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ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
สามารถจดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูใ้ชง้านทีวีออนไลน์ได ้7 กลุ่มดงัน้ี (1) กลุ่มคิดบวก (2) 
กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี(3) กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั (4) กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล (5) กลุ่มบนัเทิง
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ABSTRACT 

Title of Thesis Lifestyle, Perception, Uses and Gratification toward TV 
Program on TV Online of Audience in Bangkok 

Author Miss Chadapohn Tubkhong 
Degree Master of Arts (Communications Arts and Innovation) 
Year 2016 
 

 
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: 

The analysis of the activity, interests, and opinions can classify the lifestyle of TV online 
user into 7 groups as follows: (1) Positive thinking group (2) Technology group (3) Fashion group 
(4) Online social group (5) Entertainment group (6) General Interest group (7) Family group Most 
of the groups had positive correlation at significance level 0.05 and 0.01. 
 
Keywords: Lifestyle // TV Online 
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บทที ่1 
 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตถือวา่เป็นเทคโนโลยท่ีีมีบทบาทอยา่งมากในทุกๆหน่วยงาน โดยใน
แต่ละหน่วยงานนั้นก็จะมีการน าไปใช้ท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างท่ีเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ยกตวัอย่างเช่น อีเมล การติดต่อส่ือสาร การสนทนาการแชท การสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ การเรียนรู้
ออนไลน์ และอ่ืนๆอีกมากมาย และอีกส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมไม่แพก้นัก็เห็นจะเป็นในเร่ืองของ
การใชง้านอินเทอร์เน็ตติดตามในเร่ืองขอ้มูลสาระบนัเทิง หนงั ละคร หรือท่ีเรารู้จกักนัดีท่ีเราเรียก
กันว่า ทีวีออนไลน์นั่นเอง โดยท่ีจะมีทั้งรายการสด ยอ้นหลัง หรือบางรายการในปัจจุบันน้ีมี
ออกอากาศแค่ช่องทางทีวอีอนไลน์เท่านั้นก็มีเช่นกนั 

ในอดีตคนไทยรับชมช่องทีวีไดเ้พียงไม่ก่ีช่อง แต่ปัจจุบนัสามารถติดตั้งจานดาวเทียม หรือ
เคเบิ้ลทีวี แลว้รับชมไดน้บัร้อยช่อง สถิติการรับชมทีวีสดมกัมีปัจจยัมาจากการศึกษา อาชีพ ฐานะ 
ครอบครัว ความชอบ และสภาพแวดลอ้ม แต่ในปัจจุบนันั้นการรับชมทีวีสดมีน้อยลงอย่างเห็นได้
ชดั ทีวีสด หรือทีวีแบบดั้งเดิม (Traditional TV) หมายถึง การรับชมทีวี (Receive) จากสัญญาณท่ีมี
การถ่ายทอดในขณะนั้น แต่ถ้าเป็นทีวีออนไลน์ (Online TV) อินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) หรือ
โทรทศัน์อินเทอร์เน็ต (Internet Television)  ซ่ึงหมายถึงโทรทศัน์ท่ีแพร่กระจายผ่านเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต ท่ีผูช้มสามารถเลือกชมรายการจากคลงัท่ีเก็บรวบรวม มกัเป็นการเขา้ชม (Access) 
รายการท่ีถูกบนัทึกไว ้เรียกดูยอ้นหลงั หรือรับชมซ ้ าได ้หรืออาจเป็นรายการสดก็ได ้โดยพื้นฐาน
ของทีวีออนไลน์นั้นคือการโอนถ่ายขอ้มูล (Streaming) หรือการเลือกวีดีโอ (Video) ผา่นจากแหล่ง
เก็บขอ้มูลเช่น เวบ็ไซต์ เป็นตน้ โดยท่ีวีดีโอสามารถแพร่กระจายดว้ยวิธีการจดัการเครือข่ายท่ีให้
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเคร่ืองสามารถใชแ้ฟ้มขอ้มูลไดไ้ม่วา่จะจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดก็ตาม 
ในปัจจุบนัค าต่อทา้ยว่า ดูออนไลน์ นบัเป็นค าต่อทา้ยท่ีไดรั้บความนิยม และช่องทางต่างๆในทุก
วนัน้ีมีการเช่ือมต่อกบัโลกออนไลน์ไม่ได้จ  ากัดเฉพาะแค่หมู่วยัรุ่นอีกต่อไป ทุกช่วงวยัสามารถ
เข้าถึงและใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตกันได้อย่างง่ายดายไม่ล าบาก อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
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สามารถใช้ติดต่อส่ือสารผ่านเพื่อนหรือครอบครัวไดง่้ายยิ่งข้ึน ในอีกดา้นหน่ึง ยงัให้ความรู้ความ
บนัเทิง และส่ือออนไลน์ต่างๆในปัจจุบนัก็ปรับตนเองเพื่อใหต้อบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมากท่ีสุด  

ทีวีออนไลน์เร่ิมเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา อาจเป็นสาเหตุมา
จากผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจโทรทศัน์นั้นตอ้งการขยายช่องทางในการให้บริการเพิ่มข้ึน และ
สาเหตุของขอ้จ ากดัในการให้บริการผ่านช่องโทรทศัน์ปกติ เช่นเร่ืองของค่าใช้จ่ายท่ีค่อนขา้งสูง 
หรือขอ้จ ากดัท่ีมีการควบคุมท่ีท าให้ผูป้ระกอบการนั้นไม่สามารถน าเสนอสินคา้หรือบริการของตน
ไดอ้ยา่งอิสระเสรี ทีวอีอนไลน์จึงเป็นทางเลือกท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการหนัมาให้ความสนใจ ดว้ยขอ้ดี
ของทีวอีอนไลน์ทั้งในเร่ืองตน้ทุนการผลิต และเน้ือหาท่ีสามารถน าเสนอไดอ้ยา่งอิสระ 

จากรายงานเร่ือง How People Watch-A Global Nielsen Consumer Report ของเนลสัน 
บริษทัวิจยัตลาดรายใหญ่ ส ารวจจากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ 27,000 คน จาก 55 ประเทศ พบวา่
คนไทยดูทีวีสดน้อยท่ีสุด ส่วนชาวอเมริกนัดูทีวีสดมากท่ีสุด แต่คนจีนดูวีดีทศัน์ผ่านคอมพิวเตอร์ 
หรือสมาร์ทโฟนมากท่ีสุดในโลก จากปัจจุบนัเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารก็พบว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพราะมีนอ้ยมากท่ีดูทีวีสดอยา่งหนา้พร้อมตากนัในครอบครัว และส่วน
ใหญ่จะรับชมคลิปวีดีโอท่ีหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตเป็นการส่วนตวั ทั้งในคอมพิวเตอร์
ตลอดไปจนถึงมือถือ แท็ปเล็ต จากผลส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตทัว่โลก Connected 
Life 2014 ในกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตกว่า 55,000 คนใน 50 ประเทศทัว่โลก โดยบริษทัวิจยัตลาด ที
เอ็นเอส  โกลบอลระบุว่า วิดีโอออนไลน์ไดรั้บความนิยมในหมู่ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่โลก โดย
กว่า 60% เขา้ชมทุกสัปดาห์ 25% เขา้ชมเป็นประจ าทุกวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูใ้ช้เน็ตท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 25-34 ปี ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นแอคทีฟยสูเซอร์ (Active User) ท่ีโปรดปรานหรือเสพติดการเขา้
ชมวดีีโอออนไลน์  

โดยผลส ารวจคร้ังล่าสุดระบุวา่ราว 30% ของกลุ่มผูใ้ชเ้น็ตทัว่โลกมีอายุระหวา่ง 25-34ปี มี
พฤติกรรมเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจ าทุกวนั และ 66% รับชมไม่ต ่ากว่าสัปดาห์ละคร้ัง 
รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้เน็ตทัว่โลกท่ีมีอายุระหว่าง 16-24 ปี (ซ่ึงกว่า 29% ระบุว่าเปิดชมวีดีโอ
ออนไลน์เป็นประจ าทุกวนั และ 65% เข้าชมไม่ต ่ากว่าสัปดาห์ละคร้ัง) ผูใ้ช้เน็ตทัว่โลกท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 35-44 ปี  ( 25% มีพฤติกรรมเปิดชมวดีีโอออนไลน์เป็นประจ าทุกวนั และ 60% เขา้ชมไม่ต ่า
กวา่สัปดาห์ละคร้ัง) และ ผูใ้ชเ้น็ตทัว่โลกท่ีมีอายุระหว่าง 45-54 ปี (18% ติดเปิดชมวีดีโอออนไลน์
เป็นประจ าทุกวนั และ 51% เขา้ชมเป็นไม่ต ่ากวา่สัปดาห์ละคร้ัง) ตามล าดบั ทา้ยสุดไดแ้ก่กลุ่มผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีสูงวยัข้ึน คือ ผูใ้ช้เน็ตทัว่โลกท่ีมีอายุระหว่าง  55-65 ปี ท่ีผลส ารวจช้ีว่า 15% มี
พฤติกรรมเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจ าทุกวนั และ 43% เขา้ชมไม่ต ่ากว่าสัปดาห์ละคร้ัง โดย
ปัจจยัหลกัท่ีท าให้การรับชมทีวีสดลดลงไดแ้ก่ รับชมรายการทีวยีอ้นหลงัจากอินเทอร์เน็ต หรือ TV 
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on demand โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และมีใหเ้ลือกชมแบบไม่จ  ากดัจากหลายเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซตต่์างๆ 
ก็สามารถสืบคน้ไดไ้ม่ยากนกั จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เวลาท่ีจะรับชมทีวีสดลดลง โดยในยุคปัจจุบนั
การ การบริโภคส่ือ (Media Consumption) จดัเป็นความจ าเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งการเพื่อท่ีจะ
น าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาใชใ้นการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในยคุสังคมข่าวสารท่ีมีส่ือต่างๆเกิดข้ึน
มากมาย ท าให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดการแสวงหาปัจจยัท่ีมีคุณภาพต่อตนเอง การบริโภคส่ือโทรทศัน์
อินเทอร์เน็ตก็เช่นกนั ในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทมีส่วน
ช่วยท าให้ผูค้นนั้นเปิดรับส่ือไดอ้ยา่งง่ายดายมากข้ึนไม่ว่าจะอยูใ่นสถานท่ีใดจึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ลกัษณะและรูปแบบของรายการโทรทศัน์จากเดิมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และด้วยสังคมท่ีมีความเร่ง
รีบตอ้งแข่งขนักบัเวลาในการด าเนินชีวิตจึงท าให้โทรทศัน์อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาท เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีสามารถเลือกชมรายการท่ีตอ้งการ เม่ือไหร่ อยา่งไรก็ได ้ 

จากรายงานผลการส ารวจของผูใ้ชบ้รอดแบรนด์ในยโุรปกบัการใชค้อมพิวเตอร์ดูโทรทศัน์
ออนไลน์ของโมโตโรลา (Motorola) ในปี 2550 มีการสัมภาษณ์ประชาชนจ านวน 2,500 คนในยโุรป 
พบว่าเกือบคร่ึงหน่ึงของผูใ้ช้บรอดแบรนด์ในยุโรปนั้นมีการใช้คอมพิวเตอร์ดูโทรทศัน์ออนไลน์ 
เพราะวา่สามารถควบคุมการรับชมไดจึ้งท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาชมทีวออนไลน์กนัมากข้ึน 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท าการเปรียบเทียบขอ้มูล
รายงานผลส ารวจกลุ่มผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในระยะเวลา 12 ปี จึงพบว่ามีผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวนัในระยะเวลาท่ีนานข้ึน ในปี 2544 มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยมากกวา่ 20 ชัว่โมง ต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.7 เท่านั้น และไดเ้พิ่มเป็น 39% ในปี 2556 ในท านองเดียวกนั ในปี 2544 
มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ คิดเป็น 54% แต่ในปี 2556 เพราะฉะนั้นจึงพบว่า 
มีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีเหลือเพียงแค่ 36%  ท าให้ในภาพรวม พบว่า 
ภายในระยะ12 ปีท่ีผ่านมานั้น โดยนบัตั้งแต่ปี 2544 ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีชัว่โมงการใชง้านท่ีเพิ่ม
มากข้ึนอยา่งต่อเน่ีองถึง 76%อาจเป็นเพราะวา่อุปกรณ์เทคโนโลยีและการเขา้ถึงนั้นมีการพฒันามาก
ข้ึน (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน, 2556) 

และในปี 2548 ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ท าการ
ส ารวจพฤติกรรมกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตประจ าปี 2548 ส าหรับการใช้โทรทศัน์อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย เนคเทคไดส้ ารวจเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการส่ือหลอม
รวมจ านวน 21,880 คน พบวา่ผูท่ี้ไม่รู้จกัทีวอีอนไลน์ (online TV) นั้น มีเพยีง 6% เท่านั้น ผูท่ี้รู้จกัแต่
ไม่เคยใชบ้ริการ 47% และผูท่ี้รู้จกัและเคยใชง้านทีวอีอนไลน์ 43% 

มายดแ์ชร์ ประเทศไทย (Mindshare) ยนิูลีเวอร์ (Unilever)  และ นีลเส็น ประเทศไทย ไดท้  า
การส ารวจและเผยวา่ ในปี 2559 อตัราการเขา้ถึง หรือ Reach ของทีวตี  ่าลง  พร้อมกบัส่ือทีวกี็ถูกซอย
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ย่อยมากข้ึน มีช่องให้เลือกมากข้ึน  ตามความตอ้งการของผูช้มจริงๆ และท าให้ Eye Ball ลดลง  
ขณะเดียวกนัระยะเวลาอยูก่บัส่ือทีวีอยูท่ี่  78 นาที  แต่ขณะท่ีสมาร์ทโฟนอยุ่ท่ี  167 นาที  แท็ปเล็ต 
และ โนต้บุ๊ค ใกลเ้คียงกนัอยูท่ี่ประมาณ 95 นาที พฤติกรรมการใชส่ื้อในสมยัน้ีเกือบทุก 5 นาทีท่ีจะ
มีการดูโทรศพัทมื์อถือตลอด ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่  บวกกบั Youtube ท าใหดู้ยอ้นหลงัรายการ
หรือละครได ้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งกลบับา้นมานัง่ดูละครตามเวลา  จนท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 
2 ของโลกท่ีใชเ้วลาอยูก่บั Youtube มากท่ีสุด  และส่ืออินเทอร์เน็ตคนไทยใชต้ลอดเวลาทั้งวนั ส่วน
ส่ือทีวีจะสูงในช่วงไพร์มไทม์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทย (จ านวน User) ได้แก่  
Facebook (34 ลา้น), LINE (33 ลา้น), Youtube (28 ลา้น), Sanook (25 ลา้น), Kapook (25 ลา้น) โดย
ท่ีส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดมี้ประสิทธิภาพมากกว่าทั้งแม่นย  าในการ Targeting 
และประหยดักวา่ โดยกลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นและวยัท างานตั้งแต่ 15 ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 49 ปี เน่ืองจาก
กลุ่มท่ีมอาย ุ50 ปีข้ึนไปจะยงัใชส่ื้อทีวเีป็นหลกั 

นอกจากน้ีผลส ารวจยงัพบวา่ ผูช้มส่ือทีวีอยา่งเดียวจ านวนลดลงเร่ือยๆ แต่ผูช้มส่ือทีวีและ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตไปดว้ยกลบัโตสวนทางกนั  และคาดวา่จ านวนผูใ้ชส่ื้อทีวีและอินเทอร์เน็ตพร้อมกนั 
จาก 40% สูงข้ึนไปถึง 49% ในอีก 5 ปีชา้งหนา้ (ปี 2020)   

จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีสะทอ้นถึงพฤติกรรมดงักล่าวในเมืองไทย ท าให้พบว่าการเขา้รับชม
ข่าวสาร วีดีโอ หรือทีวีออนไลน์ มีแนวโนม้ท่ีจะขยายกวา้งข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคตตามแนวโน้มของ
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีผูบ้ริโภคก็ต่างมองเห็นถึงปัจจยัท่ีไม่ใช่เพียงการ
บริโภคง่ายของช่องทาง แต่ยงัมีเร่ืองของความสะดวก คล่องตวัในการรับชมข้อมูลข่าวสาร ท่ี
สามารถยอ้นหลงัไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการในทางเลือกของ
ผูใ้ช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างตรงใจ เห็นไดจ้ากความนิยมในการรับชมช่องรายการยอดนิยม
ต่างๆบนมีเดียชาแนล แอปพลิเคชั่น ตลอดจน บริการรายการทีวีและภาพยนตร์ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ท่ีเปิดให้ผูค้นสามารถเขา้ถึงเน้ือหาได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านโทรศพัท์มือถือหรือ
แทป็เล็ต 

 

 ปัญหาน าวจิัย 
 

1.2.1 รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ 
จากข่าวสารทางทีวอีอนไลน์ของผูช้ม เป็นอยา่งไร 

1.2.2 รูปแบบการด าเนินชีวติของผูช้ม กบัการรับรู้ข่าวสารจากทีวอีอนไลน์มี 
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 
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1.2.3 รูปแบบการด าเนินชีวติของผูช้ม กบัความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์มี 
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.4 ความพึงพอใจของผูช้ม กบัการใชป้ระโยชน์จากข่าวสารทางทีวอีอนไลน์มี 
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.5 การรับรู้ข่าวสารของผูช้ม กบัความพึงพอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์มี 
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.6 เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช ้
ประโยชนจ์ากข่าวสารทางทีวอีอนไลน์ 
 

 วตัถุประสงค์ 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการรับรู้ข่าวสารจากการ 
รับชมทีวอีอนไลน์ของผูช้มเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัความพึง
พอใจจากการ 

1.3.2 รับชมทีวอีอนไลน์ของผูช้มเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติ 
กบัการน าไปใชป้ระโยชน์จากใชง้านทีว ี

1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัการใชป้ระโยชน์จากทีวอีอนไลน์ 
ของผูช้ม 

1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้สารกบัความพึงพอใจจากการรับชมทีวี 
ออนไลน์ของผูช้ม 
 

  สมมติฐาน 
 

1.4.1 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทีวี 
ออนไลน์รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ 

1.4.2 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากการรับชมทีวี 
ออนไลน ์

1.4.3 การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทีวีออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจจาก 
การรับชมทีวอีอนไลน์ 
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1.4.4 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จาก 
การใชง้านทีวอีอนไลน์ 
 

 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
 

 ขอบเขตของงานวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาลักษณะทางประชากร รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้
ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ของผูท่ี้เคยใชง้านทีวีออนไลน์ ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นกลุ่มประชากรในช่วงอายุ 15-49 ปี เพราะเป็นช่วงอายุท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก และ
เป็นช่วงอายท่ีุส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 นิยามศัพท์ 
 

 รูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการใช ้
ชีวิตโดยสามารถวดัไดจ้ากการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ความสนใจ ทศันคติ ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อเร่ืองต่างๆ (AIO) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคล 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
Lifestyle 

การรับรู้ข่าวสาร 
- ประเภทรายการท่ีรับชม 

- สถานท่ีเลือกรับชม 

- ช่วงเวลาในการรับชม 

- ระยะเวลาในการรับชม 

- ความถ่ีในการรับชม 

- สถานท่ีในการรับชม 

 

ความพึงพอใจ 
(ต่อการใชที้วอีอนไลน์ในการชม
รายการ) 

การใชป้ระโยชน์ 
- เพื่อความรู้ความเขา้ใจ  

- เพื่อความเพลิดเพลิน 

- เพ่ือการพกัผอ่น  

- เพ่ือการปลดปล่อย

อารมณ์  

- เพื่อประโยชนท์างดา้นสงัคม 

- การผละจากสงัคม 
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 การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง ระดบัความถ่ี ความบ่อยคร้ังในการไดรั้บข่าวสารจากการ 
ดูทีวอีอนไลน์ 

 ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรืออารมณ์ท่ีแสดงออกมาในสภาวะของการมี 
ความสุข หรือเม่ือส่ิงท่ีความหวงัไวเ้ป็นไปตามนั้นท าให้เกิดความรู้สึก ความชอบ เป็นทศันคติใน
ทางบวก โดยสามรถวดัจากระดบัความพึงพอใจจากการรับชมทีวออนไลน์  

 การใช้ประโยชน์ หมายถึง วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มูลข่าวสารของการรับชมทีว ี
ออนไลน์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และความถ่ีของการน าขอ้มูลข่าวสารไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 ทวีอีอนไลน์ หมายถึง รายการโทรทศัน์ท่ีปรากฎอยูบ่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี 
ทั้งละคร รายการโทรทศัน์ยอ้นหลงั รายการท่ีถ่ายทอดสด รวมไปถึงรายการต่างๆท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของคลิปวดีิโอ ท่ีสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งในคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ แทป็
เล็ต หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 ประโยชน์ด้านวชิาการ 
 การวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้
ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ด้านการประยุกต์ 
เครือข่ายหรือผูป้ระกอบการเก่ียวกับทีวีออนไลน์ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ี

สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อวางแนวทางในการก าหนดแผนการในอนาคตได ้ปรับปรุงกลยุธ์
ต่างๆ การใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และตอบสนองกลุ่มผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้มีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
สนบัสนุนผลการวจิยแัละเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (Perception) 
2.3 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และทีวอีอนไลน์ (New Media) 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) 
 

Kotler (2000) รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนหน่ึงๆ คือรูปแบบของการด าเนินชีวิตในโลก
โดยแสดงออกมาในรูปแบบการท ากิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ โดยใน
รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆจะแสดงออกถึงตวับุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มของ
ตวับุคคล 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) รูปแบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) หมายถึง
การท่ีมนุษยน์ั้นอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ ท่ีคนในกลุ่มจะถือปฏิบติั จึงท าให้
พฤติกรรมของคนในกลุ่มเดียวดนันั้นมีความเป็นไปในท านองเดียวกนั แบบของการใชชี้วิตนั้นเป็น
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากวัฒนธรรม สถานการณ์ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้ชีวิตรวมไปถึงแบบแผนต่างๆเช่นแบบแผนการบริโภคนั้นเรา
เรียกวา่ แบบของการใชชี้วติ ในปัจจุบนัมีตวัอยา่งแบบของการใชชี้วติดงัน้ี 

1) บทบาททางสังคม (Social Roles) ในสมยัก่อนความสัมพนัธ์ในครอบครัวนั้น
สตรีเป็นผูท่ี้อยูก่บับา้นและเป็นคนตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆภายในบา้น ส่วนสามีจะท าหนา้ท่ีใน
การตดัสินใจซ้ือของต่างๆเขา้บา้น แต่ในปัจจุบนัน้ี สตรีนั้นไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึนจึงท าใหมี้
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บทบาทท่ีเปล่ียนไป ท าใหส้ตรีนั้นมีอตัราการซ้ือ มีบทบาทส าคญัในการซ้ือเพิ่มมากข้ึน ท าใหเ้กิด
การร่วมกนัตดัสินใจซ้ือภายในครอบครัว 

2) เวลาส าหรับการพกัผอ่น (Leisure Time) การใชเ้วลาพกัผอ่นเป็นส่วนหน่ึงของ
รูปแบบการใชชี้วิต ปัจจุบนัเราจะเห็นไดว้า่ มีการสนใจในเร่ืองของ ดนตรี กีฬาการไปเท่ียวสถานท่ี
ต่างๆ การชมการแสดง การออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น หรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัผ่อน
เพิ่มมากข้ึน 

3) ช่วงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในช่วงชีวิตท่ีมีการเร่งเร่ืองเวลามากข้ึนนั้น
บุคคลอาจไม่เต็มใจท่ีจะรอเวลาส าหรับตอบสนองความตอ้งการของสินคา้หรือบริการต่างๆ จีง
ส่งผลให้เกิดกากรบริการการขายแบบผ่อนส่งของบริษทัต่างๆ หรือในดา้นของบริษทัท่ีจะต้องมี
เคร่ืองอ านวยความสะดวกเช่นเคร่ืองยนต์ในการผลิตหรือบรรจุสินคา้ เคร่ืองจกัรในการผลิตหรือ
ขายสินค้า เพื่อให้ทนัต่อความต้องการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัมีเร่ืองในด้านเวลาและความ
พยายามท่ีลงไปในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ในปัจจุบนัในการซ้ือสินคา้ การบริโภคแต่ละคร้ัง
มีความสะดวกรวดเร็วกวา่ในยุคก่อนมากเน่ืองจากมีเร่ืองในดา้นการตลาดมาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่นการ
โฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ การใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีดึงดูดความสนใจ และบริษทัก็มีการผลิตสินคา้ท่ี
สามารถใชไ้ดอ้ยา่งฉบัพลนัออกมาจ าหน่ายมากมายเช่น กาแฟ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป โจก้ เป็นตน้ ท า
ให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจในดา้นความสะดวก ความง่าย และยงัเหมาะกบัรูปแบบของการ
ใชชี้วติในยคุปัจจุบนัน้ี 

4) ความเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Mobility) การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ี
หมายถึงนั้น รวมไปถึงการโยกยา้ยงาน การแยกจากบุคคลยุคก่อนหนา้ ซ่ึงท าใหส่้งผลต่อการใช้จ่าย 
แบบแผนการใช้ชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลง และยงัมีการเคล่ือนไหวทางภูมิศาสตร์ท่ีมีมากข้ึน 
บุคคลภายนอกท่ียา้ยทอ้งถ่ินเขา้ไปอยูใ่นเมืองใหญ่ 
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 แบบของการใช้ชีวติกบัอทิธิพลต่อพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.1 แบบของการใช้ชีวติกบัอทิธิพลต่อพฤติกรรม 
แหล่งทีม่า : อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543)  
 

Engel et al. (1995) ไดใ้ห้นิยามของการด ารงชีพไวว้า่ เป็นแบบท่ีบุคคลด ารงชีพและการใช้
จ่ายเวลาและเงิน ซ่ึงสามารถจ าแนกค านิยามไดว้า่ 

