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งานวิจยั นี้ นาเสนอการศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ข่าวสาร ความพึงพอใจและ
การใช้ป ระโยชน์ จ ากข่ า วสารทางที วี อ อนไลน์ ข องประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ 5 ประการได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการ
รับรู ้ ข่าวสารจากการใช้งานทีวีออนไลน์ของผูช้ ม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตกับ ความพึ ง พอใจจากการรั บ ชมที วีอ อนไลน์ ข องผูช้ ม (3) เพื่ อศึ ก ษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการนาไปใช้ประโยชน์จากใช้งานที วีออนไลน์ (4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการใช้ประโยชน์จากทีวีออนไลน์ของผูช้ ม (5) เพื่อศึกษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ ส ารกับ ความพึ ง พอใจจากการรั บ ชมที วี อ อนไลน์ ข องผู ้ช ม
กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยใช้งานทีวีออนไลน์ในช่วง วัยรุ่ นและวัยทางาน อายุ 15-49 ปี ที่อาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ รู ปแบบการดาเนิ นชี วติ การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร
ทางทีวอี อนไลน์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่ม
รู ปแบบการดาเนินชีวติ และใช้สถิติวเิ คราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อทดสอบสมตติฐานการวิจยั
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูใ้ ช้งานทีวีออนไลน์ได้ 7 กลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มคิดบวก (2)
กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี (3) กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย (4) กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล (5) กลุ่มบันเทิง
มือถือจอ (6) กลุ่มสนใจรอบด้าน (7) กลุ่มรักครอบครัว โดยจากกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทั้ง 7

(4)
กลุ่ ม นั้น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นไปตามสมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ โดยมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ใ นระดับ 0.05 และ
นัยสาคัญทางสถิติในระดับ 0.01
คาสาคัญ : รู ปแบบการดาเนินชีวติ //ทีวอี อนไลน์
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This research proposes a lifestyle study, perception, uses and gratifications of TV Online
of the people in Bangkok. There are 5 objectives (1) To study the relationships between lifestyle
and perception of TV Online (2) To study the relationships between lifestyle and gratifications of
TV Online (3) To study the relationships between lifestyles and uses of TV Online (4) To study the
relationship between uses and gratifications of TV Online (5) To study the relationships between
perception and gratifications of TV Online
The sample group is the 400 people who have been using TV Online, aged 15-49 years
old, teenage and adults, living in Bangkok. Questionnaires were used to collect survey data from
400 people. Data analysis is the research utilized Factor Analysis and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient.
The results were as follows:
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user into 7 groups as follows: (1) Positive thinking group (2) Technology group (3) Fashion group
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of the groups had positive correlation at significance level 0.05 and 0.01.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตถือว่าเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมากในทุกๆหน่วยงาน โดยใน
แต่ ล ะหน่ ว ยงานนั้น ก็ จ ะมี ก ารน าไปใช้ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป อย่า งที่ เ ราคุ ้น เคยกัน เป็ นอย่ า งดี
ยกตัวอย่างเช่ น อี เมล การติ ดต่อสื่ อสาร การสนทนาการแชท การสื บค้นข้อมู ลต่างๆ การเรี ยนรู ้
ออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย และอีกสิ่ งหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมไม่แพ้กนั ก็เห็นจะเป็ นในเรื่ องของ
การใช้งานอินเทอร์ เน็ตติดตามในเรื่ องข้อมูลสาระบันเทิง หนัง ละคร หรื อที่เรารู ้จกั กันดีที่เราเรี ยก
กันว่า ที วีออนไลน์ นั่น เอง โดยที่ จะมี ท้ งั รายการสด ย้อนหลัง หรื อบางรายการในปั จ จุ บ ัน นี้ มี
ออกอากาศแค่ช่องทางทีวอี อนไลน์เท่านั้นก็มีเช่นกัน
ในอดีตคนไทยรับชมช่องทีวีได้เพียงไม่กี่ช่อง แต่ปัจจุบนั สามารถติดตั้งจานดาวเทียม หรื อ
เคเบิ้ลทีวี แล้วรับชมได้นบั ร้ อยช่ อง สถิติการรับชมทีวีสดมักมีปัจจัยมาจากการศึกษา อาชีพ ฐานะ
ครอบครัว ความชอบ และสภาพแวดล้อม แต่ในปั จจุบนั นั้นการรับชมทีวีสดมีน้อยลงอย่างเห็ นได้
ชัด ทีวีสด หรื อทีวีแบบดั้งเดิม (Traditional TV) หมายถึง การรับชมทีวี (Receive) จากสัญญาณที่มี
การถ่ ายทอดในขณะนั้น แต่ถ้าเป็ นที วีออนไลน์ (Online TV) อินเทอร์ เน็ตทีวี (Internet TV) หรื อ
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet Television) ซึ่ งหมายถึ งโทรทัศน์ที่แพร่ กระจายผ่านเครื อข่ายทาง
อิ นเทอร์ เน็ ต ที่ ผูช้ มสามารถเลื อกชมรายการจากคลังที่ เก็บรวบรวม มักเป็ นการเข้าชม (Access)
รายการที่ถูกบันทึกไว้ เรี ยกดูยอ้ นหลัง หรื อรับชมซ้ าได้ หรื ออาจเป็ นรายการสดก็ได้ โดยพื้นฐาน
ของทีวีออนไลน์น้ นั คือการโอนถ่ายข้อมูล (Streaming) หรื อการเลือกวีดีโอ (Video) ผ่านจากแหล่ง
เก็บข้อมูลเช่ น เว็บไซต์ เป็ นต้น โดยที่วีดีโอสามารถแพร่ กระจายด้วยวิธีการจัดการเครื อข่ายที่ ให้
คอมพิวเตอร์ ในเครื อข่ายทุกเครื่ องสามารถใช้แฟ้มข้อมูลได้ไม่วา่ จะจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดก็ตาม
ในปั จจุบนั คาต่อท้ายว่า ดู ออนไลน์ นับเป็ นคาต่อท้ายที่ได้รับความนิ ยม และช่ องทางต่างๆในทุ ก
วันนี้ มีการเชื่ อมต่อกับ โลกออนไลน์ไม่ไ ด้จากัดเฉพาะแค่หมู่ วยั รุ่ นอี ก ต่อไป ทุ กช่ วงวัยสามารถ
เข้า ถึ ง และใช้ส มาร์ ท โฟน หรื อแท็ป เล็ ตกันได้อย่า งง่ า ยดายไม่ ล าบาก อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเครื่ องมื อที่
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สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารผ่านเพื่อนหรื อครอบครัวได้ง่ายยิ่งขึ้น ในอีกด้านหนึ่ ง ยังให้ความรู ้ ความ
บันเทิง และสื่ อออนไลน์ต่างๆในปั จจุบนั ก็ปรับตนเองเพื่อให้ตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้อย่างมากที่สุด
ทีวีออนไลน์เริ่ มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในช่ วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาจเป็ นสาเหตุ มา
จากผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับธุ รกิ จโทรทัศน์น้ นั ต้องการขยายช่ องทางในการให้บริ การเพิ่มขึ้น และ
สาเหตุของข้อจากัดในการให้บริ การผ่านช่ องโทรทัศน์ปกติ เช่ นเรื่ องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้า งสู ง
หรื อข้อจากัดที่มีการควบคุมที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการนั้นไม่สามารถนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การของตน
ได้อย่างอิสระเสรี ทีวอี อนไลน์จึงเป็ นทางเลือกที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการหันมาให้ความสนใจ ด้วยข้อดี
ของทีวอี อนไลน์ท้ งั ในเรื่ องต้นทุนการผลิต และเนื้อหาที่สามารถนาเสนอได้อย่างอิสระ
จากรายงานเรื่ อง How People Watch-A Global Nielsen Consumer Report ของเนลสั น
บริ ษทั วิจยั ตลาดรายใหญ่ สารวจจากผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตประมาณ 27,000 คน จาก 55 ประเทศ พบว่า
คนไทยดู ทีวีสดน้อยที่สุด ส่ วนชาวอเมริ กนั ดู ทีวีสดมากที่สุด แต่คนจีนดู วีดีทศั น์ผ่านคอมพิวเตอร์
หรื อสมาร์ ทโฟนมากที่สุดในโลก จากปั จจุบนั เราจะเห็ นได้ว่าพฤติกรรมการรับรู ้ ข่าวสารก็พบว่า
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีนอ้ ยมากที่ดูทีวีสดอย่างหน้าพร้ อมตากันในครอบครัว และส่ วน
ใหญ่จะรับชมคลิ ปวีดีโอที่ หาดาวน์โหลดได้จากอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นการส่ วนตัว ทั้งในคอมพิวเตอร์
ตลอดไปจนถึ ง มือถื อ แท็ปเล็ต จากผลสารวจพฤติ กรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตทัว่ โลก Connected
Life 2014 ในกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตกว่า 55,000 คนใน 50 ประเทศทัว่ โลก โดยบริ ษทั วิจยั ตลาด ที
เอ็นเอส โกลบอลระบุว่า วิดีโอออนไลน์ได้รับความนิ ยมในหมู่ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก โดย
กว่า 60% เข้าชมทุกสัปดาห์ 25% เข้าชมเป็ นประจาทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูใ้ ช้เน็ตที่มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นแอคทีฟยูสเซอร์ (Active User) ที่โปรดปรานหรื อเสพติดการเข้า
ชมวีดีโอออนไลน์
โดยผลสารวจครั้งล่าสุ ดระบุวา่ ราว 30% ของกลุ่มผูใ้ ช้เน็ตทัว่ โลกมีอายุระหว่าง 25-34ปี มี
พฤติ ก รรมเปิ ดชมวี ดี โ อออนไลน์ เ ป็ นประจ าทุ ก วัน และ 66% รั บ ชมไม่ ต่ า กว่า สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้เน็ตทัว่ โลกที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี (ซึ่ งกว่า 29% ระบุว่าเปิ ดชมวีดีโอ
ออนไลน์ เป็ นประจาทุ กวัน และ 65% เข้า ชมไม่ ต่ า กว่า สัป ดาห์ ละครั้ ง) ผูใ้ ช้เน็ ตทัว่ โลกที่ มีอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี ( 25% มีพฤติกรรมเปิ ดชมวีดีโอออนไลน์เป็ นประจาทุกวัน และ 60% เข้าชมไม่ต่า
กว่าสัปดาห์ละครั้ง) และ ผูใ้ ช้เน็ตทัว่ โลกที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี (18% ติดเปิ ดชมวีดีโอออนไลน์
เป็ นประจาทุกวัน และ 51% เข้าชมเป็ นไม่ต่ากว่าสัปดาห์ละครั้ง) ตามลาดับ ท้ายสุ ดได้แก่กลุ่มผูใ้ ช้
อิ นเทอร์ เน็ ตที่ สู ง วัย ขึ้ น คื อ ผูใ้ ช้เน็ ตทัว่ โลกที่ มี อายุระหว่า ง 55-65 ปี ที่ ผ ลส ารวจชี้ ว่า 15% มี
พฤติกรรมเปิ ดชมวีดีโอออนไลน์เป็ นประจาทุกวัน และ 43% เข้าชมไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละครั้ง โดย
ปั จจัยหลักที่ทาให้การรับชมทีวีสดลดลงได้แก่ รับชมรายการทีวยี อ้ นหลังจากอินเทอร์ เน็ต หรื อ TV
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on demand โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และมีให้เลือกชมแบบไม่จากัดจากหลายเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ต่างๆ
ก็สามารถสื บค้นได้ไม่ยากนัก จึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้เวลาที่จะรับชมทีวีสดลดลง โดยในยุคปั จจุบนั
การ การบริ โภคสื่ อ (Media Consumption) จัดเป็ นความจาเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่มนุ ษย์ตอ้ งการเพื่อที่ จะ
นาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต โดยเฉพาะในยุคสังคมข่าวสารที่มีสื่อต่างๆเกิดขึ้น
มากมาย ทาให้ผูบ้ ริ โภคนั้นเกิ ดการแสวงหาปั จจัยที่ มีคุณภาพต่อตนเอง การบริ โภคสื่ อโทรทัศน์
อินเทอร์ เน็ตก็เช่ นกัน ในปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีความเร็ วสู งของอินเทอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทมีส่วน
ช่ วยทาให้ผูค้ นนั้นเปิ ดรับสื่ อได้อย่างง่ายดายมากขึ้นไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานที่ใดจึงสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะและรู ปแบบของรายการโทรทัศน์จากเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง และด้ วยสังคมที่มีความเร่ ง
รี บต้องแข่งขันกับเวลาในการดาเนิ นชี วิตจึ งทาให้โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ ตเข้ามามี บทบาท เป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่งให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่สามารถเลือกชมรายการที่ตอ้ งการ เมื่อไหร่ อย่างไรก็ได้
จากรายงานผลการสารวจของผูใ้ ช้บรอดแบรนด์ในยุโรปกับการใช้คอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์
ออนไลน์ของโมโตโรลา (Motorola) ในปี 2550 มีการสัมภาษณ์ประชาชนจานวน 2,500 คนในยุโรป
พบว่าเกื อบครึ่ งหนึ่ งของผูใ้ ช้บรอดแบรนด์ในยุโรปนั้นมีการใช้คอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ออนไลน์
เพราะว่าสามารถควบคุมการรับชมได้จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาชมทีวออนไลน์กนั มากขึ้น
สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) ทาการเปรี ยบเทียบข้อมูล
รายงานผลส ารวจกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยในระยะเวลา 12 ปี จึ ง พบว่ า มี ผู ้ใ ช้
อินเทอร์ เน็ตต่อวันในระยะเวลาที่นานขึ้น ในปี 2544 มีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตน้อยมากกว่า 20 ชัว่ โมง ต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 18.7 เท่านั้น และได้เพิ่มเป็ น 39% ในปี 2556 ในทานองเดียวกัน ในปี 2544
มีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตน้อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ คิดเป็ น 54% แต่ในปี 2556 เพราะฉะนั้นจึงพบว่า
มี ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มี เหลื อเพียงแค่ 36% ทาให้ในภาพรวม พบว่า
ภายในระยะ12 ปี ที่ผ่านมานั้น โดยนับตั้งแต่ปี 2544 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตนั้นมีชวั่ โมงการใช้งานที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนี่ องถึง 76%อาจเป็ นเพราะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีและการเข้าถึงนั้นมีการพัฒนามาก
ขึ้น (สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน, 2556)
และในปี 2548 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (เนคเทค) ทาการ
ส ารวจพฤติ ก รรมกลุ่ ม ผูใ้ ช้อินเทอร์ เ น็ ตประจาปี 2548 ส าหรั บการใช้โทรทัศน์อินเทอร์ เ น็ ต ใน
ประเทศไทย เนคเทคได้สารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การที่เกี่ยวข้องกับบริ การสื่ อหลอม
รวมจานวน 21,880 คน พบว่าผูท้ ี่ไม่รู้จกั ทีวอี อนไลน์ (online TV) นั้น มีเพียง 6% เท่านั้น ผูท้ ี่รู้จกั แต่
ไม่เคยใช้บริ การ 47% และผูท้ ี่รู้จกั และเคยใช้งานทีวอี อนไลน์ 43%
มายด์แชร์ ประเทศไทย (Mindshare) ยูนิลีเวอร์ (Unilever) และ นีลเส็น ประเทศไทย ได้ทา
การสารวจและเผยว่า ในปี 2559 อัตราการเข้าถึง หรื อ Reach ของทีวตี ่าลง พร้อมกับสื่ อทีวกี ็ถูกซอย
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ย่อยมากขึ้ น มี ช่องให้เลื อกมากขึ้ น ตามความต้องการของผูช้ มจริ งๆ และทาให้ Eye Ball ลดลง
ขณะเดียวกันระยะเวลาอยูก่ บั สื่ อทีวีอยูท่ ี่ 78 นาที แต่ขณะที่สมาร์ ทโฟนอยุ่ที่ 167 นาที แท็ปเล็ต
และ โน้ตบุ๊ค ใกล้เคียงกันอยูท่ ี่ประมาณ 95 นาที พฤติกรรมการใช้สื่อในสมัยนี้ เกือบทุก 5 นาทีที่จะ
มีการดูโทรศัพท์มือถือตลอด ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ บวกกับ Youtube ทาให้ดูยอ้ นหลังรายการ
หรื อละครได้ จึงไม่จาเป็ นต้องกลับบ้านมานัง่ ดูละครตามเวลา จนทาให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่
2 ของโลกที่ใช้เวลาอยูก่ บั Youtube มากที่สุด และสื่ ออินเทอร์ เน็ตคนไทยใช้ตลอดเวลาทั้งวัน ส่ วน
สื่ อที วีจะสู ง ในช่ วงไพร์ ม ไทม์ ดิ จิตอลแพลตฟอร์ ม ยอดนิ ย มของคนไทย (จานวน User) ได้แก่
Facebook (34 ล้าน), LINE (33 ล้าน), Youtube (28 ล้าน), Sanook (25 ล้าน), Kapook (25 ล้าน) โดย
ที่สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าทั้งแม่นยาในการ Targeting
และประหยัดกว่า โดยกลุ่มเป้ าหมายวัยรุ่ นและวัยทางานตั้งแต่ 15 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 49 ปี เนื่องจาก
กลุ่มที่มอายุ 50 ปี ขึ้นไปจะยังใช้สื่อทีวเี ป็ นหลัก
นอกจากนี้ ผลสารวจยังพบว่า ผูช้ มสื่ อทีวีอย่างเดียวจานวนลดลงเรื่ อยๆ แต่ผชู ้ มสื่ อทีวีและ
ใช้อินเทอร์ เน็ตไปด้วยกลับโตสวนทางกัน และคาดว่าจานวนผูใ้ ช้สื่อทีวีและอินเทอร์ เน็ตพร้อมกัน
จาก 40% สู งขึ้นไปถึง 49% ในอีก 5 ปี ช้างหน้า (ปี 2020)
จากข้อมูลข้างต้นที่สะท้อนถึ งพฤติ กรรมดังกล่ าวในเมื องไทย ทาให้พบว่าการเข้า รั บ ชม
ข่าวสาร วีดีโอ หรื อทีวีออนไลน์ มีแนวโน้มที่จะขยายกว้างขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคตตามแนวโน้มของ
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผบู ้ ริ โภคก็ต่างมองเห็ นถึงปั จจัยที่ไม่ใช่เพียงการ
บริ โภคง่ า ยของช่ องทาง แต่ ย งั มี เรื่ องของความสะดวก คล่ องตัวในการรั บ ชมข้อมู ล ข่ า วสาร ที่
สามารถย้อนหลังได้ตามความต้องการ และยังสามารถตอบสนองความต้องการในทางเลื อกของ
ผูใ้ ช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ตได้อย่างตรงใจ เห็ นได้จากความนิ ยมในการรับชมช่ องรายการยอดนิ ยม
ต่ า งๆบนมี เดี ยชาแนล แอปพลิ เคชั่น ตลอดจน บริ ก ารรายการที วีและภาพยนตร์ ผ่า นทางระบบ
อินเทอร์ เน็ ต ที่เปิ ดให้ผูค้ นสามารถเข้าถึ งเนื้ อหาได้อย่างสะดวกง่ ายดายผ่านโทรศัพท์มือถื อหรื อ
แท็ปเล็ต

ปัญหานาวิจัย
1.2.1 รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
จากข่าวสารทางทีวอี อนไลน์ของผูช้ ม เป็ นอย่างไร
1.2.2 รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของผูช้ ม กับการรับรู ้ข่าวสารจากทีวอี อนไลน์มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
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1.2.3 รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของผูช้ ม กับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
1.2.4 ความพึงพอใจของผูช้ ม กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวอี อนไลน์มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
1.2.5 การรับรู ้ข่าวสารของผูช้ ม กับความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
1.2.6 เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิต การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวอี อนไลน์

วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชี วติ กับการรับรู ้ข่าวสารจากการ
รับชมทีวอี อนไลน์ของผูช้ มเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ กับความพึง
พอใจจากการ
1.3.2 รับชมทีวอี อนไลน์ของผูช้ มเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชี วติ
กับการนาไปใช้ประโยชน์จากใช้งานทีวี
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการใช้ประโยชน์จากทีวอี อนไลน์
ของผูช้ ม
1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สารกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวี
ออนไลน์ของผูช้ ม

สมมติฐาน
1.4.1 รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ข่าวสารจากการรับชมทีวี
ออนไลน์รูปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์
1.4.2 รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวี
ออนไลน์
1.4.3 การรับรู ้ข่าวสารจากการรับชมทีวีออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจจาก
การรับชมทีวอี อนไลน์
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1.4.4 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จาก
การใช้งานทีวอี อนไลน์

กรอบแนวคิดการวิจัย
รู ปแบบการดาเนินชีวติ
Lifestyle

ความพึงพอใจ
(ต่อการใช้ทีวอี อนไลน์ในการชม
รายการ)

การรับรู ้ข่าวสาร

การใช้ประโยชน์

-

ประเภทรายการที่รับชม
สถานที่เลือกรับชม
ช่วงเวลาในการรับชม
ระยะเวลาในการรับชม
ความถี่ในการรับชม
สถานที่ในการรับชม

- เพื่อความรู ้ความเข้าใจ
- เพื่อความเพลิดเพลิน
- เพื่อการพักผ่อน
- เพื่อการปลดปล่อย
อารมณ์
- เพื่อประโยชน์ทางด้านสังคม
- การผละจากสังคม

ขอบเขตของงานวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากร รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิ ต การรั บ รู ้
ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผูท้ ี่เคยใช้งานทีวีออนไลน์ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นกลุ่มประชากรในช่วงอายุ 15-49 ปี เพราะเป็ นช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตมาก และ
เป็ นช่วงอายุที่สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

นิยามศัพท์
รู ปแบบการดาเนินชี วติ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกมาในรู ปแบบของการใช้
ชี วิตโดยสามารถวัดได้จากการทากิจกรรมในชี วิตประจาวัน ความสนใจ ทัศนคติ ความคิดเห็ นที่มี
ต่อเรื่ องต่างๆ (AIO) ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมบุคคล
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การรับรู้ ข่าวสาร หมายถึง ระดับความถี่ ความบ่อยครั้งในการได้รับข่าวสารจากการ
ดูทีวอี อนไลน์
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก หรื ออารมณ์ที่แสดงออกมาในสภาวะของการมี
ความสุ ข หรื อเมื่อสิ่ งที่ความหวังไว้เป็ นไปตามนั้นทาให้เกิ ดความรู ้ สึก ความชอบ เป็ นทัศนคติใน
ทางบวก โดยสามรถวัดจากระดับความพึงพอใจจากการรับชมทีวออนไลน์
การใช้ ประโยชน์ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลข่าวสารของการรับชมทีวี
ออนไลน์ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และความถี่ของการนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ทีวอี อนไลน์ หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่ปรากฎอยูบ่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มี
ทั้งละคร รายการโทรทัศน์ยอ้ นหลัง รายการที่ถ่ายทอดสด รวมไปถึงรายการต่างๆที่อยูใ่ นรู ปแบบ
ของคลิปวิดีโอ ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่เสี ยค่าบริ การ ทั้งในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็ป
เล็ต หรื ออุปกรณ์ที่สามารถเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ ด้านวิชาการ
การวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างองค์ความรู ้ เรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้
ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ด้านการประยุกต์
เครื อข่ายหรื อผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับที วีออนไลน์ไ ด้รับทราบข้อมู ล เกี่ ย วกับ ผูบ้ ริ โภคที่
สามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์เพื่อวางแนวทางในการกาหนดแผนการในอนาคตได้ ปรับปรุ งกลยุธ์
ต่างๆ การให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และตอบสนองกลุ่มผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามา
สนับสนุนผลการวิจยัและเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร (Perception)
2.3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่และทีวอี อนไลน์ (New Media)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle)
Kotler (2000) รู ปแบบการดาเนินชีวิตของคนหนึ่งๆ คือรู ปแบบของการดาเนินชีวิตในโลก
โดยแสดงออกมาในรู ป แบบการท ากิ จกรรม ความสนใจ ความคิ ดเห็ นของบุ ค คลนั้นๆ โดยใน
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของบุคคลนั้นๆจะแสดงออกถึงตัวบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมของ
ตัวบุคคล
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) รู ปแบบของการใช้ชีวติ (Lifestyle) หมายถึง
การที่มนุ ษย์น้ นั อยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ ที่คนในกลุ่มจะถือปฏิบตั ิ จึงทาให้
พฤติกรรมของคนในกลุ่มเดียวดันนั้นมีความเป็ นไปในทานองเดียวกัน แบบของการใช้ชีวิตนั้นเป็ น
สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาพพจน์ ข องแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งเป็ นผลมาจากวัฒ นธรรม สถานการณ์
ประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้อง การใช้ชี วิตรวมไปถึ ง แบบแผนต่ า งๆเช่ นแบบแผนการบริ โภคนั้นเรา
เรี ยกว่า แบบของการใช้ชีวติ ในปั จจุบนั มีตวั อย่างแบบของการใช้ชีวติ ดังนี้
1) บทบาททางสังคม (Social Roles) ในสมัยก่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้น
สตรี เป็ นผูท้ ี่อยูก่ บั บ้านและเป็ นคนตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆภายในบ้าน ส่ วนสามีจะทาหน้าที่ใน
การตัดสิ นใจซื้ อของต่างๆเข้าบ้าน แต่ในปั จจุบนั นี้ สตรี น้ นั ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจึงทาให้มี
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บทบาทที่เปลี่ยนไป ทาให้สตรี น้ นั มีอตั ราการซื้ อ มีบทบาทสาคัญในการซื้ อเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิด
การร่ วมกันตัดสิ นใจซื้ อภายในครอบครัว
2) เวลาสาหรับการพักผ่อน (Leisure Time) การใช้เวลาพักผ่อนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รู ปแบบการใช้ชีวิต ปั จจุบนั เราจะเห็นได้วา่ มีการสนใจในเรื่ องของ ดนตรี กีฬาการไปเที่ยวสถานที่
ต่างๆ การชมการแสดง การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน
เพิ่มมากขึ้น
3) ช่วงเวลาของชี วิต (Pace of Living) ในช่วงชี วิตที่มีการเร่ งเรื่ องเวลามากขึ้ นนั้น
บุ คคลอาจไม่เต็มใจที่ จะรอเวลาสาหรั บตอบสนองความต้องการของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ จี ง
ส่ งผลให้เกิ ดกากรบริ การการขายแบบผ่อนส่ งของบริ ษทั ต่างๆ หรื อในด้านของบริ ษทั ที่ จะต้องมี
เครื่ องอานวยความสะดวกเช่ นเครื่ องยนต์ในการผลิ ตหรื อบรรจุสินค้า เครื่ องจักรในการผลิ ตหรื อ
ขายสิ นค้า เพื่ อให้ท นั ต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ย งั มี เรื่ องในด้า นเวลาและความ
พยายามที่ลงไปในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ในปั จจุบนั ในการซื้ อสิ นค้า การบริ โภคแต่ละครั้ง
มีความสะดวกรวดเร็ วกว่าในยุคก่อนมากเนื่ องจากมีเรื่ องในด้านการตลาดมาเกี่ยวข้องด้วย เช่นการ
โฆษณาส่ งเสริ มการขายต่างๆ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ และบริ ษทั ก็มีการผลิตสิ นค้าที่
สามารถใช้ได้อย่างฉับพลันออกมาจาหน่ายมากมายเช่ น กาแฟ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป โจ้ก เป็ นต้น ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคนั้นเกิ ดความพึงพอใจในด้านความสะดวก ความง่าย และยังเหมาะกับรู ปแบบของการ
ใช้ชีวติ ในยุคปั จจุบนั นี้
4) ความเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม (Social Mobility) การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่
หมายถึงนั้น รวมไปถึงการโยกย้ายงาน การแยกจากบุคคลยุคก่อนหน้า ซึ่ งทาให้ส่งผลต่อการใช้จ่าย
แบบแผนการใช้ชี วิ ต ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และยัง มี ก ารเคลื่ อ นไหวทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ม ากขึ้ น
บุคคลภายนอกที่ยา้ ยท้องถิ่นเข้าไปอยูใ่ นเมืองใหญ่
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แบบของการใช้ ชีวติ กับอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
ตัวกาหนดแบบของการใช้ ชีวติ
- ประชากรศาสตร์
- ชั้นทางสังคม
- สิ่ งจูงใจ
- บุคลิกภาพ
- อารมณ์
- ค่านิยม
- วงจรชีวติ ครอบครัว
- วัฒนธรรม
- ประสบการณ์

