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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง“การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออม
เงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”มีแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนํามาใช้
เป็นกรอบในการศึกษาดังนี้ 

 1.  การเปิดรับข่าวสาร 
 2.  ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ 
 3.  ความตระหนัก 
 4.  พฤติกรรมและรูปแบบการออม 
  

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. การเปิดรับข่าวสาร (media exposure) 
  
 การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มนุษย์ใช้ใน
การดํารงชีวิต เนื่องจากมนุษย์จะต้องใช้การสื่อสารในการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการในกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งในการสื่อสารนั้นมนุษย์จําเป็นต้องใช้ข่าวสารร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนั้นแล้วข่าวสารยัง
เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความทันสมัย สามารถใช้ในการดํารงชีพให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกใน
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเปิดรับข่าวสารจึงเป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามหาหนทางที่
จะให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ  
 อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, หน้า 52) กล่าวว่าการที่มนุษย์จะเปิดรับสื่อใดก็ตาม ก็เป็นเพราะ
มีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจและเมื่อมั่นใจในสื่อใดแล้ว ก็จะสามารถ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อนั้นต่อๆไป ข่าวสารเป็นสิ่ งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ข่าวสารจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนเราเกิดความไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด ความต้องการข่าวสารก็
จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจากผู้รับสารจะมีความคาดหวังจากสื่อที่เขารับแล้ว ผู้รับสารยังต้องการ
เลือกรับสารที่เขาคิดว่าจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่ากับพวกเขามากที่สุด 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผู้รับสาร จะมีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนเปิดรับ 
ขั้นการตีความ ขั้นการยอมรับ ขั้นการจดจํา และขั้นการนําไปใช้ โดยในขั้นตอนการเปิดรับสื่อนั้น
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กาญจนา แก้วเทพ(2549, หน้า 187) กล่าวถึงขั้นตอนของการเปิดรับสื่อ (media exposure) ว่าใน
ขั้นตอนนี้จะมีปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในของผู้รับสาร เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยา (แรงจูงใจ 
ความต้องการ ความสนใจ ฯลฯ) เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงสื่อ 
(accessibility) ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่การเข้าถึงในเชิงกายภาพ (physical accessibility) เช่นผู้รับสารอยู่
ใกล้หรือไกลจากข่าวสารและสื่อ การเข้าถึงในเชิงเศรษฐกิจ (economic accessibility) เช่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจเอื้ออํานวยต่อกิจการซื้อข่าวสารหรือไม่ และการเข้าถึงในเชิงสังคม วัฒนธรรม (socio-
cultural accessibility) เช่น ระดับการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร 
 ในขั้นตอนการเปิดรับสื่อนี้อาจจะมีหลากหลายแบบแผน สําหรับผู้รับสารบางคนที่มีความ
พร้อมในแง่ปัจจัยภายนอก เช่น มีฐานะดี มีการศึกษาสูง รู้จักสื่อหลายประเภท เง่ือนไขเอื้ออํานวย
เหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับสารดังกล่าวเป็นฝ่ายเลือกเปิดรับและเลือกใช้สื่อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตรงกัน
ข้าม สําหรับผู้รับสารที่ไม่มีเงื่อนไขต่างๆ เอื้ออํานวย เช่น ไม่มีเงินออกไปดูภาพยนตร์ ใช้คอมพิวเตอร์
ไม่เป็น อยู่ในชนบทห่างไกลที่หนังสือพิมพ์ไปไม่ถึง ดังนั้น ทางเลือกสองสามแบบที่เหลืออยู่ให้เลือกใช้
สื่อก็คือ การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ 
 นอกเหนือจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสื่อแล้ว ปัจจัยที่ผลต่อผู้รับสารในเรื่องการ
สื่อสารอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ แบบแผนการเปิดรับสื่อ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ แบบแผนแรก เป็นพฤติกรรมการ
รับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavior) ซึ่งเป็นการเปิดรับที่ผู้รับสารต้ังใจเจาะจงจะ
เปิดรับโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะนําเอาข่าวสารไปใช้ประโยชน์บางอย่าง แบบแผนที่สอง เป็นพฤติกรรม
การรับสื่อเชิงพิธีกรรม (ritualistic/habitual viewing behavior) ซึ่งเป็นการเปิดรับที่ไม่ได้มี
เป้าหมายพิเศษ ไม่ได้ต้ังจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่า จะนําเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไร เป็นการเปิดดู
เพราะความเคยชิน ดูไปเรื่อยๆ ไม่ได้เจาะจงคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ สําหรับแบบแผนการเปิดรับสื่อ
แต่ละแบบย่อมส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทั่งกระบวน 

ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผู้รับสารในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นขึ้นตอนใด หรือเป็นแบบ
แผนการเปิดรับแบบใด จะมีปัจจัย 6 ประการที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนี้ 
 1. ทักษะและความรู้ด้านการสื่อสาร 
 2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้รับสาร 
 3. ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม 
 4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 5. ปัจจัยด้านการเมือง 
 6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการสื่อสาร 
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1. ทักษะและความรู้ด้านการสื่อสาร 
 ทักษะและความรู้ด้านการสื่อสารของผู้รับสารมีลักษณะร่วมกับผู้ส่งสารที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่
ว่ามีจุดเน้นที่แตกต่างกัน และมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน 
 ทักษะและความรู้ด้านการสื่อสารของผู้รับสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะมีอยู่ 2 
แบบคือ ทักษะความรู้ด้านการสื่อสาร และทักษะ/ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของสาร 
 สําหรับทักษะและความรู้ด้านการสื่อสารนั้น จากแนวคิดของเบอร์โลที่ได้แยกทักษะการ
สื่อสารออกเป็น 5 ประเภทนั้น ทักษะที่รับสารจะต้องใช้เป็นหลักได้แก่ บรรดาทักษะการสื่อสารด้าน
ขาเข้า คือการใช้ตาดู หูฟัง/การอ่าน/และการใช้เหตุผลขบคิด อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
ส่วนใหญ่ ผู้รับสารก็จําเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารสารขาออกคือการพูด (เพื่อซักถามเพิ่มเติม) หรือ
การเขียน (เพื่อแสดงความคิดเห็น) ประกอบด้วยเช่นกัน 
 ทักษะและความรู้ในด้านการสื่อสารนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญมากในขั้นตอนของการเปิดรับสื่อ 
ทั้งนี้เนื่องจากสื่อแต่ละประเภทเรียกร้องทักษะด้านการสื่อสารมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น สื่อ
หนังสือพิมพ์นั้นต้องการทักษะการอ่านออกเป็นหลัก หรือมิฉะนั้นสําหรับคนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล 
ระยะทางย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่วิทยุและโทรทัศน์แทบจะไม่เรียกร้อง
ทักษะการเปิดรับที่สูงมากนัก เพียงแค่มีอวัยวะรับสัมผัสที่ใช้งานได้ก็สามารถเปิดรับสื่อทั้งสอง
ประเภทนั้นได้แล้ว แต่ในกรณีของสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่เรียกร้องทักษะการสื่อสารอย่างสูงมาก 
เริ่มต้ังแต่ต้องมีทักษะ/ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องรู้ภาษาอังกฤษ ต้องรู้วิธีการใช้โปรแกรม
ต่างๆ เป็นต้น 
 ส่วนทักษะและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้น จะเข้ามาเป็นปัจจัยกําหนดที่สําคัญใน
ขั้นตอนของการตีความ สําหรับชาวชนบทที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา หากจะต้องมาอ่าน
บทความเชิงวิเคราะห์ของความรู้ที่ผู้รับสารมีมาอยู่ก่อนแล้วนั้น ในภาษานิเทศศาสตร์จะเรียกว่า 
“กรอบอ้างอิง” (Frame of reference) ในการเปิดรับสารใหม่ๆ ทุกครั้ง สารดังกล่าวจะเข้ามา
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับกรอบอ้างอิงของเราอยู่เสมอ โดยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่สอดคล้องหรืออาจจะ
ขัดแย้งกัน 
 ดังนั้น หากผู้รับสารเป็นชาวประมงที่ออกทะเลดําน้ําหาปลาและมองเห็นโลกใต้ทะเลอยู่ทุก
วัน เมื่อเปิดดูรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีโลกใต้น้ํา ชาวประมงกลุ่มนี้ย่อมเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว เช่น การเตือนภัยเรื่องความดันของน้ําใต้ท้องทะเล การสังเกตสัตว์น้ําประเภทต่างๆ 
เนื่องจากมี “กรอบอ้างอิง” อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจําวัน และในเวลาเดียวกันก็อาจจะไม่รู้สึกต่ืนเต้น
หรือต่ืนตาต่ืนใจตามพิธีกรรายงานพรรณนาเนื่องจากเป็นภาพที่คุ้นตาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ในทางตรงกัน
ข้าม สําหรับผู้รับสารชาวกรุงเทพที่ยังไม่เคยมีโอกาสไปสัมผัสโลกใต้น้ําเลย ย่อมจะเกิดความรู้สึกที่ต่ืน
ตาต่ืนใจ แต่ในเวลาเดียวกันก็คงยากท่ีจะเข้าใจคําบรรยายของพิธีกรได้เนื่องจากไม่เคยมี “กรอบ
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อ้างอิง” ในเรื่องดังกล่าวเลย ปัจจัยเรื่อง “กรอบอ้างอิง” จึงมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการ
ถอดรหัสสาร 
 