1) วธีิท่ีเราด ารงชีวติ (How we live) การทานอาหารเชา้ ทานชา กาแฟ ขนมปัง ไข ่
ดาว 

2) ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ (Product we buy) วธีิการขายและวธีิการซ้ือในปัจจุบนันั้นมีการ 
เปล่ียนแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้ชีวิตของบุคคลในปัจจุบนั เช่นขา้วสารมีการขายเป็น
กิโลกรัมเพื่อซ้ือทีละมากๆในการเก็บไวใ้ชไ้ดน้านๆ 

3) วธีิการใชสิ้นคา้ (How you use them) วธีิการใชสิ้นคา้สะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
เช่น อาหารส าเร็จรูปการพิจารณาเก่ียวกบัสินคา้ มองสินคา้อยา่งไร (What do you think about them) 
สินคา้ถูกมองวา่น ามาใชเ้พื่อผอ่นแรง ประหยดัแรง 

4) รูปแบบของการใชชี้วติข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ บุคคลนั้นไดรั้บการขดัเกลาโดย 

ตวัก าหนดแบบของการใช้ชีวติ 
- ประชากรศาสตร์ 

- ชั้นทางสงัคม 

- ส่ิงจูงใจ 

- บุคลิกภาพ 

- อารมณ์ 

- ค่านิยม 

- วงจรชีวติครอบครัว 

- วฒันธรรม 

- ประสบการณ์ 

แบบของการใช้ชีวติเราอาศัยอย่างไร 
- กิจกรรม 

- ความสนใจ 

- ชอบ,ไม่ชอบ 

- ทศันคติ 

- การอุปโภคบริโภค 

- ความคาดหมาย 

- ความรู้สึก 

พฤตกิรรมการซ้ือ 
- อยา่งไร 

- เม่ือใด 

- ท่ีไหน 

- อะไร 

- กบัใคร 

การบริโภค 
- ท่ีไหน 

- กบัใคร 

- อยา่งไร 

- เม่ือไร 

- อะไร 
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การปฏิบติัตอบต่อกนัทางสังคม แบบของการช้ชีวิตนั้นจึงไดรั้บอิทธิพลของปัจจยัหลายอยา่ง เช่น 
วฒันธรรม ชั้นทางสังคม ครอบครัว ทศันคติ ความตอ้งการ และลกัษณะส่วนบุคคล (Individual 
Characteristic) ฯลฯ ซ่ึงเม่ือปัจจยัเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้แบบของการใช้ชีวิตมีการ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 

 การจัดรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ VALs มีการจดักลุ่มเป็น 8 กลุ่มประเภท แต่ละ 
กลุ่มจะมีลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่2.2 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค VALs (VALs Lifestyles System) 
แหล่งทีม่า: SRI International, Howkins Best and Coney (2001) 
 

1) กลุ่มท่ีชอบเข้าสังคม (Actualizes) เป็นกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต มี
ความกระตือรือร้น มีต าแหน่งหนา้ท่ีสูง ตอ้งการการยกยอ่ง มีฐานะทางการเงินท่ีดี ตอ้งการคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความตอ้งการการเปล่ียนแปลง สนใจในปัญหาดา้นสังคมและเปิดรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในส่ิงใหม่ๆ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูน้ าทางธุรกิจ 

2) กลุ่มท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จ (Fulfilled) และผูท่ี้ยดึถือหลกัการ (Believer)  
กลุ่มท่ียึดถือหลกัการ (Principle oriented) เป็นกลุ่มท่ีมีอายุปานกลางข้ึนไป เป็นบุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ มีการศึกษาสูง และมีความเป็นมืออาชีพ มีความพอใจในความสะดวกสบาย สนใจในเร่ือง
กิจกรรมพกัผอ่น อาชีพ ครอบครัว เขา้ใจโลกเป็นอยา่งดี เป็นคนมีความต่ืนตวัในการแสวงหาความรู้ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9rI6rtPLNAhXDRo8KHauwAtEQjRwIBw&url=https://media3.bournemouth.ac.uk/marketing/07segmentation/04strategies.html&psig=AFQjCNH_MdWCoVJEHh58OueRNuksYXLjRg&ust=1468566876391217
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3) ผูท่ี้ยดึถือหลกัการ (Believer) เป็นกลุ่มอนุรักษนิ์ยม ยดึถือธรรมเนียมประเพณีท่ี 
เคยปฏิบติัมา เช่นการไปวดั การปฏิบติัต่อครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม ชอบใช้ตรา
สินคา้ของประเทศตนเอง มีการศึกษาและรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางแต่พอเพียงท่ีจะตอบสนองใน
ความตอ้งการ 

4) ผูท่ี้มีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผูท่ี้มีความพยายาม (Strivers) เป็น
กลุ่มท่ียึดถือสถานะในสังคม (Status oriented) เป็นกลุ่มผู ้ท่ีมีความทะเยอทะยานจะประสบ
ความส าเร็จในสาขาวิชาชีพ ใชเ้วลาและพฤติกรรมในการควบคุมชีวิต ค่านิยมจะมีความสอดคลอ้ง
กนัทางดา้นความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ ความมัน่คง กลุ่มน้ีจะมีการด าเนินชีวิตตาม
ธรรมเนียมท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบติั อนุรักษนิ์ยมดา้นการเมือง เช่ือถืออ านาจ 

5) ผู ้ท่ีมีความพยายาม (Strivers) ต้องการแรงจูงใจและการยอมรับ จากโลก
ภายนอก ด้ินรนเพื่อความปลอดภยัในชีวิต สังคม มีรายไดค้่อนขา้งต ่า ไม่แน่ใจในตนเอง เป็นกลุ่มท่ี
ตอ้งอาศยัแรงกระตุน้ ตอ้งการความทนัสมยั ความเป็นเจา้ของ แต่มกัไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองได ้

6) ผูท่ี้มีประสบการณ์ (Experiences) และกลุ่มผูป้ฎิบติัการ (Makers) กลุ่มน้ีมุ่งเนน้ 
ท่ีการ ปฏิบติั (Action oriented) มีอายุน้อย มีความกระตือรือร้น กระปร้ีกระเปร่า ตอ้งการความ
แปลกใหม่ ความต่ืนเตน้ และความเส่ียง ไม่สนใจการเมืองแต่ตอ้งการมีอ านาจความภูมิใจและความ
มัง่คัง่ มีกิจกรรมด้านสังคม การออกก าลงักาย กีฬา ค่าใช้จ่ายมกัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเส้ือผา้ ดนตรี 
อาหาร ฯลฯ 

7) กลุ่มผป้ฎิบติัการ (Makers) มีความสนใจเก่ียวกบัตนเองน้อย มีทกัษะในการ
ท างานท่ีตอ้งใชฝี้มือและการปฏิบติั มีประสบการณ์ในการท างาน เช่นพวกอาชีพ ก่อสร้าง งานเล้ียง
เด็ก มีรายได้พอต่อการเล่ียงชีพ สนใจในเร่ืองการเมืองน้อย กลุ่มน้ีมกัซ้ือสินค้าเพื่อใช้อุปโภค
บริโภค 

8) กลุ่มท่ีต่อสู้ด้ินรน (Strugglers) เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่า การศึกษาน้อย ตอ้งต่อสู้
ด้ินรนโดยต้องค านึงถึงความปลอดภยัและความมัน่คงของครอบครัว มีความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ แต่มีรายไดท่ี้มีขีดจ ากดั จึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยความระมดัระวงั มีการ
ตดัสินใจซ้ือดว้ยเหตุผล สินคา้เป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
 

 บทบาทของแบบของการใช้ชีวติ (The Role of Lifestyle) 
แบบของการใชชี้วติส าหรับผูบ้ริโภคมี 2 บทบาท คือ 

2.1.3.1 เป็นตวัจูงใจเบ้ืองตน้ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (A Basic Motivator) เช่นในการ 
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้สินคา้หน่ึง การตดัสินใจเกิดจากเราหรือคนรอบขา้ง 
2.1.3.2 การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลของการตดัสินใจ ผลของการท่ีผูบ้ริโภค 

ท าการตดัสินใจเก่ียวกบัสินคา้จะก่อให้เกิด ข่าวสารจูงใจและทศันคติ ข่าวสารจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงกบัรูปแบบการใชชี้วติ 

แบบของการใช้ชีวิตนอกจากจะเป็นแบบในเร่ืองการด ารงชีพแลว้ยงัเป็นแบบความสนใจ
ของบุคคลดว้ย เช่น คนท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัแต่มีการบริโภคท่ีต่างกนั แบบของการใชชี้วิตอาจเป็นไป
ไดท้ั้งการรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั เช่นเราอาจตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยเรารู้ตวัว่าเป็นอิทธิพลมาจากแบบใน
การใช้ชีวิต บุคคลส่วนใหญ่จะมีการรักษาแบบของการใช้ชีวิตของตนเอง โดยอาจมีการ
เปล่ียนแปลงบา้งเล็กน้อย การรักษาแบบการใชชี้วิตหรือการเปล่ียนแปลงแบบการใช้ชีวิตนั้น เกิด
จากการบริโภค การตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือนั้นแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3 อทิธิพลของแบบการใช้ชีวติทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
แหล่งทีม่า : อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) น. 258. 
 

 การเปลีย่นแปลงแบบของการใช้ชีวติ (Lifestyle Changes) 
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงแบบของการใช้ชีวิต มกัท าให้เกิดปัญหาซ่ึงมีรากฐานมาจากการ

บริโภค (Consumption-related Problems) และ/หรือ อาจจะเกิดโอกาสท่ีจะท าการตดัสินใจใหม่ 
ปัญหาน้ีจะน าไปสู่กระบวนการท่ีมีความแปนผนัและมีการเปล่ียนแปลปงท่ีเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ 
การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดเพราะการท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจหรือไม่ก็เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนต่อ
ตัวก าหนดแบบของการใช้ชีวิต เช่น เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีค่านิยมจนท าให้แบบแผนมีการ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

ความตอ้งการและทศันคติท่ีก่ออิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ (Consumption Decision) 

การตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

แบบของการใชชี้วติ
ของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรม และประสบการณ์ ท่ีลด รักษา หรือ
เพ่ิมพนูแบบของการใชชี้วติ 
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อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าววา่แนวทางการศึกษาแบบการใชชี้วิตนั้น ผูบ้ริโภคใชเ้พื่อลด
ความไม่สอดคลอ้ง ความไม่สมดุลในค่านิยม โดยแปลความหมายจากเหตุการณ์รอบตวัและท านาย
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน การกระท าเช่นน้ีท าให้ค่านิยมมีความคงทนถาวร แต่ว่ารูปแบบของการใช้
ชีวตินั้นกลบัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหน้กัวจิยัตอ้งคอยปรับ 

กลยธุทท์างการตลาดอยูเ่ร่ือยๆ ณฐักานต ์บุญนนท ์(2550)โดยท่ีรูปแบบของการใชชี้วิตนั้น
สามารถแสดงออกไดใ้นรูปแบบของกิจกรรมการใช้เวลาของแต่ละบุคคลเป็นอยา่งไร (Activities) 
ความสนใจสภาพแวดล้อมรอบๆตวั (Interest) และความคิดเห็นทั้งต่อตนเองและต่อส่ิงรอบขา้ง 
(Opinions) แต่ในนักวิชาการบางท่านนั้ น ให้ความหมายของ A ไว้ว่าควรหมายถึงทัศนคติ 
(Attitudes) แต่ถา้หากพิจรณาแลว้ค าว่ากิจกรรมมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะค าว่ากิจกรรมนั้น
สามารถวดัไดจ้ากส่ิงท่ีบุคคลนั้นไดก้ระท า 

1) กิจกรรม (Activities) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การดู
โทรทศัน์ การซ้ือของ หรือการพูดคุยเก่ียวกบับริการต่างๆกบัเพื่อน ซ่ึงไม่สามารถหาเหตุผลจากการ
กระท าน้ีไดท้ั้งหมด แมว้า่การแสดงออกเหล่าน้ีจะมาสารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2) ความสนใจ (Interest) หมายถึงการสนใจในเร่ืองราว วตัถุ เหตุการณ์ ในบาง
เร่ือง บางสถานการณ์ โดยท่ีมีระดบัของความต่ืนเตน้เกิดข้ึน หรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษกบัส่ิงนั้น 

3) ความคิดเห็น (Opinions) เป็นค าตอบของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน 
ท่ีบุคคลนั้นตอบต่อสถานการณ์ท่ีมีการถามค าถาม สามารถเป็นไดท้ั้งรูปค าพูดหรือเขียน และใช้
อธิบายการแปลความหมาย การประเมิน เช่นความคาดหวงัต่อเหตุการณ์หนุ่ง และการประเมินผลดี
ผลเสียของการเลือกจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
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การจดักลุ่ม A I O เพื่อการศึกษาแบบของการใชชี้วิต (AIO Categories of Life-Style 

Studies) 
 
ตารางที ่2.1 AIO Categories of Life-Style Studies 
 
กิจกรรม 
Activities 
(ใชกิ้จกรรมอยา่งไร) 

ความสนใจ 
Interest 
(ยนิดีท่ีไดท้ าอะไร) 

ความคิดเห็น 
Opinions 
(คิดถึงคน สถานท่ี และ
ส่ิงของอยา่งไร) 

ประชากรศาสตร์ 
Demographic 
(เขาเป็นใคร) 

ท างาน 
งานอดิเรก 
เหตุการณ์ทางสงัคม 
วนัหยดุพกัผอ่น 
ตอ้นรับและร่ืนเริง 
สมาชิกสโมสร 
ชมรม 
จ่ายของ 
กีฬา 

ครอบครัว 
บา้น 
งานในอาชีพ 
ชมรม 
พกัผอ่น 
แฟชัน่ 
อาหาร 
ส่ือต่างๆ 
ความส าเร็จ 

พวกคนอ่ืน 
เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม 
การเมือง 
ธุรกิจ 
เศรษศาสตร์ 
การศึกษา 
สินคา้ 
อนาคต 
วฒันธรรม 

อาย ุ
การศึกษา 
รายได ้
อาชีพ 
ขนาดครอบครัว 
ท่ีอยูอ่าศยั 
ภูมิศาสตร์ 
ขนาดเมืองท่ีอาศยั 
ขั้นตอนวงจรชีวติ 

 
แหล่งทีม่า : อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543)  
 

จากการทบทวนแนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบของการด าเนินชีวิต สามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นเป็นลกัษณะความเป็นอยู่ของมนุษยท่ี์มีการแสดงถึง ความคิด ทศันคติ 
บทบาททางสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามสภาพแวดลอ้ม โดยในงานวิจยัคร้ังน้ี มี
การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูท่ี้รับชมทีวีออนไลน์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากการ
รับชมทีวีสดท่ีนอ้ยลง มาเป็นการรับชมทีวีออนไลน์ท่ีเพิ่มมากข้ึนท าให้ส่งผลกระทบต่อปัจจยัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเกิดการศึกษา เพื่อเป็นความรู้ ความเขา้ใจและรูเท่าทนั และเพื่อใหท้ราบถึงการด าเนิน
ชีวติท่ีอาจก าลงัมีการเปล่ียนแปลงไป 
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 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Perception) 
 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) กล่าวถึงความหมายของการเขา้ใจหรือการรับรู้ (Comprehension 
for Perception) วา่เป็นการแปลความหมายข่าวสารทนัทีท่ีผูบ้ริโภคนั้นไดท้  าการเลือกและมุ่งความ
สนใจไปยงัตวักระตุน้ กระบวนการรับรู้จะถูกรวมตวั มุ่งไปท่ีการจดัรูปแบบ (Organizing) จดัรวม
เป็นหมวดหมู่ (Categorizing) และแปลความหมายจากข่าวสารท่ีเขา้มาสู่ความนึกคิด 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) ให้ความหมายของการรับรู้  (Perception) หมายถึงการท่ีบุคคล
นั้นมีการตอบสนองต่อขอ้มูลต่างๆรอบตวั และไดมี้การตีความหมายของส่ิงเหล่านั้นออกมา โดยท่ี
มนุษยน์ั้นจะมีกระบวนการในการรับรู้ (Process)จากการสัมผสัส่ิงต่างๆรอบตวัโดยอวยัวะต่างๆเช่น 
หู ตา จมูก เป็นตน้ ในการตีความหมายของมนุษยน์ั้น แต่ละคนอาจมีการตีความหมายท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เพราะสมองจะมีการตีความหมายจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ในชีวติ ถึงแมอ้าจเป็นส่ิง
เดียวกนัมนุษยจึ์งอาจมีการตีความหมายท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบั Garrison and 
Gray (1955) ท่ีมีการให้ความหมายเก่ียวกบัการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้นั้นหมายถึงกระบวนการท่ีสมอง
จะตีความหมายของขอ้มูลจากการท่ีร่างกายไดมี้การสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงเร้า วา่ส่ิงเร้าท่ีเรา
สัมผสันั้นคืออะไร มีความหมายและลกัษณะอย่างไร โดยการท่ีเราจะสามารถตีความได้นั้ นเรา
จะตอ้งอาศยัประสบการณ์ของบุคคลแต่ละบุคคลเป็นเคร่ืองช่วนในการตีความหมายหรือการตีความ
ออกมา 

 
 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2548) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ คือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ ท่ีท าให้บุคคลเกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผูรั้บรู้ (Perceiver) ในการตีความนั้นจะได้รับ
อิทธิพลมาจากลกัษณะส่วนตวัของผูรั้บรู้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต ทศันคติ แรงจูงใจ 
ความสนใจ ความคาดหวงั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1.1 ประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูรั้บรู้นั้นจะน าประสบการณ์ท่ีเคย 
รับรู้ในอดีตมาเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีก าลงัรับรู้อยู ่

2.2.1.2 ทศันคติ (Attitudes) ทศันคติคือส่ิงท่ีบุคคลมีท่าทีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะ
เป็นไดท้ั้งดา้นบวกและดา้นลบ ทศันคติจะมีผลต่อการตีความหมาย 

2.2.1.3 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึงสภาพภายในจิตใจ ท่ีจะผลักดันให้เกิดการ
บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจนท าให้บุคคลนั้นเกิดความเครียด จึงตอ้งหาวธีิ
ตอบสนองความตอ้งการนั้นออกมา 



17 

2.2.1.4 ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของบุคคล 
2.2.1.5 ความคาดหวงั (Expectations) เป็นความเก่ียวขอ้งของเหตุการณ์ หรือ 

พฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ 
 

 กระบวนการของการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการท่ีอวยัวะมีการตอบสนองหรือตอบรับความรู้สึกต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  Ronald (1966) โดยในกระบวนการของการรับรู้นั้น  จ  าเนียร ช่วงโชติ (2515) ไดก้ล่าว
วา่ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

2.2.2.1 การสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะนั้นมีการรับสัมผสั หรือการท่ีส่ิงเร้านั้น 
ผา่นเขา้มากระทบกบัอวยัวะสัมผสัต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลรับรู้ภาวะแวดลอ้มรอบตวั 

2.2.2.2 การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ในการแปลความหมายนั้น จะถูกตอ้ง 
เพียงใดตอ้งอาศยัสติปัญญา การสังเกต ความเฉลียวฉลาด คุณภาพจิตใจของบุคคลนั้นๆ 

2.2.2.3  การใช้ความรู้เดิม หรือการใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาเพื่อช่วยในการแปล
ความหมาย โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ในการแปลความหมายท่ีดีนั้น ความรู้
จะตอ้งเป็นความรู้ท่ีแน่นอนชดัเจน  
 

 ข้ันตอนของการรับรู้ (Perception Process) 
เสรี วงษม์ณฑา (2540) ขั้นตอนของการรับรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

2.2.3.1 การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure)  
2.2.3.2 การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Attention) 
2.2.3.3 ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Comprehension) 
2.2.3.4 การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Retention) 

 
 ระดับของการรับรู้ (Perception Stages) 
ระดบัของการรับรู้  Taylor (1996)ไดก้ าหนดล าดบัขั้นตอนของการรับรู้ไวด้งัน้ี 
2.2.4.1 Field of Sensations ในการรับรู้แต่ละคร้ังมกัจะมีการรับข้อมูลมากกว่า 1

อยา่ง เช่น ในการฟังการบรรยาย จะมีการรับขอ้มูลเสียงของผูบ้รรยาย และนอกจากนั้นยงัมีการรับ
ขอ้มูลจากโสตทศันูปกรณ์ไปพร้อมๆกนั 
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2.2.4.2 Sensory Percept คือ ขั้นตอนของการรับรู้ขอ้มูลท่ีเป็นเพียงรูปร่างลกัษณะ
เท่านั้น ไม่มีการเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีจดจ าได ้เช่นการเห็นวตัถุหน่ึงวา่เป็นผา้ส่ีเหล่ียม แต่ยงัไม่ทราบวา่
เป็นธง 

2.2.4.3 Meaningful Percept คือ ขั้นตอนท่ีมีการรับรู้ถึงส่ิงเร้า ขั้นตอนน้ีจะมีการ
อาศยัการเทียบคยังกบัส่ิงท่ีจดจ าได ้ท่ีมีอยูใ่นความทรงจ า เช่น เม่ือเห็นผา้ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมแลว้มีสี น ้ า
เงินตรงกลางและขาว แดง ตามล าดบั ในลกัษณะแถบสีแนวนอน ก็จะท าใหท้ราบวา่เป็นธงชาติไทย 
 

 การรับรู้ข่าวสาร 
 ข่าวสาร หมายถึง ข่าวหรือขอ้ความท่ีผู่ส่งสารตอ้งการประชาสัมพนัธ์ โดยมีแหล่งก าเนิด
ส าคญั 3ประการคือ แหล่งก าเนิด ข่าวสาร และจุดหมายปลายทาง พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2545)    
 

 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข่าวสาร 
 ผูรั้บข่าวสาร อาจหมายถึง บุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลก็ได ้และบุคคลท่ีรับสารอาจ
เป็นผูส่้งสารในเวลาอ่ืนไดเ้ช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่นในการพูดคุยกนัผูท่ี้รับสารอาจกลายเป็นผูส่้งสาร
ได ้

Mowen and Minor (1998) กล่าวถึงการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลได้รับการ
เลือกสรร จดัระเบียบ และตีความหมายของขอ้มูล เพื่อจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย การรับรู้นั้นแสดง
ถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ การมองดว้ยตา ไดย้ินดว้ยหู การล้ิมรส การสูดกล่ินและ
การสัมผสั ทั้ งหมดน้ีเรียกว่า  “กลไกท่ีรับความรู้สึกเข้ามาทางประสาทสัมผสั” (Sensory Input 
Mechanisms) ซ่ึงเป็นกระบวนการของบุคคลซ่ึงอยู่กับปัจจยัภายในเช่นความเช่ือ ประสบการณ์ 
อารมณ์ ความตอ้งการ และยงัมีปัจจยัภายนอกเช่น ส่ิงกระตุน้ต่างๆ โดยอิทธิพลส่วนใหญ่จากปัจจยั
ต่างๆท่ีจะส่งผลมกัเก่ียวขอ้งกบัตวัผูบ้ริโภค แต่ในทางการตลาดจะสนใจในเร่ืองของความเขา้ใจจาก
การรับรู้ ซ่ึงเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับและให้ความสนใจเป็นพิเศษควบคู่กับส่ิงท่ีบุคคล
ดงักล่าวมีอยูใ่นตวัเองมาประกอบเขา้ดว้ยกนั จะท าใหผู้บ้ริโภคนั้นสามารถเขา้ใจ มองเห็นภาพพจน์
ของส่ิงต่างๆ จากท่ีไดรั้บรู้เขา้มา แต่จะข้ึนอยูก่บัสภาพของตวักระตุน้ดว้ย ในบางคร้ังนั้น ผูบ้ริโภค
อาจมีการเปิดรับ แต่ไม่ไดมี้ปฏิกิริยาตอบกลบัในทนัที อาจหมายถึงผูบ้ริโภคนั้น ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสารไวใชใ้นอนาคต โดยจะเช่ือมโยงข่าวสารใหม่น้ีเขา้กบัความคิดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆท่ีมี
อยูใ่นความทรงจ าของตนเอง ข่าวสารของนกัการตลาดนั้นก็จะถูกบนัทึกเพิ่มเติมเขา้ไปในความคิด
ของผูบ้ริโภค 
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 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัผู้รับสารทีจ่ะท าให้การส่งข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 

1) ความตอ้งการของผูรั้บสาร โดยส่วนใหญ่บุคคลนั้นจะรับสารเพื่อตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการของตน 

2) ความตอ้งการข่าวสารท่ีเป็นปรโยชน์ต่อตนเอง 
3) ความตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติของตนเอง 
4) ความตอ้งการประสบการณ์ใหม่ 
5) ความตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการรับสาร 
6) ความแตกต่างของผูรั้บสาร ผูรั้บสารนั้นจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละดา้น  

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ฐานะ สังคม 
7) ความตั้งใจและประสบการณ์เดิมของผูรั้บสาร หากในขณะนั้นบุคคลมีความ 

ตอ้งการ จะท าใหบุ้คคลมีการรับรู้ข่าวสารท่ีดีกวา่ 
8) ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ความคาดหวงันั้นหมายถึงความรู้สึกท่ี 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของบุคคลในการท่ีจะตีความต่อสภาพแวดลอ้ม ส่วนความพึงพอใจ
นั้น คือความพึงพอใจในข่าวสารท่ีไดรั้บ เช่นสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ  
 

 กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร 
 ในกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารในสังคมนั้น มีองค์ประกอบท่ีจ าเป็นคือ แหล่งก าเนิด
ข่าวสาร ตวัข่าวสาร และจุดหมายปลายทาง  
 Berlo (1960)  ได้อธิบายแนวความคิดในรูปแบบจ าลอง SMCR ของ Berlo โดยสรุป
องคป์ระกอบส าคญัของการส่ือสารเป็น 4 ประการดงัน้ี 

2.2.8.1 ผูส่้งสาร (Source) คือ บุคคลท่ีเป็นผูริ้เร่ิมในการสร้างและส่งสารไปยงัผูอ่ื้น  
โดยแปลสารใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีมนุษยคิ์ดสร้าง เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง  

