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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) 

เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นสังคม และการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยู

ทูป (YouTube) (2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) จ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมรายการผ่านส่ือยูทูป 

(YouTube) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรผูเ้คยใช้งานผ่านทางยูทูป (YouTube) 

จ านวน 400 คน ผา่นแบบสอบถามออนไลน์ และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 250 คน มีอายุ 25 – 35 ปี อาชีพพนักงานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 25,000 บาท 
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สถานภาพโสด ปัจจยัดา้นสังคมทั้งดา้นกลุ่มอา้งอิง และดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยมอยู่

ในระดบัคะแนนมาก และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะรับชมรายการยอ้นหลงั และคน้หา
รายการในส่ือยทููป (YouTube) ก่อนเป็นล าดบัแรก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั ท าให้มีการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นสังคม ทั้ง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นกลุ่มอา้งอิง และ

ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป 
(YouTube) โดยปัจจยัดา้นสังคมมีผลมากท่ีสุด คือดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม 

ค าส าคัญ: ยทููป (YouTube), กลุ่มอา้งอิง, รูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม 

Abstract 

 Research subject Factors Affecting to Watching on YouTube Program with the object to (1) 

To study the demography characteristics, social factors and factors affecting to watching on 

YouTube program. (2) To study Factors Affecting to Watching on YouTube Program classified by 

demography characteristics. (3) To study social factors affecting with factors affecting to watching 

on YouTube program. The sample group used in this study was 400 sets were collected by online 

questionnaire and using convenience sampling method. 

 The study indicated that most of sample group are female, aged between 25 – 35 years, 

mostly working as company employee with an average monthly income of less than 25 ,000 baht. 

High-level of the social factors both are the reference group and lifestyle value. Most of the sample 

group tend to watch missed TV programs on YouTube and searching program on YouTube first. 

 The result of hypothesis highlighted that different demography characteristics such as age 

and average monthly income drived factors affecting to watching on YouTube program with a 
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different in significance of 0.05. Result demonstrates also that both of social factors affecting the 

decision of watching social media program on YouTube with an edge for the lifestyle value. 

Keywords: YouTube, reference group, lifestyle value 

บทน า 

 ในยุคเร่ิมตน้นั้น การเสพส่ิงบนัเทิง หรือรับชมรายการต่างๆ เร่ิมตน้ข้ึนจากการรับฟังจาก

เสียง ผ่านเคร่ืองรับวิทยุ หรือเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เท่านั้น ส่งผลให้ในอดีต การเสพส่ิงบนัเทิง หรือ

รับชมรายการต่างๆ ตอ้งใชจิ้นตนาการค่อนขา้งสูง และในยุคต่อมาสามารถรับชมภาพ และรับฟัง

เสียงผ่าน เคร่ืองรับโทรทศัน์ขาวด าได ้ในเวลาต่อมาไม่นานระบบโทรทศัน์ก็เร่ิมวิวฒันาการไปอีก

ขั้น คือ เร่ิมมีสีสันเขา้มาท าใหไ้ดค้วามรู้สึก จินตนาการ หรืออารมณ์ร่วมไปกบัส่ือ และรายการท่ีเสพ

มากข้ึน แต่เน่ืองดว้ยปัญหาในยคุน้ี มีสัญญาณรบกวนค่อยขา้งมาก เช่น ภาพหยาบ หากจุดรับชมท่ี

อยูใ่กลเ้คร่ืองส่งสัญญาณมากๆ จะเกิดอาการภาพเป็นลายเส้นแนวนอน จึงไดมี้การพฒันาต่อไปเพื่อ
แกไ้ขปัญหาเหล่านั้น จนไดก้ลายมาเป็นยคุโทรทศัน์ดิจิตอล 

 ต่อมาอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นการส่ือสารมากข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ ท าให้

ประชาชนผูรั้บรายการต่างๆ ผ่านทางโทรทศัน์ในสมยัก่อน หันมารับชมรายการยอ้นหลงัผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตมากข้ึนจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ประชาชนเหล่าน้ีมองว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บ

ผ่านส่ือต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตเป็นขอ้มูลท่ีรวดเร็ว การรับรู้ข่าวสาร สั้นกระชบั และมีระดบัความ

น่าเช่ือถือท่ีมีเท่าๆ กนักบัส่ือหลกั สามารถการติดตามรายการยอ้นหลงัท่ีพลาดไปแลว้ทาง YouTube 

อีกดว้ย 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจเร่ืองการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) เพื่อให้

