บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาเรื่ องพฤติกรรมการเปด รับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่ น เอ ก ซ ใ นอํา เภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม ในบทนี้ไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ และนิยามศัพทที่
ใชในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎี ที่ใชในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษามี 4 เรื่องคือทฤษฎีและแนวความคิดดานการ
สื่อสาร ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure)
แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของสื่อมวลชนและแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชน
1. ทฤษฎีและแนวความคิดดานการสื่อสาร (พีระ จิระโสภณ, 2523)
การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดขาวสาร ความรู ความคิดจากผูสงสารไปยังผูรับสาร
เพื่อผลอยางใดอยางหนึ่ง โดยผานชองทางหรือสื่อตาง ๆ การสื่อสารถือเปนปจจัยพื้นฐานของการ
ติดตอในกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความซับซอนและประกอบดวยคนจํานวนมากการ
สื่อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น การสื่อสารมีองคประกอบ ดังนี้
ผูสงขาวสาร

ใสรหัส

ขาวสาร / สื่อ

ถอดรหัส

สิ่งรบกวน

การปอนกลับของ
ขาวสาร

ปฏิกิริยาโตตอบ

ภาพ 1 แบบจําลองการสื่อสาร
ประยุกตจากของ Schramm (Wilbur Schramm, 1973)

ผูรับขาวสาร
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จากแผนภาพตามแนวคิดของ Schramm สรุปกระบวนการทํางาน ไดดังนี้
1. องคกรสื่อสารมวลชน จะทําหนาที่ 3 อยางคือ ถอดรหัสสาร (Decoding) ที่รับเขามา
แปลความหมายของขาวสาร (Interpreting) และลงรหัสขาวสาร (Encoding) ตามลําดับ
2. ผูรับขาวสารเปนกลุมบุคคลจํานวนมากที่เกี่ยวของกันหลายลักษณะ และอยูอยาง
กระจัดกระจาย
3. ขาวสาร ที่องคกรรับเขามา และที่ผลิตสงไปมีจํานวนมาก ขาวสารบางสวนถึงผูรับแต
ละคนโดยตรงบางสวนถึงผูรับโดยผานบุคคลอื่นและบางสวนไปไมถึงผูรับ
4. ปฏิกิริยาตอบสนองจากผูรับ (Feedback) จากมวลชนมีจํานวนนอย องคกรสื่อมวลชน
สามารถทราบไดดวยวิธีอนุมาน เชน ประเมินจากขาวสารที่สงออกไป หรือใชวิธีการศึกษาวิจัย
2. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) (พีระ จิระ
โสภณ, 2523)
การเลือกเปดรับขาวสาร ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่กําหนดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของการรับสงสารไปยังผูรับสาร การเลือกเปดรับขาวสารเปนกระบวนการซึ่ง
เปรียบเทียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนการเลือกรับขาวสารดวยความตั้งใจ
ตามปกติคนเราจะรับขาวสารในแตละวันมากมาย ขาวสารบางอยางก็รบั รูอยางผานๆไปเรื่องใดที่
คนเราเห็นวาตรงกับความสนใจก็จะตั้งใจรับขาวสารนั้น เชน เมื่ออานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน
ก็มิใชวาจะสนใจทุกขาว แตจะมีการเลือกใหความสนใจและความตองการ เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาหรือสนองความตองการของตน
บางครั้งบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารเพื่อใหมีความ
คลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่วๆไป
2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เปน
กระบวนการกลั่นกรองขั้นตอมาเมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากเหลงหนึง่ แหลงใดแลวก็ใชวาขาวสาร
นั้นจะถูกรับสงตามเจตนารมณของผูสงสารทั้งหมด ผูรับสารแตละคนอาจตีความหมายขาวสาร
ชั้นเดียวกอน ก็สงผานสื่อมวลชนไมตรงกัน เพราะความหมายของขาวสารที่สงไปถึงมิไดอยูใ น
ตัวอักษร รูปภาพหรือคําพูดเทานั้น แตอยูที่ผูรับที่จะเลือกรับรู หรือเลือกตีความหมายตามความ
เขาใจของตัวเอง หรือตามทัศนคติ ตามประสบการณ ตามความเชื่อ ตามความตองการ ตามความ
คาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณขณะนั้น เปนตน
3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะ
สวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ เปนตน และมักจะลืมในสิ่งทีต่ นเองไมสนใจ
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หรือไมเห็นดวยไดงายกวา
เปนกระบวนการกลั่นกรองขั้นสุดทายที่มีผลตอการสงสารไปยัง
ผูรับสาร หากความเขาใจที่เกิดจากการรับรูนั้นสอดคลองกับทัศนคติของบุคคล ความเขาใจนั้น
จะพัฒนาตอไปเปนความเขาใจที่ถาวร พรอมที่จะจดจําในระยะยาว
การเลือกเปดรับ
Selective Exposure
การเลือกรับรูหรือการตีความ
Selective Perception or Selective Interpretation

