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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา "ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ" ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ จากจ านวนของผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับละครซีรีส์ช่องGMM 
25 ทั้งหมด 5 แฟนเพจ จ านวน 400 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท และโสด พฤติกรรมการเปิดรับชม ส่วน
ใหญ่รับชมละครซีรีส์ประเภท เมโลดราม่า เช่น คลับฟรายเดย์โดยใช้สมาร์ทโฟน และรับชมที่บ้านหรือ
หอพัก ขณะรับชมจะตั้งใจดู ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน ส่วนมากรับชม 2-3 วันต่อครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ช่วงเวลา
ที่รับชมมากที่สุดในวันจันทร์-วันอาทิตย์คือเวลา 21.01 น. – 24.00 น. และไม่นิยมในการกด Share, 
Comment และ Like หรือ Unlike ในด้านทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ เห็น
ด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้งาน ที่สามารถรับชมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ส่วนด้านรูปแบบ ด้าน
เนื้อหาด้านพ้ืนที่โฆษณา และด้านภาพลักษณ์อยู่ในระดับ เห็นด้วย ในเรื่องความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เช่น รูปแบบใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีปุ่มเครื่องมือควบคุมการเล่นหรือหยุดได้ตาม
ต้องการ มีปุ่มข้ามโฆษณาเมื่อไม่ต้องการรับชมโฆษณา และสามารถดูละครย้อนหลังได้ทันทีหลัง
ออกอากาศทางโทรทัศน์ พร้อมทั้งยังคงใช้สื่อยูทูบเป็นสื่อหลักส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง 
GMM 25 ต่อไป 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรด้าน เพศ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และ
อาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ ของผู้รับชมละครซี
รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ในขณะที่ด้านอายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติ 
พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ยกเว้น อาชีพ ที่
ไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับ  
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ มี
ทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ ความสัมพันธ์ระหว่ าง
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก และมี
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  
จากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ละครซีรีส์ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือสามารถออกแบบเครื่องมือการสื่อสารการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถน าเอาผลงานวิจัยไปวางแผนเพ่ือประกอบการผลิตละครซี
รีส์เป็น DVD, Box Set หรือการแพคละครซีรีส์ขายใน Apple TV หรือ ทาง iTune ได้ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ละครซีรีส์, ช่องGMM25, ยูทูบ, ทีวีดิจิทัล 
 
 

Abstract 
The research has a purpose to study an attitude exposure and the satisfaction of 

the audience of GMM25’s Soap Opera via YouTube. The research is the Quantitative 
research using a Questionnaire as a data collective tools. Researcher has set a study 
boundary from 400 GMM25’s Facebook followers from 5 different Facebook pages. 

The result shows that most of the sample populations are women age between 
25-35 years old, single and has an income less than 15,000 baht per month. The result 
also shows that most of the sample populations are students and bachelor’s degrees. 
Furthermore, in attitude exposure aspect, most of the sample prefer melodrama such as 
Club Friday through mobile devices at home or dormitory. The research information also 
indicates the behavior of the sample like to watch the program intently around 2-3 days 
per time and 1-2 hours per time. The peak time to watch the program is around 21.01 – 
24.00 from Monday to Sunday while the sample would not Share, Comment, Like or 
Dislike. In an attitude aspect, the sample of the audiences satisfy with the usage method 
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such as the ease of use, content, pattern and advertising space that were well organized. 
In a behavior aspect, watching GMM25’s Medias via YouTube are easy to access, fast and 
controllable with a play, pause and skip button. In addition, the programs are able to 
playback immediately once it was broadcasted. In summary, the satisfaction level of the 
audiences is high and the audiences are pleased with watching the program via YouTube.  

The result of the hypothesis found that the different characters of the sample of 
the audiences such as age education level and career affect an attitude exposure and 
satisfaction of GMM25’s audiences significantly. On the other hand, the sample's career 
has no effect with the attitude exposure of GMM25’s programs via YouTube.  

In addition, the relation between an attitude and the exposure behavior of 
GMM25’s audiences via YouTube is created in a positive manner and the level of the 
relation is in the medium level. While the relation between an attitude and satisfaction of 
GMM25’s audiences via YouTube is created in a positive manner and the level of the 
relation is in the high level. In addition, the relation between the satisfaction and 
exposure behavior of GMM25’s audiences via YouTube is created in a positive manner 
and the level of the relation is in the low level. The result of this study can be applied 
and used as a strategic guideline for marketing, advertising and public relation for online 
media programs. Furthermore, the result can also be used to design an efficient 
marketing communication tools while the company can use this study to plan the 
product packages such as DVDs, Box sets or other online platforms like Apple TV or iTune 
in the future.  