2.2.8.2 ขอ้มูลข่าวสาร (Massage) คือ องคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการส่ือสาร  
เป็นเร่ืองราวท่ีมีความหมายท่ีแสดงออกมาโดยภาษาหรือสัญลกัษณ์ ท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้ได ้

1) รหสัของสาร (Message Codes) คือภาษาสัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ี 
มนุษย์คิดข้ึนเพื่อแสดงออกแทนความคิด รหัสของสารอาจเป็นรหัสท่ีใช้ค  า (Verbal Message 
Codes) เช่นภาษาต่างๆ หรือเป็นรหสัท่ีไม่ใชค้  า (Nonverbal Message Codes) เช่น ระบบสัญลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายต่างๆ 

2) เน้ือหาของสาร (Message Content) คือส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการจะถ่ายทอด 
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แลกเปล่ียนกนั อาจเป็นขอ้คิดเห็น เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหท้ราบถึงเร่ืองต่างๆ 
2.2.8.3 การจดัสาร (Message Treatment) คือการช่วยท าให้สารนั้นมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เช่นเร่ืองของการเรียบเรียงสาร การล าดบั รูปแบบของการใช้ภาษา เพื่อให้เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับสาร 

2.2.8.4 ช่องทางในการส่งสาร (Channel) คือ เราตอ้งส่งสารในช่องทางและส่ือให้
เหมาะสมกบัสารแต่ละประเภท โดยเราอาจแบ่งส่ือออกไดเ้ป็นหลายประเภท ยกตวัอย่างเช่นแบ่ง
ตามลกัษณะของส่ือเช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลคทรอนิกส์ หรือแบ่งตามลกัษณะของผูรั้บสารเป็นเกณฑ์ 
เช่น ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 

2.2.8.5 ผูรั้บสาร (Receiver) เป็นองค์ประกอบสุดทา้ยในกระบวนการส่ือสาร ใน
การส่ือสาร ผูรั้บสารนั้นจะตอ้งมีระดบัความรู้และพื้นฐานทางสังคมวฒันธรรม เพราะถา้หากผูรั้บ
สารไม่สามารถรับรู้ความหมายได ้ก็อาจท าใหก้ารส่ือสารนั้นไม่ประสบความส าเร็จ 
 

 ปัจจัยที่เป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการรับข้อมูลของผู้บริโภคสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 6 ลกัษณะดังนี ้

1) ความแปลกใจ (Surprise) เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความสนใจได ้
2) การเคล่ือนไหว (Movement) เช่นสัญลกัษณ์ไฟกระพริบ เคล่ือนไหว  

สัญลกัษณ์ต่างๆ 
3) เสียงท่ีแปลก (Unusual Sounds) เป็นเสียงท่ีไม่ใช่เสียงปกติเช่นเสียงท่ีใช ้

ตามโทรทศัน์ 
4) ขนาดของส่ิงกระตุน้ (Size of Stimulus) เช่นขนาดของป้ายโฆษณา 

ท่ีใหญ่กวา่ปกติ 
5) ส่ิงท่ีมีความแตกต่างกนั (Contrast effect) เช่นการใชสี้ท่ีตดักนั 
6) สี (Color) การใชสี้ท่ีโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ 

Foxall, Goldsmith & Brown (1998) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค
วา่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ลกัษณะของส่ิงกระตุน้ (Stimulus Characteristics) ผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นจะมี
การยอมรับส่ิงกระตุน้ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น บางคนชอบการส่ือสารจากพนกังานขาย บาง
คนชอบการส่ือสารจากการโฆษณา 
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2) ลักษณะของเน้ือหาข้อมูล (Information Characteristics) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่ลักษณะการรับรู้ของผู ้บริโภค ลักษณะและเน้ือหาของข้อมูลนั้ นจะน าไปใช้ในการ
ประมวลผลและท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ 

3) ลกัษณะโดยรวมของธุรกิจ (Context) ยกตวัอย่างเช่น สัญลกัษณ์ สถานท่ีตั้ ง 
ขนาดของธุรกิจ พนกังานใหบ้ริการ ลกัษณะโดยรวมเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนั้นสามารถน าไปประเมินได ้

4) ลักษณะของผูบ้ริโภค (Customer Characteristics) ถ้าหากผูบ้ริโภคมีความรู้ 
หรือความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆมาก่อน จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคาดหวงั ความคาดหวงันั้นจะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

Foxall, Goldsmith & Brown (1998) ยงัมีการกล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัสารท่ีส่งไปยงัผูบ้ริโภค
วา่ ผูบ้ริโภคนั้นมกัใหค้วามส าคญัและสนใจกบัลกัษณะของสาร 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เป็นสารท่ีมีความแปลกใหม่ หากมีความแตกต่างจากส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเคยรับรู้มา  
จะท าใหเ้กิดความสนใจใด ้

2) สารนั้นจะตอ้งสามารถอธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ หรือ 
บริการนั้นๆ  

3) สารนั้นจะตอ้งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจและการเปิดรับของผูบ้ริโภค เช่น สาร 
นั้นตรงกบัสถานการณ์ท่ีมีความน่าสนใจ หรือสารนั้นใหข้อ้มูลตรงกบัท่ีผูบ้ริโภคนั้นมีความตอ้งการ 

โดยสรุป การรับรู้นั้น หมายถึงกระบวนการท่ีมนุษยมี์การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ 
ซ่ึงมนุษยจ์ะน ามาประมวลผลร่วมกบัประสบการณ์ท่ีตนเองมี ก่อนการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้น
กระบวนการรับรู้ถือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค 

 

 ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratifications) 
 

พีระ จิรโสภณ (2549) กล่าววา่ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจเป็นทฤษฎีท่ีเนน้
ศึกษาความส าคญัจากผูรั้บสารเป็นหลกั วา่ผูรั้บสารนั้น มีกระบวนการการเลือกใชส่ื้อเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองอย่างไร ทฤษฎีจึงเน้นเก่ียวกับการอธิบายถึงความต้องการ แรงจูงใจ 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรั้บสาร ท่ีเนน้วา่ผูรั้บสารเป็นตวัจกัรในการตดัสินใจ การเลือกใช้
ประเภทของส่ือและเน้ือหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั แนวคิดทฤษฎีน้ีแสดงให้
เห็นวา่ผูรั้บสารเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นและมีบทบาทในการท่ีจะแสวงหา หรือหลีกเล่ียงในการ
ท่ีจะเปิดรับข่าวสารต่างๆ ตามความพึงพอใจของตน ไม่ไดเ้พียงรับอิทธิพลจากส่ือมวลชนเท่านั้น 
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Lull (อา้งถึงใน สุรัตน์ ตรีสกุล, 2548) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ลกัษณะการเลือกใชป้ระโยชน์จาก
ส่ือในทางสังคมของผูรั้บสารนั้นมีดงัน้ี 

1) เพื่อใหเ้กิดการวางโครงสร้างในชีวติประจ าวนั เช่นการท่ีต่ืนนอนตอน 
เชา้ดว้ยเสียงนาฬิกาปลุกของรายการวทิย ุท่ีฟังเป็นประจ า การดูโทรทศัน์ก่อนเขา้นอน 

2) เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัตนรอบขา้ง เช่นการน าเร่ืองราวจากส่ือมวลชนมา 
เป็นหวัขอ้ในการสนทนาเม่ือตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

3) เพื่อเพิ่มการติดต่อ หรือเพื่อหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ เช่นการดูโทรทศัน์ร่วมกบั 
คนในครอบครัวเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน แต่กบับางบุคคล ดูโทรทศัน์ในห้องนอนเพื่อ
ตดัขาดจากผูค้นรอบขา้ง  

4) เพื่อการเรียนรู้ทางสังคม ผูรั้บสารนั้นสามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆใน 
ประเด็นทางสังคมได ้เช่นการวเิคราะห์ข่าวต่างๆจากโทรทศัน์ 

5) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมสถานการณ์ เช่นการรับรู้ข่าวสารเพื่อจดั 
เตรียมการป้องกนัภยัต่างๆ 

Katz (อา้งถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2547) ไดมี้การอธิบายแบบแผนของการใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจจากส่ือมวลชนของผูรั้บสารไวด้งัน้ี โดยมีแนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจคือการศึกษาผูรั้บสารเก่ียวกบั 

1) สภาวะทางสังคมจิตใจท่ีก่อใหเ้กิด 
2) ความตอ้งการความจ าเป็นของบุคคลท าใหมี้ 
3) ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวอ่ืนๆท่ีจะน าไปสู่ 
4) การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดผลคือ 
5) การไดรั้บความพึงพอใจท่ีตอ้งการและ 
6) ผลอ่ืนๆท่ีตามมาซ่ึงอาจมิใชผ้ลท่ีเจตนาตั้งไว ้

ความตอ้งการและแรงรูงใจ ในการท่ีมนุษยเ์รานั้นจะท าพฤติกรรมใดก็ตามมกัเกิดมาจาก
ความตอ้งการและแรงจูงใจMcQuail, Blumler & Brown (อา้งใน Serverin, 2010) กล่าววา่ แรงจูงใจ
ใหญ่ๆท่ีคนเรานั้นจะเปิดรับส่ือมีอยู ่4 ประเภท ดว้ยกนั 

1) เพื่อหลีกหนี (Diversion) เพื่อหลีกหนีจากปัญหาในชีวติประจ าวนั เพื่อผอ่น 
คลายอารมณ์ เพื่อการพกัผอ่น เพื่อการกระตุน้อารมณ์ 

2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Personal relationship) เป็นการน าไปใช ้
ประโยชน์เช่นน าไปพูดคุยสนทนา 

3) เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ของตนเอง (Personal identity) เพื่อส ารวจความเป็นจริงทาง 
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สังคม เพื่อตอกย  ้าค่านิยมท่ีไดย้ดึถืออยู ่
4) เพื่อส ารวจหาขอ้มูล (Surveillance) เพื่อแสวงหาข่าวสารขอ้มูลท่ีจะน ามาใช ้

ประโยชน์หรือขอ้มูลท่ีจะมีผลกระทบต่อตนเอง 
McQuail (อา้งถึงใน Dainton & Zelley, 2011) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารวา่ เป็นการใหแ้ละการ

รับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร รวมไปถึงแนวคิดของการตอบโต ้การแบ่งปัน และการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นด้วย ส่ือจึงถือว่ามีบทบาทในการผลิตและเผยแพร่กระจายสารให้ตรงตาม
ความต้องการของผูรั้บสาร ซ่ึงส่ือนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลได้ 4 
ลกัษณะคือ 

1) สร้างความบนัเทิง (Entertainment) ผูรั้บสารบริโภคส่ือเพื่อความเพลิดเพลิน 
ผอ่นคลายความเครียด หรือหลีกหนีจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั ชีวติประจ าวนั 

2) ใชเ้ป็นแหล่งท่ีรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร (Information) เพื่อแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
ท่ีมี ประโยชน์ต่อตนเอง และน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติ 

3) สร้างอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ผูรั้บสารมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  
เพื่อสะทอ้น สนบัสนุนหรือสร้างความต่าง เช่น ในการแสดงตวัตนท่ีไม่ใช่ตวัตนบนสังคมออนไลน์ 
การเรียนรู้บุคคลตน้แบบ 

4) การส ร้างความสัมพัน ธ์ทางสั งคม  (Personal Relationships and Social 
Interaction) ผูรั้บสารสามารถเลือกท่ีจะเปิดรับส่ือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความสัมพนัธ์กบัทางสังคม ซ่ึงเหมือนกบั Wenner (1985) ท่ีกล่าววา่สามารถแบ่งเป็น 4 
ประเภทไดด้งัน้ี เพื่อประโยชน์ ทางดา้นขอ้มูล เพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม เพื่อด ารง
เอกลกษัณ์ของบุคล และเพื่อลดหรือผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ 

Katz (อา้งถึงใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542) กล่าวว่า ในทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจนั้น เนน้และให้ความส าคญัในตวัผูรั้บสารในฐานะท่ีผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อแต่ละ
ประเภทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยเป็นการศึกษาผูรั้บสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะ
ทางสังคม จิตใจ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความคาดหวงัจากส่ือมวลชนแลว้จึงเกิดการเปิดรับ และเป็นผลให้เกิด
ความพึงพอใจซ่ึงสามารถสรุปความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากส่ือหรือการเลือกรับส่ือของผูรั้บสาร
ได ้5 รูปแบบดงัน้ี 

1) ความตอ้งการท่ีจะรับรู้ (Cognitive Needs) คือความตอ้งการในดา้นการรับรู้ 
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด และความเขา้ใจ 

2) ความตอ้งการดา้นอารมณ์ (Affective Needs) คือความตอ้งการในดา้นความ 
คิดเห็น ความบนัเทิง ความสุนทรียะ 
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3) ความตอ้งการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือความตอ้งการท่ีจะ 
สร้างความมัน่คงให้ตนเอง ทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือความมัน่คง ความสนใจ และสถานภาพของ
ตนเอง 

4) ความตอ้งการในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) การ 
ติดต่อสัมพนัธ์กบัคนในสังคม ครอบครัว เพื่อน 

5) ความตอ้งการท่ีจะปลดปล่อยตนเองออกจากความตึงเครียด (Tension Release  
Needs) คือความตอ้งการหลีกหนีจากความกดดนัและปัญหาต่างๆในชีวติประจ าวนั  
 

 เหตุผลในการใช้ส่ือมวลชนของบุคคล 
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี (พิพฒัน์ พึ่งพาพงศ,์ 2545) 

2.3.2.1 เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือ การท่ีผูรั้บสารตอ้งการข่าวสารเพื่อสนองความ 
ตอ้งการ พื้นฐานของมนุษยท่ี์มีความอยากรู้อยากเห็นและการยอมรับวา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม 

2.3.2.2 เพื่อความหลากหลาย (Diversion) คือ เพื่อตอบสนองในความตอ้งการใน 
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

1) เพื่อกระตุน้อารมณ์ (Stimulation) 
2) เพื่อการพกัผอ่น (Relaxation) 
3) เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotion Release)    

2.3.2.3 เพื่อประโยชน์ทางดา้นสังคม (Social Utility) ท่ีหมายถึงความจ าเป็นของ 
บุคคลท่ีตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ดงันั้น การเปิดรับส่ือ อาจสามารถแสดงถึงความยอมรับ 
และความผกูพนัต่อผูอ่ื้น โดยอาจมีการแสดงออกไดด้งัน้ี 

1) การใชภ้าษาร่วมสมยั (Conversation Currency) 
2) ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ (Parasocial Relationship) 

2.3.2.4 การผละจากสังคม (Withdrawal) หมายถึงการเปิดรับส่ือ หรือการเขา้หาส่ือ 
เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีท าประจ า เช่นการท างาน ใหเ้สร็จไว เพื่อจะไปดูรายการท่ีชอบ เป็นตน้ 

ทฤษฎีดงักล่าวนั้นช้ีให้เห็นไดว้่าการเปิดรับส่ือของบุคคลเพื่อการโดยอาศยัความตอ้งการ
พื้นฐานของตนเองเป็นหลัก ว่าต้องการอะไรจากส่ือประเภทไหนและข้อมูลข่าวสารนั้ นจะ
ตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งไร ในส่วนใหญ่แลว้บุคคลนั้นจะตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือและทศันคติ ค่านิยมของตนเอง 
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แต่จะมีความแตกต่างท่ีท าให้ปัจจยัของผูรั้บข่าวสารนั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ หรือรูปแบบการด าเนินชีวติ 

Katz Blumler and Gurevitch (1974) ในเร่ืองทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้น
ไดมี้การก าหนดกรอบเพื่อท าความเขา้ใจวา่ เม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคส่ือนั้นจะมีบทบาทในเชิงรุก และจะมี
บทบาทในเชิงรุกไดอ้ย่างไรและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นจะท าให้มีผลต่อการใช้ส่ือท่ีมากข้ึนหรือ
ลดลง แคทซ์ บลูมเลอร์ และกูเรวชิ์ จึงมีการตั้งขอ้สันนิษฐาน และมีการอธิบายไวด้งัน้ี 

1) ผูฟั้งและผูช้มนั้นเป็นผูเ้ลือก และในการเลือกใชส่ื้อนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย 
และความตอ้งการ ในขอ้สันนิษฐานในขอ้แรกน้ีเก่ียวกบัการเป็นผูใ้ชส่ื้อในเชิงรุก การใชส่ื้อไดอ้ยา่ง
ตามเป้าหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีตรงไปตรงมา เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความสามรถในการใชส่ื้อในระดบัท่ี
แตกต่างกนั วิธีการหลายอย่างท่ีจะจดักลุ่มตามความตอ้งการและความพึงพอใจของผูฟั้งและผูช้ม
อนัได้แก่ เพื่อการหลีกหนีจากโลกส่วนตวั เพื่อความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล เพื่อการสร้างเอกลักษ์
ส่วนตวั เพื่อการติดตามเผา้ดูสังคม จึงแสดงให้เห็นว่า ผูฟั้งและผูช้มมีการใชส่ื้อแต่ละประเภทเพื่อ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัและเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

2) ผูฟั้งและผูช้มเป็นผูเ้ลือกในการเช่ือมโยงความพึงพอใจท่ีตอ้งการกบัการเลือก 
ใชส่ื้อแต่ละชนิดใน ขอ้สันนิษฐานท่ีสอง ผูฟั้งและผูช้มนั้นเป็นผูเ้ลือกในการเช่ือมโยงความพึงพอใจ
ท่ีตอ้งการกบัการเลือกใช้ส่ือแต่ละชนิด เช่นถา้หากผูช้มและผูฟั้งรู้สึกว่าตนเองตอ้งการความรู้สึก
ผ่อนคลายตอ้งการความสนุกสนานก็จะเลือกชมรายการตลก หากรู้สึกตอ้งการการรับรู้ข้อมูลก็
อาจจะเลือกรับชมรายการข่าว ซ่ึงในการเลือกเหล่าน้ีไม่มีส่ิงใดมาก าหนดไดแ้ต่เป็นการท่ีผูฟั้งและ
ผูช้มนั้นก าหนดเอง แต่อาจมีการเลือกรับชมจากเหตุผลอ่ืนก็ได ้ยกตวัอย่างเช่น การดูละครเร่ืองน้ี
เพราะว่าติดใจในความสามารถการแสดงของดาราในเร่ือง หรือการเลือกดูรายการข่าวรายการน้ี 
เพราะติดใจในลีลาการอ่านข่าวของผูป้ระกาศข่าว ซ่ึงเราจะแสดงให้เห็นว่าผูช้มนั้นมีอ านาจอย่าง
มาก 

3) ส่ือนั้นเป็นคู่แข่งกบัแหล่งอ่ืนๆ ท่ีผูฟั้งและผูช้มจะเลือกใชเ้พื่อตอบสนองความ 
พึงพอใจของตนเอง ขอ้สันนิษฐานท่ีสาม ส่ือนั้นเป็นคู่แข่งกบัแหล่งอ่ืนๆในการตอบสนองความพึง
พอใจของผูฟั้งและผูช้ม ซ่ึงหมายความวา่ ในสังคมน้ี ความสัมพนัธ์ของผูฟั้งและผูช้มนั้นอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของแต่ละสังคม เช่นในการจะนัดพบกนัระหว่างหญิงชายนั้นมกัจะไปดูหนังกนัในโรง
ภาพยนตร์แต่เม่ือเวลาผา่นไปก็อาจเปล่ียนเป็นการเช่าหนงัมาดูท่ีบา้น หรือในยามวา่งของแต่ละคนก็
จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปเช่นบางคนชอบดูทีวี บางคนชอบพูดคุยชอบการมีปฏิสัมพนัธ์
ในยามวา่งมากกวา่ คนท่ีไม่ค่อยเปิดรับส่ือในยามปกติอาจมีการกลบัมาเป็นผูเ้ปิดรับส่ืออยา่งหนกัก็
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มีความเป็นไปได ้เช่นอาจมีการติดตามข่าวเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งเพื่อตอ้งการท่ีจะรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

4) บุคคลมีความตระหนกัรู้ในเร่ืองของการใชส่ื้อ ความสนใจ และแรงจูงใจ อยา่ง 
เพียงพอ ท่ีจะสามารถถ่ายทอดภาพท่ีถูกตอ้งตรงประเด็นในเร่ืองของการใชส่ื้อไปยงันกัวิจยัได ้ขอ้
สันนิษฐานท่ีส่ี การท่ีเรายอมรับว่าบุคคลนั้นมีความตระหนกัรู้ในตนเองในการใช้ส่ือ ดงันั้นความ
สนใจและแรงจูงใจของผูช้มผูฟั้งท่ีมีเพียงพอท่ีจะสามารถถ่ายทอดภาพท่ีถูกตอ้งได ้จึงเป็นการยนืยนั
ความเช่ือในเร่ือง ผูใ้ช้ส่ือเชิงรุก (active audience) และยงัส่ือให้เห็นว่าบุคคลมีความตระหนกัรู้ใน
กิจกรรมนั้นๆ ในยคุแรกของการวจิยัในเร่ืองการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้น มีการใชค้  าถาม
เชิงคุณภาพในการใชส่ื้อของผูฟั้งและผูช้ม แนวคิดในการใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือการสัมภาษณ์และ
การสังเกตปฏิกิริยาของกลุ่มตวัอยา่ง เพราะวา่ผูช้ม ผูฟั้ง ผูใ้ชส่ื้อนั้น ยอ่มเป็นผูท่ี้สามารถอธิบายไดดี้
ท่ีสุดวา่พวกเขาท าอะไร เพราะเหตุผลอะไร เม่ือต่อมาท่ีทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ
นั้นมีวิวฒันาการเปล่ียนไป จึงท าให้ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็มีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 
อยา่งท่ีนกัวิจยัเร่ิมละทิ้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหนัไปเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณแทน แต่วา่แนว
ค าถามท่ีน าไปวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้นก็เป็นแนวค าถามท่ีไดม้าจากแนวค าถามจากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

5) ในการตดัสินคุณค่าของเน้ือหาท่ีไดรั้บจากส่ือนั้นเป็นการประเมินจากผูฟั้งและ 
ผูช้มเท่านั้น ข้อสันนิษฐานท่ีห้า มีการกล่าวว่านักวิจยันั้นควรให้คุณค่าในการตดัสินคุณค่าของ
เน้ือหาโดยเช่ียมโยงความตอ้งการของผูฟั้ง/ผูช้ม/ผูใ้ชส่ื้อท่ีมีต่อส่ือหรือต่อเน้ือหาของส่ือประเภทใด
ประเภทหน่ึง  Rayburn and Palmgreen (1984) กล่าวว่า “คนเราอาจอ่านหนังสือพิมพ์ฉบบัหน่ึง
เพราะเป็นฉบับเดียวท่ีเขามีอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู ้อ่านจะมีความพึงพอใจต่อการอ่าน
หนงัสือพิมพฉ์บบันั้นอยา่งเตม็ท่ี ในความเป็นจริงนั้น ผูอ่้านอาจพร้อมท่ีจะเลิกรับหนงัสือพิมพฉ์บบั
นั้นในทนัทีท่ีมีตวัเลือกอ่ืนก็ได”้ 
 

 ส่ือใหม่กบัทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
เทคโนโลยีการส่ือสารในสมัยใหม่น้ีมีการผสมผสานกันเป็นพหุส่ือ (Multimedia) ซ่ึง

ปัจจุบนัเราสามารถรับชมรายการต่างๆ รวมไปถึงฟังวิทยุโดยผา่นคอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้โดย Shanahan and Morgan (1999) ไดอ้ธิบายวา่ ถึงแมว้า่เทคโนโลยี
นั้นจะมีการเปล่ียนแปลงไป แต่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกพฒันาเพื่อรองรับเน้ือหามาจากเทคโนโลยี
เดิมเสมอ  
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การวิจยัคร้ังน้ีใช้แนวคิดของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อส่ือ ผูรั้บสารมี
การใช้ส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตวัของตวัเอง ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
สภาวะแวดลอ้ม จิตใจ ท่ีแตกต่างกนั อาจมีความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จากทีวีออนไลน์ท่ี
แตกต่างหรือเหมือนกัน ในส่วนของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการใช้
ประโยชน์กบัปัจจยัต่างๆ รูปแบบการใชชี้วติ การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัทีวอีอนไลน์นั้น ใน
การศึกษาคร้ังน้ีโดยท าการวดัความพึงพอใจจากการใชส่ื้อทีวีออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งและการใช้
ประโยชน์ของผูบ้ริโภคจากทฤษฎีท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีมาปรับใช้เป็นแนวทางในการจบักลุ่มการใช้
ประโยชน์จากทีวีออนไลน์ อนัไดแ้ก่ใช้ประโยชน์เพื่อการรับรู้ (Cognition) เพื่อความหลากหลาย 
(Diversion) เพื่อกระตุ้นอารมณ์ (Stimulation) เพื่อการพกัผ่อน (Relaxation) เพื่อการปลดปล่อย
อารมณ์ (Emotion Release) เพื่อประโยชน์ทางด้านสังคม (Social Utility) การใช้ภาษาร่วมสมัย 
(Conversation Currency) ส่ื อมวลชนสัมพัน ธ์  (Parasocial Relationship) การผละจากสั งคม 
(Withdrawal) จากนั้นน าไปจดักลุ่มของรูปแบบความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากส่ือทีวี
ออนไลน์ และน ามาใชเ้พื่อหาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนๆต่อไป 

 
 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือใหม่และทวีอีอนไลน์ 

 
ส่ือ (Media) คือช่องทางของการน าเสนอเน้ือหาสาร ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

ข่าวสาร ขอ้มูลบนัเทิง หรือโฆษณา เพื่อไปยงัผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลย ีน ามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ือท่ีพฒันาใหดี้ข้ึน เพื่อการติดต่อส่ือสารเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

