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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา”     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินของผู้อ่านในจังหวัด
นครราชสีมา และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้อ่านต่อการทําบทบาทเพ่ือความเป็นพลเมืองของ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ผู้ ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 400 คน และกลุ่มผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจํานวน 8 คนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ สําหรับใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม ท้ังสองกลุ่ม
ได้มาจากเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม การจัดทําเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ และการ
จัดทําเวทีเพ่ือเผยแพร่ให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะเลือกอ่านหนังสือพิมพ์โดยพิจารณาจากชื่อหนังสือพิมพ์  
ลักษณะการอ่านหนังสือพิมพ์ จะอ่านพาดหัวข่าวก่อนแล้วตามด้วยเนื้อหา(34.7%) แหล่งท่ีมาของ
หนังสือพิมพ์มาจากสถานท่ีราชการและเอกชน (45.0%) ข่าวท่ีต้องการอ่านมากท่ีสุดคือ ข่าวเศรษฐกิจ
และการประกอบอาชีพ คอลัมน์ท่ีต้องการอ่านมากท่ีสุดคือ สังคมท้องถ่ิน ความต้องการท่ีจะให้
หนังสือพิมพ์แสดงบทบาทมากท่ีสุดคือ การเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในท้องถ่ิน 

2. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์มองการทําบทบาทเพ่ือความเป็นพลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินของ 
จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.86) มีเพียงประเด็นการนําเสนอและ
ปลุกเร้าให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ใส่ใจและร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ิน( X = 2.90) การกระตุ้น
เตือนสถาบันการศึกษาในท้องถ่ินให้มีการนําเสนอองค์ความรู้คู่จรรยาบรรณ และจริยธรรม( X = 2.89)  
และการนําเสนอข่าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 
( X = 2.85)  ท่ีมีแนวโน้มระดับปานกลาง มาทางมาก 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ควรมีการเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ  
การประกอบอาชีพมากข้ึน อีกท้ังหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินต้องทําหน้าท่ีของการเป็นประบอกเสียงให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างจริงจังรวมท้ังการทําบทบาทสื่อสารเพ่ือความเป็นพลเมืองโดยมีเป้าหมาย
อย่างเข้มแข็งองค์กรวิชาการและวิชาชีพควรมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ด้านนี้ให้กับ
ผู้ประกอบการและประชาชนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบทบาทดังกล่าว    
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Abstract 

 
The research on “The Study of Local Newspaper Readers’ Desire in Nakhon 

Ratchasima” has been purposed to investigate Nakhon Ratchasima local newspaper 
readers’ desires and behaviors toward the decision to read it and to explore readers’ 
opinion upon Nakhon Ratchasima local newspapers’ role whether they are a role 
model citizenship. Sample in this research was divided into two groups; the former 
were 400 of local newspaper readers who resided in Nakhon Ratchasima and the 
latter would be 8 local newspaper readers from various professions whom were 
assigned to share in the focus group, both of them were selected by purposive 
sampling technique. Instrument applied in this study were questionnaire, focus group 
and a forum to share useful information to local newspaper editors, quantitative data 
analysis included percentage, mean value and standard deviation while in term of 
qualitative data analysis, content analysis was employed. The study shows that; 

1. Local newspaper readers roughly pick newspaper according to newspaper 
name. The way they begin reading newspaper starts with headlines then the content 
would be afterward (34.7%). Local newspaper is found mainly at official and private 
organization, most of readers can read it there (45.0%). When considering which news 
they want to explore the most, the result then shows to be economic issues and 
news related to their living and occupation, while local society is the most columns 
they want to see and readers also hope newspaper to play their role in aspect of 
representing local people opinion more. 

2. Local newspaper readers view local paper roles as a model citizenship in 
general at medium level ( X = 2.86) since local newspaper mostly devotes space to 
encourage people to pay attention to local culture and custom ( X = 2.90) and 
enhance educational institute to generate useful knowledge with ethics and morality 
to people ( X = 2.89). Almost similarly, local newspaper tends to provide news 
concerning with natural resources conservation ( X = 2.85) at medium to high level.  
 

 



 

 
3. In term of suggestion, readers want to see more economic news and issues 

related to their living together with they want to see local newspaper as a real 
representative and take the position of media as a role model citizenship which has 
definite goals. Finally, readers also require local newspaper to share this information 
to newspaper entrepreneurs and people so that they will gain more understanding in 
that particular role. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