2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้รับสาร 
 ดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของผู้ส่งสารว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยานั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลาย
มากเริ่มต้ังแต่ ความต้องการ ความสนใจ แรงจูงใจ อารมณ์ความรู้สึก ทัศนะคติและค่านิยม ความเชื่อ 
ฯลฯ ปัจจัยด้านจิตวิทยาทั้งหลายนี้มีลักษณะเป็นปัจจัยภายใน (Endogenous factor) ที่อยู่ข้างใน
ของผู้รับสาร 
 เริ่มต้ังแต่ปัจจัยตัวแรกคือความต้องการ ที่จะก่อให้เกิดผลตามมาคือ ความสนใจ และ
แรงจูงใจ ตามหลักจิตวิทยาจะอธิบายว่า ความต้องการนั้นเกิดจากสภาวะความขาดซึ่งอาจจะเป็นการ
ขาดทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ หรือปัญญา เช่น เมื่อระดับน้ําตามในเลือดลดตํ่าลง เราก็จะรู้สึกขาด
น้ําตาลและหิวเพื่อต้องอาหารมาเพิ่มน้ําตาลในเลือด ฉันใดก็ฉันนั้น ในกรณีของการขาดข่าวสารก็
เป็นไปในทํานองเดียวกัน เมื่อเรายังมีสุขภาพแข็งแรงดี เราคงจะไม่มีความต้องการข่าวสารด้าน
สุขภาพ แต่เมื่อใดก็ตามท่ีเรารู้ว่า “เรากําลังเป็นโรคเบาหวาน” หลังจากนั้น เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราขาด
ข้อมูลความรู้เรื่องการรักษาโรค และจะเริ่มต้องการแสวงหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน ผลที่เกิดตาม
ก็คือ เราจะให้ความสนใจกับรายการปัญหาสุขภาพ เราจะมีแรงจูงใจไปเข้าร่วมสัมมนาทางการแพทย์
ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาเบาหวาน ปรากฏการณ์เช่นนี้อธิบายได้ว่า เวลาที่มีวิกฤตการณ์ต่างเกี่ยวข้อง
กับตัวเรา เช่น มีญาติอยู่ในบริเวณที่เกิดภัยธรรมชาติ มีเพื่อนอยู่ในเครื่องบินโดยสารที่ตก เราทําธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของค่าเงินดอลล่าร์ ฯลฯ สภาพการณ์ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ทํา
ให้เราเกิดความต้องการ มีความสนใจและแรงจูงใจที่จะเปิดรับข่าวสารที่ตอบสนองความต้องการของ
เราได้ 
 ปัจจัยตัวที่สองคือ เรื่องอารมณ์ความรู้สึก ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากในเรื่องการรับรู้
ข่าวสาร สังคมไทยเรารับรู้ความสําคัญของมิติอารมณ์ความรู้สึกกับการตีความสารมานานแล้ว 
ดังกล่าวที่ว่า “ยามรักน้ําต้มผักก็ว่าหวาน ยามร้างน้ําตาลก็ยังว่าขม”ซึ่งสะท้อนให้เห็น อารมณ์
ความรู้สึกมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์อย่างมาก และนอกเหนือจากการทําหน้าที่เป็นปัจจัยกําหนดการ
รับรู้แล้ว อารมณ์ความรู้สึกยังทําหน้าที่เป็นปัจจัยกําหนดการเลือกเปิดรับ/เลือกใช้สื่ออีกด้วย เช่น 
เวลาที่เรารู้สึกตึงเครียดมีปัญหาหรือรู้สึกเบ่ือหน่ายกับการทํางาน เราก็จะหันไปใช้สื่อบันเทิงที่ให้
ความเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อให้ลืมปัญหา ที่เรียกว่าเป็นการให้สื่อเพื่อหลบหนีปัญหา 
(escapism) 
 ปัจจัยด้านจิตวิทยาตัวที่สามคือ เรื่องทัศนคติ ค่านิยมและความเช่ือ ที่มีผลต่อการรับสื่อและ
สาร สําหรับทัศนคติเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ “การชอบ/ไม่ชอบ” “วัตถุ สิ่งของ สถานที่ 
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บุคคล ฯลฯ” อันมีผลทําให้เราเข้าไปหาหรือหลีกเลี่ยงหนีออกจากสิ่งนั้นๆ ทัศนคติจึงเป็นคําอธิบาย
ว่า ทําไมสําหรับบางคนแล้วทุกครั้งที่ทอม ครูชหรือแบรด พิทท แสดงนํา เข้าจึงต้องเข้าไปดู
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ทุกครั้ง และหลังจากดูแล้วก็จะชื่นชอบทุกทีไป 
 ส่วนค่านิยม เป็นการประเมินค่ากับบรรดาความรู้/การปฏิบัติที่มีอยู่ในสังคม ตามปกติใน
ผลงานสื่อแต่ละชนิดจะบรรจุค่านิยมของสังคมแต่ละสังคมเอาไว้เสมอ เช่น ในสังคมไทยจะมีการ
บรรจุค่านิยมต่างๆ เอาไว้เช่นเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะบรรจุค่านิยมแบบทันสมัย ก้าวไปกับยุค
สมัย ดังนั้น เมื่อจะเลือกเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ เช่น จะซื้อนิตยสารมาอ่าน วัยรุ่นก็จะเลือกนิตยสาร
ที่มีค่านิยมสอดคล้องกับตนเอง เช่น มีรูปภาพสวย มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีดาราขวัญใจวัยรุ่น รูปเล่ม
แปลกตา ฯลฯ เนื่องจากกลุ่มผู้รับสารวัยรุ่นจะประเมินค่าว่า นิตยสารดังกล่าวมีคุณค่าสําหรับตน 
 สําหรับเรื่องความเชื่อนั้น ความเชื่อก็เป็นการประเมินค่าและเลือกจุดยืนที่แน่ชัด เช่น ความ
เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สําหรับกลุ่มผู้รับสารไม่เชื่อเรื่องผีๆ สางๆ คงจะไม่ชอบไปดูหนัง
ผี หรือแม้ว่าจะไปดูก็อาจจะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่เห็นด้วย สําหรับพวกที่เช่ือว่า
นอกจากโลกมนุษย์เราแล้ว ยังน่าจะมีโลกอ่ืนๆ อีกด้วย ก็คงจะสนใจไปดูหนังประเภทนิยาย
วิทยาศาสตร์ (sci-fi) ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของตนเอง นอกจากความเชื่อจะเป็นปัจจัยกําหนดขึ้น
ตอนการเปิดรับสื่อแล้ว เรื่องความเชื่อยังจะมีผลต่อการตีความและการยอมรับเนื้อหาของสารอีกด้วย 
 นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว ในงานศึกษาเรื่องปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้รับสารยังมักมี
การศึกษาประเด็นเรื่อง “บุคลิกภาพของผู้รับสาร” ร่วมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่นนักวิชาการด้านการ
สื่อสารจะให้ความสนใจกับกลุ่มผู้รับสารที่มีบุคลิกภาพพิเศษในด้านการสื่อสาร คือ “ผู้รับสารที่หัวด้ือ
หัวรั้น” (Obstinate audience) เนื่องจากแนวคิดนี้จะคัดค้านกับทฤษฎีด้านสื่อมวลชนที่เชื่อว่าสื่อมี
พลังอํานาจที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้ช่ือถือตามสื่อได้แต่จะปรากฏว่าในท่ามกลางหมู่ผู้รับสารนั้นจะมี
ผู้รับสารบางกลุ่มที่หัวแข็งที่จะคัดค้านการโน้มน้าวของสื่ออย่างหัวชนฝา หรือผู้รับสารที่ขี้สงสัย 
(skeptical) เราคงจํากรณีที่มีการถ่ายภาพมนุษย์อวกาศออกไปโลกพระจันทร์และได้มีการถ่ายภาพ
กลับมาให้คนทั่วโลกได้เห็นกับตา แม้กระนั้นก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้ังข้อสงสัยว่า ภาพที่ถ่ายมานั้นเป็น
ภาพที่ประกอบสร้างในโรงถ่ายหนังของฮอลลีวู้ดหรือเปล่า 
 