แบบของการใช้ ชีวติ เราอาศัยอย่ างไร
- กิจกรรม
- ความสนใจ
- ชอบ,ไม่ชอบ
- ทัศนคติ
- การอุปโภคบริ โภค
- ความคาดหมาย
- ความรู ้สึก

พฤติกรรมการซื้อ
- อย่างไร
- เมื่อใด
- ที่ไหน
- อะไร
- กับใคร
การบริโภค
- ที่ไหน
- กับใคร
- อย่างไร
- เมื่อไร
- อะไร

ภาพที่ 2.1 แบบของการใช้ ชีวติ กับอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
แหล่งทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
Engel et al. (1995) ได้ให้นิยามของการดารงชี พไว้วา่ เป็ นแบบที่บุคคลดารงชี พและการใช้
จ่ายเวลาและเงิน ซึ่ งสามารถจาแนกคานิยามได้วา่
1) วิธีที่เราดารงชีวติ (How we live) การทานอาหารเช้า ทานชา กาแฟ ขนมปั ง ไข่
ดาว
2) ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ (Product we buy) วิธีการขายและวิธีการซื้ อในปั จจุบนั นั้นมีการ
เปลี่ ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของบุ คคลในปั จจุ บนั เช่ นข้าวสารมีการขายเป็ น
กิโลกรัมเพื่อซื้ อทีละมากๆในการเก็บไว้ใช้ได้นานๆ
3) วิธีการใช้สินค้า (How you use them) วิธีการใช้สินค้าสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
เช่น อาหารสาเร็ จรู ปการพิจารณาเกี่ยวกับสิ นค้า มองสิ นค้าอย่างไร (What do you think about them)
สิ นค้าถูกมองว่านามาใช้เพื่อผ่อนแรง ประหยัดแรง
4) รู ปแบบของการใช้ชีวติ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ บุคคลนั้นได้รับการขัดเกลาโดย
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การปฏิบตั ิตอบต่อกันทางสังคม แบบของการช้ชีวิตนั้นจึงได้รับอิทธิ พลของปั จจัยหลายอย่าง เช่ น
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ครอบครั ว ทัศนคติ ความต้องการ และลักษณะส่ วนบุ คคล (Individual
Characteristic) ฯลฯ ซึ่ งเมื่อปั จจัยเหล่านี้ มีการเปลี่ ยนแปลง จะส่ งผลให้แบบของการใช้ชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การจัดรู ปแบบการดาเนินชี วิต หรื อ VALs มีการจัดกลุ่มเป็ น 8 กลุ่มประเภท แต่ละ
กลุ่มจะมีลกั ษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันดังนี้

ภาพที่ 2.2 การแบ่ งกลุ่มผู้บริ โภค VALs (VALs Lifestyles System)
แหล่งทีม่ า: SRI International, Howkins Best and Coney (2001)
1) กลุ่ ม ที่ ช อบเข้า สั ง คม (Actualizes) เป็ นกลุ่ ม ที่ ป ระสบความส าเร็ จในชี วิ ต มี
ความกระตือรื อร้ น มีตาแหน่งหน้าที่สูง ต้องการการยกย่อง มีฐานะทางการเงินที่ดี ต้องการคุ ณภาพ
ชี วิตที่ดี มีความต้องการการเปลี่ยนแปลง สนใจในปั ญหาด้านสังคมและเปิ ดรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสิ่ งใหม่ๆ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นผูน้ าทางธุ รกิจ
2) กลุ่มที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จ (Fulfilled) และผูท้ ี่ยดึ ถือหลักการ (Believer)
กลุ่ มที่ ยึดถื อหลักการ (Principle oriented) เป็ นกลุ่ มที่ มีอายุปานกลางขึ้ นไป เป็ นบุ คคลที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ มีการศึกษาสู ง และมีความเป็ นมืออาชีพ มีความพอใจในความสะดวกสบาย สนใจในเรื่ อง
กิจกรรมพักผ่อน อาชีพ ครอบครัว เข้าใจโลกเป็ นอย่างดี เป็ นคนมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู ้
มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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3) ผูท้ ี่ยดึ ถือหลักการ (Believer) เป็ นกลุ่มอนุรักษ์นิยม ยึดถือธรรมเนียมประเพณี ที่
เคยปฏิ บตั ิมา เช่ นการไปวัด การปฏิ บตั ิต่อครอบครั วส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มอนุ รักษ์นิยม ชอบใช้ตรา
สิ นค้าของประเทศตนเอง มีการศึกษาและรายได้อยูใ่ นระดับปานกลางแต่พอเพียงที่จะตอบสนองใน
ความต้องการ
4) ผูท้ ี่มีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผูท้ ี่มีความพยายาม (Strivers) เป็ น
กลุ่ ม ที่ ยึ ด ถื อ สถานะในสั ง คม (Status oriented) เป็ นกลุ่ ม ผู ้ที่ มี ค วามทะเยอทะยานจะประสบ
ความสาเร็ จในสาขาวิชาชีพ ใช้เวลาและพฤติกรรมในการควบคุมชี วิต ค่านิ ยมจะมีความสอดคล้อง
กันทางด้านความสามารถในการคาดคะเนเหตุ การณ์ ความมัน่ คง กลุ่มนี้ จะมีการดาเนิ นชี วิตตาม
ธรรมเนียมที่คนส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิ อนุรักษ์นิยมด้านการเมือง เชื่อถืออานาจ
5) ผู ้ที่ มี ค วามพยายาม (Strivers) ต้อ งการแรงจู ง ใจและการยอมรั บ จากโลก
ภายนอก ดิ้นรนเพื่อความปลอดภัยในชี วิต สังคม มีรายได้ค่อนข้างต่า ไม่แน่ใจในตนเอง เป็ นกลุ่มที่
ต้องอาศัยแรงกระตุน้ ต้องการความทันสมัย ความเป็ นเจ้าของ แต่มกั ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้
6) ผูท้ ี่มีประสบการณ์ (Experiences) และกลุ่มผูป้ ฎิบตั ิการ (Makers) กลุ่มนี้มุ่งเน้น
ที่การ ปฏิ บตั ิ (Action oriented) มี อายุน้อย มี ความกระตื อรื อร้ น กระปรี้ กระเปร่ า ต้องการความ
แปลกใหม่ ความตื่นเต้น และความเสี่ ยง ไม่สนใจการเมืองแต่ตอ้ งการมีอานาจความภูมิใจและความ
มัง่ คัง่ มี กิจกรรมด้านสังคม การออกกาลังกาย กี ฬา ค่าใช้จ่ายมักเกี่ ยวข้องกับเรื่ องเสื้ อผ้า ดนตรี
อาหาร ฯลฯ
7) กลุ่ มผ้ปฎิ บตั ิ การ (Makers) มี ความสนใจเกี่ ยวกับตนเองน้อย มี ทกั ษะในการ
ทางานที่ตอ้ งใช้ฝีมือและการปฏิบตั ิ มีประสบการณ์ในการทางาน เช่นพวกอาชี พ ก่อสร้าง งานเลี้ยง
เด็ ก มี รายได้พ อต่ อการเลี่ ย งชี พ สนใจในเรื่ องการเมื องน้อย กลุ่ ม นี้ ม กั ซื้ อสิ นค้า เพื่ อใช้อุป โภค
บริ โภค
8) กลุ่มที่ต่อสู ้ดิ้นรน (Strugglers) เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ต่ า การศึกษาน้อย ต้องต่อสู ้
ดิ้ นรนโดยต้องค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความมัน่ คงของครอบครั ว มี ค วามจาเป็ นและความ
ต้องการ แต่มีรายได้ที่มีขีดจากัด จึงเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีการตัดสิ นใจซื้ อด้วยความระมัดระวัง มีการ
ตัดสิ นใจซื้ อด้วยเหตุผล สิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีพ
บทบาทของแบบของการใช้ ชีวติ (The Role of Lifestyle)
แบบของการใช้ชีวติ สาหรับผูบ้ ริ โภคมี 2 บทบาท คือ
2.1.3.1 เป็ นตัวจูงใจเบื้องต้นให้เกิดการซื้ อสิ นค้า (A Basic Motivator) เช่นในการ

13
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าสิ นค้าหนึ่ง การตัดสิ นใจเกิดจากเราหรื อคนรอบข้าง
2.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสิ นใจ ผลของการที่ผบู ้ ริ โภค
ทาการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับสิ นค้า จะก่ อให้เกิ ด ข่าวสารจู งใจและทัศนคติ ข่าวสารจะทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงกับรู ปแบบการใช้ชีวติ
แบบของการใช้ชีวิตนอกจากจะเป็ นแบบในเรื่ องการดารงชี พแล้วยังเป็ นแบบความสนใจ
ของบุคคลด้วย เช่น คนที่มีรายได้เท่ากันแต่มีการบริ โภคที่ต่างกัน แบบของการใช้ชีวิตอาจเป็ นไป
ได้ท้ งั การรู ้ ตวั หรื อไม่รู้ตวั เช่ นเราอาจตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยเรารู ้ ตวั ว่าเป็ นอิทธิ พลมาจากแบบใน
การใช้ ชี วิ ต บุ ค คลส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารรั ก ษาแบบของการใช้ ชี วิ ต ของตนเอง โดยอาจมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงบ้างเล็กน้อย การรักษาแบบการใช้ชีวิตหรื อการเปลี่ยนแปลงแบบการใช้ชีวิตนั้น เกิ ด
จากการบริ โภค การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยอิทธิ พลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อนั้นแสดงให้เห็นได้ดงั นี้
ความต้องการและทัศนคติที่ก่ออิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อ (Consumption Decision)
แบบของการใช้ชีวติ
ของผูบ้ ริ โภค

การตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรม และประสบการณ์ ที่ลด รักษา หรื อ
เพิ่มพูนแบบของการใช้ชีวติ

ภาพที่ 2.3 อิทธิพลของแบบการใช้ ชีวติ ทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
แหล่งทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) น. 258.
การเปลีย่ นแปลงแบบของการใช้ ชีวติ (Lifestyle Changes)
เมื่อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงแบบของการใช้ชีวิต มักทาให้เกิ ดปั ญหาซึ่ งมีรากฐานมาจากการ
บริ โภค (Consumption-related Problems) และ/หรื อ อาจจะเกิ ดโอกาสที่ จะท าการตัดสิ นใจใหม่
ปั ญหานี้ จะนาไปสู่ กระบวนการที่มีความแปนผันและมีการเปลี่ยนแปลปงที่เกิ ดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
การเปลี่ ยนแปลงนี้ เกิ ดเพราะการที่ ผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจหรื อไม่ก็เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้นต่อ
ตัว ก าหนดแบบของการใช้ ชี วิ ต เช่ น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ค่ า นิ ย มจนท าให้ แ บบแผนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่าแนวทางการศึกษาแบบการใช้ชีวิตนั้น ผูบ้ ริ โภคใช้เพื่อลด
ความไม่สอดคล้อง ความไม่สมดุลในค่านิ ยม โดยแปลความหมายจากเหตุการณ์รอบตัวและทานาย
เหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้น การกระทาเช่ นนี้ ทาให้ค่านิ ยมมีความคงทนถาวร แต่ว่ารู ปแบบของการใช้
ชีวติ นั้นกลับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้นกั วิจยั ต้องคอยปรับ
กลยุธท์ทางการตลาดอยูเ่ รื่ อยๆ ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550)โดยที่รูปแบบของการใช้ชีวิตนั้น
สามารถแสดงออกได้ในรู ปแบบของกิจกรรมการใช้เวลาของแต่ละบุคคลเป็ นอย่างไร (Activities)
ความสนใจสภาพแวดล้อมรอบๆตัว (Interest) และความคิ ดเห็ นทั้งต่อตนเองและต่อสิ่ งรอบข้าง
(Opinions) แต่ ใ นนัก วิ ช าการบางท่ า นนั้น ให้ ค วามหมายของ A ไว้ว่ า ควรหมายถึ ง ทัศ นคติ
(Attitudes) แต่ถา้ หากพิจรณาแล้วคาว่ากิ จกรรมมี ความเหมาะสมมากกว่าเพราะคาว่ากิ จกรรมนั้น
สามารถวัดได้จากสิ่ งที่บุคคลนั้นได้กระทา
1) กิ จกรรม (Activities) หมายถึ ง ปฏิ กิ ริย าที่ แสดงออกอย่า งเด่ นชัด เช่ น การดู
โทรทัศน์ การซื้ อของ หรื อการพูดคุยเกี่ยวกับบริ การต่างๆกับเพื่อน ซึ่ งไม่สามารถหาเหตุผลจากการ
กระทานี้ได้ท้ งั หมด แม้วา่ การแสดงออกเหล่านี้จะมาสารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
2) ความสนใจ (Interest) หมายถึ งการสนใจในเรื่ องราว วัตถุ เหตุการณ์ ในบาง
เรื่ อง บางสถานการณ์ โดยที่มีระดับของความตื่นเต้นเกิดขึ้น หรื อมีความตั้งใจเป็ นพิเศษกับสิ่ งนั้น
3) ความคิดเห็น (Opinions) เป็ นคาตอบของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เกิ ดขึ้น
ที่บุคคลนั้นตอบต่อสถานการณ์ ที่มีการถามคาถาม สามารถเป็ นได้ท้ งั รู ปคาพูดหรื อเขียน และใช้
อธิ บายการแปลความหมาย การประเมิน เช่นความคาดหวังต่อเหตุการณ์หนุ่ง และการประเมินผลดี
ผลเสี ยของการเลือกจะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
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การจัดกลุ่ม A I O เพื่อการศึกษาแบบของการใช้ชีวิต (AIO Categories of Life-Style
Studies)
ตารางที่ 2.1 AIO Categories of Life-Style Studies
กิจกรรม
Activities
(ใช้กิจกรรมอย่างไร)

ความสนใจ
Interest
(ยินดีที่ได้ทาอะไร)

ทางาน
งานอดิเรก
เหตุการณ์ทางสังคม
วันหยุดพักผ่อน
ต้อนรับและรื่ นเริ ง
สมาชิกสโมสร
ชมรม
จ่ายของ
กีฬา

ครอบครัว
บ้าน
งานในอาชีพ
ชมรม
พักผ่อน
แฟชัน่
อาหาร
สื่ อต่างๆ
ความสาเร็ จ

ความคิดเห็น
Opinions
(คิดถึงคน สถานที่ และ
สิ่ งของอย่างไร)
พวกคนอื่น
เรื่ องเกี่ยวกับสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษศาสตร์
การศึกษา
สิ นค้า
อนาคต
วัฒนธรรม

ประชากรศาสตร์
Demographic
(เขาเป็ นใคร)
อายุ
การศึกษา
รายได้
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอ่ าศัย
ภูมิศาสตร์
ขนาดเมืองที่อาศัย
ขั้นตอนวงจรชีวติ

แหล่งทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
จากการทบทวนแนวความคิ ดเกี่ ย วกับ รู ป แบบของการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถสรุ ป ได้ว่า
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนั้นเป็ นลักษณะความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ที่มีการแสดงถึ ง ความคิด ทัศนคติ
บทบาททางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วตามสภาพแวดล้อม โดยในงานวิจยั ครั้งนี้ มี
การศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูท้ ี่รับชมทีวีออนไลน์ที่เกิ ดการเปลี่ยนแปลงจากการ
รับชมทีวีสดที่นอ้ ยลง มาเป็ นการรับชมทีวีออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ส่งผลกระทบต่อปั จจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดการศึกษา เพื่อเป็ นความรู ้ ความเข้าใจและรู เท่าทัน และเพื่อให้ทราบถึงการดาเนิ น
ชีวติ ที่อาจกาลังมีการเปลี่ยนแปลงไป
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แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร (Perception)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวถึงความหมายของการเข้าใจหรื อการรับรู ้ (Comprehension
for Perception) ว่าเป็ นการแปลความหมายข่าวสารทันทีที่ผบู ้ ริ โภคนั้นได้ทาการเลื อกและมุ่งความ
สนใจไปยังตัวกระตุน้ กระบวนการรับรู ้ จะถูกรวมตัว มุ่งไปที่การจัดรู ปแบบ (Organizing) จัดรวม
เป็ นหมวดหมู่ (Categorizing) และแปลความหมายจากข่าวสารที่เข้ามาสู่ ความนึกคิด
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2549) ให้ความหมายของการรับรู ้ (Perception) หมายถึงการที่บุคคล
นั้นมีการตอบสนองต่อข้อมูลต่างๆรอบตัว และได้มีการตีความหมายของสิ่ งเหล่านั้นออกมา โดยที่
มนุษย์น้ นั จะมีกระบวนการในการรับรู ้ (Process)จากการสัมผัสสิ่ งต่างๆรอบตัวโดยอวัยวะต่างๆเช่น
หู ตา จมูก เป็ นต้น ในการตีความหมายของมนุ ษย์น้ นั แต่ละคนอาจมีการตีความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป เพราะสมองจะมีการตีความหมายจากประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ในชีวติ ถึงแม้อาจเป็ นสิ่ ง
เดี ยวกันมนุ ษย์จึงอาจมีการตีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปในทางเดี ยวกันกับ Garrison and
Gray (1955) ที่มีการให้ความหมายเกี่ยวกับการรับรู ้ไว้วา่ การรับรู ้น้ นั หมายถึงกระบวนการที่สมอง
จะตีความหมายของข้อมูลจากการที่ร่างกายได้มีการสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสิ่ งเร้า ว่าสิ่ งเร้าที่เรา
สัมผัสนั้นคื ออะไร มี ความหมายและลักษณะอย่างไร โดยการที่ เราจะสามารถตี ค วามได้น้ ันเรา
จะต้องอาศัยประสบการณ์ของบุคคลแต่ละบุคคลเป็ นเครื่ องช่วนในการตีความหมายหรื อการตีความ
ออกมา
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2548) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ คือปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
รับรู ้ ที่ทาให้บุคคลเกิ ดการรั บรู ้ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผูร้ ับรู ้ (Perceiver) ในการตีความนั้นจะได้รับ
อิทธิ พลมาจากลักษณะส่ วนตัวของผูร้ ับรู ้ ได้แก่ ประสบการณ์ ที่ผ่านมาในอดี ต ทัศนคติ แรงจูงใจ
ความสนใจ ความคาดหวัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1.1 ประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูร้ ับรู ้น้ นั จะนาประสบการณ์ที่เคย
รับรู ้ในอดีตมาเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่กาลังรับรู ้อยู่
2.2.1.2 ทัศ นคติ (Attitudes) ทัศ นคติ คื อสิ่ ง ที่ บุ ค คลมี ท่ า ที ต่อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง จะ
เป็ นได้ท้ งั ด้านบวกและด้านลบ ทัศนคติจะมีผลต่อการตีความหมาย
2.2.1.3 แรงจู ง ใจ (Motives) หมายถึ งสภาพภายในจิ ตใจ ที่ จะผลัก ดัน ให้เกิ ดการ
บรรลุเป้ าหมาย หรื ออาจเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นจนทาให้บุคคลนั้นเกิดความเครี ยด จึงต้องหาวิธี
ตอบสนองความต้องการนั้นออกมา
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2.2.1.4 ความสนใจ (Interest) เป็ นความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งของบุคคล
2.2.1.5 ความคาดหวัง (Expectations) เป็ นความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ หรื อ
พฤติกรรมที่จะนาไปสู่ ผลลัพธ์
กระบวนการของการรับรู้
การรับรู ้ (Perception) คือกระบวนการที่อวัยวะมีการตอบสนองหรื อตอบรับความรู ้ สึกต่อ
สิ่ งแวดล้อม Ronald (1966) โดยในกระบวนการของการรับรู ้น้ นั จาเนียร ช่วงโชติ (2515) ได้กล่าว
ว่า มีองค์ประกอบดังนี้
2.2.2.1 การสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะนั้นมีการรับสัมผัส หรื อการที่สิ่งเร้านั้น
ผ่านเข้ามากระทบกับอวัยวะสัมผัสต่างๆ เพื่อให้บุคคลรับรู ้ภาวะแวดล้อมรอบตัว
2.2.2.2 การแปลความหมายจากอาการสัมผัส ในการแปลความหมายนั้น จะถูกต้อง
เพียงใดต้องอาศัยสติปัญญา การสังเกต ความเฉลียวฉลาด คุณภาพจิตใจของบุคคลนั้นๆ
2.2.2.3 การใช้ความรู ้ เดิ ม หรื อการใช้ประสบการณ์ ที่ผ่านมาเพื่อช่ วยในการแปล
ความหมาย โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ในการแปลความหมายที่ดีน้ นั ความรู ้
จะต้องเป็ นความรู ้ที่แน่นอนชัดเจน
ขั้นตอนของการรับรู้ (Perception Process)
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ขั้นตอนของการรับรู ้สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.2.3.1 การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure)
2.2.3.2 การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention)
2.2.3.3 ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension)
2.2.3.4 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention)
ระดับของการรับรู้ (Perception Stages)
ระดับของการรับรู ้ Taylor (1996)ได้กาหนดลาดับขั้นตอนของการรับรู ้ไว้ดงั นี้
2.2.4.1 Field of Sensations ในการรั บ รู ้ แต่ ล ะครั้ งมัก จะมี ก ารรั บ ข้อมู ล มากกว่า 1
อย่าง เช่น ในการฟั งการบรรยาย จะมีการรับข้อมูลเสี ยงของผูบ้ รรยาย และนอกจากนั้นยังมีการรับ
ข้อมูลจากโสตทัศนูปกรณ์ไปพร้อมๆกัน
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2.2.4.2 Sensory Percept คือ ขั้นตอนของการรับรู ้ ขอ้ มูลที่เป็ นเพียงรู ปร่ างลักษณะ
เท่านั้น ไม่มีการเทียบเคียงกับสิ่ งที่จดจาได้ เช่นการเห็นวัตถุหนึ่งว่าเป็ นผ้าสี่ เหลี่ยม แต่ยงั ไม่ทราบว่า
เป็ นธง
2.2.4.3 Meaningful Percept คือ ขั้นตอนที่มีการรับรู ้ ถึงสิ่ งเร้ า ขั้นตอนนี้ จะมี การ
อาศัยการเทียบคัยงกับสิ่ งที่จดจาได้ ที่มีอยูใ่ นความทรงจา เช่น เมื่อเห็นผ้าที่เป็ นสี่ เหลี่ยมแล้วมีสี น้ า
เงินตรงกลางและขาว แดง ตามลาดับ ในลักษณะแถบสี แนวนอน ก็จะทาให้ทราบว่าเป็ นธงชาติไทย
การรับรู้ ข่าวสาร
ข่าวสาร หมายถึ ง ข่าวหรื อข้อความที่ผู่ส่งสารต้องการประชาสัมพันธ์ โดยมีแหล่งกาเนิ ด
สาคัญ 3ประการคือ แหล่งกาเนิด ข่าวสาร และจุดหมายปลายทาง พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2545)
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับข่ าวสาร
ผูร้ ับข่าวสาร อาจหมายถึง บุคคลเพียงคนเดียว หรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ และบุคคลที่รับสารอาจ
เป็ นผูส้ ่ งสารในเวลาอื่นได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในการพูดคุยกันผูท้ ี่รับสารอาจกลายเป็ นผูส้ ่ งสาร
ได้
Mowen and Minor (1998) กล่ าวถึ งการรั บรู ้ ว่าเป็ นกระบวนการที่ แต่ละบุ คคลได้รับการ
เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายของข้อมูล เพื่อจะสร้างภาพที่มีความหมาย การรับรู ้น้ นั แสดง
ถึ งความรู ้ สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองด้วยตา ได้ยินด้วยหู การลิ้มรส การสู ดกลิ่นและ
การสั ม ผัส ทั้ง หมดนี้ เรี ย กว่า “กลไกที่ รับความรู ้ สึ ก เข้ามาทางประสาทสัมผัส ” (Sensory Input
Mechanisms) ซึ่ งเป็ นกระบวนการของบุ คคลซึ่ ง อยู่ก ับปั จจัย ภายในเช่ นความเชื่ อ ประสบการณ์
อารมณ์ ความต้องการ และยังมีปัจจัยภายนอกเช่น สิ่ งกระตุน้ ต่างๆ โดยอิทธิ พลส่ วนใหญ่จากปั จจัย
ต่างๆที่จะส่ งผลมักเกี่ยวข้องกับตัวผูบ้ ริ โภค แต่ในทางการตลาดจะสนใจในเรื่ องของความเข้าใจจาก
การรั บ รู ้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ สิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับ และให้ค วามสนใจเป็ นพิ เศษควบคู่ ก ับ สิ่ ง ที่ บุ คคล
ดังกล่าวมีอยูใ่ นตัวเองมาประกอบเข้าด้วยกัน จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนั้นสามารถเข้าใจ มองเห็นภาพพจน์
ของสิ่ งต่างๆ จากที่ได้รับรู ้เข้ามา แต่จะขึ้นอยูก่ บั สภาพของตัวกระตุน้ ด้วย ในบางครั้งนั้น ผูบ้ ริ โภค
อาจมีการเปิ ดรับ แต่ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบกลับในทันที อาจหมายถึงผูบ้ ริ โภคนั้น ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารไวใช้ในอนาคต โดยจะเชื่อมโยงข่าวสารใหม่น้ ี เข้ากับความคิดที่เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆที่มี
อยูใ่ นความทรงจาของตนเอง ข่าวสารของนักการตลาดนั้นก็จะถูกบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปในความคิด
ของผูบ้ ริ โภค
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ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้รับสารทีจ่ ะทาให้ การส่ งข่ าวสารได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพคือ
1) ความต้องการของผูร้ ับสาร โดยส่ วนใหญ่บุคคลนั้นจะรับสารเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตน
2) ความต้องการข่าวสารที่เป็ นปรโยชน์ต่อตนเอง
3) ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติของตนเอง
4) ความต้องการประสบการณ์ใหม่
5) ความต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการรับสาร
6) ความแตกต่างของผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ สังคม
7) ความตั้งใจและประสบการณ์เดิมของผูร้ ับสาร หากในขณะนั้นบุคคลมีความ
ต้องการ จะทาให้บุคคลมีการรับรู ้ข่าวสารที่ดีกว่า
8) ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังนั้นหมายถึงความรู ้สึกที่
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของบุคคลในการที่จะตีความต่อสภาพแวดล้อม ส่ วนความพึงพอใจ
นั้น คือความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับ เช่นสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
กระบวนการถ่ ายทอดข่ าวสาร
ในกระบวนการถ่ ายทอดข่า วสารในสั งคมนั้น มี องค์ประกอบที่ จาเป็ นคื อ แหล่ งกาเนิ ด
ข่าวสาร ตัวข่าวสาร และจุดหมายปลายทาง
Berlo (1960) ได้อ ธิ บ ายแนวความคิ ด ในรู ปแบบจ าลอง SMCR ของ Berlo โดยสรุ ป
องค์ประกอบสาคัญของการสื่ อสารเป็ น 4 ประการดังนี้
2.2.8.1 ผูส้ ่ งสาร (Source) คือ บุคคลที่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการสร้างและส่ งสารไปยังผูอ้ ื่น
โดยแปลสารให้อยูใ่ นลักษณะที่มนุษย์คิดสร้าง เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง
2.2.8.2 ข้อมูลข่าวสาร (Massage) คือ องค์ประกอบสาคัญของกระบวนการสื่ อสาร
เป็ นเรื่ องราวที่มีความหมายที่แสดงออกมาโดยภาษาหรื อสัญลักษณ์ ที่ทาให้เกิดการรับรู ้ได้
1) รหัสของสาร (Message Codes) คือภาษาสัญลักษณ์ หรื อสัญญาณที่
มนุ ษ ย์คิ ด ขึ้ น เพื่ อ แสดงออกแทนความคิ ด รหัส ของสารอาจเป็ นรหัส ที่ ใ ช้ค า (Verbal Message
Codes) เช่นภาษาต่างๆ หรื อเป็ นรหัสที่ไม่ใช้คา (Nonverbal Message Codes) เช่น ระบบสัญลักษณ์
เครื่ องหมายต่างๆ
2) เนื้อหาของสาร (Message Content) คือสิ่ งที่บุคคลต้องการจะถ่ายทอด
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แลกเปลี่ยนกัน อาจเป็ นข้อคิดเห็น เป็ นข้อเท็จจริ งที่ทาให้ทราบถึงเรื่ องต่างๆ
2.2.8.3 การจัดสาร (Message Treatment) คือการช่วยทาให้สารนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้ น เช่ นเรื่ องของการเรี ยบเรี ยงสาร การลาดับ รู ปแบบของการใช้ภาษา เพื่อให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่จะรับสาร
2.2.8.4 ช่องทางในการส่ งสาร (Channel) คือ เราต้องส่ งสารในช่องทางและสื่ อให้
เหมาะสมกับสารแต่ละประเภท โดยเราอาจแบ่งสื่ อออกได้เป็ นหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่ นแบ่ง
ตามลักษณะของสื่ อเช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเลคทรอนิกส์ หรื อแบ่งตามลักษณะของผูร้ ับสารเป็ นเกณฑ์
เช่น สื่ อมวลชน สื่ อเฉพาะกิจ สื่ อระหว่างบุคคล เป็ นต้น
2.2.8.5 ผูร้ ับสาร (Receiver) เป็ นองค์ประกอบสุ ดท้ายในกระบวนการสื่ อสาร ใน
การสื่ อสาร ผูร้ ับสารนั้นจะต้องมีระดับความรู ้ และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม เพราะถ้าหากผูร้ ับ
สารไม่สามารถรับรู ้ความหมายได้ ก็อาจทาให้การสื่ อสารนั้นไม่ประสบความสาเร็ จ
ปั จจัยที่เป็ นสิ่ งกระตุ้นให้ เกิดความตั้งใจในการรั บข้ อมูลของผู้บริ โภคสามารถแบ่ ง
ออกได้ เป็ น 6 ลักษณะดังนี้
1) ความแปลกใจ (Surprise) เป็ นสิ่ งที่สามารถสร้างความสนใจได้
2) การเคลื่อนไหว (Movement) เช่นสัญลักษณ์ไฟกระพริ บ เคลื่อนไหว
สัญลักษณ์ต่างๆ
3) เสี ยงที่แปลก (Unusual Sounds) เป็ นเสี ยงที่ไม่ใช่เสี ยงปกติเช่นเสี ยงที่ใช้
ตามโทรทัศน์
4) ขนาดของสิ่ งกระตุน้ (Size of Stimulus) เช่นขนาดของป้ ายโฆษณา
ที่ใหญ่กว่าปกติ
5) สิ่ งที่มีความแตกต่างกัน (Contrast effect) เช่นการใช้สีที่ตดั กัน
6) สี (Color) การใช้สีที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ
Foxall, Goldsmith & Brown (1998) กล่าวถึงปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ว่า ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 4 ประการ ได้แก่
1) ลักษณะของสิ่ งกระตุน้ (Stimulus Characteristics) ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนนั้นจะมี
การยอมรับสิ่ งกระตุน้ ในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่ น บางคนชอบการสื่ อสารจากพนักงานขาย บาง
คนชอบการสื่ อสารจากการโฆษณา
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2) ลัก ษณะของเนื้ อหาข้อมู ล (Information Characteristics) เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญที่ จะ
น าไปสู่ ล ัก ษณะการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โ ภค ลัก ษณะและเนื้ อ หาของข้อ มู ล นั้น จะน าไปใช้ ใ นการ
ประมวลผลและทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจ
3) ลักษณะโดยรวมของธุ รกิ จ (Context) ยกตัวอย่างเช่ น สัญลักษณ์ สถานที่ ต้ งั
ขนาดของธุ รกิจ พนักงานให้บริ การ ลักษณะโดยรวมเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนั้นสามารถนาไปประเมินได้
4) ลัก ษณะของผูบ้ ริ โ ภค (Customer Characteristics) ถ้า หากผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามรู ้
หรื อความรู ้ สึกในเรื่ องนั้นๆมาก่ อน จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความคาดหวัง ความคาดหวังนั้นจะมี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
Foxall, Goldsmith & Brown (1998) ยังมีการกล่าวเพิม่ เติมเกี่ยวกับสารที่ส่งไปยังผูบ้ ริ โภค
ว่า ผูบ้ ริ โภคนั้นมักให้ความสาคัญและสนใจกับลักษณะของสาร 3 ประเภท ได้แก่
1) เป็ นสารที่มีความแปลกใหม่ หากมีความแตกต่างจากสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคเคยรับรู ้มา
จะทาให้เกิดความสนใจใด้
2) สารนั้นจะต้องสามารถอธิ บายถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้ อสิ นค้า หรื อ
บริ การนั้นๆ
3) สารนั้นจะต้องมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจและการเปิ ดรับของผูบ้ ริ โภค เช่น สาร
นั้นตรงกับสถานการณ์ที่มีความน่าสนใจ หรื อสารนั้นให้ขอ้ มูลตรงกับที่ผบู ้ ริ โภคนั้นมีความต้องการ
โดยสรุ ป การรับรู ้น้ นั หมายถึงกระบวนการที่มนุ ษย์มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่มากระตุน้
ซึ่ งมนุ ษย์จะนามาประมวลผลร่ วมกับประสบการณ์ ที่ตนเองมี ก่อนการที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจนั้น
กระบวนการรับรู ้ ถือเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภค

ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications)
พีระ จิรโสภณ (2549) กล่าวว่าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็ นทฤษฎีที่เน้น
ศึกษาความสาคัญจากผูร้ ับสารเป็ นหลัก ว่าผูร้ ับสารนั้น มีกระบวนการการเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองอย่า งไร ทฤษฎี จึง เน้นเกี่ ย วกับ การอธิ บ ายถึ ง ความต้องการ แรงจู ง ใจ
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูร้ ับสาร ที่เน้นว่าผูร้ ับสารเป็ นตัวจักรในการตัดสิ นใจ การเลือกใช้
ประเภทของสื่ อและเนื้ อหาที่ตอบสนองความต้องการของตนเองเป็ นหลัก แนวคิดทฤษฎีน้ ี แสดงให้
เห็นว่าผูร้ ับสารเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้นและมีบทบาทในการที่จะแสวงหา หรื อหลีกเลี่ยงในการ
ที่จะเปิ ดรับข่าวสารต่างๆ ตามความพึงพอใจของตน ไม่ได้เพียงรับอิทธิ พลจากสื่ อมวลชนเท่านั้น
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Lull (อ้างถึงใน สุ รัตน์ ตรี สกุล, 2548) ได้อธิ บายไว้วา่ ลักษณะการเลือกใช้ประโยชน์จาก
สื่ อในทางสังคมของผูร้ ับสารนั้นมีดงั นี้
1) เพื่อให้เกิดการวางโครงสร้างในชีวติ ประจาวัน เช่นการที่ตื่นนอนตอน
เช้าด้วยเสี ยงนาฬิกาปลุกของรายการวิทยุ ที่ฟังเป็ นประจา การดูโทรทัศน์ก่อนเข้านอน
2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กบั ตนรอบข้าง เช่นการนาเรื่ องราวจากสื่ อมวลชนมา
เป็ นหัวข้อในการสนทนาเมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
3) เพื่อเพิ่มการติดต่อ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ เช่นการดูโทรทัศน์ร่วมกับ
คนในครอบครัวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น แต่กบั บางบุคคล ดูโทรทัศน์ในห้องนอนเพื่อ
ตัดขาดจากผูค้ นรอบข้าง
4) เพื่อการเรี ยนรู ้ทางสังคม ผูร้ ับสารนั้นสามารถเรี ยนรู ้รายละเอียดต่างๆใน
ประเด็นทางสังคมได้ เช่นการวิเคราะห์ข่าวต่างๆจากโทรทัศน์
5) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมสถานการณ์ เช่นการรับรู ้ข่าวสารเพื่อจัด
เตรี ยมการป้ องกันภัยต่างๆ
Katz (อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2547) ได้มีการอธิบายแบบแผนของการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจจากสื่ อมวลชนของผูร้ ับสารไว้ดงั นี้ โดยมีแนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจคือการศึกษาผูร้ ับสารเกี่ยวกับ
1) สภาวะทางสังคมจิตใจที่ก่อให้เกิด
2) ความต้องการความจาเป็ นของบุคคลทาให้มี
3) ความคาดหวังจากสื่ อมวลชนหรื อแหล่งข่าวอื่นๆที่จะนาไปสู่
4) การเปิ ดรับสื่ อมวลชนในรู ปแบบต่างๆที่ก่อให้เกิดผลคือ
5) การได้รับความพึงพอใจที่ตอ้ งการและ
6) ผลอื่นๆที่ตามมาซึ่ งอาจมิใช้ผลที่เจตนาตั้งไว้
ความต้องการและแรงรู งใจ ในการที่มนุ ษย์เรานั้นจะทาพฤติกรรมใดก็ตามมักเกิ ดมาจาก
ความต้องการและแรงจูงใจMcQuail, Blumler & Brown (อ้างใน Serverin, 2010) กล่าวว่า แรงจูงใจ
ใหญ่ๆที่คนเรานั้นจะเปิ ดรับสื่ อมีอยู่ 4 ประเภท ด้วยกัน
1) เพื่อหลีกหนี (Diversion) เพื่อหลีกหนีจากปั ญหาในชี วติ ประจาวัน เพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ เพื่อการพักผ่อน เพื่อการกระตุน้ อารมณ์
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (Personal relationship) เป็ นการนาไปใช้
ประโยชน์เช่นนาไปพูดคุยสนทนา
3) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง (Personal identity) เพื่อสารวจความเป็ นจริ งทาง
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สังคม เพื่อตอกย้าค่านิยมที่ได้ยดึ ถืออยู่
4) เพื่อสารวจหาข้อมูล (Surveillance) เพื่อแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่จะนามาใช้
ประโยชน์หรื อข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อตนเอง
McQuail (อ้างถึงใน Dainton & Zelley, 2011) ได้กล่าวถึงการสื่ อสารว่า เป็ นการให้และการ
รับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร รวมไปถึงแนวคิดของการตอบโต้ การแบ่งปั น และการ
มี ปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ นด้วย สื่ อจึ งถื อว่ามี บทบาทในการผลิ ตและเผยแพร่ กระจายสารให้ตรงตาม
ความต้องการของผู ร้ ั บ สาร ซึ่ ง สื่ อนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของปั จ เจกบุ คคลได้ 4
ลักษณะคือ
1) สร้างความบันเทิง (Entertainment) ผูร้ ับสารบริ โภคสื่ อเพื่อความเพลิดเพลิน
ผ่อนคลายความเครี ยด หรื อหลีกหนีจากปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ ชีวติ ประจาวัน
2) ใช้เป็ นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information) เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ที่มี ประโยชน์ต่อตนเอง และนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ
3) สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ผูร้ ับสารมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
เพื่อสะท้อน สนับสนุนหรื อสร้างความต่าง เช่น ในการแสดงตัวตนที่ไม่ใช่ตวั ตนบนสังคมออนไลน์
การเรี ยนรู ้บุคคลต้นแบบ
4) การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง ค ม (Personal Relationships and Social
Interaction) ผูร้ ับสารสามารถเลือกที่จะเปิ ดรับสื่ อที่มีความหลากหลาย เพื่ อความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความสัมพันธ์กบั ทางสังคม ซึ่ งเหมือนกับ Wenner (1985) ที่กล่าวว่าสามารถแบ่งเป็ น 4
ประเภทได้ดงั นี้ เพื่อประโยชน์ ทางด้านข้อมูล เพื่อเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม เพื่อดารง
เอกลกัษณ์ของบุคล และเพื่อลดหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์
Katz (อ้างถึ งใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542) กล่ าวว่า ในทฤษฎี การใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจนั้น เน้นและให้ความสาคัญในตัวผูร้ ับสารในฐานะที่ผรู ้ ับสารเป็ นผูเ้ ลือกใช้สื่อแต่ละ
ประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยเป็ นการศึกษาผูร้ ับสารที่เกี่ ยวข้องกับสภาวะ
ทางสังคม จิตใจ ซึ่ งก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่ อมวลชนแล้วจึงเกิดการเปิ ดรับ และเป็ นผลให้เกิด
ความพึงพอใจซึ่ งสามารถสรุ ปความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่ อหรื อการเลือกรับสื่ อของผูร้ ับสาร
ได้ 5 รู ปแบบดังนี้
1) ความต้องการที่จะรับรู ้ (Cognitive Needs) คือความต้องการในด้านการรับรู ้
ข่าวสาร ความรู ้ ความคิด และความเข้าใจ
2) ความต้องการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือความต้องการในด้านความ
คิดเห็น ความบันเทิง ความสุ นทรี ยะ
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3) ความต้องการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือความต้องการที่จะ
สร้ างความมัน่ คงให้ตนเอง ทั้งในด้านความน่ าเชื่ อถื อความมัน่ คง ความสนใจ และสถานภาพของ
ตนเอง
4) ความต้องการในการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม (Social Integrative Needs) การ
ติดต่อสัมพันธ์กบั คนในสังคม ครอบครัว เพื่อน
5) ความต้องการที่จะปลดปล่อยตนเองออกจากความตึงเครี ยด (Tension Release
Needs) คือความต้องการหลีกหนีจากความกดดันและปั ญหาต่างๆในชีวติ ประจาวัน
เหตุผลในการใช้ สื่อมวลชนของบุคคล
โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (พิพฒั น์ พึ่งพาพงศ์, 2545)
2.3.2.1 เพื่อการรับรู ้ (Cognition) คือ การที่ผรู ้ ับสารต้องการข่าวสารเพื่อสนองความ
ต้องการ พื้นฐานของมนุษย์ที่มีความอยากรู ้อยากเห็นและการยอมรับว่าตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม
2.3.2.2 เพื่อความหลากหลาย (Diversion) คือ เพื่อตอบสนองในความต้องการใน
รู ปแบบที่แตกต่างกัน
1) เพื่อกระตุน้ อารมณ์ (Stimulation)
2) เพื่อการพักผ่อน (Relaxation)
3) เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotion Release)
2.3.2.3 เพื่อประโยชน์ทางด้านสังคม (Social Utility) ที่หมายถึงความจาเป็ นของ
บุคคลที่ตอ้ งการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ดังนั้น การเปิ ดรับสื่ อ อาจสามารถแสดงถึ งความยอมรับ
และความผูกพันต่อผูอ้ ื่น โดยอาจมีการแสดงออกได้ดงั นี้
1) การใช้ภาษาร่ วมสมัย (Conversation Currency)
2) สื่ อมวลชนสัมพันธ์ (Parasocial Relationship)
2.3.2.4 การผละจากสังคม (Withdrawal) หมายถึงการเปิ ดรับสื่ อ หรื อการเข้าหาสื่ อ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่ งที่ทาประจา เช่นการทางาน ให้เสร็ จไว เพื่อจะไปดูรายการที่ชอบ เป็ นต้น
ทฤษฎี ดงั กล่าวนั้นชี้ ให้เห็ นได้ว่าการเปิ ดรับสื่ อของบุคคลเพื่อการโดยอาศัยความต้องการ
พื้ น ฐานของตนเองเป็ นหลัก ว่ า ต้อ งการอะไรจากสื่ อ ประเภทไหนและข้อ มู ล ข่ า วสารนั้น จะ
ตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างไร ในส่ วนใหญ่แล้วบุคคลนั้นจะต้องการข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่ อและทัศนคติ ค่านิ ยมของตนเอง
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แต่จะมีความแตกต่างที่ทาให้ปัจจัยของผูร้ ับข่าวสารนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ หรื อรู ปแบบการดาเนินชีวติ
Katz Blumler and Gurevitch (1974) ในเรื่ องทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้น
ได้มีการกาหนดกรอบเพื่อทาความเข้าใจว่า เมื่อใดที่ผบู ้ ริ โภคสื่ อนั้นจะมีบทบาทในเชิ งรุ ก และจะมี
บทบาทในเชิ งรุ กได้อย่างไรและผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นนั้นจะทาให้มีผลต่อการใช้สื่อที่ มากขึ้ นหรื อ
ลดลง แคทซ์ บลูมเลอร์ และกูเรวิช์ จึงมีการตั้งข้อสันนิษฐาน และมีการอธิ บายไว้ดงั นี้
1) ผูฟ้ ังและผูช้ มนั้นเป็ นผูเ้ ลือก และในการเลือกใช้สื่อนั้นเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และความต้องการ ในข้อสันนิษฐานในข้อแรกนี้ เกี่ยวกับการเป็ นผูใ้ ช้สื่อในเชิ งรุ ก การใช้สื่อได้อย่าง
ตามเป้ าหมายนั้นเป็ นสิ่ งที่ตรงไปตรงมา เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความสามรถในการใช้สื่อในระดับที่
แตกต่างกัน วิธีการหลายอย่างที่จะจัดกลุ่มตามความต้องการและความพึงพอใจของผูฟ้ ั งและผูช้ ม
อันได้แก่ เพื่อการหลี กหนี จากโลกส่ วนตัว เพื่อความสัมพันธ์ ส่วนบุ คคล เพื่อการสร้ างเอกลัก ษ์
ส่ วนตัว เพื่อการติดตามเผ้าดูสังคม จึงแสดงให้เห็ นว่า ผูฟ้ ั งและผูช้ มมีการใช้สื่อแต่ละประเภทเพื่อ
เป้ าหมายที่แตกต่างกันและเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
2) ผูฟ้ ังและผูช้ มเป็ นผูเ้ ลือกในการเชื่อมโยงความพึงพอใจที่ตอ้ งการกับการเลือก
ใช้สื่อแต่ละชนิดใน ข้อสันนิษฐานที่สอง ผูฟ้ ังและผูช้ มนั้นเป็ นผูเ้ ลือกในการเชื่อมโยงความพึงพอใจ
ที่ตอ้ งการกับการเลื อกใช้สื่อแต่ละชนิ ด เช่ นถ้าหากผูช้ มและผูฟ้ ั งรู ้ สึกว่าตนเองต้องการความรู ้ สึก
ผ่อนคลายต้องการความสนุ กสนานก็จะเลื อกชมรายการตลก หากรู ้ สึกต้องการการรั บรู ้ ข ้อมู ล ก็
อาจจะเลือกรับชมรายการข่าว ซึ่ งในการเลือกเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดมากาหนดได้แต่เป็ นการที่ผฟู ้ ั งและ
ผูช้ มนั้นกาหนดเอง แต่อาจมีการเลื อกรับชมจากเหตุผลอื่นก็ได้ ยกตัวอย่างเช่ น การดู ละครเรื่ องนี้
เพราะว่าติดใจในความสามารถการแสดงของดาราในเรื่ อง หรื อการเลื อกดู รายการข่าวรายการนี้
เพราะติดใจในลี ลาการอ่านข่าวของผูป้ ระกาศข่าว ซึ่ งเราจะแสดงให้เห็ นว่าผูช้ มนั้นมีอานาจอย่าง
มาก
3) สื่ อนั้นเป็ นคู่แข่งกับแหล่งอื่นๆ ที่ผฟู ้ ังและผูช้ มจะเลือกใช้เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของตนเอง ข้อสันนิ ษฐานที่สาม สื่ อนั้นเป็ นคู่แข่งกับแหล่งอื่นๆในการตอบสนองความพึง
พอใจของผูฟ้ ังและผูช้ ม ซึ่ งหมายความว่า ในสังคมนี้ ความสัมพันธ์ของผูฟ้ ั งและผูช้ มนั้นอยูภ่ ายใต้
อิ ทธิ พลของแต่ละสังคม เช่ นในการจะนัดพบกันระหว่างหญิ งชายนั้นมักจะไปดู หนังกันในโรง
ภาพยนตร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจเปลี่ยนเป็ นการเช่าหนังมาดูที่บา้ น หรื อในยามว่างของแต่ละคนก็
จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่ นบางคนชอบดูทีวี บางคนชอบพูดคุยชอบการมีปฏิสัมพันธ์
ในยามว่างมากกว่า คนที่ไม่ค่อยเปิ ดรับสื่ อในยามปกติอาจมีการกลับมาเป็ นผูเ้ ปิ ดรับสื่ ออย่างหนักก็
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มีความเป็ นไปได้ เช่นอาจมีการติดตามข่าวเฉพาะในช่วงการเลื อกตั้งเพื่อต้องการที่จะรับรู ้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4) บุคคลมีความตระหนักรู ้ในเรื่ องของการใช้สื่อ ความสนใจ และแรงจูงใจ อย่าง
เพียงพอ ที่จะสามารถถ่ายทอดภาพที่ถูกต้องตรงประเด็นในเรื่ องของการใช้สื่อไปยังนักวิจยั ได้ ข้อ
สันนิ ษฐานที่สี่ การที่เรายอมรับว่าบุคคลนั้นมีความตระหนักรู ้ ในตนเองในการใช้สื่อ ดังนั้นความ
สนใจและแรงจูงใจของผูช้ มผูฟ้ ังที่มีเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดภาพที่ถูกต้องได้ จึงเป็ นการยืนยัน
ความเชื่ อในเรื่ อง ผูใ้ ช้สื่อเชิ งรุ ก (active audience) และยังสื่ อให้เห็ นว่าบุคคลมีความตระหนักรู ้ ใน
กิจกรรมนั้นๆ ในยุคแรกของการวิจยั ในเรื่ องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้น มีการใช้คาถาม
เชิ งคุณภาพในการใช้สื่อของผูฟ้ ั งและผูช้ ม แนวคิดในการใช้ในการเก็บข้อมูลคือการสัมภาษณ์และ
การสังเกตปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่าง เพราะว่าผูช้ ม ผูฟ้ ัง ผูใ้ ช้สื่อนั้น ย่อมเป็ นผูท้ ี่สามารถอธิ บายได้ดี
ที่สุดว่าพวกเขาทาอะไร เพราะเหตุผลอะไร เมื่อต่อมาที่ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
นั้นมีวิวฒั นาการเปลี่ยนไป จึงทาให้ระเบียบวิธีการวิจยั ที่เกี่ยวข้องก็มีการเปลี่ ยนแปลงตามไปด้วย
อย่างที่นกั วิจยั เริ่ มละทิ้งการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพหันไปเป็ นการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณแทน แต่วา่ แนว
คาถามที่นาไปวิเคราะห์เชิ งปริ มาณนั้นก็เป็ นแนวคาถามที่ได้มาจากแนวคาถามจากการสัมภาษณ์
การสังเกต
5) ในการตัดสิ นคุณค่าของเนื้อหาที่ได้รับจากสื่ อนั้นเป็ นการประเมินจากผูฟ้ ังและ
ผูช้ มเท่ า นั้น ข้อสั นนิ ษ ฐานที่ ห้า มี ก ารกล่ าวว่านักวิจยั นั้นควรให้คุ ณค่า ในการตัดสิ นคุ ณค่ าของ
เนื้ อหาโดยเชี่ ยมโยงความต้องการของผูฟ้ ั ง/ผูช้ ม/ผูใ้ ช้สื่อที่มีต่อสื่ อหรื อต่อเนื้ อหาของสื่ อประเภทใด
ประเภทหนึ่ ง Rayburn and Palmgreen (1984) กล่ า วว่า “คนเราอาจอ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์ฉ บับ หนึ่ ง
เพราะเป็ นฉบับ เดี ย วที่ เ ขามี อ ยู่ แต่ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่ า ผู ้อ่ า นจะมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การอ่ า น
หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นอย่างเต็มที่ ในความเป็ นจริ งนั้น ผูอ้ ่านอาจพร้อมที่จะเลิกรับหนังสื อพิมพ์ฉบับ
นั้นในทันทีที่มีตวั เลือกอื่นก็ได้”
สื่ อใหม่ กบั ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในสมัย ใหม่ น้ ี มี ก ารผสมผสานกัน เป็ นพหุ สื่ อ (Multimedia) ซึ่ ง
ปั จจุบนั เราสามารถรับชมรายการต่างๆ รวมไปถึงฟั งวิทยุโดยผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ โดย Shanahan and Morgan (1999) ได้อธิ บายว่า ถึงแม้วา่ เทคโนโลยี
นั้นจะมีการเปลี่ ยนแปลงไป แต่ว่าเทคโนโลยีน้ นั จะถูกพัฒนาเพื่อรองรับเนื้ อหามาจากเทคโนโลยี
เดิมเสมอ
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การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แนวคิดของทฤษฎี การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่ อ ผูร้ ับสารมี
การใช้สื่ อมวลชนเพื่ อตอบสนองความต้องการส่ วนตัวของตัวเอง ด้วยรู ป แบบการดาเนิ นชี วิต
สภาวะแวดล้อม จิตใจ ที่แตกต่างกัน อาจมีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากทีวีออนไลน์ที่
แตกต่ า งหรื อเหมื อนกัน ในส่ วนของการศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า งความพึ ง พอใจกับ การใช้
ประโยชน์กบั ปั จจัยต่างๆ รู ปแบบการใช้ชีวติ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีวอี อนไลน์น้ นั ใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยทาการวัดความพึงพอใจจากการใช้สื่อทีวีออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างและการใช้
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคจากทฤษฎีที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ มาปรับใช้เป็ นแนวทางในการจับกลุ่มการใช้
ประโยชน์จากทีวีออนไลน์ อันได้แก่ใช้ประโยชน์เพื่อการรับรู ้ (Cognition) เพื่อความหลากหลาย
(Diversion) เพื่ อกระตุ ้นอารมณ์ (Stimulation) เพื่ อการพัก ผ่อน (Relaxation) เพื่ อการปลดปล่ อย
อารมณ์ (Emotion Release) เพื่ อประโยชน์ทางด้า นสังคม (Social Utility) การใช้ภาษาร่ วมสมัย
(Conversation Currency) สื่ อมวลชนสั ม พั น ธ์ (Parasocial Relationship) การผละจากสั ง คม
(Withdrawal) จากนั้นนาไปจัดกลุ่ ม ของรู ป แบบความพึ ง พอใจและการใช้ป ระโยชน์ จากสื่ อที วี
ออนไลน์ และนามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆต่อไป

แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อใหม่ และทีวอี อนไลน์
สื่ อ (Media) คื อช่ องทางของการนาเสนอเนื้ อ หาสาร ในด้า นต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล
ข่าวสาร ข้อมูลบันเทิง หรื อโฆษณา เพื่อไปยังผูบ้ ริ โภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นามาซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของสื่ อที่พฒั นาให้ดีข้ ึน เพื่อการติดต่อสื่ อสารเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
พรจิ ต สมบัติ พ านิ ช (2547) สื่ อ นั้น เป็ นช่ อ งทางของการน าเสนอข่ า วสาร ข้อ มู ล หรื อ
โฆษณาไปยังผูบ้ ริ โภค เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการพัฒนารู ปแบบ
ของสื่ อดี ข้ ึ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในรู ป แบบของสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อวิท ยุ โทรทัศ น์ แต่ ใ น
ปั จจุบนั ยังมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า สื่ ออินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนามากขึ้น จึงมีการแบ่งประเภทของ
สื่ อออกได้เป็ นสองประเภทได้แก่ สื่ อดั้งเดิม และสื่ อใหม่
1) สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) คือสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสาร หรื อผูผ้ ลิตนั้นทาหน้าที่ส่งสาร
ไปยังผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคในทางเดียว (One way communication) โดยที่ผูร้ ับสารนั้นไม่สามารถ
ติดต่อกลับทางตรงไปยังผูส้ ่ งสารได้ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองประเภท คือสื่ อที่ส่งสารเพียง
อย่างเดียวไม่วา่ จะเป็ นภาพ เสี ยง ตัวหนังสื อ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ และสื่ อที่สามารถส่ งสารได้ท้ งั
ภาพและเสี ยงพร้อมกัน เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์
2) สื่ อใหม่ (New Media) เป็ นสื่ อที่ผสู ้ ่ งสารหรื อผูร้ ับสารนั้นสามารถทาหน้าที่เป็ น
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ทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารได้ด้วย หรื อเรี ยกว่าเป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two way communication)
และยังสามารถส่ งสารได้หลายอย่างรวมกันในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ปั จจุบนั สื่ อใหม่เป็ นที่รู้จกั และนิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
หรื ออาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีน้ นั ทาให้สามารถแบ่งประเภท
ของสื่ อได้ออกเป็ น 2 ประเภท คื อสื่ อแบบดั้งเดิ ม (Traditional Media) และสื่ อใหม่ (New Media)
โดยสื่ อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) เป็ นสื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารไปยังผูร้ ับสารแบบทางเดียว โดย
ที่ ผูร้ ั บ ไม่สามารถติ ดต่อหรื อส่ งสารกลับไปยังผูส้ ่ งได้ แต่สื่อใหม่ (New Media) เป็ นสื่ อที่มี ก าร
สื่ อสารแบบสองทาง ซึ่ งทั้งสองผ่านสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารได้ในเวลาเดียวกัน โดย
มีคุณสมบัติต่างๆในการส่ งสารได้ในหลายรู ปแบบอีกด้วย
สื่ อใหม่น้ นั ไม่ได้เป็ นผลผลิตของนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงั เป็ นพัฒนาการ
ในด้านนวัตกรรมการสื่ อสารอีกด้วย Manovich (2001) กล่าวว่า สื่ อดิจิตอลสมัยใหม่น้ นั ถือเป็ นผล
ที่มาจากการหลอมรวมในด้านนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการ
สื่ อสาร สื่ อใหม่สามารถแบ่งได้เป็ นสามรู ปแบบดังนี้
1) รู ปแบบของตัวอุปกรณ์ (Hardware) เช่น สมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์
2) รู ปแบบของโปนแกรมและซอฟต์แวร์ (Software) เช่น โซเชียลมีเดียต่างๆ รวม
ไปถึงแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้งานในอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนและคอมพิวเตอร์
3) รู ปแบบของเครื อข่ายการสื่ อสาร (Communication Network) เช่น ระบบสื่ อสาร
ผ่านดาวเทียม
Turkel (1999) สื่ อใหม่นบั เป็ นตัวที่กาหนดและนามาซึ่ งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดย
เทคโนโลยีจะนาไปสู่ การปฏิวตั ิ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยปรากาการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง หมดนั้น จะสามารถส่ ง ผลต่ อ สั ง คมโดยรวม ทั้ง เรื่ อ งที่ กี่ ย วข้อ งในชี วิ ต ประจ าวัน ของผู ้ค น
ประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงรู ปแบบการดาเนินชีวติ และทัศนคติ นอกจากนี้ McQuail (อ้างถึงใน
นภัสวัณจ์ ศักดิ์ชชั วาล, 2553) ได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับสื่ อใหม่ว่า เป็ นสื่ อที่มีความหลากหลาย มี
การเปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยจะแตกต่างกันไปตามเนื้ อหาสาร หรื อประเภทของการใช้งาน
ลักษณะลาคัญของสื่ อใหม่แบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้
1) สื่ อเพื่อการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media)
ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมลล์
2) สื่ อปฏิสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ได้แก่
คอมพิวเตอร์ วีดีโอเกม และอุปกรณ์ Virtual Reality
3) สื่ อเพื่อการค้นหาข้อมูล (Information Search Media) เป็ นประเภทที่มีสื่อหลาย
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ชนิด ได้แก่ เวิลด์ไวด์เว็บ
4) สื่ อเพื่อการมีส่วนร่ วม (Collective Participatory Media) สื่ อในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย การใช้อินเทอร์ เน็ตในการแบ่งปั น และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ
Srochao (2013) กล่าวว่าสื่ อใหม่ (New Media) นั้นเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้งานใน
ปั จจุบนั เพราะว่าสามารถใช้งานในรู ปแบบการสื่ อสารได้หลากหลาย ในเวลาเดียวกัน และผูใ้ ช้น้ นั
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว สามารถตอบโต้แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้กนั ได้
อย่างอิสระ รวดเร็ ว และยังสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อีกด้วย
องค์ ประกอบของสื่ อใหม่ หรื อสื่ อสั งคมออนไลน์
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) สามารถแยกองค์ประกอบของสื่ อใหม่ได้ 3 ประเภท ดังนี้
2.4.2.1 เป็ นสื่ อที่มีการแพร่ กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ถ้าหากเป็ นเรื่ องราวที่
มี ค วามน่ า สนใจก็ จ ะเกิ ด ประเด็ น ให้ ผู ใ้ ช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้พ บปะพู ด คุ ย กัน ท าให้ เ กิ ด การ
แพร่ ก ระจายของข่ า วสารอย่า งรวดเร็ วและง่ า ยดาย โดยจะเริ่ ม จากการแบ่ ง ปั นเนื้ อหา (Content
Sharing)
2.4.2.2 เป็ นสื่ อที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการส่ งสารแบบทางเดียว (One-to-Many)
เป็ นรู ปแบบของการสนทนาที่ มีหลากหลายบุคคลสนทนาร่ วมกัน (Many-to-Many) สิ่ งสาคัญอี ก
ประการหนึ่งคือ การรวมกลุ่มสนทนากัน ซึ่ งผูผ้ ลิตเนื้อหาสามารถเข้ามามีบทบาทกับการสนทนาได้
ในรู ปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น หรื อการแก้ไขในเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องด้วยตนเอง
2.4.2.3 เป็ นสื่ อที่เปลี่ยนผูค้ น จากผูบ้ ริ โภคเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหา ในสังคมออนไลน์น้ นั
ทุกคนสามารถผลิตเนื้ อหาและกระจายข้อมูลไปยังผูร้ ับสารได้อย่างอิสระ โดยไม่ตอ้ งอาศัยต้นทุน
เมื่อเทียบกับสื่ อดั้งเดิม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากสื่ อใหม่
1) สามารถเปิ ดหัวข้อไว้ ถ้าหากมีผทู ้ ี่สนใจและผูม้ ีความรู ้มาแสดงความคิดเห็นง่าย
ในการค้นหาคาตอบ ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริ การจัดการข้อมูล
2) เป็ นการช่วยสนับสนุน E-Commerce ในรู ปแบบของการค้าผ่านอินเทอร์ เน็ต
3) สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้หลากหลาย
และสามารถเผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นจานวนมากในระยะเวลาพร้อมๆกัน
4) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทวั่ ประเทศ ทัว่ โลก
5) ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเรื่ องเวลาให้กบั สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ค่าเนื้อหาในนิตยสาร
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6) สื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่สามารถสื่ อสารได้สองทาง จีงทาได้ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบ
กันได้ทนั ที
สรุ ปได้ว่าการที่ นาสื่ อใหม่เข้ามาใช้งานในปั จจุ บนั นั้นจะทาให้ สามารถเข้าถึ งผูร้ ั บสาร
ได้มากขึ้น เปิ ดกว้างให้กบั ทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ ที่ขอ้ จากัด
ของสื่ อแบบเดิมไม่สามารถทาได้ มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบสื่ อสารได้แบบ Real-time
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทาง เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งพึ่งบุคคลอื่น
ทีวอี อนไลน์
หมายถึ งโทรทัศน์ที่แพร่ กระจายผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต โดยเปิ ดให้ผูช้ มนั้นสามารถ
เลือกรายการ ละคร หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการรับชมจากคลังที่มีการเก็บรวบรวม รู ปแบบของทีวีออนไลน์
นั้นคือการถ่ายโอนข้อมูล หรื อสตรี มมิ่ง (Streaming) การเลือกวิดีโอบนเครื อข่ายข้อมูลอินเทอร์ เน็ต
เช่นเว็ปไซต์ โดยที่วิดีโอนั้นจะสามารถเผยแพร่ ออกอากาศด้วยวิธีการจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ในเครื อข่ายทุกเครื่ องสามารถใช้แฟ้ มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัย
การถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเพียงเว็บไซต์เดียว
ซึ่ งทีวีออนไลน์น้ นั จะต่างจากไอพีทีวี (Internet Protocol Television) ที่เป็ นการนาเสนอ
โดยผ่านเครื อข่ายของผูใ้ ห้บ ริ ก ารอี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การจะต้องมี กล่ องเครื่ องมื อพิ เศษ
สาหรับการเปิ ดรับชม ทีวีออนไลน์เข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ วจากข้อดีหลายๆอย่าง ทั้งในเรื่ องของ
การบริ การที่ เสี ยค่าใช้จ่ายต่ า และยังมี การเชื่ อมต่อกับโครงสร้ างพื้นฐานของระบบการเชื่ อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตประเภทต่างๆ จึงทาให้ทีวีออนไลน์น้ นั เป็ นเครื่ องมือที่ผใู ้ ห้บริ การสนใจที่จะนามาใช้
เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาและสร้างผลตอบแทนต่างๆ
สามารถสรุ ป ได้ว่า ที วีออนไลน์ น้ ันมี ล ัก ษณะเป็ นสื่ อ หลอมรวม (Media Convergence)
ระหว่างสื่ อโทรทัศน์ (Television) ที่สามารถสื่ อสารได้ท้ งั ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว สี กราฟฟิ กหรื อ
ตัวอักษร กับสื่ ออินเทอร์ เน็ต (Internet) ที่มีการเชื่ อมต่อเครื อข่ายได้อย่างทัว่ ถึงทัว่ ทุกมุมโลก ซึ่ งมี
มาตรฐานการรั บส่ งข้อมู ลในรู ปแบบต่างๆ รวมไปถึ งยังสามารถค้นหาข้อมู ลได้ด้วย ทาให้ผูช้ ม
สามารถค้นหา เข้าถึงได้อย่างไม่มีขอ้ จากัด
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิ ทธิ พนั ธ์ ทนันไชย และดวงกมล ชาติประเสริ ฐ (2554) ได้ศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิตที่
ส่ งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมือน ที่วิจยั ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนิ น
ชี วิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมือน และกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้า เสมื อนของผูซ้ ้ื อสิ นค้า เสมื อนในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มรู ป แบบการ
ดาเนิ นชี วิตของผูส้ ้ื อสิ นค้าเสมือนในกรุ งเทพฯ แบ่งได้เป็ นจานวน 4 รู ปแบบคือ 1) กลุ่มผูน้ าเทรนด์
(Leaders) 2) กลุ่มทันกระแส (Followers) 3) กลุ่มรับตาม (Adopters) 4) กลุ่มนอกสายตา (Outsiders)
ผลการวิจยั ในด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูซ้ ้ื อสิ นค้าเสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทัศนคติ ต่อสิ นค้า
เสมื อนเฉลี่ ยที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูซ้ ้ื อสิ นค้า
เสมือนแต่ละกลุ่มมีค่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติเช่นเดียวกัน
ปาริ ชาต อินนุพฒั น์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชี วิตกับการเปิ ดรับ
สื่ อวิทยุของผูฟ้ ังในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ รู ปแบบการดาเนินชีวติ
การเปิ ดรับสื่ อวิทยุ ของผูฟ้ ังวิทยุในเขตกรุ งเทพมหานคร ความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากร
ศาสตรฺ กบั การเปิ ดรับสื่ อวิทยุ และความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวิตของของผูฟ้ ังวิทยุใน
เขตกรุ งเทพมหานครกับการเปิ ดรับสื่ อวิทยุ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงในวัย
ทางานตอนต้น เพิ่งจบการศึกษา ที่มีการเปิ ดรับฟังวิทยุทุกวันและเน้นรับฟั งรายการบันเทิงเป็ นส่ วน
ใหญ่ จากผลการวิจยั สามารถจัดกลุ่มตามองค์ประกอบกิ จกรรม ความสนใจและความคิดเห็ น ได้
เป็ นจานวน 11 กลุ่ม 1) กลุ่มคนรุ่ นใหม่ มัน่ ใจในตนเอง สนุ กสนานเข้ากับคนง่าย ชอบอยู่ในกลุ่ม
เพื่อนฝูงตามแฟชัน่ และสนใจเทคโนโลยี 2) กลุ่มคนรักครอบครัว เป็ นแม่บา้ นพ่อบ้าน จิตใจดี คอย
จัดการดู แลความเป็ นอยู่ของคนในครอบครัว 3) กลุ่มคนเพื่อสังคม ผูน้ าชุ มชนอาสาคอยช่ วยดูแล
ความสงบเรี ยบร้อยของคนในสังคม 4) กลุ่มคนหัวนอก นักผจญภัยที่ใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อม เคารพกฏิ
กาของสังคม 5) กลุ่มคนอนุ รักษนิยม เคร่ งครัดวัฒนธรรมประเพณี ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 6) กลุ่ม
คนรักบ้าน อยูก่ บั ที่ไม่ชอบการเดินทาง สนใจข่าวสารรอบตัว 7) กลุ่มคนรับข่าวสาร เปิ ดรับสื่ อทุก
ประเภทมีความคิดกว้างไกล มองโลกแบบระมัดระวัง 8) กลุ่มนักประดิษฐ์ ชอบใช้เวลาว่างกับการ
ทางานอดิเรก 9) กลุ่มคนทางาน ที่ทางานหารายได้เพิ่ม ให้ความสาคัญกับการศึกษา ทาอะไรตาม
ความพอใจ 10) กลุ่มคนก้าวหน้า มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทให้กบั การทางานและความสาเร็ จ และ 11) กลุ่ม
นักช้อป เดิ นเล่นซื้ อของตามสถานที่ต่างๆ อิทธิ พลวิทยุมีอิทธิ พลต่อกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปาน
กลางเนื่องจากปั จจุบนั สื่ อโทรทัศน์และอินเทอร์ เน็ตมีการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายและรวดเร็ วกว่า
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ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่ องของ ช่วงเวลาของชี วติ (Pace of Living) ในช่วงชี วิตที่มีการเร่ งเรื่ อง
เวลามากขึ้น จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคเลื อกสิ่ งที่ตอบสนองต่อรู ปแบบการใช้ชีวิตเช่ นในปั จจุบนั ที่สังคมมี
ความเร่ งรี บ ภาพรวมของผลการวิจยั นี้ พบว่ารู ปแบบของการดาเนิ นชี วิตของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีการ
ท ากิ จ กรรมข้า งนอกนั้น ได้แ ก่ ก ลุ่ ม คนรั ก ครอบครั ว กลุ่ ม คนรั ก บ้า น กลุ่ ม นัก ประดิ ษ ฐ์ กลุ่ ม
อนุ รักษนิ ยมนั้นมีแนวโน้มการเปิ ดรับสื่ อวิทยุมาก ในขณะที่กลุ่มคนรุ่ นใหม่กว่า ได้แก่กลุ่มคนหัว
นอก กลุ่มนักช้อปนั้นมีกาสนใจเปิ ดรับสื่ อวิทยุในระดับน้อย หรื ออาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมที่ทานั้น
เป็ นตัวที่ สามารถกาหนดการเปิ ดรั บของสื่ อวิทยุข องคนแต่ละกลุ่ ม ส่ วนความคิ ดเห็ นและความ
สนใจของคนแต่ละกลุ่มนั้นเป็ นตัวกาหนดเรื่ องของประเภทของวิทยุที่กลุ่มต่างๆมีการเปิ ดรับ
ชมพูนุช สารวานิ ชพิทกั ษ์ และ พัชนี เชยจรรยา (2556) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวิต การเปิ ดรับสื่ อและความภักดีของผูฟ้ ังรายการวิทยุกรี นเวฟ โดยมีการศึกษารู ปแบบการดาเนิ น
ชี วิต การเปิ ดรั บสื่ อ ความภักดี ของผูฟ้ ั งต่อรายการวิทยุกรี นเวฟ การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการเปิ ดรับสื่ อของผูฟ้ ั งต่อรายการวิทยุกรี นเวฟ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับความภักดีของผูฟ้ ังต่อรายการวิทยุกรี นเวฟ และศึกษาวามสัมพัน์
ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อกับความภักดีของผูฟ้ ั งต่อรายการวิทยุกรี นเวฟ จากการวิจยั พบว่าสามารถจัด
กลุ่มกิจกรรมของผูฟ้ ั งออกได้เป็ น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสังคมและสิ่ งแวดล้อม 2) กลุ่มบันเทิงเริ งใจ
3) กลุ่มทันสมัย 4) กลุ่มออกกาลังกาย ใส่ ใจสุ ขภาพ 5) กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์ 6) กลุ่มอุทิศเพื่องาน
7) กลุ่มแม่บา้ นพ่อบ้าน 8) กลุ่มโลกจินตนาการ 9) กลุ่มรักสันโดษ และสามารถแบ่งกลุ่มตามความ
สนใจได้ 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มใจบุญสุ นทาน 2) กลุ่มครอบครัว 3) กลุ่มสมัยนิ ยม แวดวงบันเทิง 4)
กลุ่มทันสมัย สไตล์ตนเอง 5) กลุ่มพัฒนาต่อยอดความสาเร็ จ 6) กลุ่มบ้านเราน่ าอยู่ 7) กลุ่มห่ วงใย
สุ ขภาพ 8) กลุ่มมุ่งมัน่ ขยันทางาน 9) กลุ่มวิทยุหรรษา ส่ วนกลุ่มตามความคิดเห็นสามารถแบ่งได้ 7
กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มจิตสานึ ก 2) กลุ่มปั จจุบนั สู่ อนาคต 3) กลุ่มวัฒนธรรมนิ ยม 4) กลุ่มอัตตา 5) กลุ่ม
มองโลกแง่ ร้าย 6) กลุ่ มห่ วงใยเศรษฐกิ จ 7) กลุ่ มเล่ าสู่ กนั ฟั ง และจากการนาปั จจัยทั้งสามด้านมา
รวมกันจะสามารถแบ่งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตได้เป็ น 7 กลุ่ ม ดังนี้ 1) กลุ่ มอนุ รักษ์นิยม 2) กลุ่ ม
สนุ กสนานสไตล์ตนเอง 3) กลุ่มบ้านคือวิมาน 4) กลุ่มดู แลรักษา 5) กลุ่มสมดุ ลชี วิต 6) กลุ่มงานดี
เศรษฐกิจเดิน 7) กลุ่มสมัยนิ ยม แวดวงบันเทิง พบว่ากลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูฟ้ ั งในแต่ละ
กลุ่ ม นั้นมี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง บวกกับ การเปิ ดรั บ สื่ อ ยกเว้นกลุ่ ม ที่ มี รูป แบบการดาเนิ นชี วิ ต แบบ
อนุรักษ์นิยม ส่ วนกลุ่มรู ปแบบแบบการดาเนิ นชี วิตของผูฟ้ ั งรายการวิทยุกรี นเวฟนั้นมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกทั้ง หมดกับ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ รายการวิ ท ยุ ก รี นเวฟ และการเปิ ดรั บ สื่ อ ของผู ้ฟั ง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของผูฟ้ ังรายการวิทยุกรี นเวฟ เมื่อผูฟ้ ังมีการเปิ ดรายการวิทยุกรี น
เวฟฟังมาก ก็จะทาให้เกิดความภักดีต่อรายการวิทยุกรี นเวฟมาก
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จารุ วรรณ มีศิริ (2553) ได้ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและรู ปแบบการใช้ชีวติ
ต่อความตั้งใจซื้ อจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 205 คน มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปประกอบอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุดและมีรายได้ต่อเดือนคือ 20,001 บาทต่อเดื อนขึ้นไป มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อิทธิ พลที่มี
ผลต่อตั้งใจซื้ อจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ได้ร้อยละ 54.5 โดยปั จจัยส่ วน
ประสม ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด่ าน รู ปแบบการใช้ชีวิต ได่ แก่ ด้านกิ จกรรม และด้านความคิ ดเห็ น มี ผลต่อความตั้งใจซื้ อ จาน
ดาวเทียม และส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และรู ปแบบการใช้ชีวิตในด้าน
ความสนใจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ตัวแปรที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ระดับความตั้งใจซื้ อจานดาวเทียม คือ ตัวแปรด้านราคา รองลงมาคือ
ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านความคิดเห็น และด้านกิจกรรม
ฐิติมา โสมบุญเสริ ม (2547) ทาการศึกษาเรื่ องวิเคราะห์การรับรู ้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
เกี่ ยวกับห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดี ยวกันกับพฤติกรรมในการใช้
บริ การด้านจานวนเงินในการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้ง จากการศึกษาค้นพบว่า การรับรู ้ข่าวสารมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ถ้าหากว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
มากเท่าไหร่ จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ อมากขึ้นตามไปด้วย
เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว (2554) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้สื่อโฆษณา ความพึงพอใจในการส่ งเสริ ม
การขาย และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า สื่ อโฆษณาหลักที่ใช้ในการสร้างการรับรู ้ในกิ จกรรมต่างๆที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคื อสื่ อ
โฆษณาประเภทหนัง สื่ อ พิ ม พ์แ ละสื่ อ โทรทัศ น์ รวมไปถึ ง การเป็ นสื่ อ โฆษณาจากการเป็ น
ผูส้ นับสนุนในรายการโทรทัศน์เพราะสามารถสร้างการรับรู ้ได้มาก ส่ วนสื่ อประเภทใบปลิ ว แผ่น
พับ และสื่ อวิทยุที่ประกาศภายในห้าง สามารถสร้างการรับรู ้ได้ในระดับปานกลาง ส่ วนโฆษณาทาง
นิตยสารและป้ ายผ้านั้นมีการสร้างการรับรู ้ต่อผูบ้ ริ โภคในระดับน้อย
ศภุศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ เปิ ดรับ การใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจของผูช้ มข่าวภาคค่ า ทางสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่ อง 7 ของประชาชนในเขต
พญาไท กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับชมข่าวภาคค่าทุกวัน
ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในช่ วงเวลา 19.40-20.30 30 นาทีและ 60 นาที และในวันเสาร์ อาทิตย์เป็ น
เวลา 60 นาที ลักษณะการรับชมมีการพบว่าประชากรส่ วนมากมีการเปลี่ยนช่องสลับไปมา รองลงมา
คื อดู ช่ องเดิ ม จนจบโดยไม่ มี การเปลี่ ย นช่ อง ด้า นความพึ ง พอใจที่ มีต่อการรั บ ชมข่ า วภาคค่ านั้น
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ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมรายการภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
ด้านผูด้ าเนิ นรายการ ด้านเนื้ อหาของรายการ ด้านรู ปแบบของรายการ ผลการวิจยั ในด้านการใช้
ประโยชน์จากการรับชมรายการข่าวภาคค่านั้น พบว่ามีภาพรวมในทุกๆด้านอยูใ่ นระดับมาก
ธี รศักดิ์ อริ ยะอรชุ น (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจ
ต่ อ รายการข่ า วทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ด าวเที ย ม MEDIA NEWS CHANNEL ของผู ้ช มในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า องค์ป ระกอบของรายการข่ าวทาง MEDIA NEWS ได้แก่
เหตุผลที่สนใจชมรายการข่าว ลักษณะการนาเสนอรายการข่าว ลักษณะเนื้อหาข่าวจากรายการข่าวที่
สนใจ ประเภทของข่าวในรายการข่าวที่สนใจชมอันดับแรก เทคนิ คการนาเสนอในรายการข่าวที่
ชอบที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อรายการข่าวทาง MEDIA NEWS แตกต่างกัน และการมีการ
สัมภาษณ์ในรายการ ที่ทาให้ผชู ้ มสนใน และทาให้รู้สึกน่าเชื่ อถือ และมีการนาเสนอหัวข้อข่าวเด่น
การใช้เทคนิ คแบบการเล่าข่าว ทาให้ผชู ้ มเข้าใจง่าย เห็นภาพได้ชดั เจนและในเรื่ องของการนาไปใช้
ประโยชน์ พบว่ามีการนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง ผูช้ มได้รับความรู ้ และได้
ทราบความเคลื่ อนไหวในสัง คมที่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ใ นชี วิตประจาวัน หรื ออาจน าไป
สนทนากับบุคคลอื่นได้ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในเรื่ อง
การใช้ประโยชน์จากสื่ อ ที่สามารถแบ่งเป็ น 4 ประเภทได้ดงั นี้ ความต้องการที่จะรับรู ้ (Cognitive
Needs) ความต้อ งการด้ า นอารมณ์ (Affective Needs) ความต้ อ งการไม่ แ ปลกแยก (Personal
Integrative Needs) ความต้องการในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (Social Integrative Needs) เป็ นผล
การศึกษาไปในทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ
ณัตชุ ลี นุ ตประวีณ์ และ พจนา ธู ปแก้ว (2557) มีการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับ ความ
พึ ง พอใจ และการใช้ป ระโยชน์ จากการรั บ ชมรายการเดอะวอยซ์ ไ ทยแลนด์ ของผูช้ มในเ ขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรม การเปิ ดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ที่มีต่อการ
รับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของ ผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข อง ผูช้ มรายการกับพฤติ กรรมในการเปิ ดรั บชมรายการ
พฤติกรรมในการเปิ ดรับชมรายการกับความพึง พอใจที่มีต่อการรับชมรายการ ความพึงพอใจที่มีต่อ
การรับชมรายการกับการใช้ประโยชน์จากการ รับชมรายการ ผลการศึกษาพบว่า ผูช้ มรายการเดอะ
วอยซ์ ไ ทยแลนด์น้ ันมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ สู ง และยัง มี ค วามพึ ง พอใจในด้า นผูต้ ดั สิ นใน
รายการที่ น าประสบการณ์ ข องผู ้ต ัด สิ นมาปรั บ ใช้ ใ ห้ ค าแนะน าให้ ผู ้เ ข้ า แข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและนาไปใช้พฒั นาแก้ไขตนเองได้ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี ในเรื่ องความพึง
พอใจที่มีผลไปถึงเรื่ องการใช้ประโยชน์ และในด้านการใช้ประโยชน์ที่ผูร้ ับชมรายการ มีการใช้
ประโยชน์เรื่ องความบันเทิงมากที่ สุดซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ
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การใช้ประโยชน์จากสื่ อ ที่สามารถแบ่งเป็ น 4 ประเภทได้ดงั นี้ ความต้องการที่จะรับรู ้ (Cognitive
Needs) ความต้อ งการด้ า นอารมณ์ (Affective Needs) ความต้ อ งการไม่ แ ปลกแยก (Personal
Integrative Needs) ความต้องการในการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม (Social Integrative Needs)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบถึ งข้อค้นพบจากงานวิจยั ว่ามีความ
คล้ายกันในการเลื อกใช้แนวคิดและทฤษฎี ที่จะสามารถนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาในงานวิจยั
และแนวทางในการสร้ า งแบบสอบถามได้ ผลการวิจยั ที่ เ กี่ ย วกับ การดาเนิ น ชี วิ ต ในด้า นต่ า งๆ
สามารถนามาสนับสนุ นผลการวิจยั ในเรื่ องของการดาเนิ นชี วิตในด้านกิ จกรรม ด้านความสนใจ
ด้านความคิ ดเห็ น การรั บรู ้ ส่วนใหญ่เกี่ ยวกับเรื่ องการรั บรู ้ เกี่ ยวกับโฆษณา ส่ วนในเรื่ องความพึง
พอใจและการใช้ประโยชน์น้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของความพึงพอใจจากการรับชมรายการ และ
สถานีโทรทัศน์ โดยผลการวิจยั นั้นสามารถนามาปรับใช้กบั งานวิจยั ได้ และสามารถนามาอภิปราย
ผลเพิ่มเติมให้กบั งานวิจยั ได้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการดาเนินชีวิต การรับรู ้ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก
ทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ในรู ปแบบของการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.5 เกณฑ์การให้คะแนน
3.6 เกณฑ์การแปลความหมายเฉลี่ย
3.7 เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
3.8 การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
3.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.10 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในช่ วงอายุ 15-49 ปี ทั้งนี้ เหตุผลที่ผูว้ ิจยั ได้เลื อกกลุ่มช่ วงอายุ
ดัง กล่ า วเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ผู ใ้ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี
พฤติกรรมการรับชมวีดีโอออนไลน์เป็ นประจา เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึ งได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด อยูใ่ นช่วงอายุ 15 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 49 ปี เนื่ องจากกลุ่มที่มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไปจะยังใช้สื่อทีวีเป็ นหลัก (มายด์แชร์ ประเทศไทย ยูนิลีเวอร์ และ นี ลเส็ น ประเทศไทย) โดย
สัดส่ วนการใช้อินเทอร์ เน็ ตของคนกรุ ง เทพมหานคร ในระดับสู งสะท้อนว่า ประชากรในพื้ นที่
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กรุ งเทพมหานคร น่ าจะเป็ นกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพสาหรับผูผ้ ลิตรายการทีวีออนไลน์ของ
คนไทยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 37.4 ของจานวนประชากรไทยทั้งหมด หรื อประมาณ 24,356,644
คน ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย (2015)
สาหรับการกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตร
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.34) โดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 95% ความคลาด
เคลื่ อ นเท่ า กับ 0.05 จากสู ต รการค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งของ Yamane การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง ที่ศึกษาทั้งสิ้ น 400 คน