Keywords: Series, Soap Opera, GMM25, YouTube, TV Digital 

 
บทน า 
 ปัจจุบันการเติบโตของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิทัล ท าให้วงการสื่อแขนงต่างๆ หันมาลงทุนในสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลมากขึ้น ทั้งในระบบฟรีทีวี และ
เคเบิล ท าให้เรตติ้งของคนดูช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ช่องอนาล็อกเดิม ช่อง 3, 5,7 และ 9 ความนิยม
ลดลง 
 เรตติ้งทีวีทั่วประเทศ (nielsen) ประจ าเดือนกันยายน 2558 และ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 
ช่องดิจิทัล GMM25 เรตติ้งจากเดิมอยู่อันดับที่ 17-18 แต่ล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2559 เรตติ้งขึ้นมาอยู่
อันดับที่ 11-12 และทางคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยผลส ารวจพฤติกรรมการ
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รับชมโทรทัศน์และการรับรู้ตราสินค้าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น อายุระหว่าง 15 -22 ปี ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ช่อง GMM25 ติด TOP 5 ถึง 3 
ประเภท ได้แก่ อันดับ 3 ประเภทการจดจ าโลโก้ช่องได้, อันดับ 4 ประเภทการรับชมในรอบ 3 เดือน และ
อันดับ 5 การเป็นช่องทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบ 
 สายทิพย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา (2558) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสื่อ บริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จ ากัด (มหาชน) กล่าวถึงสัดส่วนของคอนเทนท์ในช่อง GMM25 ไว้ว่ามี ละคร 50% วา
ไ รตี้  3 0% ข่ า ว  20% ซึ่ ง ใ นปี  25 59  ช่ อ ง  GMM25 ยั ง ค ง ให้ ค ว ามส า คัญกั บ  ละคร  แล ะ 
ซีรีส์ เพราะถือว่าเป็นตัวเรียกเรตติ้งของช่อง และได้รับกระแสตอบรับอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Club 
Friday the series (คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์)  
 และเนื่องด้วยแนวโน้มของกระแสซีรีส์ที่มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนยุค
ปัจจุบัน เริ่ ม เปลี่ ยนไป โดยเฉพาะด้ านความบัน เทิ ง  หลายคนมองหาภาพยนตร์หรื อละคร  
ซีรีส์แปลกใหม่ทั้งของไทยและต่างประเทศได้ง่ายขึ้น พฤติกรรมการรับชมที่ท าให้วงการสื่อบันเทิงไทยได้
เปลี่ยนไป และจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตท าให้พฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม
ตั้งแต่มีสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา รวมถึงช่องทางอ่ืนๆที่สามารถเข้าถึงละครซีรีส์ ได้อย่าง วิดี โอออนไลน์ (YouTube) 
แอพพลิเคชั่น เป็นต้น  
 จากผลส ารวจของมายแชร์ (2557) กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ของโลกที่ใช้เวลาอยู่
กับ Youtube มากที่สุด โดยมียอดผู้ใช้งาน Youtube 26.25 ล้านคน ใช้วิดีโออัพโหลด 3.4 ล้านวิดีโอ นับ
ยอดผู้เข้าชม (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ล้านครั้งและจ านวนครั้งในการเข้าชมวิดีโอต่อเดือนสูงถึง 
1,506 ล้านล้านครั้งเลยทีเดียว Youtube จึงกลายเป็น Personal TV ใหม่  ซึ่งสามารถเลือกคอนเทนต์ได้
ตามใจชอบ รวดเร็ว สามารถเลือกดูรายการ หรือ ละครย้อนหลังได้โดยไม่จ าเป็นต้องรีบกลับบ้านมานั่งดู
ละครตามเวลาที่ก าหนดออนแอร์   
 นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
จุดแข็งของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่สามารถก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ในหลายช่องทางบนโลกดิจิทัลว่า ในช่องทาง 
YouTube จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มียอดวิวรวมจากช่องในเครือทั้งหมด จ านวน 17 ,349 ล้านวิว โดยช่อง 
GMMGRAMMY OFFICIAL สามารถครองยอดวิวสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 15 ของโลก ทั้งนี้
คาดว่า ช่อง GMMGRAMMY OFFICIAL มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันที่มียอดวิวสะสมกว่า 
6,258 ล้านวิว คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 9,000 ล้านวิวในปีหน้า และ 12,500 ล้านวิวในปีถัดไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ก าลังมีการเติมโตขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีประเภท
ละครซีรีส์หลากหลายประเภท พร้อมทั้งช่องทางบนโลกดิจิทัลในช่องทาง YouTube ได้มีจ านวนยอดวิว 
และยอดการติดตามของ GMM 25 Chanel เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความสนใจจะศึกษาในเรื่อง “ทัศนคติ 
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรี่ส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ”  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือทราบถึงลักษณะทางประชากรของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
2. เพ่ือทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง 

GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ  
3. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์ทาง

ช่อง GMM 25  ผ่านสื่อยูทูบ  
4. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง  

GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
5. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์

ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเรื่องละครโทรทัศน์ 

ปนัดดา ธนสถิต (2531) ละครชีวิตเริงรมย์ หรือ เมโลดรามา (Melodrama) เป็นละครที่ได้รับ
ความนิยมและดึงดูดใจผู้ชมมากที่สุด สร้างขึ้นมาเพ่ือความบันเทิง ด าเนินเรื่องอย่างสนุกสนาน เป็นเรื่องที่
เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อน โดยมากมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้ชม มีการเร้าอารมณ์ให้ผู้ชมอยาก
ติดตาม มักน าเสนอเรื่องราวชีวิตรัก ความขัดแย้ง นอกจากนี้ตัวละครแบบเมโลดรามานั้นมักเป็น ตัวละคร
แบบตายตัว (Static character/Typed character) ซึ่งมีคุณลักษณะคงที่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร ก็จะมีลักษณะประจ าอย่างนั้นตลอด ละครเมโลดรามาติกจึงมักถูกกล่าวหาว่าเป็นละครน้ าเน่า 
(Soap Opera) หรือละครประโลมโลก 

2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
ทัศนคติ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างตั้งใจ เนื่องจากมนุษย์ที่มีความตั้งใจใน

การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในด้านบวกโดยตรง ทัศนคติเป็นความโน้มเอียงของจิตใจที่มี
ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ อาจเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเกี่ยวกับ
ค ว า ม รู้ สึ ก  เ ช่ น  ค ว า ม ช อ บ  ค ว า ม เ ก ลี ย ด  เ ป็ น ต้ น  ( Newcomb อ้ า ง ถึ ง ใ น  
อรจิรา เนตรอารีย์, 2543, หน้า 35 ) 

3. แนวคิดและทฤษฎีการเลือกเปิดรับสื่อ 
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โจเซฟ แคลปเปอร์ (Joseph Klapper, 1969 : 19) ให้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ชาร์ลสไลท์ (Charles Wright, 1927 : 109) ว่าส่วนใหญ่คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับทัศนคติและความสนใจที่ตนมีอยู่ และจะเกิดความพึงพอใจเมื่อสารที่ได้รับสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ และความคิดเห็นเดิมที่มี ในขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงเนื้อหาสารที่มีความขัดแย้งกับ
ทัศนคติและความสนใจของตน 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 112-118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกันใน
แต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ในการท าการสื่อสาร อย่างไรก็ตามการสื่อสารใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ  กั น นั้ น  จ า น ว น ข อ ง ผู้ รั บ ส า ร ก็ มี ป ริ ม า ณ แ ต ก ต่ า ง กั น ด้ ว ย 
การวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจ านวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสาร
จ านวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจ านวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้รับสารทุกคนได้ แต่ในการ
วิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารแต่ละคนได้ เพราะมีผู้รับสารจ านวนมากเกินไป 
นอกจากนี้ผู้ส่งสารยังไม่รู้จักผู้รับสารแต่ละคนด้วย ดังนั้น วิธีการที่ดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบ
ไปด้วยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic 
Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส 
เป็นต้น 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
อรรถพร (2546:  29)  ได้ สรุปว่ า  ความพึงพอใจ หมายถึ ง  ทัศนคติหรือระดับความ  

พึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก
พ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อ
กิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

6. สื่อใหม่ 
ค าว่า สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ (New Digital Media) บ่งบอกถึงรูปแบบสื่อที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี

รูปแบบและคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบของสื่อดั้งเดิม 4 ประการ (Lister และคณะ, อ้างใน 
Siapera, 2009) ดังนี้ 

1) เนื้อหาของสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ที่ใช้ แต่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหานั้นได้
จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือจากสื่ออินเทอร์เน็ต ดูภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็น
ผลมาจากการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 
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2) ข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ ซึ่งถูก
บีบอัดไว้ ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย จึงสามารถเก็บเนื้อหาและข้อมูลไว้ได้ใน
อุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟน 

3) การเข้าถึงข้อมูลของสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ท าได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุก
เนื้อหา ยังสามารถข้ามไปยังช่วงต่างๆ ได้ เช่นการดูละครหรือภาพยนตร์ ไม่จ าเป็นต้องดู
ตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่สามารถเลือกดูได้ในตอนและฉากท่ีต้องการชม 

