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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์, เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์, เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์, เพื่อศึกษา
ลักษณะประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกับการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ และเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์เปรียบเทียบกับการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชากรในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จํ า นวน 410 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา
ได้แก่ ใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test
และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า
15,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ส่วนใหญ่มีการรับชมรายการผ่านอุปกรณ์ Smart Phone รับชมรายการแต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง

มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง/พักผ่อน/คลายเครียด มีความถี่ในการรับชมรายการทุกวัน และจะรับชมผ่าน
ทางสื่อ Facebook
การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านช่องทางการ
นําเสนอส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์น้อยที่สุด คือ ด้านกลุ่มอ้างอิง
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ประชากรในจัง หวัด ฉะเชิง เทราที่มี ลักษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์แตกต่างกัน ส่วนด้านพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย ความถี่ในการรับชม และประเภทของสื่อในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์แตกต่างกัน ในขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม ระยะเวลา
ในการรับชม และวัตถุประสงค์ในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: สื่อออนไลน์, รายการทางสื่อออนไลน์
Abstract
Objective of this independent study : to study the demographic data, to study the
behavior of watching social media program, to study the decision to choose to watching
social media program, to study the decision to watching social media program classified by
demographic characteristics and behavior of watching program.
The questionairs were used for sample in Chachoengsao population with 410
sample size. The statistical analysis used include percentage, frequency, average and
standard deviation and also hypothesis testing. t-test and analysis of variance (One-Way
ANOVA).
Results found the following demographic of respondents; the majority of sample
were female, age between 31-40 year old, graduated with bachelor' s degree, career civil
servants Goverment employees, state enterprised, with single status and income less than
15,000 baht per month.
The sample audience's social media watching behavior was found to be watched
via smartphone, watch the program for a period of 1-2 hours at a time, watch for
entertainment, relieve stress, watch the list every day, and watch on Facebook.

The overall decision to choose to watch on social media is at a high level, The
most influencing factor in decision making was the channel of presentation, followed by
products, the least influencing factor was the reference group.
According to the Hypothesis test testing, we found the population of
Chachoengsao Province demographics, includes gender, age, education level, occupation,
income and marital status were factors that influence to decision choose to watching
social media program.
Keyword: Social Media, Social Media Program

บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ปัจ จุบัน โลกเป็น ยุค แห่ง สัง คมข้อมูล ข่า วสารไร้พรมแดน คนมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาผ่า น
อินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหากันได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น แก้ไขข้อมูล
อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอ ซึ่งสื่อที่นํามาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลอื่นในยุคของการเชื่อมต่อ
ไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ
สื่อสังคมออนไลน์จํานวนมาก เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์
ที่รองรับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ต เป็นต้น ซึ่งอินเทอร์เน็ต
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ทุกเพศทุกวัยมีการติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทําให้การติดต่อ
สื่อสารสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมือง โดยไม่ต้องรอข่าวจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ คือ เพื่อความบันเทิงประกอบกับการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ทําได้สะดวก รวดเร็ว คนหันมารับชมรายการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า
รับชมผ่านโทรทัศน์ภายในบ้านแบบเดิม ทําให้สื่อโทรทัศ น์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวิทยุ หลายรายประสบ
ปัญหาขาดทุนเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมารับชมรายการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น กลายเป็น
ทางเลือกใหม่สําหรับการรับชมรายการ ประกอบกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น สมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมต้องทํางานแข่งกับเวลา ต้องการความสะดวก อีกทั้งผู้ชมสามารถเลือกรับชม
รายการอะไร เมื่อใด หรืออย่างไรตามความสะดวก
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา“การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา” เพื่อให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนผลิต พัฒนา
รายการ เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมรายการใหม่ๆ แก่ผู้รับชม ตลอดจนการนําเข้าภาพยนตร์และซีรี่ส์
จากต่างประเทศที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
4. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกับการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์
5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์เปรียบเทียบกับการตัดสินใจเลือก
รับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์

สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้รับชม ความถี่ในการรับชม
ระยะเวลาในการรับชม วัตถุประสงค์ในการรับชม และประเภทของสื่อในการรับชม ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรอิสระ คือ 1.ลักษณะประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส 2.พฤติกรรมการรับชมรายการผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้รับชม ความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม วัตถุประสงค์ในการ
รับ ชม และประเภทของสื่อในการรับ ชม ตั ว แปรตาม คื อ การตั ด สิน ใจเลื อกรั บ ชมรายการผ่ า นทางสื่ อ
ออนไลน์ แบ่งออกเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการนําเสนอ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตและค่านิยม และด้านกลุ่มอ้างอิง
3. ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อนําข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน และการผลิตรายการ
ผ่านทางสื่อออนไลน์
2. เพื่อนําข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ มาวิเคราะห์กําหนดกลยุทธ์ เพื่อ
วางแผน พัฒนาและปรับปรุงรายการอย่างเหมาะสม ตลอดจนการนําเข้าภาพยนตร์และซีรี่ส์จากต่างประเทศ
ที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อตอบสนองตรงความต้องการของผู้รับชม

3. เพื่ อนํ า ผลที่ ไ ด้ ไ ปกํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ นวทางให้ ทั น ต่ อกระแสนิ ย มของผู้ รั บ ชมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา เพื่อทําให้รายการได้รับความนิยม ประสบความสําเร็จ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดความผิดพลาด
จากการตัดสินใจดําเนินงาน และเพิ่มรายได้การดําเนินงานให้สูงขึ้น

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการผสมคําระหว่างคําว่า Social คือ สังคม หมายถึง สังคม
ออนไลน์ และคําว่า Media คือ สื่อ หมายถึง เนื้อหา เรื่องราว บทความ วิดีโอ เพลง และรูปภาพ เป็นต้น
ดัง นั้น สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกันผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์,
อ้างถึงใน อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง)
กันตพล บรรทัดทอง (2557) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ลักษณะการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เอมิกา เหมมินทร์ (2556) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ประสบการณ์การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุด ช่องทางที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่
ใช้ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุด และแหล่งหรือสื่อที่ทําให้สนใจใช้
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใดๆก็ตามมีการ
ตอบสนองหรือตอบโต้ที่ สามารถสั งเกตได้ในการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ เช่ น ความถี่ ช่ว งเวลาที่ใ ช้
ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, อ้างถึงใน อัฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560) กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล อาทิ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ศาสนา ขนาด
ครอบครัว และสถานภาพครอบครัว ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นตามการกระตุ้นของปัจจัยภายนอก ส่งผลให้แต่ละคนมี
พฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลเมื่อประเมินผล จัดหาและใช้สอยผลิตภัณฑ์
และการบริการ (Engel, Blackwell and Miniard, 2536 อ้างใน อัฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Schiffman and Kanuk, 2537, น. 390, อ้างถึงใน อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560)

สําหรับงานวิจัยนี้ จะเลือกศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านสังคม คือ กลุ่มอ้างอิง และปัจจัยส่วนบุคคล คือ รูปแบบ
การดําเนินชีวิตและค่านิยม ที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ส่วนประสมการตลาด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า “4 Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่งเสริมการขาย ซึ่งทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม จัดจําหน่ายด้วยวิธีการและในสถานที่ที่เหมาะสม ตลอดจนกระตุ้น
ให้ผู้บริโภครับรู้และบริโภคผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549, อ้างถึงใน อัฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์ ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 411 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ส่วนใหญ่รับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนเป็นประจําทุกวัน แต่ละครั้งใช้เวลารับชม
1 - 2 ชั่วโมง สื่อที่ใช้ในการรับชมมากที่สุด คือ YouTube เพื่อต้องการความบันเทิง/พักผ่อน/คลายเครียด
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า ปัจ จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยภาพและเสียงของรายการคมชัด
ไม่กระตุก เนื้อหามีความสร้างสรรค์สนุกสนาน ปัจจัยด้านช่องทางการนําเสนอ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
รับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ทั้งช่องทางเข้าถึงหลากหลาย ไม่ยุ่งยาก สะดวก และเข้าถึงรายการได้ทุกที่
ทุกเวลา ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยนี้ ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตและค่านิยม ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ อาจมาจากการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ทําให้ดูเป็นคน
ทันสมัยอยู่ในกระแสสังคม รับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์และรวดเร็ว ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง บุคคลที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์มีชื่อเสียงและกระตุ้นความสนใจ สําหรับการทดสอบสมมติฐานมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ใน
ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ มีการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
แตกต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจรับชมรายการมากกว่าเพศชาย ขณะที่ปัจจัยด้านอายุ
สถานภาพการสมรส และอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกรับชมรายการไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
จํานวนผู้ใช้สื่อออนไลน์ขยายตัวไปยังกลุ่มอายุอื่นๆ สื่อออนไลน์มีหลากหลายประเภท ประกอบกับแต่ละคน
สามารถเข้าถึงรายการหรือข้อมูลได้ง่ายและไม่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
รับชมรายการ

เมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษาบิวตี้บล็อกเกอร์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์
เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแนวโน้มความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแนวโน้มความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน
ส่วนพฤติกรรมการใช้ยูทูปเพื่อรับชมคลิปบิวตี้บล็อกเกอร์ของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับชมผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone มากที่สุด รับชมผ่านยูทูป มีความถี่ในการรับชมอยู่ที่ 3 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์
รับชมในแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่ออัพเดทแฟชั่นการแต่งหน้า การแต่งตัวตามสมัยนิยม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูป มีช่องทางในการรับชม เข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปด้านอิทธิพลของโฆษณา ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปด้านปริมาณ
การเผยแพร่สื่อ และปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปด้านอิทธิพลของบล็อกเกอร์ ส่งผลในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
นุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง ผลการวิจัยมีดังนี้ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 16 - 25 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึ กษาสู งสุ ดปริญญาตรี หรื อเทียบเท่ า
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาท ด้านข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก วัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก ระยะเวลาการใช้งาน 2 - 3 ชั่วโมงต่อวัน ความถี่การใช้งานทุกวัน สําหรับผล
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าเพศแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนอง
ทุกด้านแตกต่างกัน เพศชายมีกระบวนการตอบสนองน้อยกว่าเพศหญิง ความแตกต่างทางเพศทําให้บุคคลมี
การรับรู้ข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลแตกต่างกัน อายุแตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ทําให้คนมีความคิดแตกต่างกัน
ในเรื่องความคิดและพฤติกรรมการตัดสินใจ คนที่มีวัยแตกต่างกันมักจะมีความต้องการในสิ่งที่ต่างกัน อาชีพ
แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจแตกต่างกัน อาชีพที่ต่างกันมีแนวคิดและค่านิยมแตกต่าง
กันไป สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายที่
แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกัน พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจและด้านความต้องการแตกต่างกัน โดยผู้มี
วัตถุประสงค์แบ่งปันประสบการณ์ มีความตั้งใจและความต้องการมากกว่าวัตถุประสงค์อื่นๆ ผู้บริโภคที่มี
ประสบการณ์และระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มาก ส่งผลต่อกระบวนการตอบสนองมากขึ้น
อลิสา ชินคงอํานาจ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการ The Mask
Singer หน้ากากนักร้อง ผลการวิจัยมีดังนี้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 17 – 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ด้านพฤติกรรม
การเลือกรับชมรายการ The Mask Singer ส่วนใหญ่จะรู้จักรายการผ่าน Facebook มากที่สุด บุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการรับชมรายการ คือ ตัวเอง ส่วนใหญ่รับชมรายการโดยการดูย้อนหลังผ่านอินเตอร์เน็ต
ส่วนใหญ่จะรับชมรายการ 2 ครั้งต่อเดือน จากผลการทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ
เลือกรับชมรายการที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคไม่ว่าหญิงหรือชายสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน
สมมติฐานอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกรับชมรายการอย่างมีนัยสําคัญ เพราะเป็นรายการเรียลลิตี้
เกมโชว์และมิวสิคโชว์ที่มีความสนุกสนานสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ที่มีสถานภาพสมรสมีแนวโน้มที่จะ
รับชมรายการมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด รับชมรายการตามอิทธิพลของบุคคลอื่นโดยเฉพาะครอบครัวและ
แฟน สมมติฐานการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกรับชมรายการอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากว่าเป็น
รายการบันเทิงผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน สมมติฐานอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกรับชม
รายการอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากผู้ชมรายการมีวัตถุประสงค์ในการรับชมรายการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อ
ความบันเทิง สนุกสนาน ผู้ผลิตไม่ได้แบ่งแยกตามกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่ง สมมติฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกรับชมรายการอย่างมีนัยสําคัญ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยผู้เข้าแข่งขัน
และรูปแบบรายการที่ทันสมัยมีผลต่อการเลือกรับชมรายการ The Mask Singer มากที่สุด ได้แก่ รูปแบบของ
รายการมีความหลากหลาย.รายการมีความเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย หน้ากากที่เข้ามาร่วมแข่งขันเป็นบุคคล
ที่มีชื่อเสียง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและข้อมูลข่าวสารรายการมีผลต่อการเลือกรับชมรายการ The
Mask Singer ประกอบด้วย มีการประชาสัมพันธ์รายการที่น่าสนใจ หลากหลาย มีการใช้ social network
เพื่อให้ผู้ชมติดตามข่าวสารข้อมูลรายการได้สะดวก ปัจจัยระยะเวลาออกอากาศของรายการและการมี
ส่วนร่วมมีผลต่อการเลือกรับชมรายการ The Mask Singer ประกอบด้วย รายการมีชื่อเสียงและน่ า เชื่ อ ถื อ
ระยะเวลาโฆษณาคั่นรายการมีความเหมาะสม ระยะเวลาออกอากาศมีความเหมาะสม ปัจจัยด้านราคา
ความสะดวกจากช่องทางจัดจําหน่ายมีผลต่อการเลือกรับชมรายการ The Mask Singer
กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ข องประชาชน
Gen-X ในกรุง เทพมหานคร จากการเก็บ แบบสอบถามของประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400
คน ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 38-42 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –20,000 บาท มีความถี่ใน
การเข้าใช้เครือข่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายออนไลน์ 1-2 ชั่วโมง
อุปกรณ์ในการเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ คือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
Line และ YouTube มีการเข้าใช้บริการเครือข่ายมากที่สุด คือ Facebook ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชน Gen-X ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มากที่สุด คือ มีพ ฤติก รรมการใช้เครื่องมือสํา หรับ ใช้ง าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (สมาร์ทโฟน แทบเล็ต คอมพิวเตอร์)