การเลือกจดจํา
Selective Retention

ภาพ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการในการเปดรับขาวสาร 3 ชั้น
ประยุกตจากของ Atkin (Charles K.Atkin, 1971)
3. แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของสื่อมวลชน (วิภาดา เจริญลาภ, 2539)
ชัยยงค พรหมวงศ (อางถึงในวิภาดา เจริญลาภ, 2539) จําแนกสื่อมวลชน
ไวครอบคลุมสื่อ 6 ประเภท คือ
1. สิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร หนังสือ และสิ่งตีพิมพประเภทอืน่ ๆ
2. ภาพยนตร ทั้งภาพยนตรเรื่อง ภาพยนตรสารคดี และภาพยนตรการศึกษาบางประเภท
3. วิทยุกระจายเสียง ไดแกวิทยุที่สงรายการออกอากาศ ทั้งระบบ AM และ FM รวมไป
ถึงระบบเสียงตามสาย
4. วิทยุโทรทัศน เปนสื่อทางภาพ และทางเสียงที่เผยแพรออกไป ทัง้ ประเภทออกอากาศ
และสงตามสาย
5. สื่อสารโทรคมนาคม เปนผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี มีการสงขอความ เสียง
ภาพ ตัวพิมพ สัญลักษณตา งๆ ไดหลากหลาย ครอบคลุมกิจการสื่อสารผานดาวเทียม โทรภาพ
โทรพิมพ
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6. สื่อวัสดุบันทึก ไดแก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แผนบันทึกเสียง แผน
บันทึกภาพ ซึ่งกลายเปนสื่อมวลชน เพราะเทคโนโลยีที่กา วหนาทําใหสามารถผลิตเผยแพรไดมาก
และรวดเร็ว
4. แนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชน
ผูรับสารแตละคน ตางก็มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนตามแบบเฉพาะของตนซึ่ง
แตกตางกันไป เมอรวิล และ โลเวนสเตนน (Merrill and Lowenstein) ไดสรุปแรงผลักดันใหบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเลือกรับสื่อ วาเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ (Merrill and Lowenstein,1971)
1. ความเหงา เมื่อบุคคลตองอยูตามลําพัง ไมสามารถที่จะติดตอสังสรรคกับบุคคลอื่น ๆ
ในสังคมได สิ่งที่ดีที่สุด คือ การอยูกับสื่อ สื่อมวลชนจึงเปนเพื่อนแกเหงาไดและบางครั้งบางคน
พอใจที่จะอยูกับสื่อมวลชนมากกวาอยูกับบุคคลเพราะสื่อมวลชนไมสรางแรงกดดันในการสนทนา
หรือแรงกดดันทางสังคมใหแกตนเอง
2. ความอยากรูอยากเห็น มนุษยมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตาง ๆ อยูแลวตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เปนหลักสําคัญในการเสนอขาวสาร โดยเริ่มเสนอจากสิ่ง
ใกลตัวกอน ไปจนถึงสิ่งที่อยูหางตัวออกไป
3. ประโยชน ใ ช ส อยของตนเอง มนุ ษ ยจ ะแสวงหาข า วสาร และใช ข า วสารเพื่ อ
ประโยชนของตนเอง เพื่อชวยใหความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใชขาวสารที่ไดมาเสริมบารมี การ
ชวยใหตนเองสะดวกสบาย หรือใหความบันเทิงแกตน โดยจะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอยที่สุด
(Least Effort) และไดผลประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุด (Promise of Reward)
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละอยาง มีสวนทําใหผูรับสารแสวงหาและไดประโยชน
ไมเหมือนกัน ผูรับสารแตละคนยอมจะเขาใจในลักษณะบางอยางจากสื่อที่จะสนองความตองการ
และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ
จากการศึกษาของ Summers (1972) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดจากเวลาที่บุคคลใช
ไปในการรับสื่อ พบวา บุคคลมักเปดรับสื่อที่ใชความพยายามนอยกวา โดยเฉลี่ยแลวผูใหญชาว
อเมริกันจะใชเวลาในการเปดรับสื่อทั้งหมดประมาณ 2,600 ชั่วโมงตอป โดยแบงเปน การดู
