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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)
เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านสังคม และการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยู
ทูป (YouTube) (2) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) จาแนกตาม
ประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมรายการผ่านสื่ อยูทูป
(YouTube) กลุ่มตัวอย่า งที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ ประชากรผูเ้ คยใช้งานผ่านทางยูทู ป (YouTube)
จานวน 400 คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 250 คน มีอายุ 25 – 35 ปี อาชี พพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ากว่า 25,000 บาท
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สถานภาพโสด ปั จจัยด้านสังคมทั้งด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต และค่านิยมอยู่
ในระดับคะแนนมาก และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มกั จะรับชมรายการย้อนหลัง และค้นหา
รายการในสื่ อยูทูป (YouTube) ก่อนเป็ นลาดับแรก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ทาให้มีการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยด้านสังคม ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง และ
ด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และค่านิ ยม มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กรั บชมรายการผ่า นสื่ อ ยูทูป
(YouTube) โดยปัจจัยด้านสังคมมีผลมากที่สุด คือด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต และค่านิยม
คาสาคัญ: ยูทูป (YouTube), กลุ่มอ้างอิง, รู ปแบบการดาเนินชีวิต 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
บทนา
ในยุคเริ่ มต้นนั้น การเสพสิ่ งบันเทิง หรื อรับชมรายการต่างๆ เริ่ มต้นขึ้นจากการรับฟั งจาก
เสี ยง ผ่านเครื่ องรับวิทยุ หรื อเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เท่านั้น ส่ งผลให้ในอดีต การเสพสิ่ งบันเทิง หรื อ
รับชมรายการต่างๆ ต้องใช้จินตนาการค่อนข้างสู ง และในยุคต่อมาสามารถรับชมภาพ และรับฟั ง
เสี ยงผ่าน เครื่ องรับโทรทัศน์ขาวดาได้ ในเวลาต่อมาไม่นานระบบโทรทัศน์ก็เริ่ มวิวฒั นาการไปอีก
ขั้น คือ เริ่ มมีสีสันเข้ามาทาให้ได้ความรู ้สึก จินตนาการ หรื ออารมณ์ร่วมไปกับสื่ อ และรายการที่เสพ
มากขึ้น แต่เนื่องด้วยปั ญหาในยุคนี้ มีสัญญาณรบกวนค่อยข้างมาก เช่น ภาพหยาบ หากจุดรับชมที่
อยูใ่ กล้เครื่ องส่ งสัญญาณมากๆ จะเกิดอาการภาพเป็ นลายเส้นแนวนอน จึงได้มีการพัฒนาต่อไปเพื่อ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น จนได้กลายมาเป็ นยุคโทรทัศน์ดิจิตอล
ต่อมาอินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในด้านการสื่ อสารมากขึ้นทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคไปจากเดิ ม ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนิ นชี วิต หรื อการประกอบธุ รกิ จ ทาให้
ประชาชนผูร้ ับรายการต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ในสมัยก่อน หันมารับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตมากขึ้นจนกลายเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ประชาชนเหล่านี้มองว่าข้อมูลที่ได้รับ
ผ่านสื่ อต่างๆ บนอินเตอร์ เน็ตเป็ นข้อมูลที่รวดเร็ ว การรับรู ้ข่าวสาร สั้นกระชับ และมีระดับความ
น่าเชื่อถือที่มีเท่าๆ กันกับสื่ อหลัก สามารถการติดตามรายการย้อนหลังที่พลาดไปแล้วทาง YouTube
อีกด้วย
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูล และนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางการผลิต พัฒนา และปรับปรุ งเนื้อหา
ของรายการที่จะนามาเผยแพร่ ทางสื่ อยูทูป (YouTube)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านสังคม และการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการ
ผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ นใจเลื อ กรั บ ชมรายการผ่ า นสื่ อยู ทู ป (YouTube) จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรผูเ้ คยรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
2. การวิจยั ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
3. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะของประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านสังคม ตัวแปร
ตามคือ การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทาให้มีการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป
(YouTube) ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านสังคม ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อออนไลน์ยูทูป (YouTube) เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนการผลิต พัฒนา และปรับปรุ งเนื้อหาของรายการให้เหมาะสมกับระดับ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูช้ ม
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2. เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ไปกาหนดกลยุทธ์ในการนาเข้ารายการต่างๆ จากต่างประเทศอย่าง
มี คุณภาพ เหมาะสม และทันต่อกระแสความนิ ยมของผูช้ มที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
รายการได้รับความนิยม และประสบความสาเร็ จ
การทบทวนวรรณกรรม
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
วีรพงษ์ พวงเล็ก (2557) กล่าวว่า เพศหญิงมักจะมีลกั ษณะที่รักสวย รักงาม มีจิตใจอ่อนไหว
เจ้าอารมณ์ มีความโอนอ่อน ผ่อนตาม และยังพบอีกว่าเพศหญิง จะถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย ส่ วน