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 ดังได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นว่า ในโลกยุคปัจจุบันนั้น ข่าวสารและความบันเทิงได้แปรสภาพ
ไปเป็นสินค้าที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อเอากําไร และมีการซื่อขายกัน เรื่องการสื่อสารจึงแยกไม่ออก
จากเรื่องเศรษฐกิจ นอกจากนั้นเนื่องจากราคาค่าใช้จ่ายสําหรับสื่อแต่ละชนิดจะมากน้อยแตกต่างกัน 
เช่น สื่อนิตยสารมีราคาแพงกว่าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อแต่ละประเภทมีวิธีการจ่ายเพ่ือให้ได้มาที่ไม่
เหมือนกัน เช่น สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่ผู้รับสารต้องจ่ายเงินโดยตรง ในขณะที่โทรทัศน์และวิทยุนั้นจะ
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จ่ายทางอ้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจของสื่อดังกล่าวจะเข้าเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้รับ
สารไปพร้อมๆกัน 
 มิติทางเศรษฐกิจของผู้รับสารจะเป็นตัวกําหนด “การเข้าถึงสื่อ” ประเภทต่างๆ งานวิจัย
แทบทุกช้ินให้ผลการวิจัยที่ตรงกัน คนที่มีฐานร่ํารวยจะมีโอกาสเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ ได้มากกว่า 
จะมีโอกาสใช้สื่อได้หลากหลายว่า ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข่าวสารจึงมี
มากกว่า เช่น แม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มผู้อายุเหมือนกัน แต่ผู้สูงอายุมีฐานะดีจะมีกิจกรรมและการใช้สื่อ
หลายแบบ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ เล่นอินเทอร์เน็ต ท่องเที่ยว เข้าสมาคมกับเพื่อนฝูง ดู
โทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ เป็นต้น แต่สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานยากจนจะมีกิจกรรมการดูโทรทัศน์เป็น
หลักเพียงอย่างเดียว 
 ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจของผู้รับสารนี้มาทําหน้าที่เป็นตัวกําหนด “รสนิยม” ในการเลือกใช้สื่อ
อีกด้วย เราจะสังเกตได้อย่างง่าย ๆ ว่า สําหรับหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมนั้น จะมีผู้อ่านเป็นชน
ช้ันล่างเป็นส่วนใหญ่และมักจะมีราคาถูกกว่าหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพซึ่งมักมีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นชน
ช้ันกลางและชั้นสูง แม้แต่ช่องสถานีโทรทัศน์และละสถานีก็มีกลุ่มผู้รับสารที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน หรือในกรณีที่ชัดเจนที่คือ ประเภทของเทปเพลงลูกทุ่ง เพลง “Alternative” จะมีกลุ่ม
ผู้รับสารที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
 
4. ปัจจัยด้านการเมือง 
 ปัจจัยด้านการเมืองที่เข้ามามีส่วนกําหนดผู้รับสารนั้นมีอยู่หลายระดับ ต้ังแต่ระดับที่กว้าง
ที่สุดคือ ระบบโครงสร้างทางการเมือง ที่เป็นตัวกําหนดสิทธิและเสรีภาพด้านการสื่อสารให้แก่ผู้รับ
สาร เช่น แต่เดิมนั้น ชาวบ้านในชนบทจะรับรู้ว่า วิทยุนั้นเป็นของรัฐ รัฐเป็นเจ้าของและผู้จัด ชาวบ้าน
มีหน้าที่รับฟังอย่างเดียว แต่ปัจจุบันนี้เริ่มจะมี “วิทยุชุมชน” ผู้รับสารก็ต้องเริ่มปรับความคิดใหม่ว่า 
ผู้รับสารจําเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่การแสดงความคิดเห็น การมาร่วมผลิต การ
ประเมินผลรายการ ฯลฯ หรือในยุคปัจจุบันนี้ หลังจากมีพระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ ปี 
พ.ศ. 2542 ที่มีคําขวัญว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นรอง” ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการที่จะรับรู้ข่าวสารของราชการที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชน เช่น แผนพัฒนาตําบล 
การมาตั้งโรงงานในเขตชุมชน เป็นต้น ผู้รับสารก็สามารถจะเลือกแสวงหาข่าวสารที่ต้องการได้ 
 ในระดับที่แคบลงมาคือ เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้รับสารโดยเฉพาะวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ผู้รับสารไทยมีวัฒนธรรมด้านการสื่อสาร
ที่จะติดตามข่าวสารทางการเมืองแบบเฉพาะตัว (และกลายมาเป็นแบบฉบับการทํางานของ
สื่อมวลชนไปด้วย) กล่าวคือ ในช่วงเลือกต้ังหาเสียงนั้น ผู้รับสารจะให้ความสนใจอย่างมากจะมีใครลง
รับสมัครบ้าง ใครจะปราศรัยด่าใครว่าอย่างไร และมักจะสนใจข่าวสารที่เกี่ยวกับ “ตัวนักการเมือง” 
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มากกว่าจะสนใจ “นโยบายของพรรค” และหลังจากรู้ผลเลือกต้ังแล้ว ผู้รับสารก็มักจะไม่ได้สนใจ
ติดตามผล (monitor) การทํางานของนักการเมืองหรือการปฏิบัติตามนโนบายของพรรคการเมืองที่
ได้สัญญาเอาไว้ และเตรียมรอคอยว่าเมื่อไหร่รัฐบาลปัจจุบันจะล้มลงไปเพื่อให้มีการเลือกต้ังครั้งใหม่ 
 สําหรับคําอธิบายวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้รับสารดังกล่าวนั้นได้จําแนกผู้รับสารทาง
การเมืองออกเป็น 4 บทบาท 
 1. Partisan ได้แก่ ผู้รับสารที่นิยมช่ืนชมพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง ผู้รับ
สารประเภทนี้จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารมาเพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นของตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้จะ
เป็นมิติด้านการเมือง แต่เราก็ไม่อาจวางใจได้ว่า ผู้รับสารทุกคนที่เข้ามาเป็น partisan นั้นจะเข้ามา
ด้วยแรงจูงใจทางการเมืองเสมอไป เช่น ผู้รับสารสตรีบางคนอาจจะศรัทธานักการเมืองบางคนเพราะ
รูปหน้าตามากกว่าแนวคิดทางการเมือง 
 2. Liberal citizen ได้แกผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลประเภทคําแนะนําเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของตนเองอย่างเป็นอิสระ กลุ่มนี้จะยังไม่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใด แต่จะตัดสินใจตาม
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 3. Monitor ได้แก่ ผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลประเภทเหตุการณ์ทางการเมือง นโยบายของ
พรรค ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คุณภาพของผู้นําทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาประเมินผล 
เราจะพบผู้รับสารประเภทนี้ที่มักจะเขียนจดหมายไปแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ 
 4. Spectator ได้แก่ ผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลประเภทที่ให้ความต่ืนเต้นสนุกสนานให้ความ
พึงพอใจทางอารมณ์ เช่น สนใจเรื่องเมียน้อย – เมียหลวง ของผู้นําทางการเมือง สนใจการแฉ
เบ้ืองหลัง เป็นต้น ซึ่งเราอาจวิเคราะห์ได้ว่า ผู้รับสารของไทยส่วนหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้ 
 
5. ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม 
 ในแต่ละสังคมย่อมมีการวางโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
หญิงกับชายการกําหนดมาตรฐานต่างๆ ของสังคม (เช่น คนที่จะเป็นผู้นําของสังคมควรจะเป็น
อย่างไร) การกําหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันต่างๆ (เช่น พ่อแม่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูก) รวมทั้งการ
วางแบบแผนวัฒนธรรมการสื่อสารของแต่ละสังคมเอาไว้ด้วย การศึกษาวัฒนธรรมด้านการสื่อสาร
ของแต่ละสังคมนั้นวิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งที่จะมองเห็นได้คือการศึกษาจากภาษิตหรือคําคมต่างๆ 
 ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมด้านการสื่อสารในระดับโครงสร้างที่เข้ามามีผลต่อพฤติกรรมการรับ
สารของไทยก็เช่น โครงสร้างสังคมแบบผู้ใหญ่-ผู้น้อยของไทย โดยท่ีสังคมไทยต้องคํานึงถึงลําดับช้ัน
แนวดิ่งอยู่เสมอในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คู่สนทนาของไทยจึงต้องรู้กันก่อนว่าใครอาวุโส
กว่าใคร ใครเป็นเจ้านาย-ลูกน้อง ใครมีฐานะสูงกว่าใคร ฯลฯ และหลังจากนั้น แบบแผนการสื่อสารก็
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จะถูกดําเนินไปตามโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว กล่าวคือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายพูดโดยมี
ผู้น้อยเป็นผู้ฟัง (จากคําพูดที่ว่า “เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร”) โดยทั่วไปแล้วลูกน้องจะไม่เป็นฝ่าย
อบรมสั่งสอนเจ้านาย หากแต่จะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้าม เป็นต้น 
 นอกจากนั้น วัฒนธรรมของไทยยังมีข้อคิดคํานึงเกี่ยวพฤติกรรมการรับสารที่มักจะถูกนํามา
อ้างอิงเสมอ เช่น การเรียงลําดับ คุณค่าความน่าเช่ือถือของการรับสื่อด้วยช่องทางแบบต่างๆ จะเป็น
ดังนี้ คือ “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลํา สิบมือคลําไม่เท่าความชํานาญ” หรือการ
สอนให้รู้จักไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังได้เห็นมาว่า “ฟังหูไว้หู” หรือ “ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด” “ต่อ
หน้ามะพลับลับหลังตะโก” ข้างนอกสุกใสข้างในต๊ะต๊ิงโหน่ง” เป็นต้น 
 ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เป็นลักษณะร่วมของคนส่วนใหญ่ในสังคมจะเข้ามามีส่วน
กําหนดรสนิยมของผู้รับสาร แสละส่งผลต่อเนื่องให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกแบบสารตามรสนิยมของรู้รับสาร 
ตัวอย่างเช่นในทัศนะของนักวิชาการตะวันตกจะเห็นว่า บุคลิกภาพร่วม (collective character) 
ของคนไทยคือ ลักษณะรักสนุก ดังนั้นเหตุผล/มูลเหตุจูงใจของคนไทยในการเปิดรับสารจึงเป็นไปเพื่อ
ความสนุกสนาน แม้แต่เนื้อหาสารที่มีลักษณะเป็นปัญหา เราจึงได้ยินเพลงลูกทุ่งแบบ “น้ํามันขาด
แคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ” ซึ่งสะท้อนลักษณะรักสนุกของคนไทยหรือเราอาจจะสังเกตว่า ละคร
โทรทัศน์ไทยไม่ค่อยสนใจสร้างแก่นเรื่องประเภทที่ตัวละครเอกมีปมปัญหาทางจิตใจอย่างลึกซึ้ง หรือ
การครุ่นคิดทางปรัชญา หากแต่จะเน้นเรื่องการแสดงออกของตัวละครมากกว่า เช่น ตัวนางร้ายก็ต้อง
ลอยหน้าลอยตาอย่างชัดเจน ลักษณะดังกล่าวนั้นฝ่ายผู้ผลิตจะระบุว่า เนื่องจากรสนิยมของผู้รับสาร
ไทยจะมีความต้องการเช่นนั้น 
 นอกเหนือจากลักษณะร่วมของคนในสังคมแล้ว ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรมของคนในแต่ละ
กลุ่มย่อยก็ยังแตกต่างกันออกไป มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อกลุ่มผู้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ใช้
ประเด็น “ความเป็นไทยมาเป็นแก่นเรื่องนั้น ผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นจะให้ความสนใจกับรูปแบบ (form) 
เช่น ดนตรีไพเราะ ภาพสวย ผู้นําเสนอ (พรีเซ็นเตอร์) หน้าตาดี ฯลฯ ในขณะที่ผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุจะ
ให้ความสนใจกับเนื้อหา (content) เป็นหลัก เช่น เนื้อหาความเป็นไทยที่นํามาใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ 
เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างรุ่นวัยแล้ว ก็ยังมีความแตกต่างใน
วัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างเพศ (เช่น ผู้หญิง/ผู้ชายจะมีแบบแผนการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน) 
ระหว่างชนชั้น ระหว่างภูมิภาค และอื่นๆ 
 
6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการสื่อสาร 
 ในช่วงที่กล่าวถึงผู้ส่งสาร เราได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารองค์ประกอบที่เหลืออีก 
3 ตัวของการสื่อสาร คือ ตัวสาร ตัวสื่อ และผู้รับสาร ในทํานองเดียวกัน เมื่อศึกษาจากมุมมองของรับ
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สาร เราจะพบว่าตัวแปรอีก 3 ตัว คือ ผู้ส่งสาร ตัวสื่อ และตัวสารล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับสาร
เช่นเดียวกัน 
 ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีงานศึกษากันมาคือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ที่มีผลต่อ การเปิดรับการตีความ และการยอมรับเนื้อหา กล่าวคือหากผู้รับสารมีความเช่ือถือใน
ความรู้ความสามารถของผู้ส่งสาร เช่น การเชิญวิทยากรท่ีเป็นนายแพทย์มาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน หรือหากผู้รับสารมีความไว้วางใจใจเจตนาของผู้ส่งสาร เช่น ลูกที่รับฟังคําตักเตือนของพ่อ
แม่คุณสมบัติทั้งสองประการของผู้ส่งสารจะมีผลทําให้ผู้รับสารยอมรับในเนื้อหาข่าวสารไปด้วย จาก
หลักการดังกล่าวนี้จึงมีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างมากในการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวรูปแบบต่างๆ 
เช่น การโฆษณายาสีฟันที่มักจะใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นทันตแพทย์การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงานก็
ใช้นางสาวไทย หรือการรณรงค์ให้ไปเลือกต้ังก็ใช้ดาราขวัญใจวัยรุ่น เป็นต้น 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวสื่อกับผู้รับสารนั้นจะเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสื่อแต่ละ
ประเภท เช่น พ่อแม่ที่เป็นผู้ใหญ่มักจะรับรู้ว่า สื่อการ์ตูนเป็นเรื่องไร้สาระ และไม่มีประโยชน์สําหรับ
เด็กๆ ดังนั้น จึงมักจะห้ามไม่ให้เด็กๆ อ่านการ์ตูน เช่นเดียวกับเรื่องประเภทของเนื้อหาที่ผู้รับสาร
มักจะมีการเลือกรับรู้เนื้อหาประเภทต่างๆ แตกต่างกัน มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ดูละครโทรทัศน์
ผู้หญิงและผู้ชายที่เลือกเปิดรับเนื้อหาจากละครโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้หญิงจะสนใจดูมิติ
เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในขณะที่ผู้ชายจะสนใจเรื่องการต่อสู้ชีวิตการชิงไหวชิงพริบทางธุรกิจ การใช้กําลัง
ต่อสู้ เป็นต้น 
 