พรจิต สมบัติพานิช (2547) ส่ือนั้ นเป็นช่องทางของการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล หรือ
โฆษณาไปยงัผูบ้ริโภค เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการพฒันารูปแบบ
ของส่ือดีข้ึน มีการเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือวิทยุ โทรทศัน์ แต่ใน
ปัจจุบนัยงัมีการพฒันาอยา่งกา้วหนา้ ส่ืออินเทอร์เน็ตมีการพฒันามากข้ึน จึงมีการแบ่งประเภทของ
ส่ือออกไดเ้ป็นสองประเภทไดแ้ก่ ส่ือดั้งเดิม และส่ือใหม่ 

1) ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) คือส่ิงท่ีผูส่้งสาร หรือผูผ้ลิตนั้นท าหนา้ท่ีส่งสาร 
ไปยงัผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภคในทางเดียว (One way communication) โดยท่ีผูรั้บสารนั้นไม่สามารถ
ติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารได ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท คือส่ือท่ีส่งสารเพียง
อยา่งเดียวไม่วา่จะเป็นภาพ เสียง ตวัหนงัสือ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ และส่ือท่ีสามารถส่งสารไดท้ั้ง
ภาพและเสียงพร้อมกนั เช่น โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

2) ส่ือใหม่ (New Media) เป็นส่ือท่ีผูส่้งสารหรือผูรั้บสารนั้นสามารถท าหนา้ท่ีเป็น 
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ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารได้ด้วย หรือเรียกว่าเป็นการส่ือสารสองทาง (Two way communication) 
และยงัสามารถส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนัในเวลาเดียวกนั โดยอาศยัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
ปัจจุบนัส่ือใหม่เป็นท่ีรู้จกัและนิยมใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง 

หรืออาจกล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีนั้นท าให้สามารถแบ่งประเภท
ของส่ือได้ออกเป็น 2 ประเภท คือส่ือแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และส่ือใหม่ (New Media) 
โดยส่ือแบบดั้งเดิม (Traditional Media) เป็นส่ือท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บสารแบบทางเดียว โดย
ท่ีผูรั้บ ไม่สามารถติดต่อหรือส่งสารกลบัไปยงัผูส่้งได้ แต่ส่ือใหม่ (New Media) เป็นส่ือท่ีมีการ
ส่ือสารแบบสองทาง ซ่ึงทั้งสองผา่นสามารถเป็นไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารไดใ้นเวลาเดียวกนั โดย
มีคุณสมบติัต่างๆในการส่งสารไดใ้นหลายรูปแบบอีกดว้ย 

ส่ือใหม่นั้น  ไม่ไดเ้ป็นผลผลิตของนวตักรรมในดา้นเทคโนโลยเีท่านั้น แต่ยงัเป็นพฒันาการ
ในดา้นนวตักรรมการส่ือสารอีกดว้ย  Manovich (2001) กล่าววา่ ส่ือดิจิตอลสมยัใหม่นั้น ถือเป็นผล
ท่ีมาจากการหลอมรวมในดา้นนวตักรรมด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและนวตักรรมในดา้นการ
ส่ือสาร ส่ือใหม่สามารถแบ่งไดเ้ป็นสามรูปแบบดงัน้ี 

1) รูปแบบของตวัอุปกรณ์ (Hardware) เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์  
2) รูปแบบของโปนแกรมและซอฟตแ์วร์ (Software) เช่น โซเชียลมีเดียต่างๆ รวม 

ไปถึงแอปพลิเคชัน่ท่ีใชง้านในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ 
3) รูปแบบของเครือข่ายการส่ือสาร (Communication Network) เช่น ระบบส่ือสาร 
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ทั้ งหมดนั้นจะสามารถส่งผลต่อสังคมโดยรวม ทั้ งเร่ืองท่ีก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนัของผู ้คน 
ประเพณี วฒันธรรม รวมไปถึงรูปแบบการด าเนินชีวติและทศันคติ นอกจากน้ี McQuail  (อา้งถึงใน 
นภสัวณัจ ์ศกัด์ิชชัวาล, 2553) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีเก่ียวกบัส่ือใหม่ว่า เป็นส่ือท่ีมีความหลากหลาย มี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยจะแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาสาร หรือประเภทของการใชง้าน 
ลกัษณะล าคญัของส่ือใหม่แบ่งได ้4 ประเภทดงัน้ี 

1) ส่ือเพื่อการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication Media)  
ไดแ้ก่ โทรศพัท ์อีเมลล ์

2) ส่ือปฏิสัมพนัธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ไดแ้ก่  
คอมพิวเตอร์ วดีีโอเกม และอุปกรณ์ Virtual Reality 

3) ส่ือเพื่อการคน้หาขอ้มูล (Information Search Media) เป็นประเภทท่ีมีส่ือหลาย 
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ชนิด ไดแ้ก่ เวลิดไ์วดเ์วบ็ 
4) ส่ือเพื่อการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ส่ือในกลุ่มน้ี  

ประกอบดว้ย การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
Srochao (2013) กล่าววา่ส่ือใหม่ (New Media) นั้นเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชง้านใน

ปัจจุบนัเพราะวา่สามารถใชง้านในรูปแบบการส่ือสารไดห้ลากหลาย ในเวลาเดียวกนั และผูใ้ชน้ั้น
สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบโตแ้ลกเปล่ียนข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้กนัได้
อยา่งอิสระ รวดเร็ว และยงัสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอี้กดว้ย 

 
 องค์ประกอบของส่ือใหม่หรือส่ือสังคมออนไลน์ 

ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) สามารถแยกองคป์ระกอบของส่ือใหม่ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
2.4.2.1 เป็นส่ือท่ีมีการแพร่กระจายดว้ยปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม ถา้หากเป็นเร่ืองราวท่ี 

มีความน่าสนใจก็จะเกิดประเด็นให้ผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้พบปะพูดคุยกันท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของข่าวสารอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยจะเร่ิมจากการแบ่งปันเน้ือหา (Content 
Sharing)  

2.4.2.2 เป็นส่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการส่งสารแบบทางเดียว (One-to-Many)  
เป็นรูปแบบของการสนทนาท่ีมีหลากหลายบุคคลสนทนาร่วมกนั (Many-to-Many) ส่ิงส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ การรวมกลุ่มสนทนากนั ซ่ึงผูผ้ลิตเน้ือหาสามารถเขา้มามีบทบาทกบัการสนทนาได ้
ในรูปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น หรือการแกไ้ขในเน้ือหาท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ยตนเอง 

2.4.2.3 เป็นส่ือท่ีเปล่ียนผูค้น จากผูบ้ริโภคเป็นผูผ้ลิตเน้ือหา ในสังคมออนไลน์นั้น  
ทุกคนสามารถผลิตเน้ือหาและกระจายขอ้มูลไปยงัผูรั้บสารไดอ้ย่างอิสระ โดยไม่ตอ้งอาศยัตน้ทุน 
เม่ือเทียบกบัส่ือดั้งเดิม  
 

 ประโยชน์ทีไ่ด้จากส่ือใหม่ 
1) สามารถเปิดหวัขอ้ไว ้ถา้หากมีผูท่ี้สนใจและผูมี้ความรู้มาแสดงความคิดเห็นง่าย 

ในการคน้หาค าตอบ ประหยดัเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายในการบริการจดัการขอ้มูล 
2) เป็นการช่วยสนบัสนุน E-Commerce ในรูปแบบของการคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
3) สามารถใชข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลาย  

และสามารถเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจ านวนมากในระยะเวลาพร้อมๆกนั 
4) สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ประเทศ ทัว่โลก 
5) ไม่เสียค่าใชจ่้ายเร่ืองเวลาใหก้บัสถานีวทิยโุทรทศัน์ ค่าเน้ือหาในนิตยสาร 
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หรือหนงัสือพิมพ ์
6) ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีสามารถส่ือสารไดส้องทาง จีงท าไดผู้ใ้ชส้ามารถโตต้อบ 

กนัไดท้นัที 
 สรุปได้ว่าการท่ีน าส่ือใหม่เขา้มาใช้งานในปัจจุบนันั้นจะท าให้ สามารถเขา้ถึงผูรั้บสาร

ไดม้ากข้ึน  เปิดกวา้งให้กบัทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ท่ีขอ้จ ากดั
ของส่ือแบบเดิมไม่สามารถท าได ้ มีความทนัสมยัมากข้ึน สามารถโตต้อบส่ือสารไดแ้บบ Real-time 
ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง  เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งพึ่งบุคคลอ่ืน 

 
 ทวีอีอนไลน์ 

หมายถึงโทรทศัน์ท่ีแพร่กระจายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเปิดให้ผูช้มนั้นสามารถ
เลือกรายการ ละคร หรือส่ิงท่ีตอ้งการรับชมจากคลงัท่ีมีการเก็บรวบรวม รูปแบบของทีวีออนไลน์
นั้นคือการถ่ายโอนขอ้มูล หรือสตรีมม่ิง (Streaming) การเลือกวิดีโอบนเครือข่ายขอ้มูลอินเทอร์เน็ต 
เช่นเวป็ไซต ์โดยท่ีวิดีโอนั้นจะสามารถเผยแพร่ออกอากาศดว้ยวิธีการจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในเครือข่ายทุกเคร่ืองสามารถใชแ้ฟ้มขอ้มูลของคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดก็ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
การถ่ายโอนขอ้มูลจากเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึงเพียงเวบ็ไซตเ์ดียว 

ซ่ึงทีวีออนไลน์นั้น จะต่างจากไอพีทีวี (Internet Protocol Television) ท่ีเป็นการน าเสนอ
โดยผ่านเครือข่ายของผูใ้ห้บริการอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงผูใ้ช้บริการจะต้องมีกล่องเคร่ืองมือพิเศษ
ส าหรับการเปิดรับชม ทีวีออนไลน์เขา้ถึงตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วจากขอ้ดีหลายๆอยา่ง ทั้งในเร่ืองของ
การบริการท่ีเสียค่าใช้จ่ายต ่า และยงัมีการเช่ือมต่อกบัโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ จึงท าให้ทีวีออนไลน์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีผูใ้ห้บริการสนใจท่ีจะน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาและสร้างผลตอบแทนต่างๆ 

สามารถสรุปได้ว่า ทีวีออนไลน์นั้นมีลักษณะเป็นส่ือหลอมรวม (Media Convergence) 
ระหวา่งส่ือโทรทศัน์ (Television) ท่ีสามารถส่ือสารไดท้ั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว สี กราฟฟิกหรือ
ตวัอกัษร กบัส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีมีการเช่ือมต่อเครือข่ายไดอ้ยา่งทัว่ถึงทัว่ทุกมุมโลก ซ่ึงมี
มาตรฐานการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงยงัสามารถคน้หาขอ้มูลได้ด้วย ท าให้ผูช้ม
สามารถคน้หา เขา้ถึงไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั 
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 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

สิทธิพนัธ์ ทนนัไชย และดวงกมล ชาติประเสริฐ (2554) ไดศึ้กษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
ส่งผลต่อทศันคติและกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมือน ท่ีวิจยัศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีส่งผลต่อทศันคติและกระบวนการการตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมือน และกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าเสมือนของผูซ้ื้อสินคา้เสมือนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูส้ื้อสินคา้เสมือนในกรุงเทพฯ แบ่งไดเ้ป็นจ านวน 4 รูปแบบคือ 1) กลุ่มผูน้ าเทรนด์ 
(Leaders) 2) กลุ่มทนักระแส (Followers) 3) กลุ่มรับตาม (Adopters) 4) กลุ่มนอกสายตา (Outsiders) 
ผลการวิจยัในดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูซ้ื้อสินคา้เสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทศันคติต่อสินคา้
เสมือนเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูซ้ื้อสินค้า
เสมือนแต่ละกลุ่มมีค่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมือนเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติเช่นเดียวกนั 

 ปาริชาต อินนุพฒัน์ (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการเปิดรับ
ส่ือวิทยุของผูฟั้งในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวติ 
การเปิดรับส่ือวิทยุ ของผูฟั้งวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากร
ศาสตรฺกบัการเปิดรับส่ือวทิย ุและความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของของผูฟั้งวิทยุใน
เขตกรุงเทพมหานครกบัการเปิดรับส่ือวทิย ุผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงในวยั
ท างานตอนตน้ เพิ่งจบการศึกษา ท่ีมีการเปิดรับฟังวทิยุทุกวนัและเนน้รับฟังรายการบนัเทิงเป็นส่วน
ใหญ่ จากผลการวิจยัสามารถจดักลุ่มตามองค์ประกอบกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น ได้
เป็นจ านวน 11 กลุ่ม 1) กลุ่มคนรุ่นใหม่ มัน่ใจในตนเอง สนุกสนานเขา้กบัคนง่าย ชอบอยู่ในกลุ่ม
เพื่อนฝูงตามแฟชัน่และสนใจเทคโนโลยี 2) กลุ่มคนรักครอบครัว เป็นแม่บา้นพ่อบา้น จิตใจดี คอย
จดัการดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว 3) กลุ่มคนเพื่อสังคม ผูน้ าชุมชนอาสาคอยช่วยดูแล
ความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม 4) กลุ่มคนหวันอก นกัผจญภยัท่ีใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม เคารพกฏิ
กาของสังคม 5) กลุ่มคนอนุรักษนิยม เคร่งครัดวฒันธรรมประเพณีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง 6) กลุ่ม
คนรักบา้น อยูก่บัท่ีไม่ชอบการเดินทาง สนใจข่าวสารรอบตวั 7) กลุ่มคนรับข่าวสาร เปิดรับส่ือทุก
ประเภทมีความคิดกวา้งไกล มองโลกแบบระมดัระวงั 8) กลุ่มนกัประดิษฐ์ ชอบใชเ้วลาวา่งกบัการ
ท างานอดิเรก 9) กลุ่มคนท างาน ท่ีท างานหารายไดเ้พิ่ม ให้ความส าคญักบัการศึกษา ท าอะไรตาม
ความพอใจ 10) กลุ่มคนกา้วหนา้ มีความมุ่งมัน่ทุ่มเทใหก้บัการท างานและความส าเร็จ และ 11) กลุ่ม
นกัช้อป เดินเล่นซ้ือของตามสถานท่ีต่างๆ อิทธิพลวิทยุมีอิทธิพลต่อกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปาน
กลางเน่ืองจากปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์และอินเทอร์เน็ตมีการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายและรวดเร็วกวา่ 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในเร่ืองของ ช่วงเวลาของชีวติ (Pace of Living) ในช่วงชีวิตท่ีมีการเร่งเร่ือง
เวลามากข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภคเลือกส่ิงท่ีตอบสนองต่อรูปแบบการใชชี้วิตเช่นในปัจจุบนัท่ีสังคมมี
ความเร่งรีบ ภาพรวมของผลการวิจยัน้ีพบวา่รูปแบบของการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนท่ีไม่ค่อยมีการ
ท ากิจกรรมข้างนอกนั้ นได้แก่กลุ่มคนรักครอบครัว กลุ่มคนรักบ้าน กลุ่มนักประดิษฐ์ กลุ่ม
อนุรักษนิยมนั้นมีแนวโนม้การเปิดรับส่ือวิทยุมาก ในขณะท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่กวา่ ไดแ้ก่กลุ่มคนหัว
นอก กลุ่มนกัชอ้ปนั้นมีกาสนใจเปิดรับส่ือวิทยุในระดบัน้อย หรืออาจกล่าวไดว้่า กิจกรรมท่ีท านั้น
เป็นตวัท่ีสามารถก าหนดการเปิดรับของส่ือวิทยุของคนแต่ละกลุ่ม ส่วนความคิดเห็นและความ
สนใจของคนแต่ละกลุ่มนั้นเป็นตวัก าหนดเร่ืองของประเภทของวทิยท่ีุกลุ่มต่างๆมีการเปิดรับ 

ชมพูนุช สารวานิชพิทกัษ์ และ พชันี เชยจรรยา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต การเปิดรับส่ือและความภกัดีของผูฟั้งรายการวิทยุกรีนเวฟ โดยมีการศึกษารูปแบบการด าเนิน
ชีวิต การเปิดรับส่ือ ความภกัดีของผูฟั้งต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการเปิดรับส่ือของผูฟั้งต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความภกัดีของผูฟั้งต่อรายการวทิยุกรีนเวฟ และศึกษาวามสัมพน์ั
ระหวา่งการเปิดรับส่ือกบัความภกัดีของผูฟั้งต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ จากการวิจยัพบวา่สามารถจดั
กลุ่มกิจกรรมของผูฟั้งออกไดเ้ป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 2) กลุ่มบนัเทิงเริงใจ 
3) กลุ่มทนัสมยั 4) กลุ่มออกก าลงักาย ใส่ใจสุขภาพ 5) กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์6) กลุ่มอุทิศเพื่องาน 
7) กลุ่มแม่บา้นพ่อบา้น 8) กลุ่มโลกจินตนาการ 9) กลุ่มรักสันโดษ และสามารถแบ่งกลุ่มตามความ
สนใจได ้9 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มใจบุญสุนทาน 2) กลุ่มครอบครัว 3) กลุ่มสมยันิยม แวดวงบนัเทิง 4) 
กลุ่มทนัสมยั สไตล์ตนเอง 5) กลุ่มพฒันาต่อยอดความส าเร็จ 6) กลุ่มบา้นเราน่าอยู่ 7) กลุ่มห่วงใย
สุขภาพ 8) กลุ่มมุ่งมัน่ขยนัท างาน 9) กลุ่มวิทยุหรรษา ส่วนกลุ่มตามความคิดเห็นสามารถแบ่งได ้7 
กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มจิตส านึก 2) กลุ่มปัจจุบนัสู่อนาคต 3) กลุ่มวฒันธรรมนิยม 4) กลุ่มอตัตา 5) กลุ่ม
มองโลกแง่ร้าย 6) กลุ่มห่วงใยเศรษฐกิจ 7) กลุ่มเล่าสู่กนัฟัง และจากการน าปัจจยัทั้งสามด้านมา
รวมกนัจะสามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตได้เป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มอนุรักษ์นิยม 2) กลุ่ม
สนุกสนานสไตล์ตนเอง 3) กลุ่มบา้นคือวิมาน 4) กลุ่มดูแลรักษา 5) กลุ่มสมดุลชีวิต 6) กลุ่มงานดี
เศรษฐกิจเดิน 7) กลุ่มสมยันิยม แวดวงบนัเทิง พบวา่กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูฟั้งในแต่ละ
กลุ่มนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเปิดรับส่ือ ยกเวน้กลุ่มท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
อนุรักษนิ์ยม ส่วนกลุ่มรูปแบบแบบการด าเนินชีวิตของผูฟั้งรายการวทิยกุรีนเวฟนั้นมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกทั้ งหมดกับความจงรักภักดีต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ และการเปิดรับส่ือของผู ้ฟังมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของผูฟั้งรายการวทิยกุรีนเวฟ เม่ือผูฟั้งมีการเปิดรายการวทิยุกรีน
เวฟฟังมาก ก็จะท าใหเ้กิดความภกัดีต่อรายการวทิยกุรีนเวฟมาก 
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จารุวรรณ มีศิริ (2553) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการใช้ชีวติ
ต่อความตั้งใจซ้ือจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 205 คน มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุดและมีรายได้ต่อเดือนคือ  20,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อิทธิพลท่ีมี
ผลต่อตั้งใจซ้ือจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้ร้อยละ 54.5 โดยปัจจยัส่วน
ประสม ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ด่าน รูปแบบการใช้ชีวิต ได่แก่ ด้านกิจกรรม และด้านความคิดเห็น มีผลต่อความตั้งใจซ้ือจาน
ดาวเทียม และส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด และรูปแบบการใช้ชีวิตในดา้น
ความสนใจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตวัแปรท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระดบัความตั้งใจซ้ือจานดาวเทียม คือ ตวัแปรดา้นราคา รองลงมาคือ 
ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นความคิดเห็น และดา้นกิจกรรม 

ฐิติมา โสมบุญเสริม (2547) ท าการศึกษาเร่ืองวิเคราะห์การรับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมในการใช้
บริการดา้นจ านวนเงินในการใชจ่้ายซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง จากการศึกษาคน้พบวา่ การรับรู้ข่าวสารมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ถา้หากวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์
มากเท่าไหร่ จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือมากข้ึนตามไปดว้ย 

เทพฤทธ์ิ คงเพชรขาว (2554) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ส่ือโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริม
การขาย และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการห้างเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ ส่ือโฆษณาหลกัท่ีใชใ้นการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือส่ือ
โฆษณาประเภทหนังส่ือพิมพ์และส่ือโทรทัศน์ รวมไปถึงการเป็นส่ือโฆษณาจากการเป็น
ผูส้นบัสนุนในรายการโทรทศัน์เพราะสามารถสร้างการรับรู้ไดม้าก ส่วนส่ือประเภทใบปลิว แผ่น
พบั และส่ือวทิยท่ีุประกาศภายในหา้ง สามารถสร้างการรับรู้ไดใ้นระดบัปานกลาง ส่วนโฆษณาทาง
นิตยสารและป้ายผา้นั้นมีการสร้างการรับรู้ต่อผูบ้ริโภคในระดบันอ้ย 

ศภุศิลป์  กุลจิตตเ์จือวงศ ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการ เปิดรับ การใชป้ระโยชน์ และ
ความพึงพอใจของผูช้มข่าวภาคค ่า ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 ของประชาชนในเขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับชมข่าวภาคค ่าทุกวนั 
ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ในช่วงเวลา  19.40-20.30 30 นาทีและ 60 นาที และในวนัเสาร์อาทิตยเ์ป็น
เวลา 60 นาที ลกัษณะการรับชมมีการพบวา่ประชากรส่วนมากมีการเปล่ียนช่องสลบัไปมา รองลงมา
คือดูช่องเดิมจนจบโดยไม่มีการเปล่ียนช่อง ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับชมข่าวภาคค ่านั้น
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ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการรับชมรายการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ด้านผูด้  าเนินรายการ ด้านเน้ือหาของรายการ ด้านรูปแบบของรายการ ผลการวิจยัในด้านการใช้
ประโยชน์จากการรับชมรายการข่าวภาคค ่านั้น พบวา่มีภาพรวมในทุกๆดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ธีรศกัด์ิ อริยะอรชุน (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ
ต่อรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MEDIA NEWS CHANNEL ของผู ้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของรายการข่าวทาง MEDIA NEWS ได้แก่ 
เหตุผลท่ีสนใจชมรายการข่าว ลกัษณะการน าเสนอรายการข่าว ลกัษณะเน้ือหาข่าวจากรายการข่าวท่ี
สนใจ ประเภทของข่าวในรายการข่าวท่ีสนใจชมอนัดบัแรก เทคนิคการน าเสนอในรายการข่าวท่ี
ชอบท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรายการข่าวทาง MEDIA NEWS แตกต่างกนั และการมีการ
สัมภาษณ์ในรายการ ท่ีท าให้ผูช้มสนใน และท าให้รู้สึกน่าเช่ือถือ และมีการน าเสนอหวัขอ้ข่าวเด่น 
การใชเ้ทคนิคแบบการเล่าข่าว ท าให้ผูช้มเขา้ใจง่าย เห็นภาพไดช้ดัเจนและในเร่ืองของการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่ามีการน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์เพื่อการอา้งอิง ผูช้มไดรั้บความรู้ และได้
ทราบความเคล่ือนไหวในสังคมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั หรืออาจน าไป
สนทนากบับุคคลอ่ืนได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในเร่ือง
การใช้ประโยชน์จากส่ือ ท่ีสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทไดด้งัน้ี ความตอ้งการท่ีจะรับรู้ (Cognitive 
Needs) ความต้องการด้านอารมณ์ (Affective Needs) ความต้องการไม่แปลกแยก (Personal 
Integrative Needs) ความตอ้งการในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) เป็นผล
การศึกษาไปในทางเดียวกนักบังานวจิยัของ 

ณัตชุลี นุตประวีณ์ และ พจนา ธูปแกว้ (2557) มีการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับ ความ
พึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผูช้มในเ ขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรม การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์ ท่ีมีต่อการ
รับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของ ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ผูช้มรายการกับพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการ 
พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการกบัความพึง พอใจท่ีมีต่อการรับชมรายการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การรับชมรายการกบัการใชป้ระโยชน์จากการ รับชมรายการ ผลการศึกษาพบวา่ ผูช้มรายการเดอะ
วอยซ์ไทยแลนด์นั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง และยงัมีความพึงพอใจในด้านผูต้ดัสินใน
รายการท่ีน าประสบการณ์ของผู ้ตัดสินมาปรับใช้ให้ค  าแนะน าให้ผู ้เข้าแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและน าไปใช้พฒันาแกไ้ขตนเองได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีในเร่ืองความพึง
พอใจท่ีมีผลไปถึงเร่ืองการใช้ประโยชน์ และในดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีผูรั้บชมรายการ  มีการใช้
ประโยชน์เร่ืองความบนัเทิงมากท่ีสุดซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของ
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การใช้ประโยชน์จากส่ือ ท่ีสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทไดด้งัน้ี ความตอ้งการท่ีจะรับรู้ (Cognitive 
Needs) ความต้องการด้านอารมณ์ (Affective Needs) ความต้องการไม่แปลกแยก (Personal 
Integrative Needs) ความตอ้งการในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงขอ้คน้พบจากงานวิจยัว่ามีความ
คลา้ยกนัในการเลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาในงานวิจยั
และแนวทางในการสร้างแบบสอบถามได้ ผลการวิจยัท่ีเก่ียวกับการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ
สามารถน ามาสนับสนุนผลการวิจยัในเร่ืองของการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
ด้านความคิดเห็น การรับรู้ส่วนใหญ่เก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัโฆษณา ส่วนในเร่ืองความพึง
พอใจและการใช้ประโยชน์นั้นส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความพึงพอใจจากการรับชมรายการ และ
สถานีโทรทศัน์ โดยผลการวิจยันั้นสามารถน ามาปรับใชก้บังานวิจยัได ้และสามารถน ามาอภิปราย
ผลเพิ่มเติมใหก้บังานวจิยัได ้
 