พรชัย แผ่นชัยภูมิ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจ
รายการคับข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชม
รายการสัปดาห์ละ 3-4 วัน ส่วนใหญ่รับชมแต่ละครั้งมากกว่า 30 นาที ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในด้านรูปแบบรายการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหารายการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการนําเสนอรายการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านผู้นําเสนอรายการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษา พบว่า ความถี่ในการรับชมรายการที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการที่แตกต่างกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 410 คน โดยดําเนินการส่งแบบสอบถามผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ
2.ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว เช่น จากบทความ ทฤษฎี
งานวิจัย และข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมาแปลผลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่า
ร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์
และตัวแปรพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์, ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ t-test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน และใช้สถิติ F-test (One-Way ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแปรอิสระ
เป็นข้อมูลเชิงกลุ่มที่มีมากกว่า 2 กลุ่มย่อยและตัวแปรทางเดียว

สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ ประกอบด้วยเพศหญิง จํานวน 262
คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 196 คนคิดเป็นร้อยละ 47.8 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาทต่อเดือน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ
30.7 มีสถานภาพโสด จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8
2. สรุปผลการศึก ษาพฤติกรรมการรั บชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวั ด
ฉะเชิงเทรา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ในการรับชม คือ Smart Phone จํานวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ
82.9 มีความถี่ในการรับชม คือ รับชมทุกวัน จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีการรับชมรายการ
แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 1 - 2 ชั่วโมง จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 มีวัตถุประสงค์ในการรับชมรายการ
เพื่อความบันเทิง/พักผ่อน/คลายเครียด จํานวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 ประเภทสื่อในการรับชมรายการ
คือ Facebook จํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0
3. สรุปผลการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
การตัดสิน ใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์โ ดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.03
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยด้านช่องทางการนําเสนอ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่าน
ทางสื่อออนไลน์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
เห็นด้วยกับสามารถเลือกชมเนื้อหารายการย้อนหลังได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 และมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ด้านช่องทางการนําเสนอ ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์ เห็นด้วยกับท่านสามารถเข้าถึงรายการได้ทุกที่ทุกเวลามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.65 และมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ด้า นส่ง เสริม การตลาด ประชากรในจัง หวัด ฉะเชิง เทราตัด สิน ใจเลือกรับ ชมรายการผ่า นทาง
สื่อออนไลน์ เห็น ด้ว ยกับ การประชาสัม พัน ธ์เกี่ยวกับรายการมีความน่าสนใจมากที่สุด มีค่า เฉลี่ย 4.14
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และมีความคิดเห็นในระดับมาก
ด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตและค่านิยม ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราตัดสินใจเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางสื่อออนไลน์ เห็นด้วยกับการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ทําให้ท่านรับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์
และรวดเร็วมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และมีความคิดเห็นในระดับมาก
ด้านกลุ่มอ้างอิง ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
เห็นด้วยกับบุคคลที่สื่อออนไลน์ใช้ในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นความสนใจของท่านมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และมีความคิดเห็นในระดับมาก
4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
- เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน

- อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
- ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน
- อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
- รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน
- สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน
5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า
- อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ชมแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อกรั บ ชมรายการผ่ า นทางสื่ อ
ออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน
- ความถี่ในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน
- ระยะเวลาในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์
ที่ไม่แตกต่างกัน
- วั ตถุ ประสงค์ใ นการรั บ ชมแตกต่า งกั น ส่ งผลต่อการตั ด สิน ใจเลือกรั บ ชมรายการผ่ า นทางสื่ อ
ออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน
- ประเภทของสื่อในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็น ผู้ที่มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของนุ ชจริน ทร์ ชอบดํ ารงธรรม
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริ โภค กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชี พข้ าราชการ/ พนักงานราชการ/ รัฐวิสาหกิ จ สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของกายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชน
Gen-X ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาทต่อเดือน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค

2. พฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับชมรายการผ่านอุปกรณ์ Smart Phone รับชมรายการแต่ละครั้ง
เป็น ระยะเวลา 1 - 2 ชั่ว โมง มีวัต ถุป ระสงค์ใ นการรับ ชมเพื่อความบัน เทิง /พัก ผ่อน/คลายเครีย ด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
รับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมรายการทุกวัน และจะรับชม
ผ่านทางสื่อประเภท Facebook ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ได้ศึกษา
เรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
3. การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ทุกด้านมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
- ด้านผลิตภัณฑ์ เห็นด้วยกับสามารถเลือกชมเนื้อหารายการย้อนหลังได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด
- ด้านช่องทางการนําเสนอ เห็นด้วยกับท่านสามารถเข้าถึงรายการได้ทุกที่ทุกเวลามากที่สุด
- ด้านส่งเสริมการตลาด เห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการมีความน่าสนใจมากที่สุด
- ด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตและค่านิยม เห็นด้วยกับการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ทําให้
ท่านรับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์และรวดเร็วมากที่สุด
- ด้านกลุ่มอ้างอิง เห็นด้วยกับบุคคลที่สื่อออนไลน์ใช้ในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นความสนใจของ
ท่านมากที่สุด
4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
เพศที่ แตกต่ างกัน ส่งผลต่อการตัด สินใจเลือกรับชมรายการผ่า นทางสื่อออนไลน์ ที่แตกต่างกั น
อย่างมีนัยสําคัญ โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่าเพศชาย เพศหญิงมี
ภาวะอารมณ์อ่อนไหวง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า เพศหญิงมีการตัดสินใจรับชมรายการมากกว่าเพศชาย
เนื่องจากจิตใจและอารมณ์อ่อนไหวเกิดความเครียดได้ง่ายกว่าเพศชาย จึงต้องการความบันเทิงและผ่อนคลาย
ความเครียด และงานวิจัยของเมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูป
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษาบิวตี้บล็อกเกอร์ ที่พบว่าเพศที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อแนวโน้มความสนใจที่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ ช่วงอายุเปลี่ยนไปทําให้พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษาบิวตี้บล็อกเกอร์ ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้ม
ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ต่างกัน และงานวิจัยของนุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า อายุ