2.  ประเภทของสื่อประชาสมัพันธ(์อรุณรตัน์ ชินวรณ์, 2553, หน้า 11) 

 เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะหนึ่งของกระบวนการประชาสัมพันธ์ดังนั้น การ
สื่อสารทางการประชาสัมพันธ์หรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ก็คือ ช่องทางการสื่อสารที่จะนําข่าวสาร
ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ถ้าหน่วยงานองค์การสามารถเลือกใช้สื่อได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพใน
การนําเสนอข่าวสาร และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ก็จะทําให้งานที่ดําเนินอยู่สามารถ
ประสบสําเร็จได้อย่างอย่างดีปัจจุบันมีผู้แบ่งประเภทของสื่อไว้ตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

 1. แบ่งตามวัฒนาการ ได้แก่ สื่อประเพณี สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ 
2. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ของสังคม ได้แก่ สื่อข่าวสาร สื่อการศึกษา และสื่อบันเทิง 
3. แบ่งตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่อโสต สื่อทัศน์และสื่อโสตทัศน์ 

 สําหรับคําว่า “สื่อ” นั้น ปัจจุบันมีการใช้ความหมายปนกับคําว่า “ช่องทาง” หรือแม้กระทั่ง
ปนกับคําว่า “สาร” เช่น มาร์แชล แมคลูฮัน (Marsha McLuhan) ได้กล่าวว่า “สื่อคือสาร และสารก็
คือสื่อ” บางท่านก็มองว่า “ช่องทาง” และ “สื่อ” มีความหมายต่างกัน กล่าวคือช่องทาง คือ ทางที่
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ทําให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารติดต่อกันได้ ซึ่งก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นเอง ขณะที่สื่อ คือ สิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติและเป็นตัวกลางของผู้ส่งสาร เช่น อากาศและเสียง ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร
ต่างๆ ดังนั้น การแบ่งประเภทของสื่อจึงหลากหลายต่างกันออกไป ดังแนวการแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ 
ต่อไปนี้ 

 สุรัตน์ ตรีสกุล (2549,หน้า 104) ได้แบ่งประเภทของสื่อโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ดังปรากฏใน
ตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การแบ่งประเภทของสื่อ 

เกณฑ์การแบ่งประเภท ประเภทสื่อ ตัวอย่างสื่อ 

1. แบ่งตามลักษณะของสื่อ 1. สื่อธรรมชาต ิ
2. สื่อบุคคล 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5. สื่อระคนสื่อ 
    ซึ่งไมส่ามารถจัดเข้า 4 
ประเภทข้างต้น 

อากาศ แสง เสียง พิธีกร 
ผู้บรรยาย แผน่พับ ใบปลิว 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ ศิลาจารึก สื่อ
พื้นบ้าน 

2.แบ่งตามธรรมชาติของสื่อ/
วิธีการเข้ารหัส 

1. สื่อนะ 
2. สื่ออวัจนะ 

คําพูด ตัวหนังสือ ภาษากาย ปริ
ภาษา ฯลฯ 

3.แบ่งตามจํานวนและการ
เข้าถึงผู้รับสาร 

1. สื่อระหว่างบุคคล 
2. สื่อมวลชน 
3. สื่อเฉพาะกจิ 
4. สื่อประสม 

จดหมาย การประชุม วิทย ุ
โทรทัศน์ นิตยสาร คู่มือ สื่อ
ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อทั้ง 3 
ประเภทร่วมกัน 

4.แบ่งตามประสาทการรับรู ้ 1.สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็น 
2.สื่อที่รับรู้ด้วยการฟัง 
3.สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็นและ   
การฟัง 

รูปภาพ หนังสือ นิตยสาร วิทยุ 
เทปเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

5.แบ่งตามการพัฒนาของสื่อ
หรือแบ่งตามยุคสมัย 

1.สื่อดังเดิม 
2.สื่อร่วมสมัยหรือสื่อใหม ่
3.สื่ออนาคต 

เสียงกลอง สัญญาควันไฟ 
อินเทอร์เน็ต เทเลเวิร์ก และ
การประชุมทางไกล เป็นต้น 
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เกษม จันทร์น้อย (2537, หน้า 23)ได้อธิบายประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ไว้ว่า สื่อที่
สมบูรณ์ คือ สื่อที่นําข่าวสารไปสู่เป้าหมายได้และสามารถผสมผสานวิธีการนําเสนอ โดยได้แบ่งสื่อ
ออกเป็น 8 ประเภทดังนี้ 

1. สื่อคําพูด (Spoken Word) ได้แก่ การพูดทางโทรศัพท์ การพูดในที่สาธารณะ การพูดใน
ที่ประชุม การให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และวิทยุ หรือแม้แต่การพูดคุยตามปกติ 

2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Word) เป็นสื่อที่อาศัยระบบการพิมพ์ที่มีตัวอักษร หรือภาพบน
กระดาษ ซึ่งอาจจัดทําเป็นแผ่น หรือเย็บรวมกันเป็นรูปเล่มตามขนาดต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์นี้ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์โฆษณา จดหมายโดยตรง โปสเตอร์ โทรเลช โทรสาร เป็นต้น 

3. สื่อโสตทัศน์ (Visual and Audio-Visual Aids) เป็นสื่อที่อาศัยเครื่องมือที่สามารถให้ภาพ
หรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียง ได้แก่ แผ่นใสฟิล์ม วิดีโอ ภาพพลิก เป็นต้น 

4. กราฟิกสองมิติ (Two-Dimension Graphics) ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนภูมิ ภาพ
ระบายสี ภาพวาด เป็นต้น 

5. สื่อสามมิติ (Three-Dimensional Media) หมายถึง เครื่องใช้สัญลักษณ์หรือคําขวัญที่
อาจสร้างขึ้นมาเป็นวัตถุทรงกลม ทรงเหลี่ยม หรือทรงอื่นๆ เช่น ปากกา ที่ทับกระดาษ  ที่คั่นหนังสือ 
ถ้วยแก้ว ที่เขี่ยบุหรี่พวงกุญแจ หรือของระลึกอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกความเป็นองค์การ
ได้เป็นอย่างดี 

6. สื่อประสม (Composite Media) เป็นการรวมเอกสื่อหลักข้างต้นมาใช้ร่วมกันอย่างมี
เป้าหมายหรือจุดหมายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมแถลงข่าว การใช้สื่อมวลชนเข้า
เยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานการประชุม การออกรายทางสื่อมวลชน การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 

7. การเป็นผู้อุปถัมภ์ (Sponsorship) อาจอยู่ในรูปของการช่วงลงโฆษณาในหนังสือวิชาการ 
การสนับสนุนให้ทุนในการจัดนิทรรศการหรือการจัดสัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามรายการ
ต่างๆ ทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