ทราบถึงขอ้มูล และน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางการผลิต พฒันา และปรับปรุงเน้ือหา
ของรายการท่ีจะน ามาเผยแพร่ทางส่ือยทููป (YouTube) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นสังคม และการตดัสินใจเลือกรับชมรายการ

ผา่นส่ือยทููป (YouTube) 

 2. เพื่อ ศึกษาการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป  (YouTube) จ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรผูเ้คยรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) 

 2. การวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 

 3. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ลกัษณะของประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นสังคม ตวัแปร
ตามคือ การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท าใหมี้การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป 
(YouTube) ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นสังคม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือออนไลน์ยูทูป (YouTube) เพื่อ

น าไปใชใ้นการวางแผนการผลิต พฒันา และปรับปรุงเน้ือหาของรายการให้เหมาะสมกบัระดบั และ

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูช้ม 
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 2. เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปก าหนดกลยทุธ์ในการน าเขา้รายการต่างๆ จากต่างประเทศอยา่ง

มีคุณภาพ เหมาะสม และทนัต่อกระแสความนิยมของผูช้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
รายการไดรั้บความนิยม และประสบความส าเร็จ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ประชากรศาสตร์ 

 1. เพศ  

 วีรพงษ ์พวงเล็ก (2557) กล่าวว่า เพศหญิงมกัจะมีลกัษณะท่ีรักสวย รักงาม มีจิตใจอ่อนไหว 

เจา้อารมณ์ มีความโอนอ่อน ผ่อนตาม และยงัพบอีกว่าเพศหญิง จะถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าเพศชาย ส่วน

เพศชายนั้นจะใชเ้หตุผลมากกวา่ และจดจ าข่าวไดม้ากกวา่เพศหญิง 

 อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) กล่าววา่ เพศแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดา้นค่านิยม ทศันคติ และ

การรับรู้ของผูห้ญิง และผูช้าย เพราะบทบาทของทั้งสองเพศมีความแตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรม

ในการตดัสินใจของผูช้าย และผูห้ญิงมีความแตกต่างกนัดว้ย 

 2. อาย ุ

 อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) กล่าวว่า วยัรุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ๆ ไดง่้ายกว่าผูใ้หญ่ท่ีมี

ความระมดัระวงัในเร่ืองต่างๆ มากกว่า อาจกล่าวไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีพฤติกรรม

ในการตดัสินใจแตกต่างกนั 

 3. อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาด

ใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ี

ความสามารถในการจ่ายสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้การมีความสามารถในการจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้
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ก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์ส าคญัท่ี

ควรน ามาพิจารณา 

 4. สถานภาพ 

 อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) กล่าวว่า คนโสดมีอิสระทางความคิด และสามารถตดัสินใจไดง่้าย

กวา่คนท่ีสมรสแลว้ 

 ปัจจัยด้านสังคม 

 1. ดา้นกลุ่มอา้งอิง 

 เมธชนนั สุขประเสริฐ (2558) กล่าวว่า ถา้หากลกัษณะกลุ่มอา้งอิงมีท่าทางภูมิฐาน น่าเช่ือถือ 

ลกัษณะดี และมีช่ือเสียง สามารถโน้วน้าวใจของผูบ้ริโภคให้คลอ้ยตามไดง่้าย รวมถึงผูบ้ริโภคมี

ความมัน่ใจ และตั้งใจจะซ้ือสินคา้มากข้ึน 

 ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี (2559) กล่าววา่ การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงเป็นกลุ่มอา้งอิงในการ

โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ช่วยกระตุน้ให้แบรนด์เส้ือผา้เป็นท่ีรู้จกั เกิดความสนใจ สามารถจูงใจ

ผูบ้ริโภค  และไดรั้บการยอมรับจากสังคมดว้ยการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีช่ือเสียง 

 2. ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม 

 ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) กล่าวว่า ค่านิยมจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม และเม่ือมี

พฤติกรรมแลว้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ 

 พชัรา ทิพยทศัน์ (2551) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีมีในตวัของบุคคลแต่ละคน และมีอิทธิพล

ต่อส่ิงท่ีคิด และส่ิงท่ีท า ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีก าหนดให้มีการพฒันาการไปสู่ส่ิงใหม่ๆ เป็นส่ิงบ่งช้ีความ

ตอ้งการ คนทุกคนหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะมีค่านิยมประจ ากลุ่มซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. ตวัแปรอิสระ 

 - ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ 

 - ปัจจยัดา้นสังคม ประกอบดว้ย ดา้นกลุ่มอา้งอิง ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม 

 2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือออนไลน์ยทููป (YouTube) 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง 

(Cross sectional Study) การทดสอบเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity 