เพศชายนั้นจะใช้เหตุผลมากกว่า และจดจาข่าวได้มากกว่าเพศหญิง
อัจฉริ ยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า เพศแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านค่านิยม ทัศนคติ และ
การรับรู ้ของผูห้ ญิง และผูช้ าย เพราะบทบาทของทั้งสองเพศมีความแตกต่างกัน ส่ งผลให้พฤติกรรม
ในการตัดสิ นใจของผูช้ าย และผูห้ ญิงมีความแตกต่างกันด้วย
2. อายุ
อัจฉริ ยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า วัยรุ่ นมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับสิ่ งใหม่ๆ ได้ง่ายกว่าผูใ้ หญ่ที่มี
ความระมัดระวังในเรื่ องต่างๆ มากกว่า อาจกล่าวได้ว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
ในการตัดสิ นใจแตกต่างกัน
3. อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ครอบครัวที่มีรายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่ วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็ นตัวชี้
ความสามารถในการจ่ายสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้ การมีความสามารถในการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้า
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ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันการเลือกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถือเป็ นเกณฑ์สาคัญที่
ควรนามาพิจารณา
4. สถานภาพ
อัจฉริ ยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า คนโสดมีอิสระทางความคิด และสามารถตัดสิ นใจได้ง่าย
กว่าคนที่สมรสแล้ว
ปัจจัยด้ านสั งคม
1. ด้านกลุ่มอ้างอิง
เมธชนัน สุ ขประเสริ ฐ (2558) กล่าวว่า ถ้าหากลักษณะกลุ่มอ้างอิงมีท่าทางภูมิฐาน น่าเชื่อถือ
ลักษณะดี และมีชื่อเสี ยง สามารถโน้วน้าวใจของผูบ้ ริ โภคให้คล้อยตามได้ง่าย รวมถึงผูบ้ ริ โภคมี
ความมัน่ ใจ และตั้งใจจะซื้อสิ นค้ามากขึ้น
ภัทรานิษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งเป็ นกลุ่มอ้างอิงในการ
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ช่วยกระตุน้ ให้แบรนด์เสื้ อผ้าเป็ นที่รู้จกั เกิดความสนใจ สามารถจูงใจ
ผูบ้ ริ โภค และได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยการสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีชื่อเสี ยง
2. ด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต และค่านิยม
ภาสวรรณ ธี ร อรรถ (2555) กล่ า วว่ า ค่ า นิ ย มจะน าไปสู่ ก ารเกิ ด พฤติ ก รรม และเมื่ อ มี
พฤติกรรมแล้วสอดคล้องกับค่านิยมของผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดความพึงพอใจ
พัชรา ทิพยทัศน์ (2551) กล่าวว่า ค่านิยมเป็ นสิ่ งที่มีในตัวของบุคคลแต่ละคน และมีอิทธิ พล
ต่อสิ่ งที่คิด และสิ่ งที่ทา ค่านิยมเป็ นสิ่ งที่กาหนดให้มีการพัฒนาการไปสู่ สิ่งใหม่ๆ เป็ นสิ่ งบ่งชี้ความ
ต้องการ คนทุกคนหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีค่านิยมประจากลุ่มซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
- ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
- ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต และค่านิยม
2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อออนไลน์ยทู ูป (YouTube)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง
(Cross sectional Study) การทดสอบเครื่ องมือ โดยตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity
Test) และขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการศึ ก ษางานวิ จัย จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม พบว่าค่า IOC ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคาถาม
ชัดเจน ด้านความเข้าใจ และด้านการใช้ภาษา มีค่าเท่ากับ 0.94 ซึ่ งข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า
0.5 แสดงว่าเนื้อหาของแบบสอบถามทุกข้อมีความครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด และนาไปทดลอง
ใช้ (Try out) การกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ จานวน 30 คน และหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ได้
ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.908 แสดงว่า ข้อคาถามมีระดับความเชื่ อมัน่ สู ง และ
สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
- ใช้ค่าร้อยละ และความถี่กบั แปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์
- ใช้ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่ ระดับการวัดเชิ งปริ มาณ ซึ่ งได้แก่
ปัจจัยด้านสังคม และการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
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2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
- การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) จาแนกตาม อายุ อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
- การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) จาแนกตามเพศ และสถานภาพ
สมรส โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลสถิติ t-test
- ปั จจัยด้าน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านสังคม และการตัดสิ นใจเลือก
รับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
- ประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.50 มี
อายุ 25 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 53.75 อาชี พพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนต่ากว่า 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.50 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 73.50