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จาก
ทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
3.6 เกณฑก์ารแปลความหมายเฉล่ีย 
3.7 เกณฑก์ารวดัระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
3.8 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
3.9 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.10 การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ 15-49 ปี  ทั้งน้ีเหตุผลท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมี
พฤติกรรมการรับชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจ า เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อยูใ่นช่วงอายุ 15 ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 49 ปี  เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีอายุ 50 ปี
ข้ึนไปจะยงัใช้ส่ือทีวีเป็นหลกั (มายด์แชร์ ประเทศไทย ยูนิลีเวอร์ และ นีลเส็น ประเทศไทย) โดย
สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร ในระดบัสูงสะทอ้นว่า ประชากรในพื้นท่ี
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กรุงเทพมหานคร น่าจะเป็นกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพส าหรับผูผ้ลิตรายการทีวีออนไลน์ของ
คนไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 37.4 ของจ านวนประชากรไทยทั้งหมด หรือประมาณ 24,356,644 
คน ศูนยว์จิยักสิกรไทย (2015) 

ส าหรับการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.34) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ความคลาด
เคล่ือนเท่ากับ 0.05 จากสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane การวิจัยคร้ังน้ีมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง ท่ีศึกษาทั้งส้ิน 400 คน 

 

 วธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกมาเป็นตวัแทนท่ีดี
ของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  

 การใชค้  าถามคดักรอง โดยการตั้งค  าถามคดักรองเก่ียวกบัประสบการณ์การใชง้าน 
ทีวอีอนไลน์ มีการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีความสมคัรใจ ยนิดีใหข้อ้มูล 

 การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) กบัประชากรณ์ในกรุงเทพท่ีมี 
ประสบการณ์การรับชมทีวอีอนไลน์ 
 

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลในการรับชมทีวี

ออนไลน ์
ตวัแปรอิสระ รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ตวัแปรตาม   การรับรู้ขอ้มูลของผูรั้บชมทีวอีอนไลน์ 
สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมทีวี

ออนไลน ์
ตวัแปรอิสระ รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ตวัแปรตาม   ความพึงพอใจในการรับชมทีวอีอนไลน์ 
สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการใช้

ประโยชน์จากการรับชมทีวอีอนไลน์ 
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ตวัแปรอิสระ ความพึงพอใจของผูรั้บชม 
ตวัแปรตาม   การใชป้ระโยชน์จากการรับชมทีวอีอนไลน์ 
สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทีวีออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์ 
ตวัแปรอิสระ การรับรู้ข่าวสารของผูรั้บชม 
ตวัแปรตาม   ความพึงพอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์ 
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การวจิยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์
จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกับรูปแบบการด า เนินชีวิต ประกอบไปด้วยการท ากิจกรรม 
(Activities) ค  าถามเก่ียวกบัความสนใจ (Interest) และค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็น (Opinions) 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการรับชมใชง้านทีวีออนไลน์ ประกอบไป
ด้วย ประเภทรายการท่ีรับชม ช่องท่ีเลือกรับชม ช่วงเวลาในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม 
ความถ่ีในการรับชม และสถานท่ีในการรับชม 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ ประกอบไปดว้ย ค าถาม
วดัความพึงพอใจของการใชช่้องทางทีวอีอนไลน์ในการรับชม ในดา้นต่าง 

ส่วนที 5 ค าถามเก่ียวกบัการน าไปใชป้ระโยชน์จากการรับชมทีวีออนไลน์ ประกอบไปดว้ย 
การใชป้ระโยชน์ในทางต่างๆท่ีไดน้ าไปใชจ้ากการรับชมทีวอีอนไลน์ 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผูว้ิจ ัยได้ตั้ งเกณฑ์ในการให้คะแนนตัวแปรในการวดั โดยใช้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็น
แนวทาง โดยท าการปรับใหมี้ความเหมาะสมดงัน้ี 
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 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 รูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

1) การจดัสรรเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ใชม้าตรวดัแบบความถ่ี Rating Scale 5  
ระดบั 

มากท่ีสุด   5 คะแนน 
มาก    4  คะแนน 
ปานกลาง   3  คะแนน 
นอ้ย    2  คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   1  คะแนน 
 
2) เร่ืองท่ีสนใจหรือใหค้วามส าคญั ใชม้าตรวดัแบบ 5 Point Likert Scale โดยแบ่ง 

ค าตอบออกเป็น 5 ระดบั 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 คะแนน 
เห็นดว้ย    4 คะแนน 
เฉยๆ    3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1 คะแนน 
 
3) ความคิดเห็นต่อตนเองและประเด็นต่างๆ ใชม้าตรวดัแบบ 5 Point Likert Scale  

โดยแบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 คะแนน 
เห็นดว้ย    4 คะแนน 
เฉยๆ    3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1 คะแนน 
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 การรับรู้ข่าวสารใช้มาตรวดัแบบความถี่ Rating Scale 5 ระดับ 
 

1) ความบ่อยคร้ังในการรับรู้ข่าวสารจากการรับชม แบ่งค าตอบเป็น 5  
ระดบั 

ชมทุกวนั   5 คะแนน 
ชม 5-6 วนั ต่อสัปดาห์  4 คะแนน 
ชม 3-4 วนั ต่อสัปดาห์  3 คะแนน 
ชม 2 วนั ต่อสัปดาห์  2 คะแนน 
ชม 1 วนั ต่อสัปดาห์  1 คะแนน 
 
2) ระยะเวลาในการรับชมทีวอีอนไลน์ 
มากกวา่ 6 ชัว่โมง  5 คะแนน 
5-6 ชัว่โมง   4 คะแนน 
3-4 ชัว่โมง   3 คะแนน 
1-2 ชัว่โมง   2 คะแนน 
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  1 คะแนน 
 

 ความพึงพอใจในการรับชมทีวีออนไลน์ ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale โดย
แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับ 

 
พอใจมากท่ีสุด   5 คะแนน 
พอใจมาก   4  คะแนน 
พอใจปานกลาง   3  คะแนน 
พอใจนอ้ย   2  คะแนน 
พอใจนอ้ยท่ีสุด   1  คะแนน 
 

 การใช้ประโยชน์จากการรับชมทวีอีอนไลน์ ใช้มาตรวดัแบบ 5 Point Likert Scale  
โดยแบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับ 
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การใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด 5 คะแนน 
การใชป้ระโยชน์มาก  4  คะแนน 
การใชป้ระโยชน์กลาง  3  คะแนน 
การใชป้ระโยชน์นอ้ย  2  คะแนน 
การใชป้ระโยชน์นอ้ยท่ีสุด 1  คะแนน 
 

 เกณฑ์การแปลความหมายเฉลีย่ 
 

การแปลความหมาย ผูว้ิจยัจะน าเอาค่าเฉล่ียท่ีไดข้องกลุ่มแบ่งตามเกณฑ์หาช่วงความกวา้ง
ของอนัตรภาคชั้นจากการค านวณตามหลกักาหาค่าเฉล่ีย โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

อนัตรภาคชั้น    = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงท่ีสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด 
                   จ านวนชั้น 

=       
5−1

5
 

=  0.8 
ดงันั้นเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของขอ้มูลจะสามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 
  1.00 – 1.80 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 
  2.61 – 3.40 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.41 – 4.20 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
4.21 – 5.00 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

แบบสอบถามบางขอ้จะมีการกลบัค่าคะแนนในการค านวณแปลความหมายเฉล่ีย เน่ืองจาก
เป็นค าถามเชิงปฏิเสธ โดยสามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 

  1.00 – 1.80 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  1.81 – 2.60 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
  2.61 – 3.40 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.41 – 4.20 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 
4.21 – 5.00 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑ์การวดัระดับความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
 

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑข์องวิเชียร เกตุสิงห์ (2538)ในการวดัระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดย
สามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 

0.0– 0.19 มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
0.20 – 0.39 มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
0.40 – 0.59 มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
0.60 – 0.79 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
0.80 ข้ึนไป มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
 

 เกณฑ์การวดัระดับความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ท าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถามดงัน้ี 

1) การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถาม ท่ีเป็น 
เคร่ืองมือในการวิจยั ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขและปรับปรุง ให้ได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ถูกตอ้งและชดัเจน และครอบคลุมถึงเน้ือหาการวจิยัมากท่ีสุด 

2) การตรวจสอบความความเช่ือถือได ้(Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถาม ท่ี 
สร้างข้ึนไปด าเนินการทดสอบ (Pre-Test) ก่อนการเก็บข้อมูลจริงจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ค าตอบท่ีได้รับจากแบบสอบถามถึงความเข้าใจในแบบสอบถามและภาษาท่ีใช้ รวมถึงน า
ผลทดสอบไปค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา Cronbach 
(Cronbach’s Alpha)  

โดยมีค่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
รูปแบบการด าเนินชีวติ  มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี .849 
ความพึงพอใจ  มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี .917 
การใชป้ระโยชน์  มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี .880 
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 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่ง ตามวิธีดงักล่าว
ให้ครบจ านวน 400 ชุด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์จะ
เก็บขอ้มูลทนัทีหลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามร่วมมือและท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย 

 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

หลงัจากการรวบรวมขอ้มูลและท าการตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถาม จึงท า
การลงรหัส (Coding) และน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติโดยใช้โปรแกรม  SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences :SPSS )  เพือค านวณค่าสถิติต่างๆท่ีใช้ในงานวิจัย 
จากนั้นจึงท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ 

ท าการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ (Factor Analysis) ในการจัดกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในการทดสอบ
สมติฐานท่ีตั้งเอาไว ้โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม จะใชค้่าสถิติ
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล



 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์
จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บตวัขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีการใชง้านทีวีออนไลน์ อายุ 
15-49 ปี จ  านวน 400 คน โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 11 ตอน ดงัน้ี 

4.1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 ผลการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคิดเห็น 
4.3 ผลการจดักลุ่มจากรูปแบบการด าเนินชีวติ (AIO) 
4.4 ผลการวเิคราะห์การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการใชง้านทีวอีอนไลน์  
4.5 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจจากใชง้านทีวอีอนไลน์  
4.6 ผลการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์จากใชง้านทีวอีอนไลน์ 
4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัการรับชมทีวอีอนไลน์ 
4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพึงพอใจจาก

รับชมทีวอีอนไลน์ 
4.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการน าไปใช้

ประโยชน์จากรับชมทีวอีอนไลน์ 
4.10 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทีวอีอนไลน์กบัความพึง 

พอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์ 
4.11 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการใช้

ประโยชน์จากการรับชมทีวอีอนไลน์ 
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 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผูว้ิจยัศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 400 คน โดยแบ่งขอ้มูลทางลกัษณะประชากรได้
ออกเป็น 5 ส่วน คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ผลการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 

 
 เพศ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.5 และเพศชาย ร้อยละ 38.5 (ดงัตารางท่ี 4.1) 
 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 154 38.5 
หญิง 246 61.5 
รวม 400 100.0 

 
 อายุ 

ผูว้ิจยัแบ่งช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 6 ช่วงอายุ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มี
จ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-26 ปี ร้อยละ 29.3 กลุ่มอาย ุ27-
32 ปี ร้อยละ 12 กลุ่มอาย ุ45-49 ปี ร้อยละ 9.3 กลุ่มอาย ุ33-38 ปี ร้อยละ 6 และกลุ่มอาย ุ39-44 ปี ร้อย
ละ 5.3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-20 ปี 153 38.3 
21-26 ปี 117 29.3 
27-32 ปี 48 12.0 
33-38 ปี 24 6.0 
39-44 ปี 21 5.3 
45-49 ปี 37 9.3 
รวม 400 100.0 

 
 ระดับการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนมากท่ีสุดคือร้อยละ 57 รองลงมา
ไดแ้ก่กลุ่ม มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 17.5 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 14.5 มธัยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 6.8 อนุปริญญา/ปวส . ร้อยละ 4 และต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 0.3 
ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 0.3 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 27 6.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 70 17.5 

อนุปริญญา/ปวส. 16 4.0 
ปริญญาตรี 228 57.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 58 14.5 
รวม 400 100.0 
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 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด คือร้อยละ 43 

รองลงมาได้แก่ 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 26 รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 13.3 รายได้ 
50,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 10.3 รายได ้30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.3 และรายได ้40,001-50,000 
บาท ร้อยละ 3.3 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.4) 

 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 172 43.0 
10,000-20,000 บาท 104 26.0 
20,001-30,000 บาท 53 13.3 
30,001-40,000 บาท 17 4.3 
40,001-50,000 บาท 13 3.3 

50,000 บาท 41 10.3 
รวม 400 100.0 

 
 อาชีพ 

กลุ่มตวัอย่างอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา
ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 19.5 ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.3 พนกังานของรัฐ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ ร้อยละ 10 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.8 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 230 57.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 78 19.5 
พนกังานของรัฐ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ 

40 10.0 

ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 45 11.3 
อ่ืนๆ 7 1.8 
รวม 400 100.0 

 

 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคดิเห็น 
 

 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านกิจกรรม (Activities) 
ผลการศึกษาด้านการท ากิจกรรมพบว่า กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างท าเป็นประจ า ได้แก่ ใช้

อินเทอร์เน็ตคน้ควา้หาขอ้มูลในดา้นต่างๆท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
ติดตามข่าวสาร (ค่าเฉล่ีย 4.34)  กิจกรรม งานอดิเรกยามว่างมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น 
เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวีออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ใช้เวลา
ส่วนใหญ่หมดไปกบัการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าท าอย่างอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.82) ใช้เวลาท ากิจกรรม
ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.53) ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนควบคู่กบัการดูทีวี (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
เป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.42) ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ไปกบัการดูทีวี รายการ ละคร ท่ีช่ืนชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.30)  และสั่งซ้ือสินคา้ ประมูลสินคา้ หรือ
เรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านเวป็ไซต์หรือ แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่งอาหารจากหน้าเวป็ไซต์ การเรียกใช้
บริการจากแอปพลิเคชัน่ (ค่าเฉล่ีย 3.22) (ดงัตารางท่ี 4.6) 

 
 
 
 
 
 



49 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลกจิกรรม 
 

กจิกรรม ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

1. การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร 4.34 0.73 มากท่ีสุด 
 

2. การใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกวา่ท าอยา่งอ่ืน 

3.82 0.90 มาก 

3. การเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บน
สังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ต  

3.42 1.00 มาก 

4. การใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการดูทีว ีรายการ 
ละคร ท่ีช่ืนชอบ 

3.30 1.04 ปานกลาง 

5. การใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้หาขอ้มูลในดา้นต่างๆ
ท่ีตอ้งการ 

4.40 0.70 มากท่ีสุด 
 

6. การใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว 

3.53 0.85 มาก 

7. ท่านมกัสั่งซ้ือสินคา้ ประมูลสินคา้ หรือเรียกใช้
บริการต่างๆ ผา่นเวป็ไซตห์รือ แอปพลิเคชัน่ เช่น 
สั่งอาหารจากหนา้เวป็ไซต ์การเรียกใชบ้ริการ
จากแอปพลิเคชัน่  

3.22 1.13 ปานกลาง 

8. ท่านมกัท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนควบคู่กบัการดูทีวี 3.48 1.10 มาก 
9. กิจกรรม งานอดิเรกยามวา่งของท่าน มี

อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เล่นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใชส้ังคมโซเชียล 
ดูทีวอีอนไลน์  

4.08 0.93 มาก 

 
 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านความสนใจ (Interests) 

ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจอย่างยิ่งคือ ด้านความบันเทิง 
ละคร เพลง ภาพยนตร์ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ด้านข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ดา้น
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ข่าวสารประจ าวนัในสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.70) ด้านความงามและแฟชั่น (ค่าเฉล่ีย 3.26) ด้านศิลปิน 
ดารา (ค่าเฉล่ีย 3.13) ดา้นเศรษกิจ การเมือง ในสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.11) ดา้นการช่วยเหลือชุมชน การ
กุศล (ค่าเฉล่ีย 3.08) และดา้นกีฬา (ค่าเฉล่ีย 3.07) (ดงัตารางท่ี 4.7) 

 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความสนใจ 
 

ความสนใจ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

1. ดา้นความบนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์  4.18 0.83 มาก 
2. ดา้นเศรษกิจ การเมือง ในสังคม 3.11 0.94 ปานกลาง 
3. ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การ

เดินทาง ฯลฯ 
3.81 0.93 มาก 

4. ดา้นกีฬา 3.07 1.10 ปานกลาง 
5. ดา้นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการ

ท างาน 
4.05 0.80 มาก 

6. ดา้นศิลปิน ดารา 3.13 1.15 ปานกลาง 
7. ดา้นความงามและแฟชัน่ 3.26 1.17 ปานกลาง 
8. ดา้นข่าวสารประจ าวนัในสังคม 3.70 0.90 มาก 
9. ดา้นการช่วยเหลือชุมชน การกุศล 3.08 0.89 ปานกลาง 

 
 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านความคิดเห็น (Opinions) 

ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ 
อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลท่ีมีประโยชน์ หากน าไปเลือกใช้ให้ถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.47) การ
โจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีต้องหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง (ค่าเฉล่ีย 4.43) สังคม
อินเทอร์เน็ตนั้นมีความเปิดกวา้ง เป็นเคร่ืองมือใหค้นไดแ้สดงความคิดไดห้ลากหลายแง่มุม (ค่าเฉล่ีย 
4.38) อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งบริโภคข่าวสารแหล่งใหญ่ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึง
ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) การละเมิดสิทธ์ของส่ือต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.26) ทีวี
ออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใชชี้วิตใหม่ๆ(ค่าเฉล่ีย 3.68) สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท า
ให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.50) การติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง 
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ละคร แฟชัน่ ท าให้รู้สึกทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.34) และขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มี
ความน่าเช่ือถือเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.86) (ดงัตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความคิดเห็น 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

1. อินเทอร์เน็ตเตม็ไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ หาก
น าไปเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง 

4.47 0.67 มากท่ีสุด 

2. สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าใหพ้บ
เพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ท่ีดี 

3.50 0.92 มาก 

3. ทีวอีอนไลน์ท าใหเ้กิดรูปแบบการใชชี้วติใหม่ๆ 3.68 0.85 มาก 
4. ขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความ

น่าเช่ือถือเสมอ 
2.86 0.92 ปานกลาง 

5. การติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง 
ละคร แฟชัน่ ท าใหรู้้สึกทนัสมยั 

3.34 0.99 มาก 

6. การโจรกรรมขอ้มูลทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
หาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

4.43 0.78 มากท่ีสุด 

7. อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่ง
บริโภคข่าวสารแหล่งใหญ่ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึง
ได ้

4.34 0.69 มากท่ีสุด 

8. การละเมิดสิทธ์ของส่ือต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลก
ออนไลน์ 

4.26 0.70 มากท่ีสุด 

9. สังคมอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเปิดกวา้ง เป็น
เคร่ืองมือใหค้นไดแ้สดงความคิดไดห้ลากหลาย
แง่มุม 

4.38 0.67 มากท่ีสุด 
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 ผลการจัดกลุ่มจากรูปแบบการด าเนินชีวติ (AIO) 
 

จากค าถามเก่ียวกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น มา
วิเคราะห์โดยใช้วิธี การสกดัปัจจยั และหมุนแกนปัจจยัมุมฉาก (Varimax) เพื่อวิเคราะห์จดักลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวติ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มได ้7 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคิดบวก 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มสนใจรอบดา้น 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มรักครอบครัว 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 7 กลุ่ม อธิบายไดด้งัน้ี 
 

 กลุ่มที ่1 กลุ่มคิดบวก 
 กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความเช่ือวา่อินเทอร์เน็ตนั้นมีความเปิดกวา้ง เป็นเคร่ืองมือใหค้นได้
แสดงความคิดไดห้ลากหลายแง่มุม สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งบริโภคข่าวสารแหล่งใหญ่ท่ีทุก
คนสามารถเขา้ถึงไดแ้ละเตม็ไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ หากน าไปเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง แต่ก็ยงัเช่ือวา่
การละเมิดสิทธ์ของส่ือต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ และมีความคิดวา่การโจรกรรมขอ้มูลทาง
ออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั (ดงัตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางที ่4.9 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบคิดบวก 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มคิดบวก Factor 
Loading 

อินเทอร์เน็ตเตม็ไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ หากน าไปเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง 0.519 
การโจรกรรมขอ้มูลทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั 0.725 
อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งบริโภคข่าวสารแหล่งใหญ่ท่ีทุก
คนสามารถเขา้ถึงได ้

0.765 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มคิดบวก Factor 
Loading 

การละเมิดสิทธ์ของส่ือต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ 0.680 
สังคมอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเปิดกวา้ง เป็นเคร่ืองมือใหค้นไดแ้สดงความคิด
ไดห้ลากหลายแง่มุม 

0.750 

 
 กลุ่มที ่2 กลุ่มก้าวทนัเทคโนโลย ี

กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มกัมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร และคน้ควา้หาขอ้มูล ส่วน
ใหญ่เป็นขอ้มูลในดา้นขอ้มูลข่าวสารประจ าวนัในสังคม และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
หรือการท างาน และนิยมซ้ือสินคา้ ประมูลสินคา้ หรือใชบ้ริการต่างๆผา่นเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชัน่ 
เช่นสั่งอาหารจากหนา้เวป็ไซต ์การเรียกใชบ้ริการจากแอปพลิเคชัน่ (ดงัตารางท่ี 4.10) 

 
ตารางที ่4.10 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบก้าวทนัเทคโนโลยี 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มก้าวทนัเทคโนโลยี Factor 
Loading 

ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร 0.642 
ใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้หาขอ้มูลในดา้นต่างๆท่ีตอ้งการ 0.636 
ซ้ือสินคา้ ประมูลสินคา้ หรือเรียกใชบ้ริการต่างๆ ผา่นเวป็ไซตห์รือ
แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่งอาหารจากหนา้เวป็ไซต ์การเรียกใชบ้ริการจาก
แอปพลิเคชัน่ 

0.487 

สนใจดา้นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการท างาน 0.591 
สนใจดา้นขอ้มูลข่าวสารประจ าวนัในสังคม 0.625 

 
 กลุ่มที ่3 กลุ่มกอสซิปแฟช่ันทนัสมัย 

กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความสนใจในเร่ืองศิลปินดารา และความงาม แฟชัน่ เพราะเช่ือวา่การ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง ละคร แฟชัน่ ท าใหรู้้สึกทนัสมยั (ดงัตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกอสซิปแฟช่ันทันสมัย 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มกอสซิปแฟช่ันทนัสมัย Factor 
Loading 

สนใจดา้นศิลปิน ดารา 0.761 
สนใจดา้นความงามและแฟชัน่ 0.794 
การติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง ละคร แฟชัน่ ท าใหรู้้สึก
ทนัสมยั 

0.575 

 
 กลุ่มที ่4 กลุ่มสังคมเพ่ือนโซเชียล 

กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมกัเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ต 
เพราะมีความเช่ือวา่สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ท่ีดีรวม
ไปถึงความคิดเห็นท่ีวา่ทีวีออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอ
บนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ (ดงัตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางที ่4.12 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบสังคมเพ่ือนโซเชียล 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มสังคมเพ่ือนโซเช่ียล Factor 
Loading 

เป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ต 0.487 
สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าใหพ้บเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ท่ีดี 0.725 
ทีวอีอนไลน์ท าใหเ้กิดรูปแบบการใชชี้วติใหม่ๆ 0.677 
ขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ 0.743 

 
 กลุ่มที ่5 กลุ่มบันเทงิมือถือจอ 

กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ี ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าท าอย่างอ่ืน 
และในกิจกรรม งานอดิเรกยามว่าง มกัมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ 
สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวีออนไลน์ และมีความสนใจดา้นความบนัเทิง ละคร 
เพลง ภาพยนตร์ มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ (ดงัตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที ่4.13 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบบันเทงิมือถือจอ 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติบันเทงิมือถือจอ Factor 
Loading 

ใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่ท าอยา่งอ่ืน 0.797 
กิจกรรม งานอดิเรกยามวา่งของท่าน มีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น 
เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใชส้ังคมโซเชียล ดูทีวอีอนไลน์ 

0.722 

สนใจดา้นความบนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ 0.514 
 

 กลุ่มที ่6 กลุ่มสนใจรอบด้าน 
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความสนใจในเร่ืองเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ และดา้นกีฬา รวมไปถึงดา้นการช่วยเหลือชุมชน การกุศล (ดงั
ตารางท่ี 4.14) 

 
ตารางที ่4.14 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบสนใจรอบด้าน 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มสนใจรอบด้าน Factor 
Loading 

สนใจดา้นเศรษกิจ การเมือง ในสังคม 0.748 
สนใจดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ 0.504 
สนใจดา้นกีฬา 0.766 
สนใจดา้นการช่วยเหลือชุมชน การกุศล 0.530 

 
 กลุ่มที ่7 กลุ่มรักครอบครัว 

กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ชอบใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว เวลาส่วนใหญ่ใช้
ไปกบัการดูทีวี รายการ ละคร ท่ีช่ืนชอบกบัครอบครัว แต่ในขณะท่ีดูทีวีกบัครอบครัวนั้น มกัมีการ
ท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนควบคู่ไปดว้ย (ดงัตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่4.15 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบรักครอบครัว 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติกลุ่มรักครอบครัว Factor 
Loading 

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการดูทีว ีรายการ ละคร ท่ีช่ืนชอบ 0.555 
ใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว 0.776 
ท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนควบคู่กบัการดูทีวี 0.600 

 

 ผลการวเิคราะห์การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัการรับชมทวีอีอนไลน์ 
 