แตกต่างกันทําให้มีความคิดแตกต่างกันรวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ คนที่มีวัยแตกต่างกันมักจะมีความ
ต้องการในสิ่งที่ต่างกัน
ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อกรั บ ชมรายการผ่ า นทางสื่ อออนไลน์ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ การศึกษาทําให้มีความรู้สึกนึกคิด ความต้องการที่แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษา
สูงมีความรู้จะสามารถเข้าใจสารได้ดีและมักจะเปิดรับสื่ออยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธชนัน
สุขประเสริฐ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษาบิวตี้บล็อกเกอร์
อาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ อาชีพที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยในการทํางานหรือต้องการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ย่อมมีการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่าอาชีพอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันอาจมาจากหน้าที่การทํางานที่แตกต่างกัน และมีเวลาใน
การเลือกรับชมรายการทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวว่า
รายได้มีบทบาทสําคัญต่อผู้รับสาร เนื่องจากรายได้ของคนย่อมเป็นเครื่องกําหนดความต้องการ ตลอดจน
กําหนดความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรมด้วย
สถานภาพสมรสแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจเลือกรั บ ชมรายการผ่ า นทางสื่ อออนไลน์ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ คนโสดมีอิสระทางความคิดสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง จะเลือกรับชมรายการที่
ตนเองชื่นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิสา ชินคงอํานาจ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกรับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ที่พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสมีแนวโน้มที่จะ
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด โดยรับชมรายการตาม
อิทธิพลของบุคคลอื่นโดยเฉพาะครอบครัวและแฟน
5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า
ความถี่ในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ แต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสารต่างกันและมักจะแสวงหาข่าวสาร
ต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเลือกรับรู้ข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรชัย แผ่นชัยภูมิ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมรับชมและความพึงพอใจรายการคับข่าวครบ
ประเด็นของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีของผู้รับชมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ความถี่ในการ
รับชมที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการที่แตกต่างกัน
ประเภทของสื่อในการรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่ อ
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน คนส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อ Facebook เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร

กับบุคคลอื่นๆได้ง่าย สามารถโพสต์ข้อความ แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือการรับรู้ข่าวสารที่มีรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ เข้าถึงสะดวก และสามารถเลือกรับชมรายการย้อนหลังได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิสา
ชินคงอํานาจ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการ The Mask Singer หน้ากาก
นักร้อง ที่พบว่า คนส่วนใหญ่จะรู้จักรายการผ่านทางสื่อ Facebook เนื่องจากเป็นช่องทางที่คนส่วนใหญ่
เข้าถึงสื่อทําให้ผู้ชมสามารถรับรู้ข่าวสารรายการได้อย่างสะดวก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในเรื่องเพศ เนื่องจากประชากรเพศหญิง
มีจํานวนมาก มีกระบวนการตอบสนองรับรู้ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูล
ลักษณะประชากรศาสตร์ไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนผลิตรายการต่อไป
2. ด้านพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการรับชมเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน/คลายเครียด ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรให้
ความสําคัญกับพฤติกรรมการรับชมรายการอย่างยิ่ง ผู้ผลิตรายการจึงควรนําไปวางแผน ออกแบบรายการ
นําเสนอรายการที่สร้างสรรค์ ผ่อนคลายความเครียด มีคอนเทนต์ที่สนุกสนาน แปลกใหม่ เหมาะสมกับผู้
รับชม เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจของรายการ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น
3. ด้านการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับด้านช่องทางการนําเสนอมากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางที่มีบทบาทในชีวิตประจําวัน เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทุกที่ทุกเวลา ผู้ประกอบการจึง
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกยิ่งขึ้น
4. ด้านผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสําคัญในเรื่องอายุของผู้รับชมรายการ ซึ่งควรมีการจําแนกประเภทรายการ กําหนดกลยุทธ์
รวมถึงการวางแผน พัฒนา ส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมตามช่วงอายุของผู้รับชมรายการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับชม
5. ด้านผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า ประเภทของสื่อใน
การรับชมแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับประเภทของสื่อที่ใช้เผยแพร่รายการออนไลน์อย่างยิ่ง
เนื่องจากสื่อแต่ละประเภทมีรูปแบบการใช้งาน ความหลากหลายในการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมถึงช่อง
ทางการเข้าถึงสื่อของแต่ ละบุคคลแตกต่างกัน ทั้ง นี้เพื่อให้ทันต่อกระแสนิยมของผู้รับชมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อทําให้รายการได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น
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