- ปั จจัยด้านสังคมโดยภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.677 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้าน
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต และค่านิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 หากพิจารณาแยกแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
กลุ่ ม อ้า งอิ ง ข้อ 1. (บุ ค คลมี ชื่ อ เสี ย งที่ ท่ า นชื่ น ชอบ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจรั บ ชมรายการยู ทู ป
(YouTube) นั้น หรื อ ไม่ ) มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กับ 4.35 มี ร ะดับความส าคัญ มากที่ สุ ด และด้าน
รู ปแบบการดาเนินชีวิต และค่านิยม ข้อ 7. (ท่านมักจะใช้เวลาว่างในการรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป
(YouTube) อยูเ่ ป็ นประจา) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.18
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- การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับคะแนน
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.795 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5. (เมื่อท่านต้องการรับชมรายการย้อนหลัง มักจะค้นหาในยูทูป
(YouTube) ก่อนเป็ นลาดับแรก) อยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และมีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.894 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3. (ท่านได้เป็ นสมาชิกของยู
ทูป (YouTube) และต้องการเผยแพร่ ภาพวีดีโอของตนเองเมื่อมีโอกาสอยูเ่ สมอ) อยูใ่ นระดับคะแนน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.376
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลื อกรั บชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
จาแนกตามประชากรศาสตร์ สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
- ประชากรศาสตร์ ที่ มี อ ายุต่ า งกัน ท าให้ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กรั บ ชมรายการผ่ า นสื่ อ ยูทู ป
(YouTube) โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
- ประชากรศาสตร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่าน
สื่ อยูทูป (YouTube) โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยด้านสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) พบว่า
ปั จจัยด้านสังคม มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทาให้ปัจจัยด้านสังคม มีอานาจพยากรณ์ร้อยละ 45.8 และมีความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ที่ ± 0.168
อภิปรายผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านสังคม และการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่าน
สื่ อยูทูป (YouTube) สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
- ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง สอดคล้องกับแนวคิดของ วีรพงษ์ พวงเล็ก (2557) กล่าวว่าเพศหญิงมีลกั ษณะที่
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รั ก สวย รั ก งาม และถู ก ชัก จู ง ได้ง่ า ยกว่า เพศชาย อายุข องผูต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุ 25 – 35 ปี
สอดคล้องกับแนวคิดของ อัจฉริ ยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวไว้ว่า วัยรุ่ นมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับสิ่ งใหม่ๆ
ได้ง่ายกว่าผูใ้ หญ่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 25,000 บาท ซึ่ งเป็ นอาชี พที่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเภทธุ รกิ จ ซึ่ งตรงกับกับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้วา่ ผูท้ ี่มีรายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ จึงทาให้
การตัดสิ นใจของคนหมู่มากจะอยู่ในกลุ่มของคนจาพวกนี้ สถานภาพส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ อัจฉริ ยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวไว้ว่า คนโสดมีอิสระทางความคิด และ
สามารถตัดสิ นใจได้ง่ายกว่าคนที่สมรสแล้ว
- ปั จจัยด้านสังคม ในด้านกลุ่มอ้างอิง มีระดับคะแนนอยู่ที่ระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เมธชนัน สุ ขประเสริ ฐ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มอ้างอิงมีท่าทางภูมิฐาน น่าเชื่อถือ ลักษณะดี
และมีชื่อเสี ยง สามารถโน้มน้าวใจของผูบ้ ริ โภคให้คล้อยตามได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัทรา
นิ ษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) กล่าวไว้ว่า การใช้กลุ่มอ้างอิงในการโฆษณา สามารถช่วยกระตุ้นให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจ ในด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต และค่านิยม มีระดับคะแนนอยูท่ ี่ระดับมาก
สอดคล้องกับแนวคิดของภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) กล่าวว่าเมื่อพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยม จะ
ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดของพัชรา ทิพยทัศน์ (2551) กล่าวว่า ค่านิยมของ
แต่ละคนมีอิทธิพลต่อสิ่ งที่คิด และสิ่ งที่ทา และกาหนดให้มีการพัฒนาการไปสู่ สิ่งใหม่ๆ
- การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับคะแนนมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ข้อ 5. (เมื่ อ ท่ า นต้อ งการรั บ ชมรายการ
ย้อนหลัง มักจะค้นหาในยูทูป (YouTube) ก่อนเป็ นลาดับแรก) สอดคล้องกับบทความของพรประภา