โทรทัศน 1,200 ชั่วโมง การฟงวิทยุ 900 ชั่วโมง การอานนอยกวา 400 ชั่วโมง โดยแบงเปน การอาน
หนังสือพิมพ 218 ชั่วโมงและการอานนิตยสาร 170 ชั่วโมงตามลําดับ
Sissors & Bumba (1996) ไดกลาวไววา การเปดรับสื่อขึ้นกับความชอบสวนบุคคล โดย
การเปดรับสื่อนั้นสามารถวัดไดจากโอกาสที่บุคคลจะเปดรับสื่อ ซึ่งเกิดจากการเปนเจาของสื่อ เชน
วิทยุ โทรทัศนหรือการซื้อหนังสือพิมพเปนประจําหรือชั่วครั้ง ชั่วคราว ตลอดจนการมีหนังสือพิมพ
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ในบาน เชน ผูที่ชอบอานนิตยสารหรือชอบดูภาพยนตรมากก็จะจัดสรรเงินไวซื้อสื่อที่พวกเขาชอบ
โดยตัดคาใชจายอื่น ๆ ออกไป
Becker (Becker, 1979) ไดใหความหมายของการเปดรับสื่อไวดังนี้
1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรูเพื่อตองการให
มีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป
2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับสื่อเพื่อตองการทราบ
ข อ มู ล ที่ ต นเองสนใจอยากรู เช น เป ด ดู โ ทรทั ศ น เ ฉพาะเรื่ อ งหรื อ รายการที่ ต นเองสนใจหรื อ
มีผูแนะนํามา
3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับขาวสารเพราะ
ตองการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผอนคลายอารมณ
งานวิจัยของแม็คลอยดและคณะ(Mcleod and other) กลาววา ตัวชี้ที่ใชวัดพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อ (Media Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ (McLeod, 1972)
1. วัดจากเวลาที่ใชสื่อ
2. วัดจากความถี่ของการใชสื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการที่แตกตางกัน
โดยแม็คลอยดกลาววา การวัดในเรื่องเวลาที่ใชกับสื่อมีขอเสียตรงที่วา คําตอบขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางที่คนมีอยูและการมีสื่อใกลตัว (Availability of
Medium) ดวยเหตุนี้ คําตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใชกับสื่อจึงมักไมสามารถแปลความหมายไดทาง
จิตวิทยา และมักไมใหผลที่ชัดเจนเมื่อนําไปเชื่อมโยงความสัมพันธกับตัวแปรอื่นและเพื่อแกปญหา
ความไมชัดเจนในเรื่องนี้ จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับสื่อมวลชน โดยใชความถี่ของการใชสื่อ
เฉพาะอย า งเจาะจงในเนื้ อ หา เช น วั ด ความถี่ ข องการอ า นข า วที่ เ นื้ อ หาประเภทต า ง ๆ ใน
หนังสือพิมพ เปนตน
ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา การเปดรับสื่อมวลชนนั้น หมายถึง ความบอยครั้งในการเปดรับ
ระยะเวลา ชวงเวลา รวมไปถึง จํานวนสื่อมวลชนที่ใชในการเปดรับขาวสารดวย
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ทบทวนวรรณกรรม
ชมนาท รัตนมณี (2538) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะหลักษณะชองทางขอมูล
ขาวสารพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนและการเลือกใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจของนักธุรกิจชั้นนํา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุมเลือกศึกษาจากนักธุรกิจในระดับผูบ ริหารหรือเจาของกิจการดวย
วิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงและแบบเพิ่มพูนไดจํานวน 120 คน ประกอบดวย 6 ประเภทธุรกิจ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ดวยวิธีการนัดหมายอยางเปนทางการและการสนทนา
บันทึกเทปอยางไมเปนทางการ พบวา สวนใหญนักธุรกิจชายจะใชเวลาในการดูและอานขาวเพื่อให
ทันตอเหตุการณความเคลื่อนไหวตาง ๆ โดยเฉพาะขาวการเมืองภายในประเทศและกระแสขาว