8. กิจกรรมทางด้านการศึกษา (Educational Activities) เป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบ
หนึ่งในการให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดพิมพ์แผ่นผับเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรืออาจเป็นการสอนหรืออบรมพนักงานให้มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนั้น ปรมะ สตะเวทิน (2530, หน้า 99) ยังได้แบ่งสื่อที่ใช้ในการสื่อสารออกเป็น 3 
ประเภทด้วยกัน คือ 

1. สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกนํามาใช้ในการสื่อสารกับผู้รับสาร ซึ่งอาจจะเป็นรูปของ
การสนทนากับผู้รับสารเพียงคนเดียว หรือในรูปของการประชุมกลุ่ม 
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2. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถนําเอาข่าวสารไปยังผู้รับสารเป็นจํานวนมากในเวลา
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
เป็นต้น 

3. สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่องค์การผลิตขึ้นมา โดยมี เนื้อหาและจุดมุ่ งหมาย
เฉพาะเจาะจงไปยังผู้รับสาร เช่น คู่มือ จุลสาร แผ่นผับ โปสเตอร์ เป็นต้น 

ศิริลักษณ์ อริยบัญโญทัย(2540, หน้า 21) ได้แบ่งประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ โดยยึด
แนวคิดการสื่อสารเป็นสําคัญ ดังนี้ 

1. การสื่อสารโดยบุคคล (Personal Communication) หมายถึง การสื่อสารจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล โดยอาศัยตัวบุคคลเป็นสื่อ ประสิทธิภาพหรือความสําเร็จ
ของการสื่อสารจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และทักษะและสื่อสารของบุคคลผู้ส่งสารเป็นสําคัญ
การสื่อสารประเภทนี้ครอบคลุมถึงการพูด การให้สัมภาษณ์ การเยี่ยมเยียนและการพบปะพูดคุยกัน
อย่างเป็นทางและไม่เป็นทางการ 

2. การส่ือสารโดยสิ่งพิมพ์ (Printed Communication) หมายถึง การสื่อสารที่อาศัย
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นตัวกลางที่จะนําข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร สื่อเหล่านี้ ได้แก่ จดหมาย
โดยตรง หนังสือ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น ประกาศ ใบปลิว โปสเตอร์ 
เป็นตน 

3. การสื่อสารด้วยการมองเห็น (Visual Communication) หมายถึงการสื่อสารที่อาศัยสื่อ
ประเภทภาพเป็นตัวนําข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร สื่อเหล่านี้ได้แก่ รูปภาพ ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ นิทรรณการ และเอกลักษณ์ของหน่วยงานซึ่งครอบคลุมถึงผลผลิต การบรรจุหีบห่อ การ
โฆษณา รถยนต์ของบริษัท ตัวอาคารของบริษัท เป็นต้น 

4. การสื่อสารด้วยการได้ยิน (Audio Communication) หมายถึงการสื่อสารที่อาศัย
เครื่องส่งและเครื่องรับของระบบวิทยุกระจายเสียงเป็นตัวนําข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 

5. การสื่อสารพิเศษ (Specialized Communication) เป็นการสื่อสารที่มีความหมาย
ครอบคลุมได้กว้างไกลและแตกต่างจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ลูกค้า พนักงาน ผู้แทน จําหน่าย 
ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

นอกจากนั้น ศิริลักษณ์ อริยบัญโญทัย(2540, หน้า 22) ยังได้แบ่งสื่อเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ออกเป็น 12 ประเภท คือ 

1. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสืออ้างอิง 
2. สื่อโสตทัศน์ เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ และวีดีโอ 
3. วิทยุกระจายเสียง 
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4. วิทยุโทรทัศน์ 
5. นิทรรศการ 
6. Literature ซึ่งหมายถึง หนังสือ แผ่นพับ หรือเอกสารเย็บเล่มซึ่งใช้เป็นคู่มือในให้ความรู้

ความเข้าใจต่างๆ 
7. หนังสือเล่มต่างๆ (Books) ซึ่งหมายถึง หนังสือที่มีการสนับสนุนให้เงินทุนช่วยเหลือการ

จัดพิมพ์ เป็นต้น 
8. การส่งจดหมายโดยตรง (Direct Mail) ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
9. สื่อคําพูดหรือสื่อบุคคล (Spoken Word) 
10.การให้ความอุปถัมภ์ (Sponsorship) ซึ่งส่วนใหญ่หมายความถึง การให้ความสนับสนุน

เป็นตัวเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 
11.วารสารหน่วยงาน (House Journals) หมายถึง วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว ใบปลิว            

ซึ่งหน่วยงานผลิตขึ้นมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 
12. สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมีความหมายกว้าง แตกต่างจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

ซึ่งอาจเป็นรถของหน่วยงาน ธงประจําสถาบันสัญลักษณ์ ย่ีห้อหรือตรา เป็นต้น 
ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2549,หน้า 22) ได้อธิบายถึงการแบ่งประเภทของสื่อ ไว้

ดังนี้ 
1. การแบ่งประเภทของสื่อโดยใช้ลักษณะของสื่อเป็นเกณฑ์ อาจแบ่งสื่อออกได้เป็น 5 

ประเภท คือ 
   1.1 สื่อธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศที่อยู่รอบตัวมนุษย์อันมีอยู่ตามธรรมชาติ ทําหน้าที่เป็น

ทางติดต่อของการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบอยู่ต่อหน้ากัน 
   1.2 สื่อมนุษย์ ได้แก่ บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นสื่อนําสารไปสู่ผู้รับ เช่น คนนําสาร นักเล่า

นิทาน โฆษก พ่อสื่อ แม่สื่อ ตัวแทน การเจรจาปัญหา เป็นต้น 
   1.3 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อทุกชนิดที่อาศัยเทคนิคการพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ ใบ

บอก ใบปลิว แผ่นพับ วารสาร นิตยสาร ใบประกาศหรือแจ้งความ โปสเตอร์ ภาพ เป็นต้น 
   1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อที่พัฒนาไปโดยใช้ระบบเครื่องกลไกไฟฟ้าเป็นหลัก เช่น 

วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ เทปเสียง เทปโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์ เป็นต้น 
   1.5 สื่อระคน ได้แก่ สื่อที่ทําหน้าที่นําสารได้ แต่ไม่อาจจัดไว้ใน 4 ประเภทข้างต้น เช่น 

หนังสือพิมพ์กําแพง วัตถุจารึก สื่อพื้นบ้าน เป็นต้น 
2. การแบ่งประเภทของสื่อโดยใช้จํานวน และลักษณะของการเข้าถึงผู้รับสารเป็นเกณฑ์ อาจ

แบ่งสื่อออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
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2.1 สื่อระหว่างบุคคล สื่อบุคคลเป็นสื่อซึ่งมนุษย์ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลซึ่งอยู่ห่างไกลกัน จนไม่อาจจะติดต่อกันโดยไม่ผ่านสื่อได้ เป็นสื่อซึ่งใช้เฉพาะบุคคลมีลักษณะ
เป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในขณะนั้นๆ เช่น จดหมาย โทรเลข 
โทรศัพท์ ภาพถ่ายในครอบครัว บันทึกช่วยจํา อนุทิน ฯลฯ ทําหน้าที่ช่วยให้การส่งสารระหว่างผู้ส่งถึง
ผู้รับที่อยู่ห่างไกลกันมีความเป็นไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดที่จัดว่าเป็นการสื่อ
ระหว่างบุคคล อาทิ การประชุมกลุ่มย่อย การเรียนการสอน ซึ่งจําเป็นต้องใช้สื่อต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น กระดานดํา แบบจําลอง หนังสือ เอกสาร เป็นต้น 