 การรับชมทวีอีอนไลน์แบบรายการสด ของผู้ตอบแบบสอบถามใน 1 สัปดาห์ทีผ่่าน 
มา 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีการรับชมทีวอีอนไลน์แบบรายการสด 1วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 38.8 
รองลงมาคือ 2วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 23.5 3-4 วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 20.0 ทุกวนั ร้อยละ 14.5และ 5-6 
วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 3.3 (ดงัตารางท่ี 4.16) 

 
ตารางที ่4.16 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการใช้งานทวีอีอนไลน์แบบรายการสดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ความถี่ในการรับชม/สัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
1วนั/สัปดาห์ 155 38.8 
2วนั/สัปดาห์ 94 23.5 

3-4 วนั/สัปดาห์ 80 20.0 
5-6 วนั/สัปดาห์ 13 3.3 

ทุกวนั 58 14.5 
 
 
 
 



57 

 การรับชมทวีอีอนไลน์แบบรายการย้อนหลงั ของผู้ตอบแบบสอบถามใน 1 สัปดาห์ที่ 
ผ่านมา 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีการรับชมทีวีออนไลน์แบบรายการยอ้นหลงั 1วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 
29.3  รองลงมาคือ 3-4 วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 28.3 2วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 23.8 ทุกวนั ร้อยละ 11.0 และ 
5-6 วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 7.8 (ดงัตารางท่ี 4.17) 

 
ตารางที ่4.17 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการรับชมทวีอีอนไลน์แบบรายการย้อนหลงัของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ความถี่ในการรับชม/สัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
1วนั/สัปดาห์ 117 29.3 
2วนั/สัปดาห์ 95 23.8 

3-4 วนั/สัปดาห์ 113 28.3 
5-6 วนั/สัปดาห์ 31 7.8 

ทุกวนั 44 11.0 
 

 ระยะเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างมีการรับชมทวีอีอนไลน์โดยเฉลีย่ในแต่ละคร้ัง 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีการรับชมทีวีออนไลน์ 1 – 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา

คือ 3 – 4 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 27.3 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 15.5 5-6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อย
ละ 7.0 และ มากกวา่ 6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 6.5 (ดงัตารางท่ี 4.18) 

 
ตารางที ่4.18 จ านวนและร้อยละของระยะเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างมีการรับชมทวีอีอนไลน์ 
 

ความถี่ในการรับชม/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 62 15.5 

1 – 2 ชัว่โมง 175 43.8 
3 – 4 ชัว่โมง 109 27.3 
5-6 ชัว่โมง 28 7.0 

มากกวา่ 6 ชัว่โมง 26 6.5 
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 ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างมีการรับชมทวีอีอนไลน์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีการรับชมทีวอีอนไลน์ในเวลา 19.01 – 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.8 

รองลงมาคือ 22.01 น. เป็นตน้ไป 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 (ดงัตารางท่ี 4.19) 

 
ตารางที ่4.19 จ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับชใทวีอีอนไลน์ 
 

ช่วงเวลาในการรับชม จ านวน ร้อยละ 
08.00 - 10.00 น. 12 3.0 
10.01 -13.00 น. 13 3.3 
13.01 - 16.00 น. 28 7.0 
16.01 - 19.00 น. 27 6.8 
19.01 – 22.00 น. 231 57.8 

22.01 น. เป็นตน้ไป 89 22.3 
 

 สถานทีท่ี่กลุ่มตัวอย่างมีการรับชมทวีอีอนไลน์ 
กลุ่มตวัอย่างมีการรับชมทีวีออนไลน์ท่ีบา้น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมาคือ ท่ี

ท างาน ร้อยละ 6.8 สถานศึกษา ร้อยละ 4.0 อ่ืนๆได้แก่  บนรถ ระหว่าง เ ดินทาง หอพัก 
หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 2.3 และ ท่ีร้านบริการอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 1.0 (ดงัตารางท่ี 4.20) 

 
ตารางที ่4.20 จ านวนและร้อยละของสถานทีท่ีก่ลุ่มตัวอย่างมีการรับชมทวีีออนไลน์ 
 

สถานทีท่ีม่ีการรับชม จ านวน ร้อยละ 
บา้น 344 86.0 

ท่ีท างาน 27 6.8 
สถานศึกษา 16 4.0 

ท่ีร้านบริการอินเทอร์เน็ต 4 1.0 
อ่ืนๆ 9 2.3 
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 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจจากการรับชมทวีีออนไลน์ 
 

ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีความพึงพอใจใน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดรับจากทีวีออนไลน์นั้น มีความรวดเร็ว ทนัยุค ทนัเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 4.08 
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีท าใหท้่านมีความรู้รอบตวัเพิ่มมากข้ึน 4.06  มีความ
พึงพอใจต่อความต่ืนเตน้ สนุกสนาน เพลิดเพลินท่ีไดรั้บ 3.99 มีความพึงพอใจจากการใช้งานทีวี
ออนไลน์ 3.95 มีความพึงพอใจในช่องทางท่ีไดรั้บข่าวสาร จากการใชง้านทีวีออนไลน์นั้น มีความ
ง่าย สะดวกสบาย ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 3.92 มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์เพราะวา่ขอ้มูล
ท่ีได้รับและสามารถน าไปแลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืนได้ 3.80 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบในการ
น าเสนอของรายการทีวอีอนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 3.70 ขอ้มูล ข่าวสาร มีความถูกตอ้งแม่นย  า ครบถว้น 
3.40 และ ขอ้มูล ข่าวสารนั้นสามารถเช่ือถือได ้มีแหล่งท่ีมาชดัเจน 3.31 (ดงัตารางท่ี 4.21) 

 
ตารางที ่4.21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจจากการใช้งานทวีอีอนไลน์ 
 

 
 

ความพงึพอใจ 

 
ระดับความพงึพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 
x̄   

(S.D.) 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

  

1. มีความพึงพอใจในขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเปิดรับจากทีวี
ออนไลน์นั้น มีความรวดเร็ว 
ทนัยคุ ทนัเหตุการณ์ 

99 
(24.8) 

239 
(59.8) 

59 
(14.8) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.08 
(0.66) 

มาก 

2. มีความพึงพอใจในขอ้มูล
ข่าวสารท่ีท าใหท้่านมี
ความรู้รอบตวัเพิ่มมากข้ึน 

99 
(24.8) 

230 
(57.5) 

69 
(17.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.06 
(0.67) 

มาก 

3. ขอ้มูล ข่าวสาร มีความถูก
ตอ้งแม่นย  า ครบถว้น  

32 
(8.0) 

131 
(32.8) 

206 
(51.5) 

25 
(6.3) 

6 
(1.5) 

3.40 
(0.78) 

ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

 
 

ความพงึพอใจ 

 
ระดับความพงึพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 
x̄   

(S.D.) 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

  

4. ขอ้มูล ข่าวสารนั้นสามารถ
เช่ือถือได ้มีแหล่งท่ีมา
ชดัเจน 

30 
(7.5) 

119 
(29.8) 

200 
(50.0) 

45 
(11.3) 

6 
(1.5) 

3.31 
(0.82) 

ปาน
กลาง 

5. มีความพึงพอใจในช่องทาง
ท่ีไดรั้บข่าวสาร จากการใช้
งานทีวอีอนไลน์นั้น มีความ
ง่าย สะดวกสบาย ไมยุ่ง่ยาก 
ซบัซอ้น 

81 
(20.3) 

214 
(53.5) 

96 
(24.0) 

8 
(2.0) 

1 
(0.3) 

3.92 
(0.73) 

มาก 

6. มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ในการน าเสนอของรายการ
ทีวอีอนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

53 
(13.3) 

191 
(47.8) 

140 
(35.0) 

15 
(3.8) 

1 
(0.3) 

3.70 
(0.75) 

มาก 

7. มีความพึงพอใจต่อความ
ต่ืนเตน้ สนุกสนาน 
เพลิดเพลินท่ีไดรั้บ 

97 
(24.3) 

210 
(52.5) 

88 
(22.0) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

3.99 
(0.73) 

มาก 

8. มีความพึงพอใจจากการ
รับชมทีวอีอนไลน์เพราะวา่
ขอ้มูลท่ีไดรั้บและสามารถ
น าไปแลกเปล่ียนกบับุคคล
อ่ืนได ้

73 
(18.3) 

189 
(47.3) 

127 
(31.8) 

6 
(1.5) 

5 
(1.3) 

3.80 
(0.80) 

มาก 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

 
 

ความพงึพอใจ 

 
ระดับความพงึพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 
x̄   

(S.D.) 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

  

9. มีความพึงพอใจจากการใช้
งานทีวอีอนไลน์ 

94 
(23.5) 

201 
(50.3) 

96 
(24.0) 

8 
(2.0) 

1 
(0.3) 

3.95 
(0.76) 

มาก 

เฉล่ียรวม 6.74  

 

 ผลการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์จากการรับชมทวีีออนไลน์ 
 

การใชป้ระโยชน์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไดแ้ก่ทีวีออนไลน์ช่วยให้เกิดความเพลินเพลิน 
บนัเทิงและผอ่นคลายอารมณ์ มีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือ ทีวีออนไลน์ช่วยให้ไดติ้ดตามข่าวสารท่ี
เกิดข้ึนในเหตุการณ์ปัจจุบนั 4.07 ทีวีออนไลน์สามารถลดความเครียดของ และรู้สึกสนุกสนานเม่ือ
ชมทีวีออนไลน์ 4.00 ทีวีออนไลน์ช่วยให้รับรู้เก่ียวกบัส่ิงรอบตวัมากข้ึน 3.96 ทีวีออนไลน์ช่วยให้
สามารถแบ่งปันขอ้มูล ความรู้ท่ีไดรั้บ ใหเ้พื่อนได ้3.79 ทีวอีอนไลน์ช่วยใหมี้ขอ้มูลเพื่อประกอบการ
สนทนาในชีวติประจ าวนั 3.71 ทีวีออนไลน์ช่วยใหส้ามารถผละจากสังคม หรือหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่
อยากท าได ้3.68 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทีวอีอนไลน์ ท าใหรู้้สึกรู้เท่าทนัสังคมและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม 3.65 และการดูทีวีออนไลน์ร่วมกนักบัครอบครัวช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัว
มากข้ึน 3.56 (ดงัตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจจากการรับรู้และการใช้ประโยชน์จาก
ใช้งานทวีอีอนไลน์ 
 

 
 

การใช้ประโยชน์ 

 
ระดับของการใช้ประโยชน์ 

จ านวน (ร้อยละ) 

 
x̄   

(S.D.) 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

  

1. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหไ้ด้
ติดตามข่าวสารท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์ปัจจุบนั 

112 
(28.0) 

211 
(52.8) 

71 
(17.8) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.07 
(0.66) 

มาก 

2. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหรั้บรู้
เก่ียวกบัส่ิงรอบตวัมากข้ึน 

90 
(22.5) 

218 
(57.5) 

81 
(17.3) 

9 
(0.3) 

2 
(0.3) 

3.96 
(0.75) 

มาก 

3. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหเ้กิด
ความเพลินเพลิน บนัเทิง
และผอ่นคลายอารมณ์ 

150 
(37.5) 

168 
(42.0) 

78 
(19.5) 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

4.16 
(0.78) 

มาก 

4. ทีวอีอนไลน์ช่วยให้
สามารถผละจากสังคม 
หรือหลีกหนีจากส่ิงท่ีฉนั
ไม่อยากท าได ้

69 
(17.3) 

165 
(41.3) 

137 
(34.3) 

26 
(6.5) 

3 
(0.8) 

3.68 
(0.86) 

มาก 

5. ทีวอีอนไลน์สามารถลด
ความเครียดของ และรู้สึก
สนุกสนานเม่ือชมทีวี
ออนไลน์ 

108 
27.0) 

194 
(48.5) 

88 
(22.0) 

10 
(2.5) 

0 
(0) 

4.00 
(0.77) 

มาก 

6. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหมี้
ขอ้มูลเพื่อประกอบการ
สนทนาในชีวติประจ าวนั 

63 
(15.8) 

187 
(46.8) 

126 
(31.5) 

17 
(4.3) 

7 
(1.8 

3.71 
(0.85) 

มาก 
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ตารางที ่ 4.22 (ต่อ) 
 

 
 

การใช้ประโยชน์ 

 
ระดับของการใช้ประโยชน์ 

จ านวน (ร้อยละ) 

 
x̄   

(S.D.) 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

  

7. การดูทีวอีอนไลน์ร่วมกนั
กบัครอบครัวช่วยใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ครอบครัวมากข้ึน 

58 
(14.5) 

161 
(40.3) 

135 
(33.8) 

38 
(9.5) 

8 
(2.0) 

3.56 
(0.92) 

มาก 

8. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทีวี
ออนไลน์ ท าใหฉ้นัรู้สึก
รู้เท่าทนัสังคมและรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

52 
(13.0) 

181 
(45.3) 

144 
(36.0) 

22 
(5.5) 

1 
(0.3) 

3.65 
(0.78) 

มาก 

9. ทีวอีอนไลน์ช่วยให้
สามารถแบ่งปันขอ้มูล 
ความรู้ท่ีไดรั้บ ใหเ้พื่อน
ได ้ 

66 
(16.5) 

202 
(50.5) 

115 
(28.8) 

14 
(3.5) 

3 
(0.8) 

3.79 
(0.78) 

มาก 

เฉล่ียรวม 3.84  
 

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการรับรู้ข่าวสาร 
จากการรับชมทวีอีอนไลน์ 
 

ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับการรับชมทีวีออนไลน์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 พบความสัมพนัธ์เชิงบวก 
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารในระดบัต ่าไดแ้ก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซ
เชียล มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .320 กลุ่ม กลุ่มรักครอบครัว มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .303 กลุ่มบนัเทิงมือถือ
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จอ  มีค่าความสัมพันธ์ท่ี  .237 และในระดับต ่ ามากได้แก่ กลุ่มกอสซิปแฟชั่นทันสมัย มีค่า
ความสัมพันธ์ ท่ี  .177 กลุ่มคิดบวก มีค่าความสัมพันธ์ ท่ี  .111 กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี  มีค่า
ความสัมพนัธ์ท่ี .098 และไม่พบความสัมพนัธ์ในกลุ่มสนใจรอบดา้นกบัการรับรู้ข่าวสารในการใช้
งานทีวอีอนไลน์ (ดงัตารางท่ี 4.23) 

 
ตารางที ่4.23 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการรับรู้ข่าวสาร 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ ค่าความสหสัมพนัธ์กบั
การรับรู้ข่าวสาร 

p ระดับ 

กลุ่มคิดบวก .111* .027 ต ่ามาก 
กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี .098 .051 ต ่ามาก 
กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั  .177* .000 ต ่ามาก 
กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล .320** .000 ต ่า 
กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ .237** .000 ต ่า 
กลุ่มสนใจรอบดา้น .030 .546 ไม่มี

ความสัมพนัธ์ 
กลุ่มรักครอบครัว .303** .000 ต ่า 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัความพงึพอใจจาก 
การรับชมทวีอีอนไลน์ 
 

ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพึงพอใจจากการ
รับชมทีวีออนไลน์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พบความสัมพนัธ์เชิงบวก รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มี
ค่าความสัมพนัธ์ท่ี .516 ในระดบัต ่าไดแ้ก่ กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .365 กลุ่มกอส
ซิปแฟชั่นทนัสมยั มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .342 กลุ่มคิดบวก มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .332 กลุ่มก้าวทนั
เทคโนโลยี มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .292 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .228 และในระดบัต ่า
มากไดแ้ก่ กลุ่มสนใจรอบดา้น มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .181 (ดงัตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพงึพอใจ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ ค่าความสหสัมพนัธ์กบั
ความพงึพอใจ 

p ระดับ 

กลุ่มคิดบวก .332** .000 ต ่า 
กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี .292** .000 ต ่า 
กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั  .342** .000 ต ่า 
กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล .516** .000 ปานกลาง 
กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ .365** .000 ต ่า 
กลุ่มสนใจรอบดา้น .181* .000 ต ่ามาก 
กลุ่มรักครอบครัว .228** .000 ต ่า 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการน าไปใช้ 
ประโยชน์จากการรับชมทวีอีอนไลน์ 
 

ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการน าไปใชป้ระโยชน์
จากการรับชมทีวีออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พบความสัมพนัธ์เชิงบวก รูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ 
มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .415 ในระดบัต ่าไดแ้ก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .399 กลุ่ม
กอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .378 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .329 กลุ่ม
คิดบวก มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .302 กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ีมีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .270 และในระดบัต ่า
มากไดแ้ก่ กลุ่มสนใจรอบดา้น มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี .153 (ดงัตารางท่ี 4.25) 

 
 
 
 
 



66 

ตารางที ่4.25 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ ค่าความสหสัมพนัธ์กบั
การน าไปใช้ประโยชน์ 

p ระดับ 

กลุ่มคิดบวก .302** .000 ต ่า 
กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี .270** .000 ต ่า 
กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั  .378** .000 ต ่า 
กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล .399** .000 ต ่า 
กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ .415** .000 ปานกลาง 
กลุ่มสนใจรอบดา้น .153** .002 ต ่ามาก 
กลุ่มรักครอบครัว .329** .000 ต ่า 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทวีอีอนไลน์กบัความ 
พงึพอใจจากการรับชมทวีอีอนไลน์ 
 

ผลการศึกษาแสดงความสัมพน์ัระหวา่งการรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทีวีออนไลน์กบัความ
พึงพอใจจากการใชง้านทีวีออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ท่ี .357 เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก (ดงัตารางท่ี 4.26) 

 
ตารางที ่4.26 ความสัมพนัธ์การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทวีอีอนไลน์กบัความพงึพอใจจากการใช้
งานทวีอีอนไลน์ 
 

 ค่าความสหสัมพนัธ์กบัความพงึ
พอใจจากการใช้งาน 

p ระดับ 

การรับรู้ข่าวสาร .357** .000 ต ่า 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัการใช้ประโยชน์จากการ 
รับชมทวีอีอนไลน์ 
 

ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ กบัการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้งานทีวีออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ท่ี .692 เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก (ดงัตารางท่ี 4.27) 

 
ตารางที ่4.27 ความสัมพนัธ์ความพงึพอใจ กบัการใช้ประโยชน์จากการใช้งานทีวอีอนไลน์ 
 

  ค่าความสหสัมพนัธ์กบั
ความพงึพอใจจากการ

ใช้งาน 

p ระดับ 

การใช้ประโยชน์  .692** .000 สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์
จากข่าวสารทางทีวอีอนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตุัประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการรับรู้ข่าวสารจากการใชง้าน 

ทีวอีอนไลน์ของผูช้ม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัความพึงพอใจจากการรับชมทีว ี

ออนไลน์ของผูช้ม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการใชชี้วติกบัการใชป้ระโยชน์จากการรับชมทีว ี

ออนไลนข์องผูช้ม 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารกบัความพึงพอใจจากการรับชมทีว ี

ออนไลน์ของผูช้ม 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัการใชป้ระโยชน์จากการรับชมทีวี 

ออนไลน์ของผูช้ม 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้งานทีวีออนไลน์ ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงมีอายุ
ระหวา่ง 15-49 ปี เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และประชากรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพส าหรับผูผ้ลิต
รายการทีวอีอนไลน์ 

เม่ือเก็บขอ้มูลครบแลว้ ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลลักษณะทาง
ประชากร ตวัแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต (กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น) การรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับการใช้งานทีวีออนไลน์ ความพึงพอใจจากใช้งานทีวีออนไลน์ การรับรู้และการใช้
ประโยชน์จากใชง้านทีวีออนไลน์ ท าการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Factor Analysis เพื่อจดักลุ่มรูปแบบ
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การด าเนินชีวิต หาค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพื่ออธิบายความสัมพนั์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารความพึงพอใจ การรับรู้และการใช้ประโยชน์จาก
การใชง้านทีวอีอนไลน์ 

 

 สรุปผลการวจิัย 
 

 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีจ  านวน 400 คน อาย ุ15-49 ปี มากกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอายุ 15-20 ปี รองลงมาคืออายุ 21-26 ปี อายุ 27-32 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 33-
38 ปี และอาย ุ39-44 ปี ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่คร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. สูงกวา่ปริญญาตรี มธัยมศึกษาตอนตน้ อนุปริญญา/ปวส. และต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

กลุ่มตวัอย่างต ่ากว่าคร่ึงมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ 10,000-20,000 บาท รายได ้20,001-30,000 บาท รายได ้50,000 บาท ข้ึนไป รายได ้
30,001-40,000 บาท และรายได ้40,001-50,000 บาท ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างเกินคร่ึงมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาได้แก่ พนักงานบริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  

 
 การท ากจิกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าเป็นประจ า ไดแ้ก่ ใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้หาขอ้มูลในดา้นต่างๆท่ี
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร (ค่าเฉล่ีย 4.34)  กิจกรรม 
งานอดิเรกยามว่างมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน 
ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวีออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกวา่ท าอยา่งอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.82) ใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนควบคู่กบัการดูทีว ี(ค่าเฉล่ีย 3.48) เป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคม
ออนไลน์อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.42) ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการดูทีวี รายการ ละคร ท่ีช่ืนชอบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.30)  และสั่งซ้ือสินค้า ประมูลสินค้า หรือเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์หรือ 
แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่งอาหารจากหนา้เวป็ไซต ์การเรียกใชบ้ริการจากแอปพลิเคชัน่ (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
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 ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจอยา่งยิ่งคือ ดา้นความบนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ (ค่าเฉล่ีย 

4.18) ดา้นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.05) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ดา้นข่าวสารประจ าวนัในสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ดา้นความงามและแฟชัน่ (ค่าเฉล่ีย 3.26) ดา้นศิลปิน ดารา (ค่าเฉล่ีย 3.13) ดา้นเศรษกิจ การเมือง ใน
สังคม (ค่าเฉล่ีย 3.11) ดา้นการช่วยเหลือชุมชน การกุศล (ค่าเฉล่ีย 3.08) และดา้นกีฬา (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยและให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์ หากน าไปเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.47) การโจรกรรมขอ้มูลทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งหาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั (ค่าเฉล่ีย 4.43) สังคมอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเปิดกวา้ง เป็นเคร่ืองมือให้
คนไดแ้สดงความคิดได้หลากหลายแง่มุม (ค่าเฉล่ีย 4.38) อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็น
แหล่งบริโภคข่าวสารแหล่งใหญ่ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้(ค่าเฉล่ีย 4.34) การละเมิดสิทธ์ของส่ือ
ต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.26) ทีวีออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ
(ค่าเฉล่ีย 3.68) สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
3.50) การติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง ละคร แฟชั่น ท าให้รู้สึกทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
3.34) และขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.86) 

 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติ 

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interest) 
และความคิดเห็น(Opinions) มาวเิคราะห์ สามารถจดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติได ้7 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มคิดบวก 
รูปแบบการด าเนินชีวติน้ี มีความเช่ือวา่อินเทอร์เน็ตมีความเปิดกวา้ง เป็นเคร่ืองมือให้คนได้

แสดงความคิดไดห้ลากหลายแง่มุม สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งบริโภคข่าวสารแหล่งใหญ่ท่ีทุก
คนสามารถเขา้ถึงไดแ้ละเตม็ไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ หากน าไปเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง แต่มีความเช่ือ
เช่ือว่าการละเมิดสิทธ์ของส่ือต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ และมีความคิดว่าการโจรกรรม
ขอ้มูลทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

2) กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี
รูปแบบการด าเนินชีวติน้ี มกัมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร คน้ควา้หาขอ้มูล

ต่างๆผา่นอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลในดา้นขอ้มูลข่าวสารประจ าวนัในสังคม และขอ้มูลท่ี
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เป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการท างาน นิยมซ้ือสินคา้ ประมูลสินคา้ ใชบ้ริการต่างๆผา่นเวบ็ไซต์
หรือแอปพลิเคชัน่  

3) กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตน้ี มีความสนใจในเร่ืองศิลปินดารา และความงาม แฟชัน่ เพราะเช่ือ

วา่การติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง ละคร แฟชัน่ ท าใหรู้้สึกวา่ตนเองมีความทนัสมยั 
4) กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล 

รูปแบบการด าเนินชีวิตน้ี มกัเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ต มีความเช่ือวา่สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ท่ีดี มีความ
คิดเห็นท่ีว่าทีวีออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และข้อมูลท่ีมีการน าเสนอบน
อินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ 

5) กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตน้ี ใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่ท าอย่าง

อ่ืน กิจกรรม และงานอดิเรกยามว่าง จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวข้องเสมอ เช่น เล่นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใชส้ังคมโซเชียล ดูทีวอีอนไลน์ และมีความสนใจดา้นความบนัเทิง 
ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

6) กลุ่มสนใจรอบดา้น 
รูปแบบการด าเนินชีวิตน้ี มีความสนใจในเร่ืองเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ด้านสถานท่ี

ท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ และดา้นกีฬา รวมไปถึงดา้นการช่วยเหลือชุมชน 
การกุศล 

7) กลุ่มรักครอบครัว 
รูปแบบการด าเนินชีวิตน้ี เห็นความส าคญัในการใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกใน

ครอบครัว เวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัการดูทีว ีรายการ ละคร ท่ีช่ืนชอบกบัครอบครัว แต่ในขณะท่ีดูทีวี
กบัครอบครัวนั้น มกัมีการท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนควบคู่ไปดว้ย 

 

 การวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมุติฐาน 
 
 สมมติฐานที ่1 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทวีี
ออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการรับรู้ข่าวสารจากการ
รับชมทีวีออนไลน์ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์นั้ น พบว่ามีความสัมพนัธ์กันตาม
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สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มีค่าสัมประ
สิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .320  รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มรักครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .303 กลุ่ม
บนัเทิงมือถือจอ มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .237 กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ท่ี .177 กลุ่มคิดบวก มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .111 และนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ไดแ้ก่ กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ีมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .098 และไม่พบความสัมพนัธ์ใน
กลุ่มสนใจรอบดา้นกบัการรับรู้ข่าวสารในการใชง้านทีวอีอนไลน์ 