วงษ์สนิ ท (2561) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกบั พฤติกรรมการรับชมทีวี ได้กล่าวว่า จากผล
สารวจของ TNS Research ในปี 2561 พบว่าผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ต 75% ใช้งาน YouTube ทุกวัน ส่ วน
ใหญ่เป็ นการฟังเพลง, รับชมรายการโทรทัศน์ ไม่วา่ จะเป็ นการรับชมย้อนหลัง หรื อรับชมซ้ า
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2. การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) จาแนกตามประชากรศาสตร์
- ผู ้ที่ มี อ ายุต่ า งกัน ท าให้ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กรั บ ชมรายการผ่า นสื่ อ ยูทู ป (YouTube) โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าอายุที่แตกต่างกัน ทาให้มีความสนใจในแต่ละด้านที่
แตกต่างกันไปด้ว ย สอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ จุ ฑานุ ช ชัยสุ ขสวัสดิ์ (2561) ได้กล่าวไว้จ าก
งานวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับสื่ อ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า
Pomelo ว่า จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยผูท้ ี่ มีอายุ 24 – 34 ปี มี การเปิ ดรั บการ
สื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์มากที่สุด
- ผูท้ ี่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน ทาให้ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กรั บชมรายการผ่า นสื่ อ ยู ทู ป
(YouTube) โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนสามารถกาหนดการ
ตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) ได้ เนื่องจากผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู ง จะทา
ให้มีกาลังในการใช้จ่ายสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วลัญช์ลกั ษณ ถาวรศักดิ์สุธี และกุลกัญญา ณ
ป้อมเพ็ชร์ (2562) ได้กล่าวไว้จากงานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการรับชมรายการช่องทีวีดิจิตอลของผูช้ ม
ในเขตภาคกลาง ว่า จากผลการวิจยั พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการ
เลือกรับชมรายการช่องทีวีดิจิตอลต่างกัน
3. ปัจจัยด้านสังคมทั้ง 2 ด้านมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube)
โดยด้านที่มีผลมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และค่านิ ยม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อัจฉริ ยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้กล่าวไว้จากงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชม
รายการผ่านทางสื่ อออนไลน์ ว่า จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตสมัยใหม่ และค่านิยม
เป็ นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่ อออนไลน์
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ข้ อเสนอแนะ
ประชากรศาสตร์
1. ประชากรศาสตร์ ด้านอายุ จากผลการวิจยั แสดงให้เป็ นว่า อายุที่แตกต่างกัน ทาให้การ
ตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) แตกต่างกัน ดังนั้น ควรให้ความสาคัญในการ
จาแนกประเภทของรายการ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผูช้ มรายการต่างๆ
2. ประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจยั แสดงให้เป็ นว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนที่ แตกต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจเลื อกรั บชมรายการผ่านสื่ อ ยูทูป (YouTube) แตกต่างกัน
ดัง นั้น ผูผ้ ลิ ต สามารถเจาะกลุ่ ม ตลาดได้ เช่ น รายการ หรื อ ภาพยนตร์ จ ากต่ า งประเทศ อาจให้
ความสาคัญกับคุณภาพ และเน้นประชาสัมพันธ์ YouTube TV ให้กบั บุคคลที่มีรายได้สูง เนื่องจาก
บุคคลที่มีรายได้สูงจะมีความสามาถในการใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย
ปัจจัยด้ านสั งคม
ปั จจัยด้านสังคม มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่ อยูทูป (YouTube) โดยปั จจัย
ด้านสังคมที่มีผลมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต และค่านิ ยม ดังนั้น จึงควรพัฒนา หรื อ
ผลิตรายการในสื่ อยูทูป (YouTube) ให้มีความเฉพาะเจาะจงกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตมากที่สุด จึง
จะสามารถดึงดูดกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน หรื อคล้ายกัน เพื่อมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรื ออาจจะสามารถดึงดูดกลุ่มคนใหม่ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมได้อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาตัวแปรอื่ นๆ เพิ่มขึ้ นด้วย เช่ น ตัวแปรด้านเนื้ อหาของสื่ อ ตัวแปรด้าน
องค์ประกอบของรายการ ตัวแปรด้านผูด้ าเนิ นรายการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ผลิต และพัฒนารายการเพื่อนามาเผยแพร่ ผา่ นทางสื่ อยูทูป (YouTube) ต่อไปในอนาคต
2. ควรมี การทดสอบน าสถิ ติ อื่ น มาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ที่น อกเหนื อ จากสถิ ติ ที่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ผลในการวิจยั นี้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยา และมีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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3. การวิ จัย นี้ ศึ ก ษาเฉพราะรายการทางสื่ อ ยู ทู ป (YouTube) เท่ า นั้น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบรายการทางสื่ อยูทูป (YouTube) กับรายการทางสื่ อช่องทางอื่นๆ เพื่อหาข้อแตกต่าง ใน
ด้านของเนื้อหา และกลยุทธ์ของแต่ละรู ปแบบ สาหรับนามาปรับใช้ต่อไป
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