เศรษฐกิจระหวางประเทศมากกวานักธุรกิจหญิงซึ่งชอบเปดรับเนื้อหาสาระประเภทบันเทิงเนื่องจาก
ตองการพักผอน อยางไรก็ตามนักธุรกิจทั้งชายและหญิงตางระบุวาไมมีเวลาที่จะดูโทรทัศนเปน
ประจําทุกวัน เนื่องจากมีกิจกรรมอยางอื่นที่ตองทํานอกบานโดยมักจะดูเปนครัง้ คราวเมื่อมีเวลา
อยูบานเทานัน้ โดยมีความเห็นวารายการโทรทัศนควรใหความสําคัญกับการนําเสนอเนื้อหาทั้งที่มี
สาระและบันเทิงควบคูกัน สําหรับปจจัยในเรื่องของอายุ พบวา นักธุรกิจที่อยูในชวงอายุนอยที่สุด
คือ ระหวาง 35 – 40 ป นับเปนคนรุนใหมที่มีการนําเอาเทคโนโลยีฐานขอมูลสารสนเทศเขามาใช
ชวยในการดําเนินกิจการทางธุรกิจซึ่งไดรับสืบทอดมาจากครอบครัวในธุรกิจทั้ง 6 ประเภทโดย
สรุปแลวนักธุรกิจกลุมตัวอยางจะมีการใชสื่อสิ่งพิมพโดยเฉพาะหนังสือพิมพ
อภิรดี ภูริปาณิก (2544) ไดศกึ ษาเรื่อง กิจกรรมการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับสื่อ
และความคาดหวังประโยชนจากสื่อของกลุมแมบาน ตําบลเกาะเกร็ด โดยการวิจยั เชิงสํารวจจาก
กลุมตัวอยางทีต่ อบแบบสอบถาม พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมแมบานในตําบลเกาะ
เกร็ดนั้นสวนใหญมีอายุ 31 – 35 ป ประกอบอาชีพรับจาง มีระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษา
รายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท สถานภาพสมรสและอยูดว ยกัน กิจกรรมการดําเนินชีวิต
ในกลุมกิจกรรมงานประจํา มีคาเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด เนื่องจากเปนกิจกรรมที่แมบานสวนใหญ
ทําจนเกิดความเคยชินและกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของกลุม แมบาน ในขณะที่กลุม
กิจกรรมงานอดิเรกมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุด พฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมแมบานสวนใหญ
เปดรับสื่อโทรทัศนทุกวัน เปนระยะเวลา 31 – 60 นาทีตอครั้ง นิยมเปดดูภาพยนตรจีนชุดในขณะที่
เปดรับสื่อวิทยุทุกวัน นอยกวา 30 นาทีตอครั้ง นิยมเปดฟงเพลงลูกทุง สวนการเปดรับสือ่
หนังสือพิมพจะเปดสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือนอยกวา ใชเวลานอยกวา 30 นาที นิยมเปดอานเนื้อหา
ละครและสื่อคอมพิวเตอร สัปดาหละ 1 ครั้งหรือนอยกวา ใชเวลา 30 นาทีตอครั้งนิยมเปดเลนเกม
เปนสวนใหญ ความคาดหวังประโยชนจากสื่อ ไดแก ดานความตองการการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
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อื่น (คาเฉลี่ย 3.84) ดานความตองการสรางเอกลักษณใหกบั ตนเอง (คาเฉลี่ย 3.74) ดานความบันเทิง
(คาเฉลี่ย 3.73) และดานความตองการขอมูลขาวสาร (คาเฉลี่ย 3.71)
พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง (2545) ไดศึกษาเรื่อง การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณา
ของกลุมผูหญิงวัยทํางาน โดยการวิจัยเชิงสํารวจในการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูหญิงวัยทํางาน อายุระหวาง 20-39 ป จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดสวนบุคคล 10,000-15,000
บาทตอเดือน สถานภาพเปนโสด ผลการวัดทัศนคติและพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมตัวอยาง
พบวา สื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน ชวงเวลาที่ดูสวนใหญเปนชวงเวลาหลัง
กลับบานแลว ชื่นชอบละครตางประเทศเรื่อง F4 รองลงมาคือสื่อ หนังสือพิมพ เนื่องจากมีความ
