการวางแผนพฒันาบคุลากรและการบรหิารจดัการ

งบประมาณประจําป

 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ไดขอมูลเร่ืองความตองการพัฒนา

ตนเองจากสื่อมวลชนประเภทตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยางเหมาะสม

สรุปผลการวิจัย
 1.  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม

  ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐับาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

สวนใหญเปนเพศหญงิ จาํนวน 213 คนคดิเปนรอยละ 73.20 มอีายุ

มากกวา 45 ป จาํนวน 155 คน คดิเปนรอยละ 53.30 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 77.00 เปนครู

ชํานาญการพิเศษ จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 42.30 และ

โดยสวนใหญครูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.20

 2. การเปดรับสื่อมวลชนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของ

รัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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การเปดรับส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพส วนใหญครูอ าน

หนังสือพิมพ 1-2 วัน/สัปดาห จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 29.90 

ใชเวลาในการอานนอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน จํานวน 140 คน คิดเปน

รอยละ 48.10 อานหนังสือพิมพที่ทํางาน จํานวน 161 คน คิดเปน

รอยละ 39.10 มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง จํานวน 123 

คน คดิเปนรอยละ 42.30 และสวนใหญไดรบัประโยชนจากการอาน

หนังสือพิมพ คือ ขอมูลขาวสาร จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 

34.70

 การเปดรับสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนสวนใหญครูรับชม

ทุกวัน จํานวน246 คน คิดเปนรอยละ 84.50 ใชเวลาในการรับชม 

1-5 ชั่วโมง/วัน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 81.80 รับชม

โทรทัศนที่บาน จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 85.40 มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 47.10 และ

สวนใหญไดรับประโยชนจากการรับชม คือ ขอมูลขาวสาร จํานวน 

276 คน คิดเปนรอยละ 30.80

 การเปดรับสื่อมวลชนประเภท อินเทอรเน็ตสวนใหญครู

ใชอินเทอรเน็ตทุกวัน จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 45.00 เวลา

ในการใช 1-5 ชั่วโมง/วัน จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 64.30 

ใชอินเทอรเน็ตที่ทํางาน จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 49.10 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 

43.60 และสวนใหญไดรับประโยชนจากการรับชม คือ ขอมูล

ขาวสาร จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 32.30

 การเปดรับสื่อมวลชนประเภทวิทยุสวนใหญครูไมไดรับฟง

วิทยุ จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 41.90 เมื่อครูไมไดรับฟงวิทยุ

ทาํใหไมมกีารระบรุะยะเวลา จาํนวน 122 คน คดิเปนรอยละ 41.90 

เชนกนั รบัฟงวทิยใุนรถยนต จาํนวน 102 คน คดิเปนรอยละ 46.20 

มคีวามพึงพอใจอยูในระดบัปานกลางจาํนวน 87 คน คดิเปนรอยละ 

29.90 และสวนใหญไดรบัประโยชนจากการรบัฟง คือ ขอมลูขาวสาร 

จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 34.70

 3.  การใชประโยชนจากสือ่มวลชนจากการอานหนงัสอืพมิพ

การรับชมโทรทัศนการใชอินเทอรเน็ตและการรับฟงวิทยุของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ครูใชประโยชนจากการอานหนงัสอืพมิพโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนใหญใชประโยชนจากการ

อานหนังสือพิมพเพื่อความเพลิดเพลินและผอนคลาย อยูในระดับ

มาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.72 รองลงมานาํไปเปนขอมลูพดูคยุสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 

สวนการนําไปใชสรางวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาตนเองในการเล่ือน

วิทยฐานะใหสูงขึ้นมีการนําไปใชประโยชนนอยท่ีสุด อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25

 ครูใชประโยชนจากการรับชมโทรทัศนโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนใหญใชประโยชนจากการรับ

ชมโทรทัศนเพื่อความเพลิดเพลินและผอนคลาย อยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมานําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต

ประจาํวนัหลายๆ ดาน อยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.94 สวน

การนําไปใชสรางวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาตนเองในการเลื่อนวิทยฐานะ

ใหสูงขึ้นมีการนําไปใชประโยชนนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44

  ครใูชประโยชนจากการใช อินเทอรเนต็ โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนใหญใชประโยชนจากการ

ใชอินเทอรเน็ตเพื่อใชเปนแหลงขอมูลหรือแหลงอางอิง เพื่อปรับ

กระบวนการเรยีนการสอนใหทันตอเหตกุารณ อยูในระดับมาก มคีา

เฉลีย่เทากบั 4.27 รองลงมาเพือ่นาํไปใชประโยชนในการดาํเนนิชวีติ

ประจําวันหลายๆ ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 

สวนการนําไปใชสรางวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาตนเองในการเลื่อน

วทิยฐานะใหสงูขึน้มกีารนาํไปใชประโยชนนอยทีส่ดุ อยูในระดบัมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79

  ครูใชประโยชนจากการรับฟงวิทยุโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 สวนใหญใชประโยชนเพื่อ

ความเพลดิเพลนิและผอนคลาย อยูในระดบัมากมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ

เทากับ 3.78 รองลงมาเพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต

ประจําวนัหลายๆ ดาน อยูในระดบัปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากบั 3.31 

สวนการนําไปใชสรางวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาตนเองในการเลื่อน

วิทยฐานะใหสูงขึ้นมีการนําไปใชประโยชนนอยที่สุด อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.06

 4. การเปรยีบเทยีบการใชประโยชนจากสือ่มวลชนประเภท

ตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และวิทยฐานะ

  ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐับาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

ที่มีเพศวุฒิการศึกษาตางกันใชประโยชนจากส่ือมวลชนประเภท

ตางๆ ไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ครทูีม่อีายุ

ตางกันใชประโยชนจากสือ่มวลชนประเภทอนิเทอรเนต็แตกตางกนั

อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 การใชประโยชนจากส่ือมวลชน

ประเภท หนังสือพิมพโทรทัศนและวิทยุ ไมแตกตางกันอยางมีนัย

สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สวนครูทีม่วิีทยฐานะตางกนัใชประโยชน

จากสื่อมวลชนประเภท อินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 การใชประโยชนจากสื่อมวลชนประเภท 

หนังสือพิมพโทรทัศนและวิทยุไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05
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 5.  ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อมวลชนประเภท

ตางๆ 

  ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อมวลชนประเภท

ตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครูสวนใหญไมมีเวลาในการเปดรับและและการใชประโยชนจาก

สือ่มวลชนประเภทตางๆ มากนกั เนือ่งจากครเูหลานัน้มภีาระรบัผิด

ชอบมาก และขาดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลย ีอกีท้ังบาน

พักและโรงเรียนก็อยูในพื้นที่หางไกล ทําใหไมสะดวกในการเปดรับ

และการใชประโยชนจากสื่อมวลชน

อภิปรายผล
 การวิจยัเร่ืองการเปดรบัและการใชประโยชนจากสือ่มวลชน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราผูวิจัย

เลือกประเด็นสําคัญสามารถนําอภิปรายไดดังนี้

 1. การเปดรับส่ือมวลชนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของ

รัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญครูอานหนังสือพิมพ 1-2 วัน/

สัปดาห ใชเวลาในการอานนอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน รับชมโทรทัศน

ทุกวันใชเวลาในการรับชม 1-5 ชั่วโมง/วัน ใชอินเทอรเน็ตทุกวัน

ระยะเวลาที่ใช 1-5 ชั่วโมง/วัน และสวนใหญครูไมไดรับฟงวิทยุ 

อาจเนื่องมาจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนและอินเทอรเน็ตกําลัง

เปนที่นิยมซึ่งในปจจุบันบานเกือบทุกหลังมีสื่อประเภทดังกลาวใช

รวมไปถึงที่ทํางานดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการศึกษา

พฤติกรรมการเปดรับสื่อความพึงพอใจตอขาวสารและการใช

ประโยชนจากสือ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของผูบรหิารโรงเรยีนเอกชน

ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ของดวงรัตน นพพันธ (2549, 

หนา 48-49) พบวาโดยสวนใหญผูบรหิารโรงเรยีนเอกชนมพีฤตกิรรม

การเปดรับสื่อมวลชนโดยการรับชมโทรทัศนทุกวัน และยังพบวา

ระดบัของพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประเภทโทรทศันอยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 และยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องความ

สัมพันธระหวางการเปดรับสื่อมวลชนความรูและการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพังโคนอําเภอ

พังโคนจังหวัดสกลนคร ของทรงยุทธ ตนวัน (2552, หนา 63-64) 

พบวา โดยสวนใหญประชาชนเปดรับสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน

มากกวาสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ และความถี่ในการเปดรับสื่อ

ประเภทโทรทัศนมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห และยังมีงานวิจัยของ

ปาริชาติ นาคออน (2546, บทคัดยอ) เรื่องการเปดรับสื่อของวัยรุน

ในกรงุเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบวา 1 ใน 3 ของกลุมวยัรุนเปด

รับสื่อทุกประเภทโดยวัยรุนเปดรับสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา

ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุโทรศัพทบาน อินเทอรเน็ต โทรศัพท

เคลื่อนที่  และจดหมาย ระยะหลังมาน้ีสื่อมวลชนประเภท

อนิเทอรเนต็ไดเปนทีน่ยิมอยางกวางขวางมากขึน้ สอดคลองกบังาน

วจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรโิภคส่ือประเภทตางๆ ของวยัรุนในจงัหวดั

เชียงใหม ของ วังทราย อินทะวัน (2553, บทคัดยอ) พบวา วัยรุน

สวนใหญใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ ใชทุกวันเปนเวลามากกวา 2 

ชัว่โมงขึน้ไป รองลงมาคอื โทรทศัน วทิยแุละหนงัสอืพมิพตามลาํดบั 

และยังสอดคลองกับงานคนควาอิสระของ ศิวัช จันทนาสุภาภรณ 

เร่ือง ทัศนคติท่ีมีตอการเปดรับส่ือออนไลนบนเครือขายสังคม

ออนไลน กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับรุ ี(2554, บทคดัยอ) ผลการศกึษาพบวา พฤตกิรรมการเปดรบั

ส่ือออนไลนบนเครอืขายสงัคมออนไลนของนักศกึษาคือเลือกใชงาน

ที่บาน/หอพัก ระยะเวลาในการใชงาน 4 ชั่วโมงขึ้นไป/วัน ชวงเวลา 

16.01-22.00 น. โดยใชงานมากกวา 6 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห และยัง

สอดคลองกบังานวจิยัของ แพรวพรรณ ศรแีสนด ี(2548, บทคดัยอ) 

เรื่อง สภาพปญหาและความตองการการใชอินเทอรเน็ตตําบลใน

ชุมชน ผลการวิจัยพบวา สวนใหญประชาชนที่เคยใชอินเทอรเน็ต

ตําบล จะใชบริการอินเทอรเน็ตตําบลในชวงเวลา 12.00-14.00 น. 

มากที่สุด รองลงมาคือ ชวงเวลา 10.01-12.00 น.

 2. การเปรยีบเทยีบการใชประโยชนจากสือ่มวลชนประเภท

ตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และวิทยฐานะครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา คาเฉล่ียการใช

ประโยชนจากสือ่มวลชนแตละประเภทพบวา อนิเทอรเนต็มคีาเฉลีย่

มากทีสุ่ด (4.01) รองลงมาโทรทศัน (3.78) หนงัสือพิมพ (3.53) และ

วิทยุมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.23) การเปรียบเทียบการใชประโยชน

จากส่ือมวลชน ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาตางกัน ใชประโยชนจาก

สือ่มวลชนประเภทตางๆ ไมแตกตางกนัครทูีม่อีาย ุวทิยฐานะตางกนั 

ใชประโยชนจากสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพโทรทัศนและวิทยุ 

ไมแตกตางกัน สวนสื่อมวลชนประเภทอินเทอรเน็ตแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับหลักการวิเคราะหผูรับสาร (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 

2553) ที่ผูสงสารควรศึกษา ตัวแปรของผูรับสารซึ่งอายุเปนตัวแปร

หนึง่ทีส่ามารถนาํมาใชในการวเิคราะหผูรบัสารเพราะอายเุปนปจจยั

หนึง่ทีท่าํใหคนมคีวามแตกตางกนัในความคิดและพฤตกิรรมและยงั

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตตําบล

ของประชาชนในเขตจงัหวดัชลบรุ ีของหทยัรตัน พบสุข (2552, หนา 

112) ผลการวิจัยพบวาเพศที่แตกตางกัน มีการใชประโยชนจาก

อินเทอรเน็ตตําบลในดานการติดตอทางสังคม ดานการพักผอน

หยอนใจและความบนัเทงิ และดานการคนหาความรูและแลกเปลีย่น

ขอมูลขาวสารไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และดาน

อายุที่แตกตางกัน มีการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตตําบลในดาน

การตดิตอทางสงัคม ดานการพกัผอนหยอนใจและความบนัเทงิ และ
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ดานการคนหาความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่จะ

ใชงานหรือเลนอินเทอรเน็ตไดน้ันจําเปนจะตองมีทักษะพื้นฐานใน

การใชเครือ่งคอมพวิเตอร อายขุองครกูถ็อืไดวาเปนปจจยัหนึง่ทีอ่าจ

มสีวนทาํใหการใชประโยชนจากสือ่มวลชนประเภทอนิเทอรเนต็ตาง

กนั โดยสวนใหญครทูีม่อีายมุากไมมคีวามถนดัในการใชคอมพวิเตอร

อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ 

โปรแกรมตางๆ มกีารพฒันาไปอยางรวดเรว็ทาํใหครตูองตดิตามอยู

ตลอดเวลา ซึ่งโดยปกติครูไมมีเวลาในการติดตามเทคโนโลยีเพราะ

มจีาํนวนคาบสอนในแตละสปัดาหจาํนวนมาก และยงัมภีาระหนาที่

อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายอีก สวนวิทยฐานะของครูที่แตกตางกัน 

มีการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตแตกตางกัน เนื่องจากครูที่มี

วิทยฐานะสูงสวนใหญมีอายุมาก จึงไมมีความถนัดในการใช

คอมพิวเตอร เปนไปตามเหตุผลเรื่องอายุดังไดกลาวขางตน

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 จากการศึกษาการเป ดรับและการใช ประโยชนจาก

สื่อมวลชนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราสามารถนําเอาผลการศึกษาไปใชได ดังนี้

 1.  โรงเรยีนมธัยมศกึษาของรัฐบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทราได

ขอมลูการเปดรับและการใชประโยชนจากสือ่มวลชนของครใูนสงักดั

เพื่อการพัฒนาตนเอง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา

บุคลากรและการบริหารจัดการงบประมาณประจําป

 2.  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 ไดขอมลู

การเปดรับและการใชประโยชนจากสื่อมวลชนของครูซ่ึงจะเปน

ประโยชนในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยางเหมาะสม 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะสําหรับ

การนําไปวิจัยครั้งตอไป ไดดังนี้ 

 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปดรับสื่อมวลชนแตละ

ประเภทยกตวัอยางเชนอาจระบถุงึรายการของโทรทัศนทีรั่บชมหลงั

จากรับชมรายการแลวสามารถนําไปใชประโยชนในดานใดไดบาง

 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลควรมีการสัมภาษณรวมกับการ

เก็บขอมูลจากการใหตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะไดขอมูลที่มีความ

ละเอียดมากขึ้น

 3. ควรศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนจากการใช

สื่อมวลชนแตละประเภท

 4.  ควรเกบ็ขอมลูจากครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาเขตอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบการเปดรับและการใช

ประโยชนจากสื่อมวลชนแตละประเภทของครูในแตละเขต
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