2.2 สื่อมวลชน มนุษย์คิดสื่อมวลชนขึ้นเพื่อที่จะติดต่อกับผู้รับสารเป็นจํานวนมากใน
เวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ ซึ่งก็ยังมีผู้นิยมจัดแบ่งประเภทลงไปอีกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สื่อมวลชนประเภท
สิ่งพิมพ์อย่างหนึ่ง และสื่อมวลชนประเภทไฟฟ้าอย่างหนึ่งสื่อมวลชนมีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่
ข่าวสารไปยังมวลชนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2.3 สื่อเฉพาะกิจ คือ สื่อซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สําหรับการสื่อสารที่สนับสนุน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จํานวนและกลุ่มผู้รับสารมีลักษณะที่แน่นอน เมื่อเทียบกับ
สื่อมวลชนแล้วสื่อเฉพาะกิจจะแคบกว่าในแง่ของการเข้าถึงผู้รับสาร เช่น การจัดทํานิตยสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การทําวีดิทัศน์แนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหนึ่ง และเทปเสียง
สอนวิธีทําสมาธิ เป็นต้น 

2.4 สื่อประสม ได้แก่ การนําสื่อประเภทต่างๆ ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นไปใช้ในการ
สื่อสารอันจะทําให้ประสิทธิผลในการสื่อสารครั้งนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่ สมควร กวียะ (2539, หน้า 91)ได้แบ่งประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ไว้หลาย
ลักษณะและหลายหลักเกณฑ์แตกต่างกันออกไป พอสรุปได้ดังนี้ 

1. แบ่งตามวิวัฒนาการ ได้แก่ สื่อประเพณี (Traditional Media) สื่อมวลชน (Mass 
Media) สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) 

2. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ สื่อข่าวสาร (Information Media) สื่อการศึกษา 
(Educational Media) สื่อบันเทิง (Entertainment Media) 

3. แบ่งตามโสตประสาทในการรับรู้ ได้แก่ สื่อโสต (Audio Media) สื่อทัศน์ (Visual Media) 
สื่อโสตทัศน์ (Audio-Visual Media) 

4. แบ่งความบทบาทหน้าที่ทางเทคนิค ได้แก่ สื่อถ่ายทอดสาร (Transmission Media) สื่อ
บันทึกสาร (Record Media)  

5. แบ่งตามเครื่องนํารหัสสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Media) สื่อบันทึกภาพหรือเสียง (Film or Tape) 
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ลักษณา สตะเวทิน (2542, หน้า 105) ได้อธิบายว่าหากนําเอาสื่อมาใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. สื่อที่ควบคุมได้ (Controlled Media) คือ สื่อที่องค์การผลิตและจัดทําขึ้นเองตลอด
กระบวนการผลิต ต้ังแต่การกําหนดวัตถุประสงค์เนื้อหา รูปแบบ รวมท้ังวิธีการดําเนินการเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย สื่อประเภทนี้อาจเรียกว่า สื่อเฉพาะกิจ 

2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้ (UncontrolledMedia) คือ สื่อที่องค์การไม่ได้เป็นผู้ผลิตและจัดทําขึ้น
เอง จึงไม่สามารถจะไปกําหนดกระบวนการในการผลิตสื่อให้ออกมาในแบบที่องค์การต้องการได้ สื่อ
ประเภทนี้อาจเรียกว่าเป็น สื่อมวลชน (Mass Media) นั่งเอง ซึ่งได้แก่ วิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ เนื่องจากองค์การไม่ได้มีอํานาจในการควบคุมหรือบังคับ
ให้สื่อเหล่านี้เผยแพร่ข่าวสารให้แก่องค์การได้ ซึ่งองค์การต้องอาศัยหลักมนุษย์สัมพันธ์กับคนบังคับสื่อ
และจะต้องรู้จักกลไกการทํางานของสื่อด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และ
ทําการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่มวลชนเอง 

อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553,หน้า 21) จากการแบ่งประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ตามเกณฑ์
ต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด แม้ว่านักวิชาการแต่ละท่านจะแบ่งประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่าง
กัน แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในความหมายโดยรวม เนื่องจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์การท่ี
ประสบความสําเร็จนั้นต้องมีการใช้สื่อ (Media) เป็นช่องทางเพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องใช้
ประสาททั้ง 5 ในการรับรู้ข่าวสาร แต่นักวิชาการบางท่านอาจมองว่า การประชาสัมพันธ์แล้ว 
องค์การยังจะต้องใช้กิจกรรม (Event) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การสื่อสารนั้นบรรลุผล
สําเร็จ สอดคล้องกับลักษณาสตะเวทิน (2542, หน้า 155) ได้อธิบายว่า การสื่อสารจะเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการประชาสัมพันธ์ได้ใน 2 ลักษณะ คือ เป็นการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ (Communication) และ
เป็นการสื่อสารด้วยการกระทํา (Action) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มี
มากมาย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักวิชาการได้มีการแบ่งสื่อออกมาเป็นสื่อหลักๆ ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เพียงไม่กี่ชนิด เพราะบางสื่ออาจจะเหมาะสมกับงานทางด้านโฆษณามากกว่า ดังนั้น 
จึงแบ่งประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

1. สื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตัวบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นสื่อหรือช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ ประชาชน บุคลากร ครอบครัว ครู 
นักเรียน ผู้นํา ความคิดเห็น ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น 

2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) หมายถึง สื่อที่ใช้การตีพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และองค์การใช้
เป็นสื่อหรือช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จัดเป็นสื่อทั้งควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น 
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3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) หมายถึง สื่อที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันด้วย
ภาพและเสียง โดยใช้กระบวนการทางเทคนิคผ่านสื่อที่อาศัยคลื่นไฟฟ้าเป็นตัวนําพาให้เกิดภาพหรือ
เสียงโดยไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในระยะไกล ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

4. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหา
เฉพาะเจาะจง และเป้าหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่มได้แก่ จดหมายข่าว ใบปลิว แผ่นพับ 
โปสเตอร์ จุลสาร คู่มือ การจัดนิทรรศการ สื่อพื้นบ้าน เป็นต้น 

5. สื่อใหม่ (New Media) เป็นสื่อที่พัฒนามาจากสื่อเดิมที่มีอยู่โดยการบูรณาการสื่อเก่าและ
สื่อใหม่ และอาศัยความคิดสร้างสรรค์รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไป อาจจะจัดอยู่ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เช่น SMS Digital Boardฯลฯ 
 