4) การจัดการข้อมูลและเนื้อหาในสื่อดิจิทัลสมัยใหม่สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า
ระบบอนาล็อค ทั้งการลบ การบันทึก การตกแต่ง การจัดระเบียบเนื้อหาและข้อมูลของ
สื่อใหม ่

นิยามศัพท์ 
1. ประชากร หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส อาชีพ ของผู้ชม

ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
2. ละครซีรีส์ช่อง GMM25 หมายถึง ละครเรื่องยาวหลายตอนจบ ซึ่งเรื่องราวด าเนินติดต่อกันไปโดย

ใช้ผู้แสดงชุดเดียวกันตลอด ความยาวตั้งแต่ 8 ตอนจนไปข้ึนไปถึง 100 ตอนจบ ได้แก่ คลับฟรายเดย์เดอะซี
รีส์, รักนะเป็ดโง่, วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์, มาลี เพ่ือนรัก..พลังพิสดาร และ Devil lover (เผลอใจให้นาย
ปีศาจ) ทางช่องGMM 25 

3. ทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ผ่านสื่อยูทูบ หมายถึง ทัศนคติด้านการใช้งาน รูปแบบ เนื้อหา พ้ืนที่
โฆษณา และภาพลักษณ์ของการเปิดรับชมซีรีส์ช่องGMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 

4. พฤติ ก ร รมกา ร เปิ ด รั บ ผ่ า นสื่ อ ยู ทู บ  หมายถึ ง  พฤติ ก ร รมกา ร เปิ ด รั บขอ ง ผู้ รั บ ชม 
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ สถานที่ ความถ่ี ช่วงเวลา และระยะเวลา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น
และการแบ่งปันผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมซีรีส์ผ่านสื่อยูทูบ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับชมซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ในด้านรูปแบบ เครื่องมือ และการบอกต่อ 

6. ช่อง GMM 25 หมายถึง ช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ภาพคมชัดมาตรฐาน ในเครือจีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ได้แก่ ทีวีดิจิทัล ช่อง 25, พีเอสไอ ช่อง 35 (คมชัดมาตรฐาน) ช่อง 444 (ภาพคมชัดสูง) , GMM 
ช่อง 4, Z ช่อง 35   

7. สื่อยูทูบ หมายถึง เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น Youtube ที่ให้บริการวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้ใน
ก า ร แ สด ง ภ าพวิ ดี โ อ  เ นื้ อ ห าข อ ง  YouTube ปร ะกอบด้ ว ย  มิ ว สิ ค วิ ดี โ อ  ล ะค ร  
ซีรีส์ รายการ ภาพยนตร์ ฯลฯ ที่ให้บริการรับชมกันผ่านหน้าเว็บแบบฟรีๆ ไม่เสียเงิน 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่
ติดตาม (Like) แฟนเพจ GMM 25 Thailand และแฟนเพจของซีรีส์ที่ใช้ศึกษาซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการกระจายแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์ โดย
กระจายไปที่แฟนเพจ GMM 25 Thailand และแฟนเพจของซีรีส์ที่ใช้ศึกษา ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างกลับมา
ทั้งหมด 400 คน 
 การตรวจสอบความความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง จากนั้นได้น าไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
ตามสูตรของคอนบราช (Conbach‘sAlpha)ซึ่งพบว่ามีค่า Alpha = 0.92 แสดงว่าแบบสอบถามดังกล่าวมี
ความน่าเชื่อถือได้ 
 ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติในการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย t-test, f-test และ Pearson’s Correlation 

ผลการศึกษา 
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 และ
เพศชาย จ านวน  69 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.3 
 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 25-35 ปี จ านวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.0 
รองลงมาอายุ 18-24 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และน้อยสุดอายุ ต่ ากว่า13 ปี จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 235 คน  คิด
เป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาคือระดับ ปริญญาโท จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.5 และน้อยสุดระดับ 
ปวช./ปวส. จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.8 รองลงมาเป็น พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และกลุ่มตั วอย่างน้อย
ที่สุดคือ ไม่ประกอบอาชีพ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 172 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา 15,000 - 20,000 บาทจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8. และน้อยสุด 
35,001 - 40,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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 สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 
รองลงมา สมรส จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อยสุด หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 

พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมละครซีรีส์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.64 มากกว่ารายการวาไรตี้ ของช่อง GMM 25 โดยรวมอยู่ ในระดับ  
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62ด้านการเปิดรับชมละครซีรีซ์แต่ละประเภท พบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เปิดรับชมละครประเภทเมโลดราม่า เช่น คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ละครประเภทรักอิงนิยาย คอมมาดี้ เช่น รักนะเป็ดโง่ อยู่นระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ละครประเภทโรแมนติก-คอมมาดี้ เช่น วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
โดยมีต่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 ละครประเภทแฟนตาซี-คอมมาดี้ เช่น มาลี เพ่ือนรัก พลังพิสดาร อยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และละครประเภทโรแมนติก-แอ็คชั่น-ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอ
ใจให้นายปีศาจ) อยู่ในระดับ น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเปิดรับชม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมผ่าน สมาร์ทโฟน จ านวน 194 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และน้อยที่สุด แท๊บแล็ต (Tablet) จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนสถานที่เปิดรับชม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชม ที่บ้าน หรือหอพัก
จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 รองลงมา ที่ท างาน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และน้อยที่สุด 
ร้านอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 นอกจากนี้ยังพบว่า มีกลามตัวอย่างเปิดรับชมละครซีรีส์
ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ จาก BTS หรือ MRT จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และกิจกรรมที่ท า
ขณะรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตั้งใจดู ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน ขณะเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 
25 ผ่านสื่อยูทูบ จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา ท างาน หรือท าการบ้าน จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.0 ท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น อาบน้ า กินข้าว จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ท างาน
บ้าน  หรือออกก าลังกาย จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 3 นอกจากนี้ยังพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง เล่นโซ
เชียล และเล่นอินเทอร์เน็ต ขณะเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ จ านวน  11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.8 
 ความถี่ในการรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับชม 2-3 วัน ต่อ 1 ครั้ง จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 วันละ 1 ครั้ง 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และน้อย
ที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 
 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชม พบว่าเปิดรับชมมากที่สุดวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 21.01 น.– 
00.00น. จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา 18.01 น. – 21.00 น. จ านวน 132 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 33.0 และน้อยที่สุด 06.01น. - 09.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนเวลา 03.01 น. - 
06.00น. ไม่มีผู้รับชม ในวันเสาร์-อาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมเวลา 21.01 น. – 00.00น. จ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา 15.01 น. - 18.00น.จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 เวลา 
18.01 น. – 21.00 น. จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุด 06.01น. - 09.00 น. จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนเวลา 03.01 น. - 06.00น. ไม่มีผู้รับชม 
 ระยะเวลาในการรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับชม 1 - 2 ชั่วโมง จ านวน 143 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา เปิดรับชม 30 นาที - 1 ชั่วโมง จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เปิด
รับชม 2.3 ชั่วโมง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 เปิดรับชม มากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.8 และเปิดรับชมน้อยกว่า 30 นาที จ านวน น้อยที่สุด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการ Like / Unlikeโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
พฤติกรรมการ Share ไปยังเครือข่ายสังคมอ่ืน เช่น Facebook และCommentโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 และ 2.00 ตามล าดับ 

ทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
 ทัศนคติ ด้านการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติโดยรวมอยู่ ในระดับ เห็นด้วย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับชมสามารถท าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมา เป็นสื่อหลักส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ย้อนหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 รองลงมา มีปุ่มเครื่องมือต่างๆ ท าให้สามารถควบคุมการเล่นหรือหยุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ
การแสดงความคิดเห็นที่ท าให้สามารถพูดคุยกับผู้อ่ืนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 
 ทัศนคติ ด้านรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การค้นหาละครซีรีส์เรื่องที่ต้องการสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา การวางรูปแบบของเว็บไซต์ท าให้ใช้งานง่าย และสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 รองลงมา การแนะน าวิดีโอที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถรับชมละครซีรีส์อ่ืนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
และ มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
 ทัศนคติ ด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดล าดับตอนของละครซีรีส์ท าให้สามารถรับชมได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา มีประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 รองลงมา การสมัครรับข้อมูล (Subscribe) ท าให้สามารถเลือกติดตามเฉพาะเรื่องราวที่สนใจเป็น
พิเศษได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับละครซีรีส์ครบถ้วนกว่าช่องทางอ่ืน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 
 ทัศนคติ ด้านพื้นที่โฆษณากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ เฉยๆ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การโฆษณาจากสื่อยูทูบก่อนเริ่มรับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการ
รับชม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 รองลงมา แบนเนอร์โฆษณาระหว่างรับชมซีรีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรสในการ
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รับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 รองลงมา การโฆษณาแทรกจากสื่อยูทูบระหว่างที่รับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่ อ
การรับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 รองลงมา และการมีโฆษณาคั่นภายในซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61  
 ทัศนคติ ด้านภาพลักษณ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ เฉยๆ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้รับชมให้ดูเป็นคนทันสมัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 รองลงมา จ านวนการดู (View) มีผลต่อการรับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รองลงมา ข้อความ
ภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม รับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และจ านวนการกดชอบ / ไม่ชอบ 
วิดีโอนี้ (Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 

ความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การแสดงภาพระบบ HD และเสียงสมจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 รองลงมาคือ รูปแบบใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ปุ่มเครื่องมือควบคุม
การเล่นหรือหยุดได้ตามต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08การแนะน าวิดีโอถัดไปท าให้รับชมได้ต่อเนื่องมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.02 พอใจใช้สื่อยูทูบเป็นสื่อหลักส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ระบบค้นหาและจัดหมวดหมู่ละครซีรีส์ ง่าย และชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีปุ่ม
ข้ามโฆษณาให้เมื่อไม่ต้องการรับชมโฆษณามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 สามารถดูละครย้อนหลังได้ทั นทีหลัง
ออกอากาศทางโทรทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 พอใจที่จะสมัครรับข้อมูล (Subscribe) เพ่ือติดตามเฉพาะ
เรื่องราวที่สนใจเป็นพิเศษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และจะแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จักใช้สื่อยูทูบในการรับชม
ละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน ผู้วิจัยพบว่า  ด้านอายุ ระดับ
การศึกษา และกลุ่มอาชีพ ที่แตกต่าง มีบทบาทต่อทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 แต่ด้านเพศ 
รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีบทบาทต่อทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน ผู้วิจัยพบว่า อายุ และระดับการศึกษา 
ที่แตกต่าง มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 แต่ด้านเพศ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 
 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผู้รับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน ผู้วิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ
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อาชีพ ที่แตกต่าง มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 แต่ด้าน เพศ รายได้ต่อ
เดือน และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25  
 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 
25 ผ่านสื่อยูทูบ เป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 
0.425 แสดงว่าทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันปานกลาง และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่าน
สื่อยูทูบ เป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.642 
แสดงว่าทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันระดับสูง และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานที่  6 พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้ชมละคร 
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ เป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.344 แสดงว่าทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันระดับต่ า และมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยพบว่า ลั กษณะทางประชากรด้าน อายุ  ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้รับชมละคร  
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ยกเว้นด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน กลับไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน เนื่องจากอายุถือได้ว่า
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล 
และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการท าความเข้าใจในเนื้อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ได้มาก
น้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกัน หรืออีกประการหนึ่งคืออายุจะเป็นเครื่องบ่งชี้
ถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ทอแรนซ์ (Tarrance, 1962 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระ
วงศ์, 2546) อายุหรือวัย เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างในเรื่องความคิด และพฤติกรรม บุคคลที่มี
อายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อยและบุคคลที่มีอายุ
น้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer Myer, 
1999: 5  อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2544) ซึ่งช่อง GMM 25 ผลิตละครซีรีส์เพ่ือให้สอดคล้องและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-35 ปี เป็นกลุ่มที่มีความทันสมัย มีไลฟ์
สไตล์ และมีความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีสูงมาก 
 นอกจากนี้ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความ
พึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) 
กล่าวว่า การศึกษา เป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้น คนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึก
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คิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากร ตามที่ วิโล, โกลด์ฮาร์เบอร์ และ เยทส์ (Wilo, Goldhabors and Yates, 1980) ได้ระบุไว้ว่า
ระดับการศึกษาเป็นคุณลักษณะทางประชากรที่ส าคัญประการหนึ่ง ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้
กว้างขวางและสามารถเข้าใจสารต่างๆ ได้ดี มักจะเป็นคนไม่ เชื่ออะไรง่ายๆ และถ้ามีเวลาพอก็จะใช้สื่อที่
หลากหลายกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นัฐยา อุ่นใจ (2550) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับละครเรื่องสายน้ า 3 ชีวิต แตกต่างกัน 
 ในด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน ก็มีบทบาทต่อ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ แต่กลับไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละคร 
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร วิโล,โกลด์ฮาร์เบอร์ 
และ เยทส์ (Wilo, Goldhabors and Yates, 1980) ระบุไว้ว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ด้านอาชีพที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีการเปิดรับสารแตกต่างกัน อาชีพที่มีรายได้สูง มักจะเปิดรับและ
แสวงหาข่าวสาร หรือเรื่องราวหนักๆ เช่น การเมือง ปัญหาทางสังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากผู้ที่มีอาชีพ
รายได้น้อย มักเปิดรับสารที่ให้ความบันเทิง มากกว่า เช่น ละคร ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สื่อยูทูบนั้น อยู่ในมือของคนทุกเพศทุกวัย เพียงแค่มี สมาร์ทโฟน ก็สามารถดูละครซีรีส์ช่อง 
GMM25 ได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกท้ังรูปแบบเนื้อหาของละครช่อง GMM 25 มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึง
กลุ่มคนได้จ านวนมาก จากผลงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ประเภทของละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือ ประเภทเมโลดราม่า เรื่อง คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประเภทละคร 
(ปนัดดา ธนสถิตย,์ 2531) ละครชีวิตเริงรมย์ หรือ เมโลดรามา (Melodrama) เป็นละครที่ได้รับความนิยม
และดึงดูดใจผู้ชมมากที่สุด สร้างขึ้นมาเพ่ือความบันเทิง ด าเนินเรื่องอย่างสนุกสนาน เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย 
โดยมากมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้ชม มีการเร้าอารมณ์ให้ผู้ชมอยากติดตาม มักน าเสนอเรื่องราว
ชีวิตรัก ความขัดแย้ง นอกจากนี้ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ยังได้สอดแทรกข้อคิดค าคม ในเรื่องของความรัก
และการด าเนินชีวิตเข้าไปด้วย ซึ่งไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นเพศไหน รายได้ หรือสถานภาพใดก็ตาม เรียกได้
ว่า ซีรีส์ช่อง GMM 25 เข้าถึง และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างกลมกลืน   

 ทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ ชมละครซีรีส์ ช่อง GMM 25  
ผ่านสื่อยูทูบ มีความสัมพันธ์กันปานกลาง และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ชมมี
ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีแนวโน้มที่จะเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบมากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิศราพร ทรงแสง (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ และทัศนคติของ
ผู้ชมที่มีต่อช่องเฮฮา ทางทรูวิชั่นส์ พบว่า ผู้ชมที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสู ง มีแนวโน้มที่จะเกิดทัศนคติต่อ
ช่องเฮฮาในระดับสูงไปด้วย แสดงว่าถ้าสามารถท าให้ผู้ชมรับชมช่องเฮฮาเพ่ิมขึ้นได้ ผู้ชมก็จะมีแนวโน้มที่จะ
ชอบช่องเฮฮามากขึ้น ส่วนผู้ชมที่ไม่ชอบช่องเฮฮา ก็อาจเพราะว่าไม่เคยรู้จักช่องเฮฮา และยังสอดคล้องกับ 
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พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษายูทูบ (YouTube) ที่ได้สรุปไว้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ยูทูบและมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
ทัศนคติที่มีต่อยูทูบ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดลักษณะ
และองค์ประกอบของทัศนคติที่ โรเจอร์ (Roger, 1978, pp. 208 – 209 อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 
2554, หน้า 11) ได้กล่าวว่า ทัศนคตินั้นเกิดจากความนึกคิด ความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งรอบข้าง 
ว่าจะเป็นความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งผลของพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคลนั้นมาจากองค์ประกอบของทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความนึกคิด เป็นทัศนคติในส่วนของความ
เข้าใจ ความเชื่อของแต่ละบุคคลต่อสิ่งรอบข้าง ด้านความรู้สึกเป็นทัศนคติที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ ที่มีผล
แตกต่างกันไปตามบุคลิกและค่านิยมของแต่ละบุคคล และ ด้านการกระท าเป็นองค์ประกอบของทัศนคติ
ด้านสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบของทัศนคติด้านความคิด 
และความรู้สึกที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของทัศนคติที่ได้กล่าวมา
นั้นมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเลือกการเปิดรับสารของบุคคลตามหลักแนวความคิดกระบวนการ
เลือกสรรการเปิดรับข่าวสารของ แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, pp. 19-25 อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 
2554, หน้า 9) ทั้ง 4 กระบวนการ อันได้แก่ ขั้นตอนการเลือกเปิดรับเป็นขั้นแรกของการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารของแต่ละบุคคลว่ามีความถนัดและความสนใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใด หาก
บุคคลนั้นมีความคิด ความรู้สึก และทัศนคติที่ไม่ดีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
บุคคลนั้นอาจเลี่ยงไม่ใช้ช่องทางนั้นในการเปิดรับสื่อก็ว่าได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 
25 ไม่มีความรู้ในการ สมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ต ในการเข้าเว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ยูทูบ ผู้ชมอาจ
หลีกเลี่ยงการรับชมละครซีรีส์ผ่านสื่อยูทูบ อันเนื่องมาจากความรู้สึกที่ยุ่งยากในการเข้าถึง ซึ่งพวกเขาอาจ
ใช้สื่ออ่ืนแทน เช่น โทรทัศน์  
 โดยทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ส่วนใหญ่เห็นด้วย กับการเลือกชมผ่านสื่อยูทูบ 
เนื่องจากสามารถรับชมง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ Schamm & Atkin (Schamm & Atkin. 
อ้างใน วิลาลัณย์ เรืองปฎิกาณ์, 2546, หน้า58) ได้กล่าวว่า การเลือกเปิดรับสื่อของผู้รับสารไว้ในลักษณะ
เดียวกันว่า ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้ และสะดวกในการเปิดรับมากที่สุด 
รวมถึงเป็นสื่อที่ผู้รับสารเปิดรับเป็นประจ า และเนื่องด้วยมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนา จึงท าให้ สมาร์ทโฟน 
เป็นเครื่องมือที่นิยมในการรับชมละครซีรีส์มากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนพกติดตัว และสามารถ
รับชมเวลาใดก็ได้ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง  