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือกมาเป็ นตัวแทนที่ดี
ของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
การใช้คาถามคัดกรอง โดยการตั้งคาถามคัดกรองเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน
ทีวอี อนไลน์ มีการเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่มีความสมัครใจ ยินดีให้ขอ้ มูล
การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับประชากรณ์ในกรุ งเทพที่มี
ประสบการณ์การรับชมทีวอี อนไลน์

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ขอ้ มูลในการรับชมทีวี
ออนไลน์
ตัวแปรอิสระ รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ตัวแปรตาม การรับรู ้ขอ้ มูลของผูร้ ับชมทีวอี อนไลน์
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการรับชมที วี
ออนไลน์
ตัวแปรอิสระ รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในการรับชมทีวอี อนไลน์
สมมติ ฐ านที่ 3 ความพึ ง พอใจจากการรั บ ชมที วี อ อนไลน์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การใช้
ประโยชน์จากการรับชมทีวอี อนไลน์
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ตัวแปรอิสระ ความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ตัวแปรตาม การใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวอี อนไลน์
สมมติฐานที่ 4 การรั บรู ้ ข่าวสารจากการรั บชมที วีออนไลน์ มี ความสัมพันธ์ กบั ความพึง
พอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์
ตัวแปรอิสระ การรับรู ้ข่าวสารของผูร้ ับชม
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนินชีวติ การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือสาหรับการวิจยั โดยแบ่งรายละเอียดเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกับ รู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต ประกอบไปด้ ว ยการท ากิ จ กรรม
(Activities) คาถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest) และคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinions)
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการรับชมใช้งานทีวีออนไลน์ ประกอบไป
ด้วย ประเภทรายการที่ รับ ชม ช่ องที่ เลื อกรั บชม ช่ วงเวลาในการรั บ ชม ระยะเวลาในการรั บ ชม
ความถี่ในการรับชม และสถานที่ในการรับชม
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ ประกอบไปด้วย คาถาม
วัดความพึงพอใจของการใช้ช่องทางทีวอี อนไลน์ในการรับชม ในด้านต่าง
ส่ วนที 5 คาถามเกี่ยวกับการนาไปใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวีออนไลน์ ประกอบไปด้วย
การใช้ประโยชน์ในทางต่างๆที่ได้นาไปใช้จากการรับชมทีวอี อนไลน์

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผู ว้ ิ จ ัย ได้ต้ งั เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนนตัว แปรในการวัด โดยใช้ง านวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเป็ น
แนวทาง โดยทาการปรับให้มีความเหมาะสมดังนี้
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ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
1) การจัดสรรเวลาในการทากิจกรรมต่างๆ ใช้มาตรวัดแบบความถี่ Rating Scale 5
ระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2) เรื่ องที่สนใจหรื อให้ความสาคัญ ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale โดยแบ่ง
คาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
3) ความคิดเห็นต่อตนเองและประเด็นต่างๆ ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale
โดยแบ่งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
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การรับรู้ ข่าวสารใช้ มาตรวัดแบบความถี่ Rating Scale 5 ระดับ
1) ความบ่อยครั้งในการรับรู ้ข่าวสารจากการรับชม แบ่งคาตอบเป็ น 5
ระดับ
ชมทุกวัน
ชม 5-6 วัน ต่อสัปดาห์
ชม 3-4 วัน ต่อสัปดาห์
ชม 2 วัน ต่อสัปดาห์
ชม 1 วัน ต่อสัปดาห์

5
4
3
2
1

2) ระยะเวลาในการรับชมทีวอี อนไลน์
มากกว่า 6 ชัว่ โมง
5
5-6 ชัว่ โมง
4
3-4 ชัว่ โมง
3
1-2 ชัว่ โมง
2
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ความพึงพอใจในการรั บชมทีวีออนไลน์ ใช้ มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale โดย
แบ่ งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การใช้ ประโยชน์ จากการรับชมทีวอี อนไลน์ ใช้ มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale
โดยแบ่ งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
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การใช้ประโยชน์มากที่สุด
การใช้ประโยชน์มาก
การใช้ประโยชน์กลาง
การใช้ประโยชน์นอ้ ย
การใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ การแปลความหมายเฉลีย่
การแปลความหมาย ผูว้ ิจยั จะนาเอาค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มแบ่งตามเกณฑ์หาช่วงความกว้าง
ของอันตรภาคชั้นจากการคานวณตามหลักกาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
อันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งที่สุด – ข้อมูลที่มีค่าต่าที่สุด
จานวนชั้น
5−1

=
5
=
0.8
ดังนั้นเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของข้อมูลจะสามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
1.00 – 1.80
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
2.61 – 3.40
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
4.21 – 5.00
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
แบบสอบถามบางข้อจะมีการกลับค่าคะแนนในการคานวณแปลความหมายเฉลี่ย เนื่องจาก
เป็ นคาถามเชิงปฏิเสธ โดยสามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
1.00 – 1.80
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.81 – 2.60
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
4.21 – 5.00
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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เกณฑ์ การวัดระดับความสั มพันธ์ ของตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์ของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538)ในการวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร โดย
สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
0.0– 0.19
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
0.20 – 0.39
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.40 – 0.59
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.60 – 0.79
มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
0.80 ขึ้นไป
มีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก

เกณฑ์ การวัดระดับความสั มพันธ์ ของตัวแปร
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจ ัย ได้ท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม ที่เป็ น
เครื่ องมื อในการวิจยั ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขและปรับปรุ ง ให้ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ถูกต้องและชัดเจน และครอบคลุมถึงเนื้อหาการวิจยั มากที่สุด
2) การตรวจสอบความความเชื่อถือได้ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม ที่
สร้ างขึ้ นไปดาเนิ นการทดสอบ (Pre-Test) ก่ อนการเก็บข้อมู ล จริ ง จานวน 30 ชุ ด เพื่อตรวจสอบ
ค าตอบที่ ไ ด้รั บ จากแบบสอบถามถึ ง ความเข้า ใจในแบบสอบถามและภาษาที่ ใ ช้ รวมถึ ง น า
ผลทดสอบไปค านวณหาค่ าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้สู ตรสั ม ประสิ ท ธิ์ อัลฟา Cronbach
(Cronbach’s Alpha)
โดยมีค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ .849
ความพึงพอใจ
มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ .917
การใช้ประโยชน์
มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ .880
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การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีดงั กล่าว
ให้ครบจานวน 400 ชุ ด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์จะ
เก็บข้อมูลทันทีหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างให้ความร่ วมมือและทาแบบทดสอบเสร็ จเรี ยบร้อย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากการรวบรวมข้อมูลและทาการตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม จึงทา
การลงรหัส (Coding) และน ามาประมวลผลด้ว ยโปรแกรมทางสถิ ติ โ ดยใช้โ ปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences :SPSS ) เพื อ ค านวณค่ า สถิ ติ ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
ท าการวิเ คราะห์ ปั จ จัย องค์ป ระกอบ (Factor Analysis) ในการจัด กลุ่ ม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
เกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ
วิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ในการทดสอบ
สมติฐานที่ต้ งั เอาไว้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จะใช้ค่าสถิติ
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนินชีวติ การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
จากข่าวสารทางที วีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บตัวข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีการใช้งานทีวีออนไลน์ อายุ
15-49 ปี จานวน 400 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 11 ตอน ดังนี้
4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น
4.3 ผลการจัดกลุ่มจากรู ปแบบการดาเนินชีวติ (AIO)
4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานทีวอี อนไลน์
4.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากใช้งานทีวอี อนไลน์
4.6 ผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากใช้งานทีวอี อนไลน์
4.7 ผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งรู ป แบบการดาเนิ นชี วิตกับ การรั บ รู ้ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการรับชมทีวอี อนไลน์
4.8 ผลการวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับความพึงพอใจจาก
รับชมทีวอี อนไลน์
4.9 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต กับ การน าไปใช้
ประโยชน์จากรับชมทีวอี อนไลน์
4.10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การรับรู ้ข่าวสารจากการรับชมทีวอี อนไลน์กบั ความพึง
พอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์
4.11 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การใช้
ประโยชน์จากการรับชมทีวอี อนไลน์
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ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ศึ กษากลุ่ มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 400 คน โดยแบ่งข้อมูลทางลักษณะประชากรได้
ออกเป็ น 5 ส่ วน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
เพศ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.5 และเพศชาย ร้อยละ 38.5 (ดังตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
154
246
400

ร้ อยละ
38.5
61.5
100.0

อายุ
ผูว้ ิจยั แบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 6 ช่วงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-20 ปี มี
จานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.3 รองลงมาได้แก่กลุ่มที่มีอายุ 21-26 ปี ร้อยละ 29.3 กลุ่มอายุ 2732 ปี ร้อยละ 12 กลุ่มอายุ 45-49 ปี ร้อยละ 9.3 กลุ่มอายุ 33-38 ปี ร้อยละ 6 และกลุ่มอายุ 39-44 ปี ร้อย
ละ 5.3 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.2)
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
อายุ
15-20 ปี
21-26 ปี
27-32 ปี
33-38 ปี
39-44 ปี
45-49 ปี
รวม

จานวน
153
117
48
24
21
37
400

ร้ อยละ
38.3
29.3
12.0
6.0
5.3
9.3
100.0

ระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีจานวนมากที่สุดคือร้ อยละ 57 รองลงมา
ได้แก่กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 17.5 สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 14.5 มัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้ อ ยละ 6.8 อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. ร้ อ ยละ 4 และต่ า กว่ า มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ร้ อ ยละ 0.3
ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
1
27
70
16
228
58
400

ร้ อยละ
0.3
6.8
17.5
4.0
57.0
14.5
100.0
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รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวนมากที่สุด คือร้อยละ 43
รองลงมาได้แก่ 10,000-20,000 บาท ร้ อยละ 26 รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้ อยละ 13.3 รายได้
50,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 10.3 รายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.3 และรายได้ 40,001-50,000
บาท ร้อยละ 3.3 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาท
รวม

จานวน
172
104
53
17
13
41
400

ร้ อยละ
43.0
26.0
13.3
4.3
3.3
10.3
100.0

อาชีพ
กลุ่ มตัวอย่างอาชี พ นัก เรี ยน/นักศึ กษา มี จานวนมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.5 รองลงมา
ได้แก่ พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 19.5 ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชี พอิสระ ร้อยละ 11.3 พนักงานของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ ร้อยละ 10 และอื่นๆ ร้อยละ 1.8 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม

จานวน
230
78
40

ร้ อยละ
57.5
19.5
10.0

45
7
400

11.3
1.8
100.0

ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ ด้ านความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรด้ านกิจกรรม (Activities)
ผลการศึ กษาด้านการทากิ จกรรมพบว่า กิ จกรรมที่ กลุ่ มตัวอย่างทาเป็ นประจา ได้แก่ ใช้
อินเทอร์ เน็ตค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆที่ตอ้ งการ (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ติดตามข่าวสาร (ค่าเฉลี่ ย 4.34) กิ จกรรม งานอดิ เรกยามว่างมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ ยวข้อง เช่ น
เล่นเกมส์ ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชี ยล ดู ทีวีออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.08) ใช้เวลา
ส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ ตมากกว่าทาอย่างอื่ น (ค่าเฉลี่ ย 3.82) ใช้เวลาทากิ จกรรม
ร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัว (ค่าเฉลี่ ย 3.53) ทากิ จกรรมอย่างอื่นควบคู่กบั การดู ทีวี (ค่าเฉลี่ ย 3.48)
เป็ นสมาชิ กในกลุ่ม หรื อชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์อินเทอร์ เน็ ต (ค่าเฉลี่ ย 3.42) ใช้เวลาส่ วน
ใหญ่ไปกับการดูทีวี รายการ ละคร ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.30) และสั่งซื้ อสิ นค้า ประมูลสิ นค้า หรื อ
เรี ยกใช้บริ การต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์หรื อ แอปพลิ เคชัน่ เช่ น สั่งอาหารจากหน้าเว็ปไซต์ การเรี ยกใช้
บริ การจากแอปพลิเคชัน่ (ค่าเฉลี่ย 3.22) (ดังตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลกิจกรรม
กิจกรรม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

1. การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร

4.34

0.73

แปล
ความหมาย
มากที่สุด

2. การใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้
อินเทอร์ เน็ตมากกว่าทาอย่างอื่น
3. การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม หรื อชมรมต่างๆ บน
สังคมออนไลน์อินเทอร์ เน็ต
4. การใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการดูทีวี รายการ
ละคร ที่ชื่นชอบ
5. การใช้อินเทอร์ เน็ตค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆ
ที่ตอ้ งการ
6. การใช้เวลาทากิจกรรมร่ วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว
7. ท่านมักสั่งซื้ อสิ นค้า ประมูลสิ นค้า หรื อเรี ยกใช้
บริ การต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์หรื อ แอปพลิเคชัน่ เช่น
สั่งอาหารจากหน้าเว็ปไซต์ การเรี ยกใช้บริ การ
จากแอปพลิเคชัน่
8. ท่านมักทากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่กบั การดูทีวี
9. กิจกรรม งานอดิเรกยามว่างของท่าน มี
อินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ยวข้อง เช่น เล่นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล
ดูทีวอี อนไลน์

3.82

0.90

มาก

3.42

1.00

มาก

3.30

1.04

ปานกลาง

4.40

0.70

มากที่สุด

3.53

0.85

มาก

3.22

1.13

ปานกลาง

3.48
4.08

1.10
0.93

มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรด้ านความสนใจ (Interests)
ผลการศึ กษาพบว่า ประเด็นที่ กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสนใจอย่า งยิ่ง คื อ ด้านความบันเทิ ง
ละคร เพลง ภาพยนตร์ (ค่ า เฉลี่ ย 4.18) ด้า นข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ย นหรื อการท างาน
(ค่าเฉลี่ ย 4.05) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดิ นทาง ฯลฯ (ค่าเฉลี่ ย 3.81) ด้าน
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ข่าวสารประจาวันในสังคม (ค่าเฉลี่ ย 3.70) ด้านความงามและแฟชั่น (ค่าเฉลี่ ย 3.26) ด้านศิลปิ น
ดารา (ค่าเฉลี่ย 3.13) ด้านเศรษกิจ การเมือง ในสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการช่วยเหลือชุ มชน การ
กุศล (ค่าเฉลี่ย 3.08) และด้านกีฬา (ค่าเฉลี่ย 3.07) (ดังตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความสนใจ
ความสนใจ
1. ด้านความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์
2. ด้านเศรษกิจ การเมือง ในสังคม
3. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การ
เดินทาง ฯลฯ
4. ด้านกีฬา
5. ด้านข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนหรื อการ
ทางาน
6. ด้านศิลปิ น ดารา
7. ด้านความงามและแฟชัน่
8. ด้านข่าวสารประจาวันในสังคม
9. ด้านการช่วยเหลือชุมชน การกุศล

ค่ าเฉลีย่

S.D.

4.18
3.11
3.81

0.83
0.94
0.93

แปล
ความหมาย
มาก
ปานกลาง
มาก

3.07
4.05

1.10
0.80

ปานกลาง
มาก

3.13
3.26
3.70
3.08

1.15
1.17
0.90
0.89

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรด้ านความคิดเห็น (Opinions)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ด้ว ยและให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด คื อ
อิ นเทอร์ เน็ ตเต็ม ไปด้วยข้อมู ล ที่ มี ป ระโยชน์ หากนาไปเลื อกใช้ใ ห้ถู ก ต้อง (ค่ า เฉลี่ ย 4.47) การ
โจรกรรมข้อ มู ล ทางออนไลน์ เป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งหาทางแก้ไ ขอย่ า งจริ ง จัง (ค่ า เฉลี่ ย 4.43) สั ง คม
อินเทอร์ เน็ตนั้นมีความเปิ ดกว้าง เป็ นเครื่ องมือให้คนได้แสดงความคิดได้หลากหลายแง่มุม (ค่าเฉลี่ย
4.38) อินเทอร์ เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นแหล่งบริ โภคข่าวสารแหล่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ (ค่าเฉลี่ ย 4.34) การละเมิ ดสิ ทธ์ ของสื่ อต่ างๆ มักเกิ ดขึ้ นบนโลกออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.26) ทีวี
ออนไลน์ทาให้เกิ ดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ(ค่าเฉลี่ย 3.68) สังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทา
ให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.50) การติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิง
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ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึกทันสมัย (ค่าเฉลี่ ย 3.34) และข้อมูลที่มีการนาเสนอบนอิ นเทอร์ เน็ ตนั้น มี
ความน่าเชื่อถือเสมอ (ค่าเฉลี่ย 2.86) (ดังตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความคิดเห็น
ความคิดเห็น
1. อินเทอร์ เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ หาก
นาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง
2. สังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบ
เพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ที่ดี
3. ทีวอี อนไลน์ทาให้เกิดรู ปแบบการใช้ชีวติ ใหม่ๆ
4. ข้อมูลที่มีการนาเสนอบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความ
น่าเชื่อถือเสมอ
5. การติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิง
ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึกทันสมัย
6. การโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
หาทางแก้ไขอย่างจริ งจัง
7. อินเทอร์ เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นแหล่ง
บริ โภคข่าวสารแหล่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้
8. การละเมิดสิ ทธ์ของสื่ อต่างๆ มักเกิดขึ้นบนโลก
ออนไลน์
9. สังคมอินเทอร์ เน็ตนั้นมีความเปิ ดกว้าง เป็ น
เครื่ องมือให้คนได้แสดงความคิดได้หลากหลาย
แง่มุม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

4.47

0.67

แปล
ความหมาย
มากที่สุด

3.50

0.92

มาก

3.68
2.86

0.85
0.92

มาก
ปานกลาง

3.34

0.99

มาก

4.43

0.78

มากที่สุด

4.34

0.69

มากที่สุด

4.26

0.70

มากที่สุด

4.38

0.67

มากที่สุด
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ผลการจัดกลุ่มจากรู ปแบบการดาเนินชีวติ (AIO)
จากค าถามเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิ ด เห็ น มา
วิเคราะห์ โดยใช้วิธี การสกัดปั จจัย และหมุ นแกนปั จจัยมุ มฉาก (Varimax) เพื่อวิเคราะห์ จดั กลุ่ ม
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ซึ่ งสามารถจัดกลุ่มได้ 7 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคิดบวก
กลุ่มที่ 2 กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุ่มที่ 5 กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มที่ 7 กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 7 กลุ่ม อธิ บายได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคิดบวก
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความเชื่ อว่าอินเทอร์ เน็ตนั้นมีความเปิ ดกว้าง เป็ นเครื่ องมือให้คนได้
แสดงความคิดได้หลากหลายแง่มุม สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นแหล่งบริ โภคข่าวสารแหล่งใหญ่ที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้และเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ หากนาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง แต่ก็ยงั เชื่อว่า
การละเมิดสิ ทธ์ของสื่ อต่างๆ มักเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ และมีความคิดว่าการโจรกรรมข้อมูลทาง
ออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหาทางแก้ไขอย่างจริ งจัง (ดังตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบคิดบวก
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มคิดบวก
อินเทอร์ เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ หากนาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง
การโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหาทางแก้ไขอย่างจริ งจัง
อินเทอร์ เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นแหล่งบริ โภคข่าวสารแหล่งใหญ่ที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้

Factor
Loading
0.519
0.725
0.765
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ตารางที่ 4.9 (ต่ อ)
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มคิดบวก
การละเมิดสิ ทธ์ของสื่ อต่างๆ มักเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์
สังคมอินเทอร์ เน็ตนั้นมีความเปิ ดกว้าง เป็ นเครื่ องมือให้คนได้แสดงความคิด
ได้หลากหลายแง่มุม

Factor
Loading
0.680
0.750

กลุ่มที่ 2 กลุ่มก้ าวทันเทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มักมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร และค้นคว้าหาข้อมูล ส่ วน
ใหญ่เป็ นข้อมูลในด้านข้อมูลข่าวสารประจาวันในสังคม และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน
หรื อการทางาน และนิยมซื้ อสิ นค้า ประมูลสิ นค้า หรื อใช้บริ การต่างๆผ่านเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่
เช่นสั่งอาหารจากหน้าเว็ปไซต์ การเรี ยกใช้บริ การจากแอปพลิเคชัน่ (ดังตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบก้ าวทันเทคโนโลยี
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มก้ าวทันเทคโนโลยี
ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร
ใช้อินเทอร์ เน็ตค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆที่ตอ้ งการ
ซื้ อสิ นค้า ประมูลสิ นค้า หรื อเรี ยกใช้บริ การต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์หรื อ
แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่งอาหารจากหน้าเว็ปไซต์ การเรี ยกใช้บริ การจาก
แอปพลิเคชัน่
สนใจด้านข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนหรื อการทางาน
สนใจด้านข้อมูลข่าวสารประจาวันในสังคม

Factor
Loading
0.642
0.636
0.487

0.591
0.625

กลุ่มที่ 3 กลุ่มกอสซิปแฟชั่นทันสมัย
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความสนใจในเรื่ องศิลปิ นดารา และความงาม แฟชัน่ เพราะเชื่อว่าการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิง ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึกทันสมัย (ดังตารางที่ 4.11)
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ตารางที่ 4.11 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบกอสซิปแฟชั่ นทันสมัย
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มกอสซิปแฟชั่ นทันสมัย
สนใจด้านศิลปิ น ดารา
สนใจด้านความงามและแฟชัน่
การติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิง ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึก
ทันสมัย

Factor
Loading
0.761
0.794
0.575

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสั งคมเพื่อนโซเชี ยล
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มกั เป็ นสมาชิกในกลุ่ม หรื อชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์อินเทอร์ เน็ต
เพราะมีความเชื่ อว่าสังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ที่ดีรวม
ไปถึงความคิดเห็ นที่วา่ ทีวีออนไลน์ทาให้เกิ ดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และข้อมูลที่มีการนาเสนอ
บนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่อถือเสมอ (ดังตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบสั งคมเพื่อนโซเชี ยล
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มสั งคมเพื่อนโซเชี่ ยล
เป็ นสมาชิกในกลุ่ม หรื อชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์อินเทอร์ เน็ต
สังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ที่ดี
ทีวอี อนไลน์ทาให้เกิดรู ปแบบการใช้ชีวติ ใหม่ๆ
ข้อมูลที่มีการนาเสนอบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่ อถือเสมอ

Factor
Loading
0.487
0.725
0.677
0.743

กลุ่มที่ 5 กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
กลุ่ มตัวอย่างกลุ่มนี้ ใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ ตมากกว่าทาอย่างอื่น
และในกิ จกรรม งานอดิ เรกยามว่าง มักมีอินเทอร์ เน็ ตเป็ นส่ วนเกี่ ยวข้อง เช่ น เล่นเกมส์ ออนไลน์
สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชี ยล ดู ทีวีออนไลน์ และมีความสนใจด้านความบันเทิ ง ละคร
เพลง ภาพยนตร์ มากกว่าด้านอื่นๆ (ดังตารางที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.13 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบบันเทิงมือถือจอ
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ บันเทิงมือถือจอ
ใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่าทาอย่างอื่น
กิจกรรม งานอดิเรกยามว่างของท่าน มีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ยวข้อง เช่น
เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวอี อนไลน์
สนใจด้านความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์

Factor
Loading
0.797
0.722
0.514

กลุ่มที่ 6 กลุ่มสนใจรอบด้ าน
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความสนใจในเรื่ องเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดินทาง ฯลฯ และด้านกีฬา รวมไปถึงด้านการช่วยเหลือชุมชน การกุศล (ดัง
ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบสนใจรอบด้ าน
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มสนใจรอบด้ าน
สนใจด้านเศรษกิจ การเมือง ในสังคม
สนใจด้านสถานที่ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดินทาง ฯลฯ
สนใจด้านกีฬา
สนใจด้านการช่วยเหลือชุมชน การกุศล

Factor
Loading
0.748
0.504
0.766
0.530

กลุ่มที่ 7 กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ชอบใช้เวลาทากิจกรรมร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัว เวลาส่ วนใหญ่ใช้
ไปกับการดูทีวี รายการ ละคร ที่ชื่นชอบกับครอบครัว แต่ในขณะที่ดูทีวีกบั ครอบครัวนั้น มักมีการ
ทากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย (ดังตารางที่ 4.15)
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ตารางที่ 4.15 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบรักครอบครัว
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ กลุ่มรักครอบครัว
ใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการดูทีวี รายการ ละคร ที่ชื่นชอบ
ใช้เวลาทากิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
ทากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่กบั การดูทีวี

Factor
Loading
0.555
0.776
0.600

ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ ข่าวสารเกีย่ วกับการรับชมทีวอี อนไลน์
การรับชมทีวอี อนไลน์ แบบรายการสด ของผู้ตอบแบบสอบถามใน 1 สั ปดาห์ ทผี่ ่าน
มา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีการรับชมทีวอี อนไลน์แบบรายการสด 1วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 38.8
รองลงมาคือ 2วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 23.5 3-4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 20.0 ทุกวัน ร้อยละ 14.5และ 5-6
วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 3.3 (ดังตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 จานวนและร้ อยละของความถี่ในการใช้ งานทีวอี อนไลน์ แบบรายการสดของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ความถี่ในการรับชม/สั ปดาห์
1วัน/สัปดาห์
2วัน/สัปดาห์
3-4 วัน/สัปดาห์
5-6 วัน/สัปดาห์
ทุกวัน