จําเปนตองเปดรับขาวสารใหม ๆในแตละวันสวนสื่อนิตยสารที่เปนสื่อหลักของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับ 4 ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมยามวางของกลุมตัวอยางที่ชอบทํามากที่สุดคือ
ชอบอานหนังสือ เวลาที่ใชในการอานนิตยสารแตละฉบับโดยเฉลี่ย 1-2 วันมากที่สุด จํานวนชั่วโมง
ที่ใชอานนิตยสารเฉลี่ยตอวันประมาณ 1-2 ชั่วโมง และมักมีการอานฉบับเดิมซ้ํา 2 รอบขึ้นไปเพื่อ
เก็บรายละเอียดที่ตกหลน หรือ กลับมาหาขอมูลที่ตองการ เช น หาชื่อรานอาหาร สถานที่อาน
สวนใหญจะอานในบาน ในหองนอน หรือในหองน้ําขณะทําภารกิจสวนตัว บางครั้งมีการนําไป
อานบนรถขณะรถติด และเวลาเดินทางไปเที่ยว เนื่องจากนิตยสารมีคอลัมนสั้นๆสามารถอานใหจบ
ไดโ ดยใชเ วลาไม ม าก ปริม าณการซื้ อนิต ยสารมาอา นมีจํ า นวน 1-4 ฉบั บ พฤติก รรมการอา น
นิตยสารสวนใหญมีทั้งอานคนเดียวและมีผูอื่นอานดวยซึ่งสวนใหญเปนคนในครอบครัวรวมทั้ง
กลุมเพื่อนฝูง เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะมีการกระจายนิตยสารไปใหผูอื่น เชน ใหญาติ ใหรานเสริม
สวย นําไปบริจาค หรือขายทิ้ง เพื่อขจัดปญหาเรื่องที่จัดเก็บ นิตยสารที่กลุมตัวอยางสวนใหญชอบ
อานมากที่สุด คือ นิตยสารแพรว จํานวนผูตอบ 85 คน นิตยสารฉบับลาสุดที่อาน คือ นิตยสารแพรว
ซึ่งมีผูอานมากที่สุดโดยมีกลุมตัวอยางตอบมาจํานวน 93 คน และเมื่อถามถึงนิตยสารที่ซื้อบอยมาก
ที่สุด คือ นิตยสารแพรว มีผูตอบมา 63 คน และเมื่อถามถึงรายละเอียดการเปนสมาชิกนิตยสาร
ปจจุบัน พบวา มีกลุมตัวอยางเปนสมาชิกนิตยสารแพรวมากที่สุดถึง 7 คน ผูอานนิตยสารสวนใหญ
เห็นวา การอานนิตยสารมีประโยชน ใหสาระความรู ใหความบันเทิง ใหความรูรอบตัว ไดรับขอมูล
ทันเหตุการณ นําขอมูลมาปรับใชกับตนเองได เชน เรื่องการดูแลสุขภาพ การแตงตัว อีกทั้งยังชอบดู
โฆษณาในนิตยสาร เพราะชอบดูความคิดสรางสรรคที่นําเสนอในรูปแบบตางๆและสามารถจดจํา
ตราสินคาไดเปนอยางดีโดยเฉพาะสินคาเครื่องสําอาง
อรอุมา ศรีสุทธิพันธ (2545) ไดศกึ ษาเรือ่ ง “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
อินเทอรเน็ตกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการวิจัย
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เชิงสํารวจ
เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน
400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดรวมในครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 30,001- 60,000 บาท
ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตของกลุม
ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการใชสื่ออินเทอรเน็ตในระดับต่าํ เพียง 1-3 ครั้ง
ตอสัปดาห ระยะเวลาทีใ่ ชเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต 2 ชั่วโมงตอครั้ง มีประสบการณในการใช
อินเทอรเน็ต 1-2 ป ชวงเวลาในการใชอนิ เทอรเน็ตคือ ชวงกลางคืน สถานที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สดุ
คือ ที่บาน รองลงมาคือ รานอินเทอรเน็ตและที่ทํางาน ประเภทของบริการที่ใชผานอินเทอรเน็ต
สวนใหญนยิ มคนหาขอมูลขาวสารพอ ๆ กับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นเชิงบวก และยอมรับสื่ออินเทอรเน็ตเปนอยางดี เชน เปนแหลงคนควาขอมูลใหม ๆ
สื่ออินเทอรเน็ตมีผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางเปนครั้งคราวเพียง 2 กิจกรรม
เทานั้น คือ กลุม การงาน กิจกรรมที่ทํา คือ ใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตองานหรือการศึกษา และกิจกรรม
ทางสังคม คือ ติดตามขาวสารทางสื่อมวลชนผานทางอินเทอรเน็ต