3.  ความตระหนัก 
 ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์ (2557,หน้า 10) ได้ให้ความหมายของความตระหนักว่าหมายถึง การที่
บุคคลหนึ่งเกิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เกิดการฉุกคิดเกิดขึ้น ภายใต้สภาวะ
จิตใจที่ทําให้บุคคลนั้นแสดงออกมาทางพฤติกรรมด้วยการพูด การอ่านและการเขียนหรือการกระทํา
อื่นๆ ซึ่งมาจากการเกิดความรู้สึกต่อการรับรู้ การสัมผัส ความคิดรวบยอด ประสบการณ์ การเรียนรู้
หรือความรู้ที่ได้รับมา จึงส่งผลให้เกิดความตระหนัก และนําไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
นั้น โดยจะต้องอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์ที่พบเจอ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสิ่งเร้าจาก
ภายนอกเข้ามากระตุ้นด้วย 
 วีระชน ขาวผ่อง (2551,หน้า 42) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึงสภาวการณ์ที่มีผลทําให้
เกิดความรู้สึกนึกคิด การรับรู้มุ่งสู่สภาวะจิตแห่งตน คือ ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ความสนใจ อัน
จะก่อให้เกิดความตระหนัก และจิตสํานึกขึ้นมาได้ 
 เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554,หน้า 18) กล่าวว่าความตระหนัก คือการรับรู้แบบฉุกคิด
ขึ้นมากะทันหัน ซึ่งการฉุกคิดนี้จะเป็นสิ่งที่คล้ายกับความรู้สึกจนบางครั้งไม่สามารแยกได้ว่าเป็นการ
ตระหนักถึงหรือเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบกะทันหัน ทั้งนี้ความตระหนักจะเกิดขึ้นได้นั้น
ต้องอาศัยองค์ประกอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว การกระทําในอดีต และสิ่งที่ส่งผลกับอารมณ์และ
ความรู้สึก เป็นต้น โดยทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบจะเป็นผลของการกระทําที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกได้ว่า
ความตระหนัก 
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4.  พฤติกรรมและรูปแบบการออม 
 วรัญญา  ทองทวีศรี (2552, หน้า 42) ได้กําหนดรูปแบบการออมเพื่อการดํารงชีพยามชรา
ภาพได้แก่ 
 1. เงินฝากกับธนาคาร 
 2. เงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงินอื่นๆ 
 3. ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น บ้านหรือที่ดินเพื่ออยู่อาศัย บ้านหรือที่ดินเพื่อ
การลงทุน ทองคํา พันธบัตร เป็นต้น 
 4. สมาชิกชมรมต่างๆ เช่น สมาชิกชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน สมาชิกชมรมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 5. เบ้ียประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 วันวิสาข์ จํารัส (2552,หน้า 6) กล่าวว่า การออมที่เหมาะสมในยามเกษียณหรือยามชรามีอยู่
หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งการออมที่เป็นที่นิยมกันมากสามารถจําแนกได้คือ 
 1. การฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเงินออมที่ถือว่ายังมีความมั่นคงปลอดภัยและมีสภาพ
คล่องสูง แต่มีข้อด้อยอยู่บ้างตรงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับวิธีการลงทุน
อื่น 
 2. การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบํานาญ แหล่งเงินที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับ
การวางแผนการเกษียณเพราะการทําประกันชีวิตแบบนี้นอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ ผู้เอาประกันยังรู้ผลตอบแทนที่แน่นอน หรือกรมธรรม์แบบบํานาญก็จะมีการจ่ายเงิน
คืนให้เป็นรายงวดอีกด้วย แต่ข้อด้อยของการทําประกันชีวิตคือการขาดสภาพคล่องเพราะเป็นการซื้อ
ความคุ้มครองและสะสมเงินระยะยาว 
 3. ซื้อบ้านหรือที่ดินในทําเลดี จะช่วยให้มีรายได้จากการเก็บค่าเช่ าบ้าน ค่าเช่าที่ได้มาก
พอสมควร การลงทุนชนิดนี้สอดคล้องกับผู้ที่ปลดเกษียณซึ่งอยากให้ค่าเงินโตทันอัตราเงินเฟ้ออย่างยิ่ง 
 4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเหล่านี้เป็นแหล่งเงินสําหรับคนวัยเกษียณที่สําคัญ 
โดยเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อเป็นหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัวเมื่อต้อง
เกษียณอายุมีลักษณะของการออมโดยการสมัครใจที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจให้
ตัดสินใจลงทุน นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย
ตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 
 5. ซื้อทองคําไว้รักษาค่าเงิน 
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

พัชรนันท์  คงมั่น (2560) ทําการวิจัยเรื่องความตระหนักของคนวัยทํางานต่อการวางแผน
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนที่เป็นวัย
ทํางานที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป  ผลการศึกษาพบว่า คนวัยทํางานมีความตระหนักต่อการวางแผนทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณในระดับที่มากที่สุด จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.75 และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อคําถามพบว่า การวางแผนทางการเงินที่ดีควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม 
และจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.68 จัดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับที่มาก และพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทํางานพบว่า ส่วน
ใหญ่มีการออมเงินและ/หรือการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดย
สัดส่วนเงินออมในแต่ะเดือน เก็บออมประมาณร้อยละ 1-10 ของรายได้ ส่วนมากเก็บออมในรูปแบบ
การออมในบัญชีเงินฝาก ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และรองลงมาคือ
เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณคิดเป็นร้อยละ 24.63 ดังนั้นการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ เป็น
สิ่งที่คนวัยทํางานทั่วไปตระหนักถึงและเห็นถึงความสําคัญของการออม แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีการออม
เงินหรือการลงทุนนั้นมีความตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในอนาคตตลอดจนถึงในวัยเกษียณอายุ 

 
 วันดี  หิรัญสถาพร, พรทิพย์ บุญทรง, นงลักษณ์ ลัคนทินากร, และสุรัชฎา เมฆขลา (2558) 
ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน370 คน และใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาท่ีมีเงินออมมีเพียงร้อยละ 37.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยและรายจ่าย
เฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ 3,001-4,000 บาทต่อเดือน มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายในสัดส่วนน้อย ส่วน
ผู้ที่มีการออมเงินก็จะเป็นการออมเงินในระยะสั้นเพื่อสะสมไว้ซื้อสิ่งของที่ต้องการ ในส่วนของปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการออมพบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้จากผู้ปกครองต่อเดือน รายได้
พิเศษต่อเดือน และการมีบุคคลตัวอย่างในการออม เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการมีเงินออม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
 เอกยุทธ ภมรกูล (2558) ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY 
กับรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจ
เนอเรชั่นวาย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัย ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพถูกใช้ใน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

23 
 

การศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟSPECIALTY โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 3 ร้าน นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยใช้
การสังเกตการณ์ในการศึกษาสภาพแวดล้อม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการมีความชอบและมี
ความรู้ความเข้าใจในกาแฟ เมล็ดกาแฟที่นํามาใช้มีการคัดสรรเป็นอย่างดี รูปแบบร้านกาแฟมี
ลักษณะ stand alone ที่มีต้ังแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
ทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปีซึ่งเคยใช้
บริการที่ร้านกาแฟจํานวน 400 คน เพื่อวัดรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้
บริการ และทัศนคติ ซึ่งพบว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกได้เป็น 12 กลุ่ม มีการ
เปิดรับสื่อ facebookเป็นจํานวนมากที่สุด วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสื่อ เพื่อต้องการหาข้อมูล 
พฤติกรรมในการไปใช้บริการร้านกาแฟเพื่อนั่งพักผ่อนมากที่สุด ความถี่ในการใช้บริการ 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ บุคคลท่ีไปด้วยคือเพื่อน นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนทัศนคติของผู้บริโภคด้าน
การบริการและการส่งเสริมการตลาดมีอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลิตภัณฑ์คือด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่
ตํ่าสุด โดยผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่น
วายมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บริการ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
สุภาภรณ์ ปักเหนือ (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินของนิสิตที่กําลัง

ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยการเก็บแบบสอบถามกับนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีพฤติกรรมในการออมเงินต่อเดือนมากกว่านิสิตที่ไม่มีการ
ออมเงิน สําหรับนิสิตที่มีการออมเงิน จะมีจํานวนเงินออมต่อเดือนอยู่ที่ตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน 
โดยการไปฝากออมทรัพย์ เพื่อเก็บไว้เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือยามฉุกเฉิน และสําหรับนิสิตนิสิตที่ไม่มีการ
ออมเงินเพราะมีเงินไม่เพียงพอที่จะเก็บไว้เป็นเงินออม จึงทําให้ไม่สามารถออมได้ 

 
กรอบแนวความคิดในการวจิัย 

การวิจัยในเรื่อง“การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออม
เงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”แยกประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ   
1.การศึกษาการเปิดรับข่าวสารโดยการถามระดับความถี่ในการเปิดรับสื่อ2.การศึกษาความตระหนัก
ด้านการออมเงิน โดยการถามทัศนคติเกี่ยวกับการออมเงินและทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ด้านการออม และ3. การศึกษาพฤติกรรมการออม โดยการถามเกี่ยวกับการวางแผนการออม 
วัตถุประสงค์ในการออม  