จานวน
155
94
80
13
58

ร้ อยละ
38.8
23.5
20.0
3.3
14.5
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การรับชมทีวอี อนไลน์ แบบรายการย้ อนหลัง ของผู้ตอบแบบสอบถามใน 1 สั ปดาห์ ที่
ผ่านมา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีการรับชมทีวีออนไลน์แบบรายการย้อนหลัง 1วัน/สัปดาห์ ร้อยละ
29.3 รองลงมาคือ 3-4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 28.3 2วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 23.8 ทุกวัน ร้อยละ 11.0 และ
5-6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 7.8 (ดังตารางที่ 4.17)
ตารางที่ 4.17 จานวนและร้ อยละของความถี่ในการรับชมทีวอี อนไลน์ แบบรายการย้ อนหลังของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ความถี่ในการรับชม/สั ปดาห์
1วัน/สัปดาห์
2วัน/สัปดาห์
3-4 วัน/สัปดาห์
5-6 วัน/สัปดาห์
ทุกวัน

จานวน
117
95
113
31
44

ร้ อยละ
29.3
23.8
28.3
7.8
11.0

ระยะเวลาทีก่ ลุ่มตัวอย่ างมีการรับชมทีวอี อนไลน์ โดยเฉลีย่ ในแต่ ละครั้ง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีการรับชมทีวีออนไลน์ 1 – 2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมา
คือ 3 – 4 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 27.3 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 15.5 5-6 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อย
ละ 7.0 และ มากกว่า 6 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 6.5 (ดังตารางที่ 4.18)
ตารางที่ 4.18 จานวนและร้ อยละของระยะเวลาทีก่ ลุ่มตัวอย่ างมีการรับชมทีวอี อนไลน์
ความถี่ในการรับชม/ครั้ง
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 – 2 ชัว่ โมง
3 – 4 ชัว่ โมง
5-6 ชัว่ โมง
มากกว่า 6 ชัว่ โมง

จานวน
62
175
109
28
26

ร้ อยละ
15.5
43.8
27.3
7.0
6.5
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ช่ วงเวลาทีก่ ลุ่มตัวอย่ างมีการรับชมทีวอี อนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีการรับชมทีวอี อนไลน์ในเวลา 19.01 – 22.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 57.8
รองลงมาคือ 22.01 น. เป็ นต้นไป ร้อยละ 22.3 13.01 - 16.00 น. ร้อยละ 7.0 16.01 - 19.00 น. ร้อยละ
6.8 10.01 -13.00 น. ร้อยละ 3.3 และ 08.00 - 10.00 น. ร้อยละ 3.0 (ดังตารางที่ 4.19)
ตารางที่ 4.19 จานวนและร้ อยละของช่ วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่ างมีการรับชใทีวอี อนไลน์
ช่ วงเวลาในการรับชม
08.00 - 10.00 น.
10.01 -13.00 น.
13.01 - 16.00 น.
16.01 - 19.00 น.
19.01 – 22.00 น.
22.01 น. เป็ นต้นไป

จานวน
12
13
28
27
231
89

ร้ อยละ
3.0
3.3
7.0
6.8
57.8
22.3

สถานทีท่ ี่กลุ่มตัวอย่ างมีการรั บชมทีวอี อนไลน์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับชมทีวีออนไลน์ที่บา้ น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 86.0 รองลงมาคือ ที่
ท างาน ร้ อ ยละ 6.8 สถานศึ ก ษา ร้ อ ยละ 4.0 อื่ น ๆได้ แ ก่ บนรถ ระหว่ า งเดิ น ทาง หอพัก
ห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 2.3 และ ที่ร้านบริ การอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 1.0 (ดังตารางที่ 4.20)
ตารางที่ 4.20 จานวนและร้ อยละของสถานทีท่ กี่ ลุ่มตัวอย่ างมีการรับชมทีวีออนไลน์
สถานทีท่ มี่ ีการรับชม
บ้าน
ที่ทางาน
สถานศึกษา
ที่ร้านบริ การอินเทอร์ เน็ต
อื่นๆ

จานวน
344
27
16
4
9

ร้ อยละ
86.0
6.8
4.0
1.0
2.3
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ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์
ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนมากมี ความพึงพอใจใน
ข้อมู ลข่าวสารที่ เปิ ดรั บจากที วีออนไลน์น้ นั มี ความรวดเร็ ว ทันยุค ทันเหตุ การณ์ มี ค่าเฉลี่ ย 4.08
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่ทาให้ท่านมีความรู ้รอบตัวเพิ่มมากขึ้น 4.06 มีความ
พึงพอใจต่อความตื่ นเต้น สนุ กสนาน เพลิดเพลินที่ได้รับ 3.99 มีความพึงพอใจจากการใช้งานทีวี
ออนไลน์ 3.95 มีความพึงพอใจในช่ องทางที่ได้รับข่าวสาร จากการใช้งานทีวีออนไลน์น้ นั มีความ
ง่าย สะดวกสบาย ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน 3.92 มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์เพราะว่าข้อมูล
ที่ ไ ด้รับ และสามารถนาไปแลกเปลี่ ย นกับ บุ ค คลอื่ นได้ 3.80 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อรู ป แบบในการ
นาเสนอของรายการทีวอี อนไลน์เป็ นส่ วนใหญ่ 3.70 ข้อมูล ข่าวสาร มีความถูกต้องแม่นยา ครบถ้วน
3.40 และ ข้อมูล ข่าวสารนั้นสามารถเชื่อถือได้ มีแหล่งที่มาชัดเจน 3.31 (ดังตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของความพึงพอใจจากการใช้ งานทีวอี อนไลน์

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
จานวน (ร้ อยละ)

ˉx
แปล
(S.D.) ความ
หมาย

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
99 239 59
2
1 4.08 มาก
(24.8) (59.8) (14.8) (0.5) (0.3) (0.66)

1. มีความพึงพอใจในข้อมูล
ข่าวสารที่เปิ ดรับจากทีวี
ออนไลน์น้ นั มีความรวดเร็ ว
ทันยุค ทันเหตุการณ์
2. มีความพึงพอใจในข้อมูล
99 230 69
1
1
ข่าวสารที่ทาให้ท่านมี
(24.8) (57.5) (17.3) (0.3) (0.3)
ความรู ้รอบตัวเพิ่มมากขึ้น
3. ข้อมูล ข่าวสาร มีความถูก
32 131 206 25
6
ต้องแม่นยา ครบถ้วน
(8.0) (32.8) (51.5) (6.3) (1.5)

4.06 มาก
(0.67)
3.40 ปาน
(0.78) กลาง
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ)

ความพึงพอใจ

4. ข้อมูล ข่าวสารนั้นสามารถ
เชื่อถือได้ มีแหล่งที่มา
ชัดเจน
5. มีความพึงพอใจในช่องทาง
ที่ได้รับข่าวสาร จากการใช้
งานทีวอี อนไลน์น้ นั มีความ
ง่าย สะดวกสบาย ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน
6. มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
ในการนาเสนอของรายการ
ทีวอี อนไลน์เป็ นส่ วนใหญ่
7. มีความพึงพอใจต่อความ
ตื่นเต้น สนุกสนาน
เพลิดเพลินที่ได้รับ
8. มีความพึงพอใจจากการ
รับชมทีวอี อนไลน์เพราะว่า
ข้อมูลที่ได้รับและสามารถ
นาไปแลกเปลี่ยนกับบุคคล
อื่นได้

ระดับความพึงพอใจ
จานวน (ร้ อยละ)
มาก มาก
ทีส่ ุ ด
30 119
(7.5) (29.8)

ˉx
แปล
(S.D.) ความ
หมาย

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
200 45
6 3.31 ปาน
(50.0) (11.3) (1.5) (0.82) กลาง

81 214 96
8
1 3.92 มาก
(20.3) (53.5) (24.0) (2.0) (0.3) (0.73)

53 191 140 15
1 3.70 มาก
(13.3) (47.8) (35.0) (3.8) (0.3) (0.75)
97 210 88
3
2 3.99 มาก
(24.3) (52.5) (22.0) (0.8) (0.5) (0.73)
73 189 127
6
5 3.80 มาก
(18.3) (47.3) (31.8) (1.5) (1.3) (0.80)
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ)

ระดับความพึงพอใจ
จานวน (ร้ อยละ)

ความพึงพอใจ

9. มีความพึงพอใจจากการใช้
งานทีวอี อนไลน์

ˉx
แปล
(S.D.) ความ
หมาย

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
94 201 96
8
1 3.95 มาก
(23.5) (50.3) (24.0) (2.0) (0.3) (0.76)

เฉลี่ยรวม

6.74

ผลการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ จากการรับชมทีวีออนไลน์
การใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากได้แก่ทีวีออนไลน์ช่วยให้เกิดความเพลินเพลิน
บันเทิงและผ่อนคลายอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ ทีวีออนไลน์ช่วยให้ได้ติดตามข่าวสารที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบนั 4.07 ทีวีออนไลน์สามารถลดความเครี ยดของ และรู ้สึกสนุกสนานเมื่อ
ชมทีวีออนไลน์ 4.00 ทีวีออนไลน์ช่วยให้รับรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งรอบตัวมากขึ้น 3.96 ทีวีออนไลน์ช่วยให้
สามารถแบ่งปั นข้อมูล ความรู ้ที่ได้รับ ให้เพื่อนได้ 3.79 ทีวอี อนไลน์ช่วยให้มีขอ้ มูลเพื่อประกอบการ
สนทนาในชีวติ ประจาวัน 3.71 ทีวีออนไลน์ช่วยให้สามารถผละจากสังคม หรื อหลีกหนี จากสิ่ งที่ไม่
อยากทาได้ 3.68 ข้อมูลที่ได้รับจากทีวอี อนไลน์ ทาให้รู้สึกรู ้เท่าทันสังคมและรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม 3.65 และการดู ทีวีออนไลน์ร่วมกันกับครอบครัวช่ วยให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ครอบครัว
มากขึ้น 3.56 (ดังตารางที่ 4.22)
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ตารางที่ 4.22 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของความพึงพอใจจากการรับรู้ และการใช้ ประโยชน์ จาก
ใช้ งานทีวอี อนไลน์

การใช้ ประโยชน์

1. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ได้
ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์ปัจจุบนั
2. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้รับรู ้
เกี่ยวกับสิ่ งรอบตัวมากขึ้น
3. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้เกิด
ความเพลินเพลิน บันเทิง
และผ่อนคลายอารมณ์
4. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้
สามารถผละจากสังคม
หรื อหลีกหนีจากสิ่ งที่ฉนั
ไม่อยากทาได้
5. ทีวอี อนไลน์สามารถลด
ความเครี ยดของ และรู ้สึก
สนุกสนานเมื่อชมทีวี
ออนไลน์
6. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้มี
ข้อมูลเพื่อประกอบการ
สนทนาในชีวติ ประจาวัน

ˉx
แปล
(S.D.) ความ
หมาย

ระดับของการใช้ ประโยชน์
จานวน (ร้ อยละ)
มาก มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
112 211 71
5
(28.0) (52.8) (17.8) (1.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
(0.3)

4.07 มาก
(0.66)

90
(22.5)
150
(37.5)

218 81
9
(57.5) (17.3) (0.3)
168 78
2
(42.0) (19.5) (0.5)

2
(0.3)
2
(0.5)

3.96 มาก
(0.75)
4.16 มาก
(0.78)

69 165 137 26
(17.3) (41.3) (34.3) (6.5)

3
(0.8)

3.68 มาก
(0.86)

108 194 88 10
27.0) (48.5) (22.0) (2.5)

0
(0)

4.00 มาก
(0.77)

63 187 126 17
(15.8) (46.8) (31.5) (4.3)

7
(1.8

3.71 มาก
(0.85)
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ตารางที่ 4.22 (ต่ อ)

การใช้ ประโยชน์

ˉx
แปล
(S.D.) ความ
หมาย

ระดับของการใช้ ประโยชน์
จานวน (ร้ อยละ)

มาก มาก ปาน
ทีส่ ุ ด
กลาง
7. การดูทีวอี อนไลน์ร่วมกัน 58 161 135
กับครอบครัวช่วยให้เกิด (14.5) (40.3) (33.8)
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ครอบครัวมากขึ้น
8. ข้อมูลที่ได้รับจากทีวี
52 181 144
ออนไลน์ ทาให้ฉนั รู ้สึก (13.0) (45.3) (36.0)
รู ้เท่าทันสังคมและรู ้สึก
เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
9. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้
66 202 115
สามารถแบ่งปั นข้อมูล
(16.5) (50.5) (28.8)
ความรู ้ที่ได้รับ ให้เพื่อน
ได้
เฉลี่ยรวม

น้ อย
38
(9.5)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
8
(2.0)

3.56 มาก
(0.92)

22
(5.5)

1
(0.3)

3.65 มาก
(0.78)

14
(3.5)

3
(0.8)

3.79 มาก
(0.78)

3.84

ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการรับรู้ ข่าวสาร
จากการรับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึ ก ษาแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต กับ การรั บ รู ้ ข่ า วสาร
เกี่ ย วกับ การรั บ ชมที วีออนไลน์ อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 พบความสัมพันธ์ เชิ งบวก
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ข่าวสารในระดับต่าได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซ
เชียล มีค่าความสัมพันธ์ที่ .320 กลุ่ม กลุ่มรักครอบครัว มีค่าความสัมพันธ์ที่ .303 กลุ่มบันเทิงมือถือ
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จอ มี ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ที่ .237 และในระดับ ต่ า มากได้ แ ก่ กลุ่ ม กอสซิ ป แฟชั่ น ทัน สมัย มี ค่ า
ความสั ม พัน ธ์ ที่ .177 กลุ่ ม คิ ด บวก มี ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ที่ .111 กลุ่ ม ก้ า วทัน เทคโนโลยี มี ค่ า
ความสัมพันธ์ที่ .098 และไม่พบความสัมพันธ์ในกลุ่มสนใจรอบด้านกับการรับรู ้ข่าวสารในการใช้
งานทีวอี อนไลน์ (ดังตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชี วิตกับการรับรู้ ข่าวสาร
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มคิดบวก
กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี
กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย
กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มรักครอบครัว
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่ าความสหสั มพันธ์ กบั
การรับรู้ ข่าวสาร
.111*
.098
.177*
.320**
.237**
.030

p

ระดับ

.027
.051
.000
.000
.000
.546

.303**

.000

ต่ามาก
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่า
ต่า
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ต่า

ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับความพึงพอใจจาก
การรับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ร ะหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับความพึงพอใจจากการ
รั บชมที วีออนไลน์ อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 พบความสัมพันธ์เชิ งบวก รู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มี
ค่าความสัมพันธ์ที่ .516 ในระดับต่าได้แก่ กลุ่มบันเทิงมือถือจอ มีค่าความสัมพันธ์ที่ .365 กลุ่มกอส
ซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย มี ค่าความสัมพันธ์ ที่ .342 กลุ่ มคิ ดบวก มี ค่าความสัมพันธ์ ที่ .332 กลุ่ มก้าวทัน
เทคโนโลยี มีค่าความสัมพันธ์ที่ .292 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าความสัมพันธ์ที่ .228 และในระดับต่า
มากได้แก่ กลุ่มสนใจรอบด้าน มีค่าความสัมพันธ์ที่ .181 (ดังตารางที่ 4.24)
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ตารางที่ 4.24 ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชี วิตกับความพึงพอใจ
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มคิดบวก
กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี
กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย
กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มรักครอบครัว
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่ าความสหสั มพันธ์ กบั
ความพึงพอใจ
.332**
.292**
.342**
.516**
.365**
.181*
.228**

p

ระดับ

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
ต่า

ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการนาไปใช้
ประโยชน์ จากการรับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการนาไปใช้ประโยชน์
จากการรับชมทีวีออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบความสัมพันธ์เชิงบวก รู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ในระดับปานกลางได้แก่ กลุ่มบันเทิงมือถื อจอ
มีค่าความสัมพันธ์ที่ .415 ในระดับต่าได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มีค่าความสัมพันธ์ที่ .399 กลุ่ม
กอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย มีค่าความสัมพันธ์ที่ .378 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าความสัมพันธ์ที่ .329 กลุ่ม
คิดบวก มีค่าความสัมพันธ์ที่ .302 กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี มีค่าความสัมพันธ์ที่ .270 และในระดับต่า
มากได้แก่ กลุ่มสนใจรอบด้าน มีค่าความสัมพันธ์ที่ .153 (ดังตารางที่ 4.25)
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ตารางที่ 4.25 ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชี วิตกับการนาไปใช้ ประโยชน์
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มคิดบวก
กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี
กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย
กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มรักครอบครัว
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่ าความสหสั มพันธ์ กบั
การนาไปใช้ ประโยชน์
.302**
.270**
.378**
.399**
.415**
.153**
.329**

p

ระดับ

.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่ามาก
ต่า

ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ การรับรู้ ข่าวสารจากการรับชมทีวอี อนไลน์ กบั ความ
พึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพัน์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารจากการรับชมทีวีออนไลน์กบั ความ
พึงพอใจจากการใช้งานทีวีออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ที่ .357 เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก (ดังตารางที่ 4.26)
ตารางที่ 4.26 ความสั มพันธ์ การรับรู้ ข่าวสารจากการรับชมทีวอี อนไลน์ กบั ความพึงพอใจจากการใช้
งานทีวอี อนไลน์

การรับรู้ ข่าวสาร
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่ าความสหสั มพันธ์ กบั ความพึง
พอใจจากการใช้ งาน
.357**

p

ระดับ

.000

ต่า
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ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจกับการใช้ ประโยชน์ จากการ
รับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ กับการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้งานทีวีออนไลน์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 มี ค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ที่ .692 เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก (ดังตารางที่ 4.27)
ตารางที่ 4.27 ความสั มพันธ์ ความพึงพอใจ กับการใช้ ประโยชน์ จากการใช้ งานทีวอี อนไลน์

การใช้ ประโยชน์
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่ าความสหสั มพันธ์ กบั
ความพึงพอใจจากการ
ใช้ งาน
.692**

p

ระดับ

.000

สู ง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนินชีวติ การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
จากข่าวสารทางทีวอี อนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการรับรู ้ข่าวสารจากการใช้งาน
ทีวอี อนไลน์ของผูช้ ม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับความพึงพอใจจากการรับชมทีวี
ออนไลน์ของผูช้ ม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการใช้ชีวติ กับการใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวี
ออนไลน์ของผูช้ ม
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวี
ออนไลน์ของผูช้ ม
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวี
ออนไลน์ของผูช้ ม
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่ มตัวอย่างที่ เคยใช้ง านที วีออนไลน์ ที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่ งมีอายุ
ระหว่าง 15-49 ปี เพราะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่ สุด และประชากรในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร เป็ นกลุ่ มผูช้ มเป้ าหมายที่ มีศกั ยภาพสาหรั บผูผ้ ลิ ต
รายการทีวอี อนไลน์
เมื่ อเก็บข้อมู ลครบแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for
Windows เพื่ อ วิเ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา อธิ บ ายข้อ มู ล ลัก ษณะทาง
ประชากร ตัวแปรรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต (กิ จกรรม ความสนใจ ความคิดเห็ น) การรับรู ้ ข่า วสาร
เกี่ ย วกับ การใช้ ง านที วี อ อนไลน์ ความพึ ง พอใจจากใช้ ง านที วี อ อนไลน์ การรั บ รู ้ แ ละการใช้
ประโยชน์จากใช้งานทีวีออนไลน์ ทาการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Factor Analysis เพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบ
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การดาเนิ นชี วิต หาค่าสหสัมพันธ์ แบบเพีย ร์ สัน (Pearson’s Correlation) เพื่ออธิ บายความสัมพัน์
ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ข่าวสารความพึงพอใจ การรับรู ้และการใช้ประโยชน์จาก
การใช้งานทีวอี อนไลน์

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้มีจานวน 400 คน อายุ 15-49 ปี มากกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นเพศหญิง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีอายุ 15-20 ปี รองลงมาคืออายุ 21-26 ปี อายุ 27-32 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 3338 ปี และอายุ 39-44 ปี ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. สู งกว่าปริ ญญาตรี มัธยมศึกษาตอนต้น อนุ ปริ ญญา/ปวส. และต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น
กลุ่ มตัวอย่างต่ ากว่าครึ่ งมี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน น้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวนมากที่ สุ ด
รองลงมาได้แก่ 10,000-20,000 บาท รายได้ 20,001-30,000 บาท รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป รายได้
30,001-40,000 บาท และรายได้ 40,001-50,000 บาท ตามลาดับ
กลุ่ มตัวอย่างเกิ นครึ่ งมี อาชี พนัก เรี ยน/นัก ศึ กษา รองลงมาได้แก่ พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
การทากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่ าง
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็ นประจา ได้แก่ ใช้อินเทอร์ เน็ตค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆที่
ต้องการ (ค่าเฉลี่ ย 4.40) รองลงมาคือ ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร (ค่าเฉลี่ ย 4.34) กิ จกรรม
งานอดิ เรกยามว่างมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ ยวข้อง เช่ น เล่นเกมส์ ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน
ใช้สังคมโซเชี ยล ดู ทีวีออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.08) ใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ ต
มากกว่าทาอย่างอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.82) ใช้เวลาทากิจกรรมร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.53)
ทากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่กบั การดูทีวี (ค่าเฉลี่ย 3.48) เป็ นสมาชิกในกลุ่ม หรื อชมรมต่างๆ บนสังคม
ออนไลน์อินเทอร์ เน็ต (ค่าเฉลี่ ย 3.42) ใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการดู ทีวี รายการ ละคร ที่ ชื่นชอบ
(ค่ า เฉลี่ ย 3.30) และสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ประมู ล สิ น ค้า หรื อ เรี ย กใช้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ผ่ า นเว็ป ไซต์ ห รื อ
แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่งอาหารจากหน้าเว็ปไซต์ การเรี ยกใช้บริ การจากแอปพลิเคชัน่ (ค่าเฉลี่ย 3.22)
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ความสนใจของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจอย่างยิ่งคือ ด้านความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ (ค่าเฉลี่ย
4.18) ด้านข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนหรื อการทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.05) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดินทาง ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 3.81) ด้านข่าวสารประจาวันในสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.70)
ด้านความงามและแฟชัน่ (ค่าเฉลี่ย 3.26) ด้านศิลปิ น ดารา (ค่าเฉลี่ย 3.13) ด้านเศรษกิจ การเมือง ใน
สังคม (ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการช่วยเหลือชุมชน การกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.08) และด้านกีฬา (ค่าเฉลี่ย 3.07)
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยและให้ความสาคัญมากที่ สุดคื อ อิ นเทอร์ เน็ ตเต็มไปด้วยข้อมู ลที่ มี
ประโยชน์ หากนาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.47) การโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่
ต้องหาทางแก้ไขอย่างจริ งจัง (ค่าเฉลี่ย 4.43) สังคมอินเทอร์ เน็ตนั้นมีความเปิ ดกว้าง เป็ นเครื่ องมือให้
คนได้แสดงความคิดได้หลากหลายแง่มุม (ค่าเฉลี่ ย 4.38) อินเทอร์ เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ น
แหล่งบริ โภคข่าวสารแหล่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึ งได้ (ค่าเฉลี่ ย 4.34) การละเมิดสิ ทธ์ของสื่ อ
ต่างๆ มักเกิ ดขึ้นบนโลกออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.26) ทีวีออนไลน์ทาให้เกิ ดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ
(ค่าเฉลี่ย 3.68) สังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ที่ดี (ค่าเฉลี่ย
3.50) การติ ดตามข้อมู ลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิ ง ละคร แฟชั่น ทาให้รู้สึกทันสมัย (ค่าเฉลี่ ย
3.34) และข้อมูลที่มีการนาเสนอบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่อถือเสมอ (ค่าเฉลี่ย 2.86)
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interest)
และความคิดเห็น(Opinions) มาวิเคราะห์ สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มคิดบวก
รู ปแบบการดาเนินชีวติ นี้ มีความเชื่อว่าอินเทอร์ เน็ตมีความเปิ ดกว้าง เป็ นเครื่ องมือให้คนได้
แสดงความคิดได้หลากหลายแง่มุม สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นแหล่งบริ โภคข่าวสารแหล่งใหญ่ที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้และเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ หากนาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง แต่มีความเชื่ อ
เชื่ อว่าการละเมิ ดสิ ทธ์ ของสื่ อต่างๆ มักเกิ ดขึ้ นบนโลกออนไลน์ และมี ความคิ ดว่าการโจรกรรม
ข้อมูลทางออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหาทางแก้ไขอย่างจริ งจัง
2) กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี
รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ นี้ มักมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร ค้นคว้าหาข้อมูล
ต่างๆผ่านอินเทอร์ เน็ต ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลในด้านข้อมูลข่าวสารประจาวันในสังคม และข้อมูลที่
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เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนหรื อการทางาน นิยมซื้ อสิ นค้า ประมูลสิ นค้า ใช้บริ การต่างๆผ่านเว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชัน่
3) กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนี้ มีความสนใจในเรื่ องศิลปิ นดารา และความงาม แฟชัน่ เพราะเชื่ อ
ว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิง ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึกว่าตนเองมีความทันสมัย
4) กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล
รู ป แบบการดาเนิ นชี วิต นี้ มัก เป็ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม หรื อชมรมต่ า งๆ บนสั ง คมออนไลน์
อินเทอร์ เน็ต มีความเชื่ อว่าสังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ดี มีความ
คิ ด เห็ น ที่ ว่ า ที วี อ อนไลน์ ท าให้ เ กิ ด รู ปแบบการใช้ ชี วิ ต ใหม่ ๆ และข้อ มู ล ที่ มี ก ารน าเสนอบน
อินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่อถือเสมอ
5) กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนี้ ใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่าทาอย่าง
อื่ น กิ จกรรม และงานอดิ เรกยามว่า ง จะมี อินเทอร์ เน็ ตเป็ นส่ วนเกี่ ย วข้อ งเสมอ เช่ น เล่ นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวอี อนไลน์ และมีความสนใจด้านความบันเทิง
ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกว่าด้านอื่นๆ
6) กลุ่มสนใจรอบด้าน
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนี้ มี ความสนใจในเรื่ องเศรษกิ จ การเมื อง ในสังคม ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดิ นทาง ฯลฯ และด้านกีฬา รวมไปถึ งด้านการช่ วยเหลือชุ มชน
การกุศล
7) กลุ่มรักครอบครัว
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนี้ เห็ นความสาคัญในการใช้เวลาทากิ จกรรมร่ วมกับสมาชิ ก ใน
ครอบครัว เวลาส่ วนใหญ่ใช้ไปกับการดูทีวี รายการ ละคร ที่ชื่นชอบกับครอบครัว แต่ในขณะที่ดูทีวี
กับครอบครัวนั้น มักมีการทากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย

การวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ ข่าวสารจากการรับชมทีวี
ออนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการรับรู ้ข่าวสารจากการ
รั บ ชมที วี อ อนไลน์ ด้ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ น้ ัน พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ตาม
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สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชี ยล มีค่าสัมประ
สิ ทธิสหสัมพันธ์ที่ .320 รองลงมาได้แก่กลุ่มรักครอบครัว มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .303 กลุ่ม
บันเทิงมือถือจอ มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .237 กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ที่ .177 กลุ่มคิดบวก มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .111 และนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .098 และไม่พบความสัมพันธ์ใน
กลุ่มสนใจรอบด้านกับการรับรู ้ข่าวสารในการใช้งานทีวอี อนไลน์
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั ความพึงพอใจจากการรับชมทีวี
ออนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วติ กับความพึงพอใจจากการใช้
งานทีวอี อนไลน์ ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้ นั พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ตามสมมติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 โดยกลุ่ ม สั ง คมเพื่ อนโซเชี ย ล มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์มีค่าสู งสุ ดที่ .516 รองลงมาได้แก่ กลุ่มบันเทิงมือถือจอ มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ ที่
.365 กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .342 กลุ่มคิดบวก มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ที่ .332 กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .292 กลุ่มรักครอบครัว มี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .228 และนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มสนใจรอบด้านมี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .181
สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การใช้ ประโยชน์ จากการใช้ งาน
ทีวอี อนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีกบั การใช้ประโยชน์จาก
การใช้งานทีวีออนไลน์ ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้ นั พบว่ามี ความสัมพันธ์กนั ตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มบันเทิงมือถือจอ มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ที่ .415 รองลงมาได้แก่ กลุ่ มสังคมเพื่อนโซเชี ยล มี ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .399
กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ที่.378 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ที่ .329 กลุ่มคิดบวก มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .302 กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี มีค่าสัม
ประสิ ทธิสหสัมพันธ์ที่ .270 และ กลุ่มสนใจรอบด้าน มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .153
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สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ ข่าวสารจากการรับชมทีวอี อนไลน์ มีความสั มพันธ์ กบั ความพึง
พอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสาร
จากการรับชมทีวีออนไลน์ และความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในระดับ 0.01 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พันธ์ ที่ .357 เป็ นความสัม พันธ์ เ ชิ ง บวกและเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์ มีความสั มพันธ์ กบั การใช้
ประโยชน์ จากการใช้ งานทีวอี อนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจาก
การใช้งานทีวีออนไลน์ กับการใช้ประโยชน์จากการใช้งานทีวีออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ในระดับ 0.01 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พัน ธ์ ที่ 692 เป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกและเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั

อภิปรายผลการวิจัย
การทากิจกรรมของผู้รับชมทีวอี อนไลน์
ผลการวิจยั พบว่ากิจกรรมที่ผูใ้ ช้งานทีวีออนไลน์น้ นั ทาเป็ นประจา คือการใช้อินเทอร์ เน็ต
ค้นหว้าหาข้อมูลต่างๆที่ตอ้ งการ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวสารบ้านมืองในชี วิตประจาวัน
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมักจะทาส่ วนใหญ่จะมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ยวข้องเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการ
เล่นเกมส์ ออนไลน์ การสนทนากับกลุ่มเพื่อน การใช้งานสังคมโซเชี่ ยลต่างๆ การเป็ นหนึ่ งในหลุ่ม
หรื อ ชมรมบนสั ง คมออนไลน์ ท าให้ เ ห็ น ได้ว่า ผู ท้ ี่ ใ ช้ง านที วี อ อนไลน์ น้ ัน มี ไ ลฟ์ สไตล์ อ ยู่ก ับ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะทาอะไรก็จะมีอินเทอร์ เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องเสมอ และยัง
เลือกที่จะใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นลาดับแรกๆเวลาจะทาอะไร เสมือนนึ กถึงอินเทอร์ เน็ตเป็ นเป็ นสิ่ งแรก
ตลอดเวลา ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อรอุ ม า ศรี สุ ท ธิ พ นั ธ์ (2545) ที่ มี ก ารศึ ก ษาเรื่ องความ
คิดเห็นและพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ ออินเทอร์ เน็ตกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตใน
เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างนั้นนิ ยมใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวหรื อค้นคว้าในสิ่ งที่
ตนเองสนใจ และมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่ออ่านหนังสื อพิมพ์หรื ออ่านนิ ตยสารออนไลน์ มากที่สุด
รองลงมาคือการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารในเรื่ องของงานหรื อการศึกษา
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นอกจากการใช้อินเทอร์ เน็ตแล้ว กลุ่มตัวอย่างยังใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการดูทีวี หรื อ
รายการที่ชื่นชอบกับครอบครัว การดู ทีวีหรื อรายการที่ชื่อชอบร่ วมกับคนในครอบครัวนั้นถือเป็ น
การทากิ จกรรมร่ วมกันอย่างหนึ่ งที่กลุ่มตัวอย่างมักทาแต่ในการดู โทรทัศน์น้ นั กลุ่มตัวอย่างก็จะมี
การทากิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปด้วย ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจยั ของอัญชัน สันติไชยกุล
(2547) ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนินชี วิต การรับรู ้ตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าของวัยรุ่ น ซึ่ ง
พบว่า การดู โทรทัศ น์ น้ ันเป็ นกิ จกรรมที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งนั้นท าเป็ นประจา เพราะว่า กิ จกรรมการดู
โทรทัศ น์ น้ ัน ไม่ จ าเป็ นว่ า จะต้อ งดู เ ฉพาะวัน หยุ ด หรื อ เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ งเท่ า นั้น การดู
โททรทัศน์เป็ นกิจกรรมที่สามารถทาได้ตลอดเวลา และสามารถทากิจกรรมอย่างอื่นร่ วมไปด้วยได้
ยกตัวอย่างเช่นการดูโทรทัศน์แม้ขณะรับประทานอาหาร
ความสนใจของผู้รับชมทีวอี อนไลน์
ความสนใจส่ วนใหญ่ของผูท้ ี่ มีการใช้งานที วีออนไลน์คือด้านความบันเทิ ง ละคร เพลง
ภาพยนตร์ มากที่สุด และรองลงมาคือด้านข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในด้านการเรี ยนหรื อการทางาน
ของตนเองเพราะเป็ นสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างนั้นให้ความสาคัญในเรื่ องชี วิตของตนเอง และในด้านการ
ท่องเที่ยว การพักผ่อนที่เป็ นความต้องการของหลายๆคนเมื่อเวลาทางานหนักแล้วอยากผ่อนคลาย
จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชัน สันติไชยกุล (2547) ซึ่ งค้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความ
สนใจในเรื่ องการประสบความสาเร็ จในเรื่ องการเรี ยนและการท่องเที่ยวพักผ่อน การต้องการความ
ผ่อนคลาย และในความสนในด้านข่าวสารประจาวันในสังคมที่เป็ นไปในทางเดี ยวกันกับ อรอุมา
ศรี สุทธิ พนั ธ์ (2545) ที่ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างนั้น มักใช้อินเทอร์ เน็ ตเพื่ ออ่ านหนังสื อพิมพ์หรื ออ่ า น
นิตยสารออนไลน์ เพราะว่าการติดตามข่าวสารประจาวันในสังคมนั้นทาให้รู้เท่าทันในเรื่ องที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน และรองลงมาจากด้านความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ และในเรื่ องของศิลปิ นดารา
รวมไปถึงด้านความงาม แฟชัน่ ยังเป็ นด้านที่กลุ่มตัวอย่างนั้นให้ความสนใจในอันดับรองลงมา อาจ
เนื่ องด้วยการที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่ องแวดวงบันเทิงมากอยู่แล้ว ความงามและแฟชัน่ ก็
เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจควบคู่ไปด้วยกัน ผลการวิจยั ของกาลัญ วรพิทยุต (2548)
ที่ศึกษาในเรื่ องของรู ปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาของกลุ่มคนโสดใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความสนใจในการเปิ ดรับสื่ อที่มีเนื้ อหาด้านความบันเทิง
รายการเพลง แฟชัน่ มากที่สุด ซึ่ งเป็ นไปในทางเดียวกันกับผลการวิจยั
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจไม่มากนักคือเรื่ องกีฬา การเมืองเนื่ องด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นวัยที่อาจจะไม่สนใจในเรื่ องของกี ฬา การเมื องมากนัก หรื ออาจมองว่า
การเมืองนั้นเป็ นเรื่ องน่าเบื่อหน่าย และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกุศล การช่วยเหลือ แม้ในปั จจุบนั ใน
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เรื่ องโครงการต่างๆนั้นถูกให้ความสนใจมากขึ้นก็จริ ง แต่วา่ ส่ วนใหญ่น้ นั ยังก็ยงั คงให้ความสนใจ
กับด้านอื่นๆมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พิชา บ้านชี (2548) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นให้
ความสนใจน้อยในเรื่ องของธรรมะ การเข้าร่ วมต่า งๆในการพัฒนาชุ ม ชนของตนเองเพื่ อ ความ
เจริ ญก้าวหน้า แม้วา่ ในปั จจุบนั นั้นการส่ งเสริ มเกี่ยวกับโครงการต่างๆมีมากขึ้นแต่วา่ กลุ่มคนส่ วน
ใหญ่ยงั คงให้ความสนใจในเรื่ องด้านอื่นๆมากกว่า
ความคิดเห็นของผู้รับชมทีวีออนไลน์
ความเห็ นของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความเชื่ อว่า
อินเทอร์ เน็ตนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับพวกเขา ถ้าหากการนาไปใช้น้ นั ถูกต้อง และ
อินเทอร์ เน็ตยังมีความเปิ ดกว้าง ที่จะสามารถแสดงความคิ ดเห็ นในเรื่ องต่างๆออกไปได้อย่า งไม่
จากัด และยังทาให้เห็นความคิดในแง่มุมจากบุคคลอื่นด้วยอย่างไร้การปิ ดกั้น เพราะว่าอินเทอร์ เน็ต
นั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสาหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย นอกเหนื อจากนี้ อินเทอร์ เน็ตยังทาให้
เกิ ดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ ในปั จจุบนั ที่เราเห็ นได้ว่าอินเทอร์ เน็ตเปรี ยบเสมือนอวัยวะชื่ นหนึ่ ง
ของร่ า งกายเลยก็ว่าได้ อย่า งที่ ก านต์ บุ ญนนท์ (2550) ได้ก ล่ า วเรื่ องรู ป แบบของการใช้ชี วิตนั้น
สามารถแสดงออกได้ท้ งั ในรู ปแบบของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นทั้งต่อตนเองและคน
รอบข้างในเมื่ ออินเทอร์ เน็ตนั้นเข้ามามีบทบาทมากในชี วิตแล้ว ก็จะทาให้เกิ ดรู ปแบบการใช้ชีวิต
ใหม่ๆขึ้นได้เพราะว่าปั จจัยหรื อสิ่ งต่างๆนั้นมีความเปลี่ ยนไป ทั้งเรื่ องการติดตามกระแสต่างๆบน
อิ นเทอร์ เน็ ตนั้นส่ งผลให้ผูท้ ี่ ไ ด้รับ นั้นรู ้ สึ กมี ค วามทันสมัย มี ความรู ้ เท่าทันในเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆที่
เกิ ดขึ้นในแต่ละวัน แฟชัน่ ต่างๆ เรื่ องราวที่พ่ ึงเกิ ดขึ้น เปรี ยบเสมือนเรานาอิ นเทอร์ เน็ ตเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของชี วิต แต่ในทางกลับกันนั้น การละเมิดสิ ทธิ ต่างๆและการโจรกรรมข้อมูลต่างๆทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต นั้น เกิ ด ขึ้ น ให้ เ ห็ น อยู่เ ป็ นประจ า ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ค รได้รั บ การแก้ไ ขอย่า งยิ่ ง เพื่ อ ให้
อินเทอร์ เน็ตนั้นมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น รวมไปถึงการพบเพื่อนต่างที่ เพื่อนบนโลก
ออนไลน์ ที่อาจเกิดได้ท้ งั ผลในทางที่ดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์ เน็ตนั้น ต้องดู
ให้ดีวา่ มีแหล่งที่มาที่สามารถเชื่อถือได้หรื อไม่และนาไปใช้ให้ถูกทางจึงจะป็ นผลดี
รู ปแบบการดาเนินชี วติ ของผู้ทมี่ ีการรับชมทีวอี อนไลน์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ของผูใ้ ช้งานทีวอี อนไลน์ได้ 7 กลุ่มดังนี้
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1) กลุ่มคิดบวก
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความเชื่อว่าอินเทอร์ เน็ตนั้นมีความเปิ ดกว้าง เป็ นเครื่ องมือให้
คนได้แสดงความคิดได้หลากหลายแง่ มุม สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นแหล่ งบริ โภคข่าวสารแหล่ง
ใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ หากนาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง แต่
ก็ยงั เชื่ อว่าการละเมิดสิ ทธ์ของสื่ อต่างๆ มักเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ และมีความคิดว่าการโจรกรรม
ข้อมูลทางออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหาทางแก้ไขอย่างจริ งจัง
2) กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี
กลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มนี้ มักมี การใช้อินเทอร์ เน็ ตเพื่อติ ดตามข่าวสาร และค้นคว้าหา
ข้อมูล ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลในด้านข้อมูลข่าวสารประจาวันในสังคม และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนหรื อการทางาน และนิ ยมซื้ อสิ นค้า ประมูลสิ นค้า หรื อใช้บริ การต่างๆผ่านเว็บไซต์หรื อ
แอปพลิเคชัน่ เช่นสั่งอาหารจากหน้าเว็ปไซต์ การเรี ยกใช้บริ การจากแอปพลิเคชัน่ ที่มีแนวทางของ
รู ปแบบการใช้ชีวิตบางส่ วนมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตแบบก้าวทันโลกและ
กลุ่มการดาเนิ นชี วิตแบบคนรุ่ นใหม่ ของศรี เรื อน แก้วกังวาล (2540) ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อ
เปิ ดรับข่าวสารอยู่เสมอ และมีความชานาญในการใช้เทคโนโลยี และกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
แบบล้ า สมัย ของ สิ ท ธิ พ นั ธ์ ธนันไชย (2554) ที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งมัก มี ก ารติ ดตามข่ า วสารสั ง คมใน
ปัจจุบนั จากสื่ อตลอดเวลา
3) กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความสนใจในเรื่ องศิลปิ นดารา และความงาม แฟชัน่ เพราะ
เชื่ อว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องแวดวงบันเทิง ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึกทันสมัย ที่มีรูปแบบ
การใช้ชีวิตไปในแนวทางเดียวกับกลุ่มตามแฟชัน่ และกระแสนิ ยมของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547)
ที่กลุ่มรู ปแบบการใช้ชีวิตนี้ มีการรับนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ นค้าแฟชัน่ ใช้ชีวิตตามแฟชัน่ และกระแส
นิ ยม และมี บางส่ วนที่คล้ายกับกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบล้ าสมัยของ สิ ทธิ พนั ธ์ ธนันไชย
(2554) ในด้า นที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งนั้นจะมี ก ารตื่ นตัวในด้า นการเปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ มัก ติ ดตามโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และจะไม่ปล่อยให้ตนเองตกเทรนด์หรื อกระแสนิยม
4) กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มนี้ มกั เป็ นสมาชิ กในกลุ่ ม หรื อชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์
อินเทอร์ เน็ต เพราะมีความเชื่ อว่าสังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อน
ใหม่ที่ดีรวมไปถึงความคิดเห็ นที่ว่าทีวีออนไลน์ทาให้เกิดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และข้อมูลที่มี
การนาเสนอบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่อถือเสมอ
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5) กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
กลุ่ มตัวอย่างกลุ่มนี้ ใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ ตมากกว่าทา
อย่างอื่ น และในกิ จกรรม งานอดิ เรกยามว่าง มักมี อินเทอร์ เน็ ตเป็ นส่ วนเกี่ ยวข้อง เช่ น เล่ นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวอี อนไลน์ และมีความสนใจด้านความบันเทิง
ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกว่าด้านอื่นๆ ที่มีรูปแบบการดาเนินชีวติ คล้ายกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
รู ปแบบหนึ่ งของ Reimer (1995) ที่ ก ล่ า วถึ ง รู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มุ่ ง เน้ น ด้ า นบั น เทิ ง
(Entertainment Orientation) มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แสดงให้เห็ นถึ งกิ จกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับด้านความบันเทิงมากกว่าสิ่ งอื่นๆ จะเป็ นความสนใจในเรื่ องที่ใกล้ตวั และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจและความบันเทิงของตนเองมากกว่า
6) กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความสนใจในเรื่ องเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดิ นทาง ฯลฯ และด้านกีฬา รวมไปถึ งด้านการช่ วยเหลือชุ มชน
การกุศล รู ปแบบการชี ชีวิตรู ปแบบนี้ มีความคล้ายกับรู ปแบบการใช้ชีวิตที่มุ่งเน้นด้านสังคมของ
(Societal Orientation) Reimer (1995) ที่มีการใช้ชีวติ แสดงให้เก็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็ นที่เกี่ ยวกับเรื่ องรอบตัวที่เห็ นว่าสาคัญ ยกตัวอย่างเช่ นเรื่ องการเมือง เรื่ องที่เกิ ดขึ้นในสังคม
เป็ นต้น
7) กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ชอบใช้เวลาทากิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว เวลาส่ วน
ใหญ่ใช้ไปกับการดู ทีวี รายการ ละคร ที่ชื่นชอบกับครอบครัว แต่ในขณะที่ดูทีวีกบั ครอบครัวนั้น
มัก มี ก ารท ากิ จ กรรมอย่า งอื่ น ควบคู่ ไ ปด้ว ย แนวทางของรู ป แบบการใช้ชี วิ ต นี้ มี ส่ วนคล้า ยกับ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครั ว (Home & Family Orientation) ที่ Reimer
(1995) ที่ ม กั มี ก ารท ากิ จกรรมร่ วมกับครอบครั ว มี ค วามสนใจ ความคิ ดเห็ นที่ มี ล ัก ษณะมีความ
ใกล้ชิด เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง บ้านและครอบครัว

อภิปรายผลการวิจัยจากสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ ข่าวสารจากการรับชมทีวี
ออนไลน์
ผลการศึ ก ษาแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต กับ การรั บ รู ้ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับรับชมทีวีออนไลน์ พบความสัมพันธ์เชิ งบวก รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีความสัมพันธ์กบั
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การรับรู ้ข่าวสารในระดับต่าได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชี ยล กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มบันเทิงมือถือจอ
และในระดับต่ามากได้แก่ กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย กลุ่มคิดบวก กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี และ
ไม่พบความสัมพันธ์ในกลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่ ม สั งคมเพื่ อ นโซเชี ย ล มัก เป็ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม หรื อชมรมต่ า งๆ บนสั ง คมออนไลน์
อินเทอร์ เน็ต เพราะมีความเชื่ อว่าสังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อน
ใหม่ที่ดีรวมไปถึงความคิดเห็ นที่ว่าทีวีออนไลน์ทาให้เกิดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และข้อมูลที่มี
การนาเสนอบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่อถือเสมอ กลุ่มบันเทิงมือถือจอ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ใช้
เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่าทาอย่างอื่น และในกิจกรรม งานอดิเรกยามว่าง
มักมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ยวข้อง เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชี ยล
ดู ที วี อ อนไลน์ และมี ค วามสนใจด้า นความบัน เทิ ง ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกว่า ด้า นอื่ น ๆ
เนื่ องมาจากทั้งสองรู ป แบบการใชัชี วิตนี้ มีก ารใช้เวลาส่ วนใหญ่ก ับโลกอิ นเทอร์ เน็ ต ค้นคว้า หา
บริ การ ข่าวสาร ด้านต่างๆที่อยูใ่ นความสนใจ จากผลของผูว้ ิจยั กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจด้านความ
บันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ เป็ นหลัก รวมไปถึงการติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ การเข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิกกับกลุ่มที่สนใจในโลกสังคมโซเชียลต่างๆอยูเ่ สมอ
ซึ่ งสอดคล้องสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546) ที่กล่าวว่า
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตเป็ นการอธิ บายถึงลักษณะการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคว่ามีการจัดสรรเวลาต่อ
กิ จกรรมต่างๆอย่างไร เนื่ องจากรู ปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มนี้ มีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้
ชีวติ จึงถือเป็ นกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่ องเทคโนโลยีการพัฒนาในระดับมากระดับหนึ่งเพราะเป็ นผู ้
ที่ใช้งาน ในทางกลับกัน ถ้าหากไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิ ดขึ้นให้ผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้ การใช้งานสื่ อ
เรี ยนรู ้หรื อทดลองเพิ่มเติม ก็จะมีการใช้งานที่อาจจะลดน้อยลงลดน้อยลง ซึ่ งในปั จจุบนั สื่ อประเภท
ต่างๆจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยูร่ อดและได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภค เป็ นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยี สื่ อแต่ละประเภท จึงต้องมีการพัฒนาตามไปด้วยเพื่อให้ทนั กับผูบ้ ริ โภค Kotler (2000)
ได้กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตนั้นนอกจากกิจกรรม (Activities) แล้ว ยังมีความสนใจ(Interests)
และความคิดเห็ น (Opinions) ซึ่ งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทั้งสามด้านจะแสดงออกมาถึ งตัวบุคคล
นั้นๆ จากผลของผูว้ ิจยั ในเรื่ องการรั บ รู ้ ข่า วสารนั้น ช่ วงเวลาในการรั บชมที วีออนไลน์ จากกลุ่ ม
ตัวอย่างของผูว้ ิจยั คือช่ วง 19.01-22.00 น. และจะมีการรับชมที่บา้ นมากที่สุด จากการเปรี ยบเทียบ
ผู ว้ ิ จ ัย พบว่า ผลเป็ นไปในทางเดี ย วกัน กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งในผลการวิ จ ัย ของวิ ภ าดา พิ ท ยาวิ รุ ฬ ห์
และณักษ์ กุลิสร์ (2557) ที่มีการวิจยั เกี่ยวกับกากรเข้าถึงสื่ อดิจิตอลนั้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทีวอี อนไลน์น้ นั ก็
เปรี ย บเสมื อนเป็ นสื่ อดิ จิตอล สื่ อใหม่ อีก อย่า งหนึ่ ง จากกลุ่ ม ตัวออย่า งของวิภาดา พิ ท ยาวิรุฬห์
และณักษ์ กุลิสร์ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานสื่ อต่างๆ เวลาส่ วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงข้อมูล
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จากการใช้สื่อดิจิตอลนั้น จะเป็ นเวลาในช่วงเย็น/หัวค่า ระหว่าง 18.00-24.00 น. มากที่สุด และก็มี
การใช้งานที่บา้ นเช่นเดียวกัน จึงทาให้เราเห็นว่าในช่วงปั จจุบนั นี้ความสัมพันธ์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคกับ
การรับรู ้ข่าวสารนั้นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
แต่ในกลุ่มสนใจรอบด้ าน มีความสนใจในเรื่ องเศรษกิ จ การเมือง ในสังคม ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดิ นทาง ฯลฯ และด้านกีฬา รวมไปถึ งด้านการช่ วยเหลือชุ มชน
การกุศล ซึ่ งกลุ่ มนี้ ไม่มีความสนใจในเรื่ องที่ เฉพาะเจาะจง สนใจในเรื่ องรอบๆตัวในปั จ จุ บ ันที่
เกิดขึ้น ไม่มีความสนใจในเรื่ องด้านความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ ไม่ค่อยใช้งานอินเทอร์ เน็ต
นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อเรื่ องที่ตนเองสนใจ จึงไม่พบความสัมพันธ์ในรู ปแบบการใช้ชีวติ กลุ่มนี้
กับการรับรู ้ข่าวสารทางทีวอี อนไลน์
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั ความพึงพอใจจากการรับชมทีวี
ออนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับความพึงพอใจจากการ
รับชมทีวีออนไลน์ พบความสัมพันธ์เชิ งบวก รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชี ยล ในระดับต่ าได้แก่ กลุ่มบันเทิงมือถื อจอ
กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย กลุ่มคิดบวก กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี กลุ่มรักครอบครัว และในระดับต่า
มากได้แก่ กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มสั งคมเพื่อนโซเชี ยล กลุ่มนี้ มกั เป็ นสมาชิ กในกลุ่ม หรื อชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์
อินเทอร์ เน็ต เพราะมีความเชื่ อว่าสังคมบนโลกออนไลน์เป็ นสังคมที่ทาให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อน
ใหม่ที่ดีรวมไปถึ งความคิดเห็ นที่ว่าทีวีออนไลน์ทาให้เกิ ดรู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และยังเชื่ อว่า
ข้อมูลที่มีการนาเสนอบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความน่าเชื่อถือเสมอ ซึ่ งกลุ่มรู ปแบบการใช้ชีวติ กลุ่มนี้ที่
มีความเชื่ อ ความคิดเห็ นในด้านบวกกับการใช้อินเทอร์ เน็ต การใช้งานออนไลน์ต่างๆ การพูดคุ ย
พบปะ หรื อเข้าร่ วมกับกลุ่มทากิ จกรรมต่างๆบนอินเทอร์ เน็ต รวมไปถึงการรับชมทีวีออนไลน์ แต่
ในการรับชมนั้นอาจไม่ใช่เพียงด้านความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ด้วยความคิดเห็นในด้านบวกที่มีต่อ
สังคมโซเชียลบนอินเทอร์ เน็ตของรู ปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มนี้ จึงทาให้กลุ่มรู ปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มนี้
มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์มากที่สุด เพราะเมื่อมีความเชื่อในด้านดี มีความเชื่ อใน
ด้านบวกแล้ว ทาให้ผลที่ตามมานั้นเกิ ดความพึงพอใจมากกว่าที่ จะเกิ ดความไม่พอใจ กลุ่มสังคม
โซเชียลนี้มีรูปแบบการใช้ชีวติ คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั ของ Raacke and Raacke (2008) ที่
ศึกษาพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากสื่ อมาปรั บ ใช้ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ ใ ช้บริ ก ารเครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ และเลื อกใช้
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ประโยชน์ เพื่ อใช้พูดคุ ย และเพื่ อตอบสนองความต้องการด้า นข้อมู ลข่า วสารทางสัง คม และยัง
สอดคล้องกับทฤษฎี การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ McQuail (อ้างถึงใน Dainton and Zelly,
2011) ที่ได้กล่าวว่าการสื่ อสารนั้น เป็ นการให้และการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร ที่
รวมไปถึงแนวคิดของการโต้ตอบ การแบ่งปั น และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นด้วย ซึ่ งการใช้สื่อนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการปั จเจกบุคคลได้ 4 ลักษณะ คือ สร้ างความบันเทิ ง ใช้เพื่อเป็ น
แหล่งข้อมูลข่าวสาร ช่วยสร้างอัตลักษณ์แก่บุคคล และสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในระดับต่ ามากที่สุด
จากทุ กกลุ่ ม ที่ ไ ด้แก่ กลุ่ มสนใจรอบด้ า น มี ความสนใจในเรื่ องเศรษกิ จ การเมือง ในสังคม ด้าน
สถานที่ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดินทาง ฯลฯ และด้านกีฬา รวมไปถึงด้านการช่วยเหลือ
ชุ ม ชน การกุ ศ ล มัก จะให้เวลากับ ความสนใจไปกับ เรื่ องอื่ นๆมากกว่า ที่ ไ ม่ ค่ อยมี การรั บ ชมที วี
ออนไลน์ม ากนัก เพราะความสนใจในเรื่ องด้านความบันเทิ งน้อย จึ งท าให้รูปแบบการใช้ชีวิต
รู ปแบบนี้มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์นอ้ ยที่สุด
สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การใช้ ประโยชน์ จากการรับชมทีวี
ออนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการนาไปใช้ประโยชน์
จากการใช้งานทีวีออนไลน์ พบความสัมพันธ์เชิงบวก รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีความสัมพันธ์กบั
การใช้ประโยชน์ในระดับปานกลางได้แก่ กลุ่มบันเทิงมือถือจอ ในระดับต่าได้แก่ กลุ่มสังคมเพื่อน
โซเชียล กลุ่มกอสซิ ปแฟชัน่ ทันสมัย กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มคิดบวก กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี และใน
ระดับต่ามากได้แก่ กลุ่มสนใจรอบด้าน
กลุ่มบันเทิงมือถือจอ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ใช้เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ ต
มากกว่าทาอย่างอื่น และในกิ จกรรม งานอดิ เรกยามว่าง มักมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนเกี่ ยวข้อง เช่ น
เล่นเกมส์ ออนไลน์ สนทนากับกลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชี ยล ดูทีวีออนไลน์ และมีความสนใจด้าน
ความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกว่าด้านอื่นๆ เห็นได้ชดั ว่ารู ปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มบันเทิง
มือถื อจอนั้นมีการรับชมทีวีออนไลน์มากที่สุดกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงทาให้รูปแบบการใช้ชีวิตกลุ่ ม นี้ มี
ความสั ม พันธ์ กบั การใช้ป ระโยชน์ จากการรั บ ชมที วีออนไลน์ ม ากที่ สุด ที่ มี ค วามสอดคล้องกับ
รู ปแบบการดาเนินชีวิตรู ปแบบหนึ่งของ Reimer (1995) ที่กล่าวถึงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มุ่งเน้น
ด้านบันทิง (Entertainment Orientation) มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับด้านความบันเทิงมากกว่าสิ่ งอื่นๆ ซึ่ งจะสนในในเรื่ องบันเทิงที่มี