 
สมมติฐานที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจจากการรับชมทวีี

ออนไลน์ 
จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัความพึงพอใจจากการใช้

งานทีวอีอนไลน์ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้น พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัตามสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์มีค่าสูงสุดท่ี .516 รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี 
.365 กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .342 กลุ่มคิดบวก มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ท่ี .332 กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ีมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .292 กลุ่มรักครอบครัว มี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .228 และนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ กลุ่มสนใจรอบดา้นมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .181 

 
สมมติฐานที ่3 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากการใช้งาน

ทวีอีอนไลน์ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตมีกบัการใชป้ระโยชน์จาก

การใช้งานทีวีออนไลน์ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้น พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มบนัเทิงมือถือจอ มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ท่ี .415 รองลงมาได้แก่กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .399 
กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี.378 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ท่ี .329 กลุ่มคิดบวก มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .302 กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ีมีค่าสัม
ประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .270 และ กลุ่มสนใจรอบดา้น มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .153 

 
 



73 

สมมติฐานที ่4 การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทวีอีอนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัความพงึ
พอใจจากการรับชมทวีอีอนไลน์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสาร
จากการรับชมทีวีออนไลน์ และความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ในระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ท่ี .357 เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกและเป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยั 

 
สมมติฐานที ่5 ความพงึพอใจจากการรับชมทวีอีอนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการใช้

ประโยชน์จากการใช้งานทวีอีอนไลน์ 
จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจจาก

การใชง้านทีวีออนไลน์ กบัการใชป้ระโยชน์จากการใชง้านทีวีออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ในระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ท่ี 692 เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกและเป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยั 
 

  อภิปรายผลการวจิัย 
 

 การท ากจิกรรมของผู้รับชมทีวอีอนไลน์ 
ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมท่ีผูใ้ช้งานทีวีออนไลน์นั้นท าเป็นประจ า คือการใช้อินเทอร์เน็ต

คน้หวา้หาขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งการ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสารบา้นมืองในชีวิตประจ าวนั 
กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัจะท าส่วนใหญ่จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้งเสมอ ไม่วา่จะเป็นการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ การสนทนากบักลุ่มเพื่อน การใชง้านสังคมโซเช่ียลต่างๆ การเป็นหน่ึงในหลุ่ม
หรือชมรมบนสังคมออนไลน์  ท าให้เห็นได้ว่าผูท่ี้ใช้งานทีวีออนไลน์นั้น มีไลฟ์สไตล์อยู่กับ
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะท าอะไรก็จะมีอินเทอร์เน็ตเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งเสมอ และยงั
เลือกท่ีจะใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นล าดบัแรกๆเวลาจะท าอะไร เสมือนนึกถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเป็นส่ิงแรก
ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อรอุมา ศรีสุทธิพนัธ์ (2545) ท่ีมีการศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งนั้นนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวหรือคน้ควา้ในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจ และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านหนงัสือพิมพห์รืออ่านนิตยสารออนไลน์ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสารในเร่ืองของงานหรือการศึกษา 
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นอกจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตแลว้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการดูทีว ีหรือ
รายการท่ีช่ืนชอบกบัครอบครัว การดูทีวีหรือรายการท่ีช่ือชอบร่วมกบัคนในครอบครัวนั้นถือเป็น
การท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งหน่ึงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัท าแต่ในการดูโทรทศัน์นั้น กลุ่มตวัอย่างก็จะมี
การท ากิจกรรมอ่ืนๆควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบังานวิจยัของอญัชนั สันติไชยกุล 
(2547) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้ของวยัรุ่น ซ่ึง
พบว่าการดูโทรทศัน์นั้นเป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างนั้นท าเป็นประจ า เพราะว่ากิจกรรมการดู
โทรทัศน์นั้ น ไม่จ  าเป็นว่าจะต้องดูเฉพาะวนัหยุดหรือเฉพาะเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้ น การดู
โททรทศัน์เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าไดต้ลอดเวลา และสามารถท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนร่วมไปดว้ยได ้
ยกตวัอยา่งเช่นการดูโทรทศัน์แมข้ณะรับประทานอาหาร 

 
 ความสนใจของผู้รับชมทวีอีอนไลน์ 

ความสนใจส่วนใหญ่ของผูท่ี้มีการใช้งานทีวีออนไลน์คือด้านความบนัเทิง ละคร เพลง 
ภาพยนตร์ มากท่ีสุด และรองลงมาคือดา้นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการเรียนหรือการท างาน
ของตนเองเพราะเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างนั้นให้ความส าคญัในเร่ืองชีวิตของตนเอง และในดา้นการ
ท่องเท่ียว การพกัผอ่นท่ีเป็นความตอ้งการของหลายๆคนเม่ือเวลาท างานหนกัแลว้อยากผ่อนคลาย 
จึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชนั สันติไชยกุล (2547) ซ่ึงคน้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วาม
สนใจในเร่ืองการประสบความส าเร็จในเร่ืองการเรียนและการท่องเท่ียวพกัผอ่น การตอ้งการความ
ผ่อนคลาย และในความสนในดา้นข่าวสารประจ าวนัในสังคมท่ีเป็นไปในทางเดียวกนักบั อรอุมา 
ศรีสุทธิพนัธ์ (2545) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างนั้น มกัใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่าน
นิตยสารออนไลน์ เพราะวา่การติดตามข่าวสารประจ าวนัในสังคมนั้นท าใหรู้้เท่าทนัในเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละวนั และรองลงมาจากดา้นความบนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ และในเร่ืองของศิลปินดารา 
รวมไปถึงดา้นความงาม แฟชัน่ยงัเป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งนั้นให้ความสนใจในอนัดบัรองลงมา อาจ
เน่ืองดว้ยการท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจในเร่ืองแวดวงบนัเทิงมากอยู่แลว้ ความงามและแฟชัน่ก็
เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจควบคู่ไปดว้ยกนั ผลการวิจยัของกาลญั วรพิทยุต (2548) 
ท่ีศึกษาในเร่ืองของรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุ่มคนโสดใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนั้นมีความสนใจในการเปิดรับส่ือท่ีมีเน้ือหาดา้นความบนัเทิง 
รายการเพลง แฟชัน่มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัผลการวจิยั 

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจไม่มากนกัคือเร่ืองกีฬา การเมืองเน่ืองดว้ยกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่นั้นเป็นวยัท่ีอาจจะไม่สนใจในเร่ืองของกีฬา การเมืองมากนัก หรืออาจมองว่า
การเมืองนั้นเป็นเร่ืองน่าเบ่ือหน่าย และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกุศล การช่วยเหลือ แมใ้นปัจจุบนัใน
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เร่ืองโครงการต่างๆนั้นถูกให้ความสนใจมากข้ึนก็จริง แต่วา่ส่วนใหญ่นั้น ยงัก็ยงัคงให้ความสนใจ
กบัดา้นอ่ืนๆมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพิชา บา้นชี (2548) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างนั้นให้
ความสนใจน้อยในเร่ืองของธรรมะ การเขา้ร่วมต่างๆในการพฒันาชุมชนของตนเองเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ แมว้า่ในปัจจุบนันั้นการส่งเสริมเก่ียวกบัโครงการต่างๆมีมากข้ึนแต่วา่กลุ่มคนส่วน
ใหญ่ยงัคงใหค้วามสนใจในเร่ืองดา้นอ่ืนๆมากกวา่ 

 
 ความคิดเห็นของผู้รับชมทวีีออนไลน์ 

ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างนั้นมีความเช่ือว่า
อินเทอร์เน็ตนั้นเต็มไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ส าหรับพวกเขา ถา้หากการน าไปใชน้ั้นถูกตอ้ง และ
อินเทอร์เน็ตยงัมีความเปิดกวา้ง ท่ีจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆออกไปได้อย่างไม่
จ  ากดั และยงัท าให้เห็นความคิดในแง่มุมจากบุคคลอ่ืนดว้ยอยา่งไร้การปิดกั้น เพราะวา่อินเทอร์เน็ต
นั้นสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดายส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวยั นอกเหนือจากน้ี อินเทอร์เน็ตยงัท าให้
เกิดรูปแบบการใชชี้วิตใหม่ๆ ในปัจจุบนัท่ีเราเห็นไดว้่าอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนอวยัวะช่ืนหน่ึง
ของร่างกายเลยก็ว่าได้ อย่างท่ีกานต์ บุญนนท์ (2550) ได้กล่าวเร่ืองรูปแบบของการใช้ชีวิตนั้น
สามารถแสดงออกไดท้ั้งในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นทั้งต่อตนเองและคน
รอบขา้งในเม่ืออินเทอร์เน็ตนั้นเขา้มามีบทบาทมากในชีวิตแลว้ ก็จะท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิต
ใหม่ๆข้ึนไดเ้พราะว่าปัจจยัหรือส่ิงต่างๆนั้นมีความเปล่ียนไป ทั้งเร่ืองการติดตามกระแสต่างๆบน
อินเทอร์เน็ตนั้นส่งผลให้ผูท่ี้ได้รับนั้นรู้สึกมีความทนัสมยั มีความรู้เท่าทนัในเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนั แฟชัน่ต่างๆ เร่ืองราวท่ีพึ่งเกิดข้ึน เปรียบเสมือนเราน าอินเทอร์เน็ตเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิต แต่ในทางกลบักนันั้น การละเมิดสิทธิต่างๆและการโจรกรรมขอ้มูลต่างๆทาง
อินเทอร์เน็ตนั้นเกิดข้ึนให้เห็นอยู่เป็นประจ า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง เพื่อให้
อินเทอร์เน็ตนั้นมีความปลอดภยัในการใชง้านมากข้ึน รวมไปถึงการพบเพื่อนต่างท่ี เพื่อนบนโลก
ออนไลน์ ท่ีอาจเกิดไดท้ั้งผลในทางท่ีดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นขอ้มูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั้น ตอ้งดู
ใหดี้วา่มีแหล่งท่ีมาท่ีสามารถเช่ือถือไดห้รือไม่และน าไปใชใ้หถู้กทางจึงจะป็นผลดี 

 
 รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ทีม่ีการรับชมทวีอีอนไลน์ 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจดักลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวติของผูใ้ชง้านทีวอีอนไลน์ได ้7 กลุ่มดงัน้ี 
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1) กลุ่มคิดบวก 
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความเช่ือวา่อินเทอร์เน็ตนั้นมีความเปิดกวา้ง เป็นเคร่ืองมือให้

คนได้แสดงความคิดได้หลากหลายแง่มุม สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งบริโภคข่าวสารแหล่ง
ใหญ่ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดแ้ละเต็มไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ หากน าไปเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้ง แต่
ก็ยงัเช่ือวา่การละเมิดสิทธ์ของส่ือต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ และมีความคิดวา่การโจรกรรม
ขอ้มูลทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั  

2) กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ี
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ี มกัมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร และคน้ควา้หา

ขอ้มูล ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลในดา้นขอ้มูลข่าวสารประจ าวนัในสังคม และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนหรือการท างาน และนิยมซ้ือสินคา้ ประมูลสินคา้ หรือใช้บริการต่างๆผ่านเวบ็ไซต์หรือ
แอปพลิเคชัน่ เช่นสั่งอาหารจากหนา้เวป็ไซต ์การเรียกใชบ้ริการจากแอปพลิเคชัน่ ท่ีมีแนวทางของ
รูปแบบการใชชี้วิตบางส่วนมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกา้วทนัโลกและ
กลุ่มการด าเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ ของศรีเรือน แกว้กงัวาล (2540) ท่ีมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อ
เปิดรับข่าวสารอยู่เสมอ และมีความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยี และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบล ้ าสมยัของ สิทธิพนัธ์ ธนันไชย (2554) ท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัมีการติดตามข่าวสารสังคมใน
ปัจจุบนัจากส่ือตลอดเวลา 

3) กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั 
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความสนใจในเร่ืองศิลปินดารา และความงาม แฟชัน่ เพราะ

เช่ือวา่การติดตามขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองแวดวงบนัเทิง ละคร แฟชัน่ ท าให้รู้สึกทนัสมยั ท่ีมีรูปแบบ
การใชชี้วิตไปในแนวทางเดียวกบักลุ่มตามแฟชัน่และกระแสนิยมของ อญัชนั สันติไชยกุล (2547) 
ท่ีกลุ่มรูปแบบการใชชี้วิตน้ีมีการรับนวตักรรมเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ ใชชี้วิตตามแฟชัน่และกระแส
นิยม และมีบางส่วนท่ีคลา้ยกบักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบล ้ าสมยัของ สิทธิพนัธ์ ธนันไชย 
(2554) ในด้านท่ีกลุ่มตวัอย่างนั้นจะมีการต่ืนตวัในด้านการเปิดรับส่ิงใหม่ๆมกัติดตามโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และจะไม่ปล่อยใหต้นเองตกเทรนดห์รือกระแสนิยม  

4) กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล 
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีมกัเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์

อินเทอร์เน็ต เพราะมีความเช่ือวา่สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อน
ใหม่ท่ีดีรวมไปถึงความคิดเห็นท่ีว่าทีวีออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และขอ้มูลท่ีมี
การน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ 
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5) กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ 
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ี ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าท า

อย่างอ่ืน และในกิจกรรม งานอดิเรกยามว่าง มกัมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เล่นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใชส้ังคมโซเชียล ดูทีวอีอนไลน์ และมีความสนใจดา้นความบนัเทิง 
ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวติคลา้ยกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
รูปแบบหน่ึงของ Reimer (1995)  ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการด า เ นินชีวิต ท่ี มุ่ ง เน้นด้านบัน เ ทิง 
(Entertainment Orientation) มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัดา้นความบนัเทิงมากกวา่ส่ิงอ่ืนๆ จะเป็นความสนใจในเร่ืองท่ีใกลต้วั และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจและความบนัเทิงของตนเองมากกวา่ 

6) กลุ่มสนใจรอบดา้น 
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความสนใจในเร่ืองเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ดา้นสถานท่ี

ท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ และดา้นกีฬา รวมไปถึงดา้นการช่วยเหลือชุมชน 
การกุศล รูปแบบการชีชีวิตรูปแบบน้ีมีความคลา้ยกบัรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านสังคมของ 
(Societal Orientation) Reimer (1995) ท่ีมีการใชชี้วติแสดงใหเ้ก็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองรอบตวัท่ีเห็นว่าส าคญั ยกตวัอย่างเช่นเร่ืองการเมือง เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสังคม
เป็นตน้ 

7) กลุ่มรักครอบครัว 
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ชอบใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว เวลาส่วน

ใหญ่ใช้ไปกบัการดูทีวี รายการ ละคร ท่ีช่ืนชอบกบัครอบครัว แต่ในขณะท่ีดูทีวีกบัครอบครัวนั้น 
มักมีการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนควบคู่ไปด้วย แนวทางของรูปแบบการใช้ชีวิตน้ีมีส่วนคล้ายกับ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นบา้นและครอบครัว (Home & Family Orientation) ท่ี Reimer 
(1995) ท่ีมกัมีการท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีความสนใจ ความคิดเห็นท่ีมีลักษณะมีความ
ใกลชิ้ด เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง บา้นและครอบครัว 

 

 อภิปรายผลการวจิัยจากสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทวีี 
ออนไลน์ 

ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัรับชมทีวีออนไลน์ พบความสัมพนัธ์เชิงบวก รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบั



78 

การรับรู้ข่าวสารในระดบัต ่าไดแ้ก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ  
และในระดบัต ่ามากไดแ้ก่ กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั  กลุ่มคิดบวก กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลยี  และ
ไม่พบความสัมพนัธ์ในกลุ่มสนใจรอบดา้น 

กลุ่มสังคมเพ่ือนโซเชียล มกัเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ต เพราะมีความเช่ือวา่สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อน
ใหม่ท่ีดีรวมไปถึงความคิดเห็นท่ีว่าทีวีออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และขอ้มูลท่ีมี
การน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ กลุ่มบันเทงิมือถือจอ กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ใช้
เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่ท าอยา่งอ่ืน และในกิจกรรม งานอดิเรกยามวา่ง 
มกัมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใชส้ังคมโซเชียล 
ดูทีวีออนไลน์ และมีความสนใจด้านความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกว่าด้านอ่ืนๆ 
เน่ืองมาจากทั้งสองรูปแบบการใชัชีวิตน้ีมีการใช้เวลาส่วนใหญ่กับโลกอินเทอร์เน็ต คน้ควา้หา
บริการ ข่าวสาร ดา้นต่างๆท่ีอยูใ่นความสนใจ จากผลของผูว้ิจยักลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจดา้นความ
บนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์เป็นหลกั รวมไปถึงการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายออนไลน์ การเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกกบักลุ่มท่ีสนใจในโลกสังคมโซเชียลต่างๆอยูเ่สมอ  

ซ่ึงสอดคลอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2546) ท่ีกล่าววา่
รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นการอธิบายถึงลกัษณะการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคว่ามีการจดัสรรเวลาต่อ
กิจกรรมต่างๆอย่างไร เน่ืองจากรูปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มน้ีมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงของการใช้
ชีวติ จึงถือเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในเร่ืองเทคโนโลยกีารพฒันาในระดบัมากระดบัหน่ึงเพราะเป็นผู ้
ท่ีใช้งาน ในทางกลบักนั ถา้หากไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดข้ึนให้ผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้การใช้งานส่ือ 
เรียนรู้หรือทดลองเพิ่มเติม ก็จะมีการใชง้านท่ีอาจจะลดนอ้ยลงลดนอ้ยลง ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือประเภท
ต่างๆจะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยูร่อดและไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค เป็นผลมาจากการพฒันา
เทคโนโลยี ส่ือแต่ละประเภท จึงตอ้งมีการพฒันาตามไปดว้ยเพื่อให้ทนักบัผูบ้ริโภค Kotler (2000) 
ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นนอกจากกิจกรรม (Activities) แลว้ ยงัมีความสนใจ(Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) ซ่ึงรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งสามด้านจะแสดงออกมาถึงตวับุคคล
นั้นๆ จากผลของผูว้ิจยัในเร่ืองการรับรู้ข่าวสารนั้น ช่วงเวลาในการรับชมทีวีออนไลน์จากกลุ่ม
ตวัอย่างของผูว้ิจยัคือช่วง 19.01-22.00 น. และจะมีการรับชมท่ีบา้นมากท่ีสุด จากการเปรียบเทียบ
ผูว้ิจ ัยพบว่าผลเป็นไปในทางเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างในผลการวิจัยของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ 
และณกัษ ์กุลิสร์ (2557) ท่ีมีการวจิยัเก่ียวกบักากรเขา้ถึงส่ือดิจิตอลนั้น ผูว้จิยัเห็นวา่ทีวอีอนไลน์นั้นก็
เปรียบเสมือนเป็นส่ือดิจิตอล ส่ือใหม่อีกอย่างหน่ึง จากกลุ่มตวัออย่างของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ 
และณักษ ์กุลิสร์ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชง้านส่ือต่างๆ เวลาส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ถึงขอ้มูล
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จากการใชส่ื้อดิจิตอลนั้น จะเป็นเวลาในช่วงเยน็/หวัค ่า ระหวา่ง 18.00-24.00 น. มากท่ีสุด  และก็มี
การใชง้านท่ีบา้นเช่นเดียวกนั จึงท าใหเ้ราเห็นวา่ในช่วงปัจจุบนัน้ีความสัมพนัธ์ของกลุ่มผูบ้ริโภคกบั
การรับรู้ข่าวสารนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

แต่ในกลุ่มสนใจรอบด้าน มีความสนใจในเร่ืองเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ และดา้นกีฬา รวมไปถึงดา้นการช่วยเหลือชุมชน 
การกุศล ซ่ึงกลุ่มน้ีไม่มีความสนใจในเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง สนใจในเร่ืองรอบๆตวัในปัจจุบันท่ี
เกิดข้ึน ไม่มีความสนใจในเร่ืองดา้นความบนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ ไม่ค่อยใชง้านอินเทอร์เน็ต
นอกเหนือไปจากการใชเ้พื่อเร่ืองท่ีตนเองสนใจ จึงไม่พบความสัมพนัธ์ในรูปแบบการใชชี้วติกลุ่มน้ี
กบัการรับรู้ข่าวสารทางทีวอีอนไลน์ 

 
สมมติฐานที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจจากการรับชมทวีี 

ออนไลน์ 
ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพึงพอใจจากการ

รับชมทีวีออนไลน์ พบความสัมพนัธ์เชิงบวก รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียล ในระดบัต ่าไดแ้ก่ กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ 
กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั กลุ่มคิดบวก กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ีกลุ่มรักครอบครัว และในระดบัต ่า
มากไดแ้ก่ กลุ่มสนใจรอบดา้น  

กลุ่มสังคมเพ่ือนโซเชียล กลุ่มน้ีมกัเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือชมรมต่างๆ บนสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ต เพราะมีความเช่ือวา่สังคมบนโลกออนไลน์เป็นสังคมท่ีท าให้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อน
ใหม่ท่ีดีรวมไปถึงความคิดเห็นท่ีว่าทีวีออนไลน์ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ และยงัเช่ือว่า
ขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีความน่าเช่ือถือเสมอ ซ่ึงกลุ่มรูปแบบการใชชี้วติกลุ่มน้ีท่ี
มีความเช่ือ ความคิดเห็นในดา้นบวกกบัการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้งานออนไลน์ต่างๆ การพูดคุย
พบปะ หรือเขา้ร่วมกบักลุ่มท ากิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการรับชมทีวีออนไลน์ แต่
ในการรับชมนั้นอาจไม่ใช่เพียงดา้นความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว ดว้ยความคิดเห็นในดา้นบวกท่ีมีต่อ
สังคมโซเชียลบนอินเทอร์เน็ตของรูปแบบการใชชี้วิตกลุ่มน้ี จึงท าใหก้ลุ่มรูปแบบการใชชี้วิตกลุ่มน้ี
มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์มากท่ีสุด เพราะเม่ือมีความเช่ือในดา้นดี มีความเช่ือใน
ดา้นบวกแลว้ ท าให้ผลท่ีตามมานั้นเกิดความพึงพอใจมากกว่าท่ีจะเกิดความไม่พอใจ กลุ่มสังคม
โซเชียลน้ีมีรูปแบบการใชชี้วติคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งจากงานวจิยัของ  Raacke and Raacke (2008) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา โดยใชท้ฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ
จากส่ือมาปรับใช้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และเลือกใช้
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ประโยชน์เพื่อใช้พูดคุย และเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารทางสังคม และยงั
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ McQuail (อา้งถึงใน Dainton and Zelly, 
2011) ท่ีไดก้ล่าววา่การส่ือสารนั้น เป็นการใหแ้ละการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร ท่ี
รวมไปถึงแนวคิดของการโตต้อบ การแบ่งปัน และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ย ซ่ึงการใชส่ื้อนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการปัจเจกบุคคลได้ 4 ลกัษณะ คือ สร้างความบนัเทิง ใช้เพื่อเป็น
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ช่วยสร้างอตัลกัษณ์แก่บุคคล และสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในระดบัต ่ามากท่ีสุด
จากทุกกลุ่ม ท่ีได้แก่กลุ่มสนใจรอบด้าน มีความสนใจในเร่ืองเศรษกิจ การเมือง ในสังคม ด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ และดา้นกีฬา รวมไปถึงดา้นการช่วยเหลือ
ชุมชน การกุศล มกัจะให้เวลากบัความสนใจไปกบัเร่ืองอ่ืนๆมากกว่า ท่ีไม่ค่อยมีการรับชมทีวี
ออนไลน์มากนัก เพราะความสนใจในเร่ืองด้านความบนัเทิงน้อย จึงท าให้รูปแบบการใช้ชีวิต
รูปแบบน้ีมีความพึงพอใจจากการรับชมทีวอีอนไลน์นอ้ยท่ีสุด 

 
สมมติฐานที ่3 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากการรับชมทวีี 

ออนไลน์ 
ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการน าไปใชป้ระโยชน์

จากการใชง้านทีวีออนไลน์ พบความสัมพนัธ์เชิงบวก รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ กลุ่มบนัเทิงมือถือจอ ในระดบัต ่าไดแ้ก่ กลุ่มสังคมเพื่อน
โซเชียล กลุ่มกอสซิปแฟชัน่ทนัสมยั กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มคิดบวก กลุ่มกา้วทนัเทคโนโลย ีและใน
ระดบัต ่ามากไดแ้ก่ กลุ่มสนใจรอบดา้น  

กลุ่มบันเทิงมือถือจอ กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่าท าอย่างอ่ืน และในกิจกรรม งานอดิเรกยามว่าง มกัมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น 
เล่นเกมส์ออนไลน์ สนทนากบักลุ่มเพื่อน ใช้สังคมโซเชียล ดูทีวีออนไลน์ และมีความสนใจดา้น
ความบนัเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร์ มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ เห็นไดช้ดัวา่รูปแบบการใชชี้วิตกลุ่มบนัเทิง
มือถือจอนั้นมีการรับชมทีวีออนไลน์มากท่ีสุดกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จึงท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มน้ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวีออนไลน์มากท่ีสุด ท่ีมีความสอดคล้องกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตรูปแบบหน่ึงของ Reimer (1995) ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้น
ดา้นบนัทิง (Entertainment Orientation) มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัดา้นความบนัเทิงมากกวา่ส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงจะสนในในเร่ืองบนัเทิงท่ีมี
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ความใกลต้วั หรือท่ีตนเองมีความช่ืนชอบ รูปแบบการใชชี้วติน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะตอบสนองความ
พึงพอใจและความบนัเทิงของตนเองมากกวา่ 