Test) และขอความอนุเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษางานวิจัย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม พบวา่ค่า IOC ทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นค าถาม

ชดัเจน ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการใชภ้าษา มีค่าเท่ากบั 0.94 ซ่ึงขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า IOC มากกวา่ 

0.5 แสดงวา่เน้ือหาของแบบสอบถามทุกขอ้มีความครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และน าไปทดลอง

ใช ้(Try out) การกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัในคร้ังน้ี จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ได้

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.908 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดับความเช่ือมัน่สูง และ
สามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 - ใชค้่าร้อยละ และความถ่ีกบัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 - ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกับตวัแปรท่ีระดับการวดัเชิงปริมาณ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นสังคม และการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) 
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 2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 - การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) จ าแนกตาม อายุ อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD 

 - การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) จ าแนกตามเพศ และสถานภาพ

สมรส โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลสถิติ t-test 

 - ปัจจยัดา้น มีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) โดยใชส้ถิติการ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นสังคม และการตดัสินใจเลือก

รับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 - ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.50 มี

อายุ 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.75 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่ 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.50  

 - ปัจจยัดา้นสังคมโดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.677 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้น

รูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 หากพิจารณาแยกแต่ละดา้น พบว่า ดา้น

กลุ่มอ้างอิง ข้อ 1. (บุคคลมีช่ือเสียงท่ีท่านช่ืนชอบ มีผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการยูทูป 

(YouTube) นั้นหรือไม่) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.35 มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด และด้าน

รูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม ขอ้ 7. (ท่านมกัจะใชเ้วลาว่างในการรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป 

(YouTube) อยูเ่ป็นประจ า) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.18 
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 - การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนน

มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.795 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 5. (เม่ือท่านตอ้งการรับชมรายการยอ้นหลงั มกัจะคน้หาในยูทูป 

(YouTube) ก่อนเป็นล าดบัแรก) อยู่ในระดบัคะแนนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.894 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 3. (ท่านไดเ้ป็นสมาชิกของยู

ทูป (YouTube) และตอ้งการเผยแพร่ภาพวีดีโอของตนเองเม่ือมีโอกาสอยูเ่สมอ) อยูใ่นระดบัคะแนน

ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.376 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) 

จ าแนกตามประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี   

 - ประชากรศาสตร์ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป 

(YouTube) โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 - ประชากรศาสตร์ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่าน

ส่ือยทููป (YouTube) โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 3. ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยทููป (YouTube) พบวา่ 

ปัจจยัดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหปั้จจยัดา้นสังคม มีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 45.8 และมีความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ท่ี ± 0.168 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นสังคม และการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่าน
ส่ือยทููป (YouTube) สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 - ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วีรพงษ ์พวงเล็ก (2557) กล่าวว่าเพศหญิงมีลกัษณะท่ี
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รักสวย รักงาม และถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย อายุของผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 25 – 35 ปี 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) กล่าวไวว้่า วยัรุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ๆ 

ไดง่้ายกวา่ผูใ้หญ่ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต ่ากว่า 25,000 บาท ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงประเภทธุรกิจ ซ่ึงตรงกับกับแนวคิดของ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูท่ี้มีรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ จึงท าให้

การตดัสินใจของคนหมู่มากจะอยู่ในกลุ่มของคนจ าพวกน้ี สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) กล่าวไวว้่า คนโสดมีอิสระทางความคิด และ

สามารถตดัสินใจไดง่้ายกวา่คนท่ีสมรสแลว้ 

 - ปัจจยัดา้นสังคม ในดา้นกลุ่มอา้งอิง มีระดบัคะแนนอยู่ท่ีระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ เมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า กลุ่มอา้งอิงมีท่าทางภูมิฐาน น่าเช่ือถือ ลกัษณะดี 

และมีช่ือเสียง สามารถโนม้นา้วใจของผูบ้ริโภคใหค้ลอ้ยตามไดง่้าย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภทัรา

นิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) กล่าวไวว้่า การใชก้ลุ่มอา้งอิงในการโฆษณา สามารถช่วยกระตุ้นให้

ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ ในดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม มีระดบัคะแนนอยูท่ี่ระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) กล่าววา่เม่ือพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัค่านิยม จะ

ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพชัรา ทิพยทศัน์ (2551) กล่าวว่า ค่านิยมของ

แต่ละคนมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีคิด และส่ิงท่ีท า และก าหนดใหมี้การพฒันาการไปสู่ส่ิงใหม่ๆ 

 - การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ 5. (เม่ือท่านต้องการรับชมรายการ