81
ความใกล้ตวั หรื อที่ตนเองมีความชื่นชอบ รู ปแบบการใช้ชีวติ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะตอบสนองความ
พึงพอใจและความบันเทิงของตนเองมากกว่า
และในระดับต่ามาก ที่ได้แก่กลุ่มสนใจรอบด้ าน มีความสนใจในเรื่ องเศรษกิจ การเมือง ใน
สังคม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว หาที่ท่องเที่ยว ที่พกั การเดินทาง ฯลฯ และด้านกีฬา รวมไปถึงด้านการ
ช่วยเหลือชุ มชน การกุศล มักจะให้เวลากับความสนใจไปกับเรื่ องอื่นๆมากกว่า เป็ นผลมาจากกลุ่ม
รู ปแบบการใช้ชีวติ นี้ที่ไม่ค่อยมีการรับชมทีวีออนไลน์มากนัก จึงส่ งผลให้เกิดความสัมพันธ์จากการ
รับชมทีวอี อนไลน์นอ้ ย รู ปแบบการชีชีวติ รู ปแบบนี้มีความคล้ายกับรู ปแบบการใช้ชีวิตที่มุ่งเน้นด้าน
สัง คม (Societal Orientation) ของ Reimer (1995) ที่ มี ก ารใช้ชี วิตแสดงให้เห็ นถึ ง กิ จกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่ องรอบตัวที่เห็นว่าสาคัญ จึงทาให้เรื่ องนอกเหนื อจากนั้นไม่อยู่
ในความสนใจเพราะฉะนั้นกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบสนใจรอบด้านจึงมีความสัมพันธ์ ใน
ระดับต่ ามากกับการใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวีออนไลน์ เพราะว่ากลุ่มรู ปแบบการใช้ชีวิตนี้ มี
ความสนใจในเรื่ องอื่นๆมากกว่าจึงมีการรับชมทีวอี อนไลน์นอ้ ย
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ ข่าวสารจากการรับชมทีวอี อนไลน์ มีความสั มพันธ์ กบั ความพึง
พอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู ้ ข่าวสารจากการรั บชมที วีออนไลน์กบั
ความพึงพอใจจากการใช้งานทีวอี อนไลน์ เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิ จ ัย สอดคล้อ งกับ ที่ Katz, Blumler and Gurevitch (1974) ได้ก ล่ า วเรื่ อ งข้อ สั น นิ ษ ฐานของการ
บริ โภคสื่ อและผลกระทบที่จะทาให้มีการใช้สื่อที่มากขึ้นหรื อลดลงว่า (1) ผูฟ้ ั งและผูช้ มนั้นเป็ นผู ้
เลื อกใช้สื่อเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและความต้องการ และแต่ละบุคคลนั้นมีความสามารถใน
การใช้สื่อในระดับที่แตกต่างกันและเป้ าหมายในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน แต่วิธีการที่จะจัดกลุ่มตาม
ความต้องการและความพอใจของผูฟ้ ั ง และผูช้ มนั้นยกตัวอย่างได้แก่ เพื่ อการหลี ก หนี จากโลก
ส่ วนตัว เพื่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อการสร้างเอกลักษ์ส่วนตัว เพื่อการติดตามเฝ้าดูสังคม จึง
แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู ฟ้ ั ง และผู ช้ มมี ก ารใช้สื่ อ แต่ ล ะประเภทเพื่ อ เป้ า หมายที่ แ ตกต่ า งกัน และเพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในรู ปแบบที่แตกต่างกัน (2) ผูฟ้ ั งและผูช้ มเป็ นผูเ้ ลือกในการ
เชื่ อมโยงควาพึงพอใจที่ตอ้ งการกับการเลือกใช้สื่อแต่ละชนิ ด เช่ นถ้าหากต้องการความผ่อนคลาย
สนุ กสนานก็จะมีการเลื อกชมรายการที่สนุ กสนาน รายการตลก หรื อเลือกดูละครเพราะมีความชื่ อ
ชอบในตัวดารานักแสดง จะเห็นได้วา่ การเลือกใช้สื่อนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับฟั งรับชมทั้งสิ้ น เหมือนในผลการวิจยั ที่กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานทีวีออนไลน์แต่เหตุผลความ
พึงพอใจนั้นมีความแตกต่างกันออกไป บ้างเพื่อความสนุ กสนานเพลิดเพลิน บ้างเพื่อให้รู้เท่าทันใน
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เรื่ องข่าวสารชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น (3) สื่ อนั้นเป็ นคู่แข่งกับแหล่งอื่นๆที่ผชู ้ มและผูฟ้ ังนั้นะเลือกเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจซึ่ งการเลื อกใช้สื่อนั้นจะอยู่ภายใต้อิทธิ พลของสังคม ยกตัวอย่างเช่ นการ
เช่าหนัง ละคร จากร้านวีดีโอมาดูแต่ในระยะหลังนี้ ร้านเช่าวีดีโอมีน้อยลงจึงเป็ นการดูหนัง ดูละคร
ผ่านที วีออนไลน์แทน (4) การที่ เรายอมรั บว่าบุ คคลนั้นมี ความตระหนักรู ้ ในตนเองในการใช้สื่อ
ดังนั้นความสนใจและแรงจูงใจของผูช้ มผูฟ้ ั งที่มีเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดภาพที่ถูกต้องได้ จึง
เป็ นการยืนยันความเชื่ อในเรื่ อง ผูใ้ ช้สื่อเชิงรุ ก (active audience) และยังสื่ อให้เห็ นว่าบุคคลมี ความ
ตระหนักรู ้ในกิจกรรมนั้นๆ ตัวอย่าง เพราะว่าผูช้ ม ผูฟ้ ัง ผูใ้ ช้สื่อนั้น ย่อมเป็ นผูท้ ี่สามารถอธิบายได้ดี
ที่สุดว่าพวกเขาทาอะไร เพราะเหตุผลอะไร (5) ในการตัดสิ นคุ ณค่าของเนื้ อหาที่ได้รับจากสื่ อนั้น
เป็ นการประเมินจากผูฟ้ ั งและผูช้ มเท่านั้น เพราะสิ่ งที่ผฟู ้ ั งและผูช้ มเลือกนั้น ในบางคน โทรทัศน์ที่
บ้านอาจจะชัดเพียงช่ องเดี ยวจึ งดู เพียงช่ องนั้น ซึ่ งในการดู ทีวีช่องนั้นผูช้ มอาจไม่ได้เกิ ดความพึง
พอใจใกนัก หากช่องอื่นชัดเช่นกันผูช้ มอาจเปลี่ยนแปลงช่องที่ชมทันทีหากมีตวั เลือก
โดยสื่ อโทรทัศน์น้ นั ถื อเป็ นสื่ อที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุดจากงานวิจยั ของ เทพฤทธิ์ คง
เพชรขาว (2554) ที่ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ จากสื่ อโฆษณา ซึ่ งในผลการวิจยั สื่ อโทรทัศน์น้ นั สามารถ
สร้ างระดับในการรั บ รู ้ ไ ด้มากที่ สุดจากสื่ ออื่ นๆเช่ นสื่ อวิทยุที่อยู่ใ นระดับปานกลาง และสื่ อทาง
นิ ตยสารที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด และจากผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับวิจยั ของ ฐิ ติมา โสมบุญ
เสริ ม (2547) ที่การศึกษาเรื่ องวิเคราะห์การรับรู ้สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ในกระบวนการที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ผูบ้ ริ โภคจะต้องเกิ ดความพึงพอใจก่อนที่จะตัดสิ นใจ
และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น ทาให้เราเห็นว่าการรับรู ้น้ นั มีการส่ งผลต่อความพึงพอใจ
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวอี อนไลน์ มีความสั มพันธ์ กบั การใช้
ประโยชน์ จากการรับชมทีวอี อนไลน์
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจากการใช้งานทีวีออนไลน์ กับการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้งานทีวีออนไลน์ เป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก และเป็ นไปตามสมติฐานการ
วิจยั ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับทฤษฎี การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ Dominick (อ้างถึ งใน
พิพฒั น์ พึ่งพาพงศ์, 2545) ที่ กล่ าวไว้ว่าผูร้ ั บสารนั้นจะเลื อกรั บสารเพื่อตอบสนองความต้องการ
ส่ วนตัวของตนเอง ด้วยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต สภาวะแวดล้อม การที่ กลุ่ มตัวอย่างมี การรั บชม
รายการทางทีวีออนไลน์จนทาให้เกิดความรู ้ สึกเพลิดเพลิน และชื่ นชอบ จะทาให้เกิ ดอัตราในการ
รับชมเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งอาจจะมีหลายปั จจัยที่ทาให้ชื่นชอบ หรื อรู ้สึกหลงไหล จนต้องกลับมาใช้งาน
ซ้ า ซึ่ งการรับชมทีวีออนไลน์น้ ี ถือเป็ นการใช้สื่อผ่านอินเทอร์ เน็ตออนไลน์ ที่มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ จากสื่ อมวลชนเข้ามาเกี่ ยวข้อง ที่ Katz, Blumler and
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Gurevitch (1974) ที่กล่าวว่าผูร้ ับสารนั้นถือเป็ นตัวจักรสาคัญในการตัดสิ นใจที่จะเลือกรับสารจาก
สื่ อแต่ละประเภทและเนื้ อหา เพื่อจะตอบสนองความต้องการของแต่ละบุ คคล และผูร้ ั บสารที่ มี
การศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน จะมีอุดมการณ์ และความนึ กคิดที่แตกต่างกันออกไป โดยจาก
ผลการวิ จ ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ น้ ัน อยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารใช้ สื่ อ เพื่ อ การรั บ รู ้ (Cognition) เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ที่มีความอยากรู ้ อยากเห็ น เพื่อที่จะได้ทราบเรื่ องราว
ต่างๆของสังคม ทันยุคทันเหตุการณ์ ซึ่ งจะทาให้ตนเองรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม และในด้าน
ความพึงพอใจที่ใช้เพื่อความหลากหลาย (Deversion) ในความต้องการในรู ปแบบเพื่อการกระตุน้
อารมณ์ (Stimulation) เพื่อการพักผ่อน (Relaxation) เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotion Release)
เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเพราะได้รับความเพลิ ดเพลิ น ความบันเทิง และรู ้สึกผ่อนคลาย
อารมณ์เมื่อมีการรับชมทีวีออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศภุศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ที่มี
ผลการวิจยั ในเรื่ องพฤติกรรมการ เปิ ดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผูช้ มข่าวภาคค่า
ทางสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่ อง 7 ว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเลื อกชมรายการจากความพึงพอใจใน
ด้าน ผูด้ าเนินรายการ เนื้อหาและรู ปแบบของรายการมากที่สุด และจากเนื้อหานั้นส่ งผลไปยังการใช้
ประโยชน์จากการรับชมอีกด้วย และงานวิจยั ของณัตชุ ลี นุ ตประวีณ์ และ พจนา ธู ปแก้ว (2557) มี
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากการรับชมรายการ
เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครที่ผชู ้ มมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบรายการอยู่
ในระดับมาก และยังมีความพึงพอใจต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นที่นาประสบการณ์ของผูต้ ดั สิ นมาปรับใช้
ให้คาแนะนาให้ผเู ้ ข้าแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนาไปใช้พฒั นาแก้ไขตนเองได้ ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎี ในเรื่ องความพึงพอใจที่มีผลไปถึ งเรื่ องการใช้ประโยชน์ และในด้านการใช้
ประโยชน์ที่ผูร้ ับชมรายการ ที่มีการใช้ประโยชน์เรื่ องความบันเทิงมากที่สุดซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี
การใช้ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจของการใช้ประโยชน์ จ ากสื่ อ ตามที่ McQuail, Blumer and
Brown (1972) กล่ า วว่า สามารถแบ่ ง เป็ น 4 ประเภทได้ดัง นี้ เพื่ อประโยชน์ ทางด้า นข้อมู ล เพื่ อ
เชื่ อมโยงระหว่างข้อมู ลเกี่ ยวกับสังคม เพื่อดารงเอกลกัษณ์ ของบุ คล และเพื่อลดหรื อผ่อน คลาย
ความตึงเครี ยดทางอารมณ์
ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจยั ของผูว้ ิจยั ที่ผรู ้ ับชมมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
ในการนาเสนอรายการของทีวีออนไลน์ และมีความพึงพอใจจากการใช้งานทีวีออนไลน์ในระดับ
มาก และยังส่ งผลไปยังการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในระดับมากเช่นกัน
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้
จากผลการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาดังนี้
เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ ทราบถึ งพฤติกรรมการใช้งานของผูท้ ี่มีการรับชมทีวีออนไลน์ใน
ด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุ งและ
พัฒนา ยกตัวอย่างเช่ นผูป้ ระกอบการสามารถนาไปพัฒนาด้านการวางผังรายการหรื อการสร้ า ง
แนวทางของรายการใหม่ให้รองรั บในด้านความสนใจ และตรงใจกับปั จจุ บนั ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความ
ต้องการ และการจัดช่ วงเวลาแพลนช่ วงเวลาของการออกอากาศรายการต่ า งๆให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาที่มีผรู ้ ับชมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูร้ ับชม หรื อการปรับปรุ งด้าน
เนื้อหาหรื อการนาเสนอใหม่ๆให้ตรงกับความนิยมของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั
จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการรับชมทีวีออนไลน์ในช่ วงเวลา 19.01 – 22.00
น. และส่ วนใหญ่มีการใช้งานที่บา้ นมากที่สุด จากผลจึงแสดงให้เห็นว่า ผูท้ ี่รับชมนั้นเริ่ มมีการหันมา
ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อรับชมทีวีออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีการชมผ่านโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ทา
ให้ผูป้ ระกอบการณ์ ทราบถึ งแนวทางการรับชม และเพื่อนาผลที่ได้ทราบไปปรับใช้ในเรื่ องการ
ให้บริ การ และพัฒนาในด้านต่างๆที่ จะสามารถตอบสนองความต้องการที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เช่ นด้านการให้บริ การในเรื่ องการใช้งาน เพราะมีแนวโน้มให้เห็ นว่ามีผูใ้ ช้งานการชม
รายการทั้งสดและย้อนหลังผ่านอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้น และในบางช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคมีการใช้งาน
มาก จึงทาให้การให้บริ การอาจมีปัญหาตามมา ผูใ้ ห้บริ การนั้นจึงควรพัฒนาระบบการให้บ ริ การ
สามารถรองรับผูใ้ ช้งานได้ให้ทวั่ ถึงมากขึ้น และเรื่ องของการ นอกจากเรื่ องการวางผังรายการแล้ว
ยังรวมไปถึ งเรื่ องการโฆษณาของสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ในสื่ อทีวีออนไลน์ควรเลื อกช่ วงเวลาและ
ประเภทของสื่ อให้ตรงกับกลุ่มการใช้ชีวิตที่ ตรงกับกลุ่ มเป้ าหมายของสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ
เพื่อที่จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้าและผลิตภัณฑ์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการ
ซื้ อโฆษณาใช้ช่วงเวลาที่กลุ่มบันเทิงมือถือจอและกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชี ยลมีการรับชมทีวีออนไลน์
มากที่ สุ ด นั้น ความสนใจของรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต นี้ มี ค วามสนใจในเรื่ อ งบัน เทิ ง ละคร เพลง
ภาพยนตร์ ม ากที่ สุ ด จึ ง จะเป็ นโฆษณาในเรื่ อ งด้า นนี้ เพื่ อ การรั บ รู ้ ที่ ต รงกับ ความต้อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมาย และในกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชี ยลที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ต การเล่นเกมส์ หรื อการเป็ น
สมาชิ กบนสังคมโซเชี ยลต่างๆ ช่องทางที่เลือกใช้นอกเหนื อจากในสื่ อทีวีออนไลน์แล้วอาจจะเป็ น
ช่องทางผ่านโทรศัพท์มือถือที่รูปแบบการใช้ชีวติ นี้มีการใช้งาน
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ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ควรมีการศึกษาลักษณะตัวแปรเชิ งลึ กของการรับชมทีวีออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่ นรู ปแบบ
ของเว็บไซต์ที่ให้บริ การ แอปพลิเคชัน่ ต่างๆที่มีการให้บริ การ มีความยากง่าย ความสะดวกในการ
ใช้งานทีวอี อนไลน์ เพื่อที่จะสามารถนาผลที่ได้มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ และต่อยอดงานวิจยั ต่อไปได้
และยังสามารถเพิ่มเติมในส่ วนของคาถามปลายเปิ ดเพื่อที่จะให้ได้รับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะสามารถนาไปปรับปรุ งและแก้ไขเกี่ยวกับรู ปแบบการให้บริ การ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร
ทางทีวอี อนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาแนะนาสาหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการใชังานทีวอี อนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานทีวอี อนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการนาไปใช้ประโยชน์จากการใช้งานทีวอี อนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  ตามความเป็ นจริ งที่ตรงกับสภาพของท่าน
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
 15 – 20 ปี  21 - 26 ปี
 27 - 32 ปี  33 - 38 ปี
 39 - 44 ปี  45 – 49 ปี
3. ระดับการศึกษา
ํ า มัธยมศึกษาตอนต้น
 ต่ากว่
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริ ญญา / ปวส.
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
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4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 น้อยกว่า 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท  20,001 - 30,000 บาท
 30,001 - 40,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท  50,001 บาท ขึ้นไป
5. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 พนักงานบริ ษทั เอกชน
 พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
 ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................................
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.1 รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ด้านกิจกรรม
คาแนะนา ท่านใช้เวลาว่างในชีวติ ประจาวัน ทากิจกรรมต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด โปรดทา
เครื่ องหมายลงในตารางระดับเวลาในการทากิจกรรมในแต่ละวันของท่านที่ท่านปฏิบตั ิ
ระดับความบ่อยครั้งในการทากิจกรรมแต่ละสับดาห์
กิจกรรม
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
มากที่สุด
1. ท่านใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อ
ติดตามข่าวสาร
2. ท่านใช้เวลาส่ วนใหญ่
หมดไปกับการใช้
อินเทอร์ เน็ตมากกว่าทา
อย่างอื่น
3. ท่านเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
หรื อชมรมต่างๆ บน
สังคมออนไลน์
อินเทอร์ เน็ต

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ระดับความบ่อยครั้งในการทากิจกรรมแต่ละสับดาห์
กิจกรรม

4. ท่านใช้เวลาส่ วนใหญ่ไป
กับการดูทีวี รายการ
ละคร ที่ชื่นชอบ
5. ท่านใช้อินเทอร์ เน็ต
ค้นคว้าหาข้อมูลในด้าน
ต่างๆที่ตอ้ งการ
6. ท่านใช้เวลาทากิจกรรม
ร่ วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว
7. ท่านมักสั่งซื้ อสิ นค้า
ประมูลสิ นค้า หรื อ
เรี ยกใช้บริ การต่างๆ
ผ่านเว็ปไซต์หรื อ
แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่ง
อาหารจากหน้าเว็ปไซต์
การเรี ยกใช้บริ การจาก
แอปพลิเคชัน่
8. ท่านมักทากิจกรรมอย่าง
อื่นควบคู่กบั การดูทีวี
9. กิจกรรม งานอดิเรกยาม
ว่างของท่าน มี
อินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วน
เกี่ยวข้อง เช่น เล่นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากับกลุ่ม
เพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดู
ทีวอี อนไลน์

(5)
มากที่สุด

(4)
มาก

(3)
ปานกลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย
ที่สุด
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2.2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความสนใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความสนใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปริ มาณการค้นหาข้อมูลที่สนใจ
ความสนใจ
(5)
(4)
(3)
(2)
มากที่สุด
1. ด้านความบันเทิง ละคร
เพลง ภาพยนตร์
2. ด้านเศรษกิจ การเมือง ใน
สังคม
3. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว หา
ที่ท่องเที่ยว ที่พกั การ
เดินทาง ฯลฯ
4. ด้านกีฬา
5. ด้านข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยน
หรื อการทางาน
6. ด้านศิลปิ น ดารา
7. ด้านความงามและแฟชัน่
8. ด้านข่าวสารประจาวันใน
สังคม
9. ด้านการช่วยเหลือชุมชน
การกุศล

มาก

ปานกลาง

น้อย

(1)
น้อย
ที่สุด
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2.3 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็น
ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น
(5)
(4)
(3)
(2)
เห็นด้วย
มากที่สุด
1. อินเทอร์ เน็ตเต็มไปด้วย
ข้อมูลที่มีประโยชน์ หาก
นาไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง
2. สังคมบนโลกออนไลน์
เป็ นสังคมที่ทาให้พบ
เพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่
ที่ดี
3. ทีวอี อนไลน์ทาให้เกิด
รู ปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ
4. ข้อมูลที่มีการนาเสนอบน
อินเทอร์ เน็ตนั้น มีความ
น่าเชื่อถือเสมอ
5. การติดตามข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่ องแวดวงบันเทิง
ละคร แฟชัน่ ทาให้รู้สึก
ทันสมัย
6. การโจรกรรมข้อมูลทาง
ออนไลน์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหา
ทางแก้ไขอย่างจริ งจัง

(1)
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก ปานกลาง น้อย
น้อย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น

(5)
เห็นด้วย
มากที่สุด

(4)
(3)
(2)
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก ปานกลาง น้อย

(1)
เห็นด้วย
น้อย
ที่สุด

7. อินเทอร์ เน็ต สังคม
ออนไลน์ต่างๆ เป็ น
แหล่งบริ โภคข่าวสาร
แหล่งใหญ่ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้
8. การละเมิดสิ ทธ์ของสื่ อ
ต่างๆ มักเกิดขึ้นบนโลก
ออนไลน์
9. สังคมอินเทอร์ เน็ตนั้นมี
ความเปิ ดกว้าง เป็ น
เครื่ องมือให้คนได้แสดง
ความคิดได้หลากหลาย
แง่มุม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานทีวีออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาอธิ บาย ทีวอี อนไลน์ คือ โทรทัศน์ที่มีการส่ งผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไปถึงผูร้ ับชม โดยที่
ผูใ้ ช้งานสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ท้ งั แบบสด และย้อนหลัง
คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  ตามความเป็ นจริ ง
1. ใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมาท่านมีการใช้งาน ทีวอี อนไลน์แบบรายการสด กี่ครั้ง
 1วัน/สัปดาห์  2วัน/สัปดาห์
 3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน /สัปดาห์  ทุกวัน
2. ใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมาท่านมีการใช้งาน ทีวอี อนไลน์แบบย้อนหลัง กี่ครั้ง
 1วัน/สัปดาห์  2วัน/สัปดาห์
 3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน /สัปดาห์  ทุกวัน
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3. ระยะเวลา ที่ท่านใช้งานทีวอี อนไลน์โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง  1 – 2 ชัว่ โมง
 3 – 4 ชัว่ โมง
 5-6 ชัว่ โมง  มากกว่า 6 ชัว่ โมง
4. ช่วงเวลาใดที่ท่านมักมีการใช้งานทีวอี อนไลน์
 08.00 - 10.00 น. 10.01 -13.00 น.  13.01 - 16.00 น.
 16.01 - 19.00 น.  19.01 – 22.00 น.  22.01 น. เป็ นต้นไป
5. สถานที่ใดในต่อไปนี้ที่ท่านมักมีการใช้งานทีวอี อนไลน์
 บ้าน
 ที่ทางาน
 สถานศึกษา
 ที่ร้านบริ การอินเทอร์ เน็ต  อื่นๆ โปรดระบุ......
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานทีวีออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาอธิบาย ความพึงพอใจในด้านต่างๆที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีต่อการใช้งานทีวอี อนไลน์
คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  ตามความเป็ นจริ ง
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
(5)
(4)
(3)
(2)
มากที่สุด
1. ท่านมีความพึงพอใจใน
ข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดรับ
จากทีวอี อนไลน์น้ นั มี
ความรวดเร็ ว ทันยุค ทัน
เหตุการณ์
2. ท่านมีความพึงพอใจใน
ข้อมูลข่าวสารที่ทาให้ท่าน
มีความรู ้รอบตัวเพิ่มมาก
ขึ้น
3. ข้อมูล ข่าวสาร มีความถูก
ต้องแม่นยา ครบถ้วน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

(1)
น้อย
ที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

4. ข้อมูล ข่าวสารนั้น
สามารถเชื่อถือได้ มี
แหล่งที่มาชัดเจน
5. ท่านพึงพอใจใน
ช่องทางที่ได้รับข่าวสาร
จากการใช้งานทีวี
ออนไลน์น้ นั มีความง่าย
สะดวกสบาย ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบในการนาเสนอ
ของรายการทีวอี อนไลน์
เป็ นส่ วนใหญ่
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ความตื่นเต้น
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
ที่ได้รับ
8. ท่านมีความพึงพอใจ
จากการรับชมทีวี
ออนไลน์เพราะว่าข้อมูล
ที่ได้รับและสามารถ
นาไปแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่นได้
9. ท่านมีความพึงพอใจ
จากการใช้งานทีวี
ออนไลน์

(5)
มากที่สุด

(4)
มาก

(3)
ปานกลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย
ที่สุด
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ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการนาไปใช้ประโยชน์จากข่าวสารจากการใช้งานทีวอี อนไลน์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
คาอธิ บาย การใช้ประโยชน์จากข่าวสารในด้านต่างๆของผูใ้ ช้งานทีวอี อนไลน์
คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  ตามความเป็ นจริ ง
ระดับความคิดเห็น
การรับรู ้และการใช้ประโยชน์
(5) (4) (3) (2) (1)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ฉนั ได้ติดตามข่าวสารที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบนั
2. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ฉนั รับรู ้เกี่ยวกับสิ่ ง
รอบตัวมากขึ้น
3. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ฉนั เกิดความเพลินเพลิน
บันเทิงและผ่อนคลายอารมณ์
4. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ฉนั สามารถผละจาก
สังคม หรื อหลีกหนีจากสิ่ งที่ฉนั ไม่อยากทา
ได้
5. ทีวอี อนไลน์สามารถลดความเครี ยดของฉัน
และฉันรู ้สึกสนุกสนานเมื่อชมทีวอี อนไลน์
6. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ฉนั มีขอ้ มูลเพื่อ
ประกอบการสนทนาในชีวติ ประจาวัน
7. การดูทีวอี อนไลน์ร่วมกันกับครอบครัวช่วย
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ครอบครัวมากขึ้น
8. ข้อมูลที่ฉนั ได้รับจากทีวอี อนไลน์ ทาให้ฉนั
รู ้สึกรู ้เท่าทันสังคมและรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สังคม
9. ทีวอี อนไลน์ช่วยให้ฉนั สามารถแบ่งปั นข้อมูล
ความรู ้ที่ได้รับ ให้เพื่อนได้

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล
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