และในระดบัต ่ามาก ท่ีไดแ้ก่กลุ่มสนใจรอบด้าน มีความสนใจในเร่ืองเศรษกิจ การเมือง ใน
สังคม ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว หาท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ และดา้นกีฬา รวมไปถึงดา้นการ
ช่วยเหลือชุมชน การกุศล มกัจะให้เวลากบัความสนใจไปกบัเร่ืองอ่ืนๆมากกวา่ เป็นผลมาจากกลุ่ม
รูปแบบการใชชี้วติน้ีท่ีไม่ค่อยมีการรับชมทีวีออนไลน์มากนกั จึงส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์จากการ
รับชมทีวอีอนไลน์นอ้ย รูปแบบการชีชีวติรูปแบบน้ีมีความคลา้ยกบัรูปแบบการใชชี้วิตท่ีมุ่งเนน้ดา้น
สังคม (Societal Orientation) ของ Reimer (1995) ท่ีมีการใช้ชีวิตแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองรอบตวัท่ีเห็นวา่ส าคญั จึงท าให้เร่ืองนอกเหนือจากนั้นไม่อยู่
ในความสนใจเพราะฉะนั้นกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสนใจรอบดา้นจึงมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่ามากกบัการใช้ประโยชน์จากการรับชมทีวีออนไลน์ เพราะว่ากลุ่มรูปแบบการใชชี้วิตน้ี มี
ความสนใจในเร่ืองอ่ืนๆมากกวา่จึงมีการรับชมทีวอีอนไลน์นอ้ย 

 
สมมติฐานที ่4 การรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทวีอีอนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัความพงึ 

พอใจจากการรับชมทวีอีอนไลน์ 
ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากการรับชมทีวีออนไลน์กบั

ความพึงพอใจจากการใชง้านทีวอีอนไลน์ เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก และเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัย สอดคล้องกับท่ี Katz, Blumler and Gurevitch (1974) ได้กล่าวเร่ืองข้อสันนิษฐานของการ
บริโภคส่ือและผลกระทบท่ีจะท าให้มีการใชส่ื้อท่ีมากข้ึนหรือลดลงว่า (1) ผูฟั้งและผูช้มนั้นเป็นผู ้
เลือกใช้ส่ือเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและความตอ้งการ และแต่ละบุคคลนั้นมีความสามารถใน
การใชส่ื้อในระดบัท่ีแตกต่างกนัและเป้าหมายในการใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั แต่วิธีการท่ีจะจดักลุ่มตาม
ความต้องการและความพอใจของผูฟั้งและผูช้มนั้นยกตวัอย่างได้แก่ เพื่อการหลีกหนีจากโลก
ส่วนตวั เพื่อความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล เพื่อการสร้างเอกลกัษส่์วนตวั เพื่อการติดตามเฝ้าดูสังคม จึง
แสดงให้เห็นว่า ผูฟั้งและผูช้มมีการใช้ส่ือแต่ละประเภทเพื่อเป้าหมายท่ีแตกต่างกันและเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั (2) ผูฟั้งและผูช้มเป็นผูเ้ลือกในการ
เช่ือมโยงควาพึงพอใจท่ีตอ้งการกบัการเลือกใช้ส่ือแต่ละชนิด เช่นถา้หากตอ้งการความผ่อนคลาย 
สนุกสนานก็จะมีการเลือกชมรายการท่ีสนุกสนาน รายการตลก หรือเลือกดูละครเพราะมีความช่ือ
ชอบในตวัดารานกัแสดง จะเห็นไดว้า่การเลือกใชส่ื้อนั้นลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บฟังรับชมทั้งส้ิน เหมือนในผลการวิจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการใชง้านทีวีออนไลน์แต่เหตุผลความ
พึงพอใจนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป บา้งเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน บา้งเพื่อให้รู้เท่าทนัใน
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เร่ืองข่าวสารชีวติประจ าวนั เป็นตน้ (3) ส่ือนั้นเป็นคู่แข่งกบัแหล่งอ่ืนๆท่ีผูช้มและผูฟั้งนั้นะเลือกเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจซ่ึงการเลือกใชส่ื้อนั้นจะอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสังคม ยกตวัอยา่งเช่นการ
เช่าหนงั ละคร จากร้านวีดีโอมาดูแต่ในระยะหลงัน้ีร้านเช่าวีดีโอมีน้อยลงจึงเป็นการดูหนงั ดูละคร
ผ่านทีวีออนไลน์แทน (4) การท่ีเรายอมรับว่าบุคคลนั้นมีความตระหนักรู้ในตนเองในการใช้ส่ือ 
ดงันั้นความสนใจและแรงจูงใจของผูช้มผูฟั้งท่ีมีเพียงพอท่ีจะสามารถถ่ายทอดภาพท่ีถูกตอ้งได ้จึง
เป็นการยืนยนัความเช่ือในเร่ือง ผูใ้ชส่ื้อเชิงรุก (active audience) และยงัส่ือให้เห็นว่าบุคคลมีความ
ตระหนกัรู้ในกิจกรรมนั้นๆ ตวัอยา่ง เพราะวา่ผูช้ม ผูฟั้ง ผูใ้ชส่ื้อนั้น ยอ่มเป็นผูท่ี้สามารถอธิบายไดดี้
ท่ีสุดว่าพวกเขาท าอะไร เพราะเหตุผลอะไร (5) ในการตดัสินคุณค่าของเน้ือหาท่ีไดรั้บจากส่ือนั้น 
เป็นการประเมินจากผูฟั้งและผูช้มเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีผูฟั้งและผูช้มเลือกนั้น ในบางคน โทรทศัน์ท่ี
บา้นอาจจะชดัเพียงช่องเดียวจึงดูเพียงช่องนั้น ซ่ึงในการดูทีวีช่องนั้นผูช้มอาจไม่ได้เกิดความพึง
พอใจใกนกั หากช่องอ่ืนชดัเช่นกนัผูช้มอาจเปล่ียนแปลงช่องท่ีชมทนัทีหากมีตวัเลือก 

โดยส่ือโทรทศัน์นั้นถือเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากงานวิจยัของ เทพฤทธ์ิ คง
เพชรขาว (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการรับรู้จากส่ือโฆษณา ซ่ึงในผลการวิจยัส่ือโทรทศัน์นั้นสามารถ
สร้างระดบัในการรับรู้ได้มากท่ีสุดจากส่ืออ่ืนๆเช่นส่ือวิทยุท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง และส่ือทาง
นิตยสารท่ีอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด และจากผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ฐิติมา โสมบุญ
เสริม (2547) ท่ีการศึกษาเร่ืองวิเคราะห์การรับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล์ ในกระบวนการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกิดความพึงพอใจก่อนท่ีจะตดัสินใจ 
และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ท าใหเ้ราเห็นวา่การรับรู้นั้นมีการส่งผลต่อความพึงพอใจ 

 
สมมติฐานที ่5 ความพงึพอใจจากการรับชมทวีอีอนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการใช้ 

ประโยชน์จากการรับชมทวีอีอนไลน์ 
ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจจากการใชง้านทีวีออนไลน์ กบัการ

ใช้ประโยชน์จากการใชง้านทีวีออนไลน์ เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก และเป็นไปตามสมติฐานการ
วิจยั ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ Dominick (อา้งถึงใน 
พิพฒัน์  พึ่งพาพงศ์, 2545) ท่ีกล่าวไวว้่าผูรั้บสารนั้นจะเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ส่วนตวัของตนเอง ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิต สภาวะแวดล้อม การท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการรับชม
รายการทางทีวีออนไลน์จนท าให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน และช่ืนชอบ จะท าให้เกิดอตัราในการ
รับชมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจจะมีหลายปัจจยัท่ีท าให้ช่ืนชอบ หรือรู้สึกหลงไหล จนตอ้งกลบัมาใชง้าน
ซ ้ า ซ่ึงการรับชมทีวีออนไลน์น้ี ถือเป็นการใชส่ื้อผา่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ จากส่ือมวลชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ท่ี  Katz, Blumler and 
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Gurevitch (1974) ท่ีกล่าวว่าผูรั้บสารนั้นถือเป็นตวัจกัรส าคญัในการตดัสินใจท่ีจะเลือกรับสารจาก
ส่ือแต่ละประเภทและเน้ือหา เพื่อจะตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล และผูรั้บสารท่ีมี
การศึกษาในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั จะมีอุดมการณ์และความนึกคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยจาก
ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้ นอยู่ในกลุ่มท่ีมีการใช้ส่ือเพื่อการรับรู้ (Cognition) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท่ี์มีความอยากรู้ อยากเห็น เพื่อท่ีจะไดท้ราบเร่ืองราว
ต่างๆของสังคม ทนัยุคทนัเหตุการณ์ ซ่ึงจะท าให้ตนเองรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และในดา้น
ความพึงพอใจท่ีใช้เพื่อความหลากหลาย  (Deversion) ในความตอ้งการในรูปแบบเพื่อการกระตุน้
อารมณ์ (Stimulation) เพื่อการพกัผอ่น (Relaxation) เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotion Release)  
เพราะกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเพราะไดรั้บความเพลิดเพลิน ความบนัเทิง และรู้สึกผอ่นคลาย
อารมณ์เม่ือมีการรับชมทีวีออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศภุศิลป์  กุลจิตตเ์จือวงศ ์(2556) ท่ีมี
ผลการวิจยัในเร่ืองพฤติกรรมการ เปิดรับ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจของผูช้มข่าวภาคค ่า 
ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 ว่ากลุ่มตวัอย่างนั้นเลือกชมรายการจากความพึงพอใจใน
ดา้น ผูด้  าเนินรายการ เน้ือหาและรูปแบบของรายการมากท่ีสุด และจากเน้ือหานั้นส่งผลไปยงัการใช้
ประโยชน์จากการรับชมอีกดว้ย และงานวิจยัของณัตชุลี นุตประวีณ์ และ พจนา ธูปแกว้ (2557) มี
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากการรับชมรายการ
เดอะวอยซ์ไทยแลนด ์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผูช้มมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการอยู่
ในระดบัมาก และยงัมีความพึงพอใจต่อกรรมการผูต้ดัสินท่ีน าประสบการณ์ของผูต้ดัสินมาปรับใช้
ให้ค  าแนะน าให้ผูเ้ขา้แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและน าไปใชพ้ฒันาแกไ้ขตนเองได ้ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีในเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีผลไปถึงเร่ืองการใช้ประโยชน์ และในดา้นการใช้
ประโยชน์ท่ีผูรั้บชมรายการ ท่ีมีการใช้ประโยชน์เร่ืองความบนัเทิงมากท่ีสุดซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของการใช้ประโยชน์จากส่ือตามท่ี McQuail, Blumer and 
Brown (1972) กล่าวว่าสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทได้ดังน้ี เพื่อประโยชน์ ทางด้านข้อมูล เพื่อ
เช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม เพื่อด ารงเอกลกษัณ์ของบุคล และเพื่อลดหรือผ่อน คลาย
ความตึงเครียดทางอารมณ์ 

ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัผลการวิจยัของผูว้ิจยั ท่ีผูรั้บชมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ในการน าเสนอรายการของทีวีออนไลน์ และมีความพึงพอใจจากการใชง้านทีวีออนไลน์ในระดบั
มาก และยงัส่งผลไปยงัการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัมากเช่นกนั  
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิัยไปประยุกต์ใช้ 
 

จากผลการวิจยั เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาดงัน้ี 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานของผูท่ี้มีการรับชมทีวีออนไลน์ใน
ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุงและ
พฒันา ยกตวัอย่างเช่นผูป้ระกอบการสามารถน าไปพฒันาด้านการวางผงัรายการหรือการสร้าง
แนวทางของรายการใหม่ให้รองรับในด้านความสนใจ และตรงใจกบัปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ต้องการ และการจดัช่วงเวลาแพลนช่วงเวลาของการออกอากาศรายการต่างๆให้เหมาะสมกบั
ช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาท่ีมีผูรั้บชมเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บชม หรือการปรับปรุงดา้น
เน้ือหาหรือการน าเสนอใหม่ๆใหต้รงกบัความนิยมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  

จากผลการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับชมทีวีออนไลน์ในช่วงเวลา 19.01 – 22.00 
น. และส่วนใหญ่มีการใชง้านท่ีบา้นมากท่ีสุด จากผลจึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้รับชมนั้นเร่ิมมีการหนัมา
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อรับชมทีวีออนไลน์มากข้ึน จากอดีตท่ีมีการชมผา่นโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียว ท า
ให้ผูป้ระกอบการณ์ทราบถึงแนวทางการรับชม และเพื่อน าผลท่ีได้ทราบไปปรับใช้ในเร่ืองการ
ให้บริการ และพฒันาในดา้นต่างๆท่ี จะสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เช่นดา้นการให้บริการในเร่ืองการใชง้าน เพราะมีแนวโน้มให้เห็นว่ามีผูใ้ชง้านการชม
รายการทั้งสดและยอ้นหลงัผา่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน และในบางช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคมีการใชง้าน
มาก จึงท าให้การให้บริการอาจมีปัญหาตามมา ผูใ้ห้บริการนั้นจึงควรพฒันาระบบการให้บริการ
สามารถรองรับผูใ้ช้งานไดใ้ห้ทัว่ถึงมากข้ึน และเร่ืองของการ นอกจากเร่ืองการวางผงัรายการแลว้ 
ยงัรวมไปถึงเร่ืองการโฆษณาของสินคา้และผลิตภณัฑ์ในส่ือทีวีออนไลน์ควรเลือกช่วงเวลาและ
ประเภทของส่ือให้ตรงกบักลุ่มการใช้ชีวิตท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายของสินคา้และผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
เพื่อท่ีจะเป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้และผลิตภณัฑม์ากข้ึน ยกตวัอยา่งเช่นการ
ซ้ือโฆษณาใชช่้วงเวลาท่ีกลุ่มบนัเทิงมือถือจอและกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียลมีการรับชมทีวีออนไลน์
มากท่ีสุดนั้น ความสนใจของรูปแบบการใช้ชีวิตน้ีมีความสนใจในเร่ืองบันเทิง ละคร เพลง 
ภาพยนตร์มากท่ีสุด จึงจะเป็นโฆษณาในเร่ืองด้านน้ีเพื่อการรับรู้ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และในกลุ่มสังคมเพื่อนโซเชียลท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต การเล่นเกมส์ หรือการเป็น
สมาชิกบนสังคมโซเชียลต่างๆ ช่องทางท่ีเลือกใชน้อกเหนือจากในส่ือทีวีออนไลน์แลว้อาจจะเป็น
ช่องทางผา่นโทรศพัทมื์อถือท่ีรูปแบบการใชชี้วติน้ีมีการใชง้าน 
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  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
 

ควรมีการศึกษาลกัษณะตวัแปรเชิงลึกของการรับชมทีวีออนไลน์ ยกตวัอย่างเช่นรูปแบบ
ของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ แอปพลิเคชัน่ ต่างๆท่ีมีการให้บริการ มีความยากง่าย ความสะดวกในการ
ใชง้านทีวอีอนไลน์ เพื่อท่ีจะสามารถน าผลท่ีไดม้าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ และต่อยอดงานวจิยัต่อไปได ้
และยงัสามารถเพิ่มเติมในส่วนของค าถามปลายเปิดเพื่อท่ีจะให้ไดรั้บความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีจะสามารถน าไปปรับปรุงและแกไ้ขเก่ียวกบัรูปแบบการใหบ้ริการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 

รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จากข่าวสาร
ทางทีวอีอนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าแนะน าส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการใชงัานทีวอีอนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านทีวอีอนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าไปใชป้ระโยชน์จากการใชง้านทีวอีอนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าแนะน า  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ตามความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพของท่าน 
1. เพศ  
 ชาย      หญิง  
2. อาย ุ  
 15 – 20 ปี         21 - 26 ปี 
 27 - 32 ปี         33 - 38 ปี 
 39 - 44 ปี         45 – 49 ปี  
3. ระดบัการศึกษา  
 ต่าํกวา่ มธัยมศึกษาตอนตน้       มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   อนุปริญญา / ปวส.   
 ปริญญาตรี            สูงกวา่ปริญญาตรี  
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4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่ 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 ข้ึนไป  
5.  อาชีพ  
 นกัเรียน/นกัศึกษา   
 พนกังานบริษทัเอกชน   
 พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ   
 ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ    
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................ 
 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 
2.1 รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรม 
ค าแนะน า ท่านใชเ้วลาวา่งในชีวติประจ าวนั ท ากิจกรรมต่อไปน้ี มาก นอ้ย เพียงใด โปรดท า
เคร่ืองหมายลงในตารางระดบัเวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละวนัของท่านท่ีท่านปฏิบติั 

 
กิจกรรม 

ระดบัความบ่อยคร้ังในการท ากิจกรรมแต่ละสับดาห์ 

(5) 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
ติดตามข่าวสาร 

     

2. ท่านใชเ้วลาส่วนใหญ่
หมดไปกบัการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกวา่ท า
อยา่งอ่ืน 

     

3. ท่านเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
หรือชมรมต่างๆ บน
สังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ต  
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กิจกรรม 

ระดบัความบ่อยคร้ังในการท ากิจกรรมแต่ละสับดาห์ 

(5) 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ท่านใชเ้วลาส่วนใหญ่ไป
กบัการดูทีว ีรายการ 
ละคร ท่ีช่ืนชอบ 

     
 
 

5. ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ต
คน้ควา้หาขอ้มูลในดา้น
ต่างๆท่ีตอ้งการ 

     

6. ท่านใชเ้วลาท ากิจกรรม
ร่วมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว 

     

7. ท่านมกัสั่งซ้ือสินคา้ 
ประมูลสินคา้ หรือ
เรียกใชบ้ริการต่างๆ 
ผา่นเวป็ไซตห์รือ 
แอปพลิเคชัน่ เช่น สั่ง
อาหารจากหนา้เวป็ไซต ์
การเรียกใชบ้ริการจาก
แอปพลิเคชัน่  

     

8. ท่านมกัท ากิจกรรมอยา่ง
อ่ืนควบคู่กบัการดูทีวี 

     

9. กิจกรรม งานอดิเรกยาม
วา่งของท่าน มี
อินเทอร์เน็ตเป็นส่วน
เก่ียวขอ้ง เช่น เล่นเกมส์
ออนไลน์ สนทนากบักลุ่ม
เพื่อน ใชส้ังคมโซเชียล ดู
ทีวอีอนไลน์  
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2.2 รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความสนใจ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ดา้นความสนใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ความสนใจ 

ปริมาณการคน้หาขอ้มูลท่ีสนใจ 

(5) 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดา้นความบนัเทิง ละคร 
เพลง ภาพยนตร์  

     

2. ดา้นเศรษกิจ การเมือง ใน
สังคม 

     

3. ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว หา
ท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั การ
เดินทาง ฯลฯ 

     

4. ดา้นกีฬา      
5. ดา้นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียน
หรือการท างาน 

     

6. ดา้นศิลปิน ดารา      
7. ดา้นความงามและแฟชัน่      
8. ดา้นข่าวสารประจ าวนัใน

สังคม 
     

9. ดา้นการช่วยเหลือชุมชน 
การกุศล 
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2.3 รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 

(5) 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

(4) 
เห็นดว้ย
มาก 

(3) 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 

(2) 
เห็นดว้ย
นอ้ย 

(1) 
เห็นดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. อินเทอร์เน็ตเตม็ไปดว้ย
ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ หาก
น าไปเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง 

     

2. สังคมบนโลกออนไลน์
เป็นสังคมท่ีท าใหพ้บ
เพื่อนกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่
ท่ีดี 

     

3. ทีวอีอนไลน์ท าใหเ้กิด
รูปแบบการใชชี้วิตใหม่ๆ 

     

4. ขอ้มูลท่ีมีการน าเสนอบน
อินเทอร์เน็ตนั้น มีความ
น่าเช่ือถือเสมอ 

     

5. การติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ในเร่ืองแวดวงบนัเทิง 
ละคร แฟชัน่ ท าใหรู้้สึก
ทนัสมยั 

     

6. การโจรกรรมขอ้มูลทาง
ออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีตอ้งหา
ทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

     

 
 
 



97 

 
ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 

(5) 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

(4) 
เห็นดว้ย
มาก 

(3) 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 

(2) 
เห็นดว้ย
นอ้ย 

(1) 
เห็นดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

7. อินเทอร์เน็ต สังคม
ออนไลน์ต่างๆ เป็น
แหล่งบริโภคข่าวสาร
แหล่งใหญ่ท่ีทุกคน
สามารถเขา้ถึงได ้

     

8. การละเมิดสิทธ์ของส่ือ
ต่างๆ มกัเกิดข้ึนบนโลก
ออนไลน์ 

     

9. สังคมอินเทอร์เน็ตนั้นมี
ความเปิดกวา้ง เป็น
เคร่ืองมือใหค้นไดแ้สดง
ความคิดไดห้ลากหลาย
แง่มุม 

     

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการใชง้านทีวีออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย ทีวอีอนไลน์ คือ โทรทศัน์ท่ีมีการส่งผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงผูรั้บชม โดยท่ี
ผูใ้ชง้านสามารถรับชมรายการโทรทศัน์ไดท้ั้งแบบสด และยอ้นหลงั 
ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ตามความเป็นจริง 

1. ใน 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมาท่านมีการใชง้าน ทีวอีอนไลน์แบบรายการสด ก่ีคร้ัง 

 1วนั/สัปดาห์        2วนั/สัปดาห์        
 3-4 วนั/สัปดาห์    5-6 วนั /สัปดาห์    ทุกวนั 

2. ใน 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมาท่านมีการใชง้าน ทีวอีอนไลน์แบบยอ้นหลงั ก่ีคร้ัง 

 1วนั/สัปดาห์        2วนั/สัปดาห์        
 3-4 วนั/สัปดาห์    5-6 วนั /สัปดาห์    ทุกวนั 
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3. ระยะเวลา ท่ีท่านใชง้านทีวอีอนไลน์โดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 

 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง       1 – 2 ชัว่โมง   
 3 – 4 ชัว่โมง    5-6 ชัว่โมง  มากกวา่ 6 ชัว่โมง 

4. ช่วงเวลาใดท่ีท่านมกัมีการใชง้านทีวอีอนไลน์ 

 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. เป็นตน้ไป 

5. สถานท่ีใดในต่อไปน้ีท่ีท่านมกัมีการใชง้านทีวอีอนไลน์  

 บา้น       ท่ีท างาน   
 สถานศึกษา      ท่ีร้านบริการอินเทอร์เน็ต   อ่ืนๆ โปรดระบุ...... 
 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านทีวีออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย ความพึงพอใจในดา้นต่างๆท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อการใชง้านทีวอีอนไลน์ 
ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ตามความเป็นจริง 

 
ความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

 (5) 
มากท่ีสุด 

 (4) 
มาก 

 (3) 
ปาน
กลาง 

 (2) 
นอ้ย 

 (1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ท่านมีความพึงพอใจใน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดรับ
จากทีวอีอนไลน์นั้น มี
ความรวดเร็ว ทนัยคุ ทนั
เหตุการณ์ 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจใน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีท าใหท้่าน
มีความรู้รอบตวัเพิ่มมาก
ข้ึน 

     

3. ขอ้มูล ข่าวสาร มีความถูก
ตอ้งแม่นย  า ครบถว้น  
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ความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

 (5) 
มากท่ีสุด 

 (4) 
มาก 

 (3) 
ปานกลาง 

 (2) 
นอ้ย 

 (1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ขอ้มูล ข่าวสารนั้น
สามารถเช่ือถือได ้มี
แหล่งท่ีมาชดัเจน 

     

5. ท่านพึงพอใจใน
ช่องทางท่ีไดรั้บข่าวสาร 
จากการใชง้านทีวี
ออนไลน์นั้น มีความง่าย 
สะดวกสบาย ไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

     

6. ท่านมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบในการน าเสนอ
ของรายการทีวอีอนไลน์
เป็นส่วนใหญ่ 

     

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ความต่ืนเตน้ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
ท่ีไดรั้บ 

     

8. ท่านมีความพึงพอใจ
จากการรับชมทีวี
ออนไลน์เพราะวา่ขอ้มูล
ท่ีไดรั้บและสามารถ
น าไปแลกเปล่ียนกบั
บุคคลอ่ืนได ้

     

9. ท่านมีความพึงพอใจ
จากการใชง้านทีวี
ออนไลน์ 

     



100 

 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าไปใชป้ระโยชน์จากข่าวสารจากการใชง้านทีวอีอนไลน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
ค าอธิบาย การใชป้ระโยชน์จากข่าวสารในดา้นต่างๆของผูใ้ชง้านทีวอีอนไลน์ 
ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ตามความเป็นจริง 

 
การรับรู้และการใชป้ระโยชน์ 

ระดบัความคิดเห็น 

(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหฉ้นัไดติ้ดตามข่าวสารท่ี
เกิดข้ึนในเหตุการณ์ปัจจุบนั 

     

2. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหฉ้นัรับรู้เก่ียวกบัส่ิง
รอบตวัมากข้ึน 

     

3. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหฉ้นัเกิดความเพลินเพลิน 
บนัเทิงและผอ่นคลายอารมณ์ 

     

4. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหฉ้นัสามารถผละจาก
สังคม หรือหลีกหนีจากส่ิงท่ีฉนัไม่อยากท า
ได ้

     

5. ทีวอีอนไลน์สามารถลดความเครียดของฉนั 
และฉนัรู้สึกสนุกสนานเม่ือชมทีวอีอนไลน์ 

     

6. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหฉ้นัมีขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการสนทนาในชีวติประจ าวนั 

     

7. การดูทีวอีอนไลน์ร่วมกนักบัครอบครัวช่วย
ใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวมากข้ึน 

     

8. ขอ้มูลท่ีฉนัไดรั้บจากทีวอีอนไลน์ ท าใหฉ้นั
รู้สึกรู้เท่าทนัสังคมและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม 

     

9. ทีวอีอนไลน์ช่วยใหฉ้นัสามารถแบ่งปันขอ้มูล 
ความรู้ท่ีไดรั้บ ใหเ้พื่อนได ้ 

     



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาว ชฎาพร ทบัคง 
 
ประวตัิการศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ (โทรทศัน์และ

ดิจิทลัมีเดีย) มหาวทิยาลยับูรพา  
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2557 
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