ยอ้นหลงั มกัจะคน้หาในยทููป (YouTube) ก่อนเป็นล าดบัแรก) สอดคลอ้งกบับทความของพรประภา 

วงษส์นิท (2561) เร่ือง การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการรับชมทีวี ไดก้ล่าวว่า จากผล

ส ารวจของ TNS Research ในปี 2561 พบวา่ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ต 75% ใชง้าน YouTube ทุกวนั ส่วน

ใหญ่เป็นการฟังเพลง, รับชมรายการโทรทศัน์ ไม่วา่จะเป็นการรับชมยอ้นหลงั หรือรับชมซ ้า 
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 2. การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 - ผู ้ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) โดย

ภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าอายุท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีความสนใจในแต่ละดา้นท่ี

แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑานุช ชัยสุขสวสัด์ิ (2561) ได้กล่าวไวจ้าก

งานวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 

Pomelo ว่า จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยผูท่ี้มีอายุ 24 – 34 ปี มีการเปิดรับการ

ส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์มากท่ีสุด 

 - ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป 

(YouTube) โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสามารถก าหนดการ

ตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) ได ้เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง จะท า

ให้มีก าลงัในการใชจ่้ายสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วลญัช์ลกัษณ ถาวรศกัด์ิสุธี และกุลกญัญา ณ 

ป้อมเพช็ร์ (2562) ไดก้ล่าวไวจ้ากงานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการรับชมรายการช่องทีวีดิจิตอลของผูช้ม

ในเขตภาคกลาง ว่า จากผลการวิจยั พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการ

เลือกรับชมรายการช่องทีวีดิจิตอลต่างกนั 

 3. ปัจจยัดา้นสังคมทั้ง 2 ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) 

โดยดา้นท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) ไดก้ล่าวไวจ้ากงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชม

รายการผา่นทางส่ือออนไลน์ วา่ จากผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตสมยัใหม่ และค่านิยม 

เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นทางส่ือออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะ 

ประชากรศาสตร์ 

 1. ประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ จากผลการวิจยัแสดงให้เป็นว่า อายุท่ีแตกต่างกนั ท าให้การ

ตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยทููป (YouTube) แตกต่างกนั ดงันั้น ควรให้ความส าคญัในการ

จ าแนกประเภทของรายการ ใหเ้หมาะสมกบัช่วงอายขุองผูช้มรายการต่างๆ  

 2. ประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากผลการวิจยัแสดงให้เป็นวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกัน ท าให้การตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านส่ือยูทูป (YouTube) แตกต่างกัน 

ดังนั้น ผูผ้ลิตสามารถเจาะกลุ่มตลาดได้ เช่น รายการ หรือภาพยนตร์จากต่างประเทศ อาจให้

ความส าคญักบัคุณภาพ และเนน้ประชาสัมพนัธ์ YouTube TV ให้กบับุคคลท่ีมีรายไดสู้ง เน่ืองจาก 

บุคคลท่ีมีรายไดสู้งจะมีความสามาถในการใชจ่้ายท่ีสูงตามไปดว้ย 

ปัจจัยด้านสังคม 

 ปัจจยัดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นส่ือยทููป (YouTube) โดยปัจจยั

ดา้นสังคมท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยม ดงันั้น จึงควรพฒันา หรือ

ผลิตรายการในส่ือยทููป (YouTube) ให้มีความเฉพาะเจาะจงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตมากท่ีสุด จึง

จะสามารถดึงดูดกลุ่มคนท่ีมีความช่ืนชอบเหมือนกนั หรือคลา้ยกนั เพื่อมาพูดคุย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น หรืออาจจะสามารถดึงดูดกลุ่มคนใหม่ๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนด้วย เช่น ตวัแปรด้านเน้ือหาของส่ือ ตวัแปรด้าน

องคป์ระกอบของรายการ ตวัแปรดา้นผูด้  าเนินรายการ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ผลิต และพฒันารายการเพื่อน ามาเผยแพร่ผา่นทางส่ือยทููป (YouTube) ต่อไปในอนาคต 

 2. ควรมีการทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ผลในการวิจยัน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีแม่นย  า และมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
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 3. การวิจัยน้ีศึกษาเฉพราะรายการทางส่ือยูทูป (YouTube) เท่านั้ น จึงควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบรายการทางส่ือยูทูป (YouTube) กบัรายการทางส่ือช่องทางอ่ืนๆ เพื่อหาขอ้แตกต่าง ใน
ดา้นของเน้ือหา และกลยทุธ์ของแต่ละรูปแบบ ส าหรับน ามาปรับใชต่้อไป 
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