 ซึ่งผู้ชมยุคดิจิทัลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบกับการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตที่
ขยายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะความเร็วที่สามารถรองรับการรับชม
เนื้อหารายการผ่านทางทีวีออนไลน์บนเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น หรือสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ อีกทั้ง
การเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในกลุ่มคนไทยก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
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ขยายตัวไปสู่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดและกลุ่มวัยท างานที่มีอายุมากขึ้น รวมถึงการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ผ่าน 3G/ 4G ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาวิจัยของ JustinGibbons และ 
MatthewHalfin 2008 ที่ศึกษาการท าโฆษณาผ่านวิดีโอออนไลน์ โดยเลือกเว็บไซต์ YouTube จาก
การศึกษาดังกล่าวพบว่า ผู้ใช้ YouTube มีทัศนคติ หรือความคิดเห็นว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เปรียบเสมือนทีวี
เครื่องที่สองของพวกเขาเพราะสามารถเลือกรับชมคอนเทนท์ที่ต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องดูวันออกอากาศ
ตามผังของช่อง สามารถดูรายการหรือละครย้อนหลังประกอบกับไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงเวลา สามารถดู
ได้ไม่จ ากัดเวลา จนท าให้วิดีโอออนไลน์ของ YouTube เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมอย่างมาก และได้
สอดคล้องกับที่ Rogers (1983, 11) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะส าคัญของสื่อใหม่คือ การมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย 
(Interactivity) เนื่องจากเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบสองทาง(Two-wayscommunication) มี
ความสามารถเคลื่อนที่ได้สูง (Mobility) ท าให้สะดวกต่อการพกพาไปในที่ต่างๆ (Compactable) สามารถ
ดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้ (Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกันโดยง่าย (Connectivity) ทั้งยัง
สามารถหาได้หรือใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่  (Ubiquity) มีความรวดเร็วในการสื่อสาร (Speedof 
Communication) มีลักษณะที่ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมีความเป็นดิจิทัล 
(Digitalization)  
 ในช่วงเวลาที่รับชมส่วนใหญ่รับชมทุกวันคือ 21.01 น. – 24.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจ 
“พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และการรับรู้ตราสินค้าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น ” 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวไว้ว่า เวลาที่คนส่วนใหญ่เปิดรับชมย้อนหลังคือเวลา 
20.00 น. – 24.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่วัยรุ่นมีกิจกรรมในการดูทีวีผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ใช่แค่ดูผ่านจอทีวี
ปกติ ซึ่งหากสถานีดิจิทัลอยากจะสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นผ่านแพลตฟอร์มสื่อใหม่ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่
น่าสนใจ ในการสื่อสารเพราะพวกเขาเปิดรับสื่ออยู่ 
 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อ 
ยูทูบ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้รับชมช่อง 
GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับชมสูง จะมีความพึงพอใจต่อประเภทละครและสื่อที่ใช้รับชม
สูงตามไปด้วย ซึ่งผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ ส่วนใหญ่มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในส่วนของด้านการใช้งาน ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นทั้งสื่อหลักๆ ในการรับชมละครซีรีส์ย้อนหลัง พร้อม
ทั้งยังสามารถควบคุมการเล่นหรือหยุดเองได้ ในด้านรูปแบบต่างๆ ก็สามารถใช้งานง่าย การค้นหา หรือการ
จัดระเบียบหมวดหมู่ของซีรีส์ ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าไปดูเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปได้เรื่อยๆ ในส่วนของด้านพ้ืนที่
โฆษณาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับชมละครซีรีส์ ไม่ได้ส่งผลต่ออรรถรสของผู้รับชมละครซีรีส์ ตราบใดที่
ยังมีปุ่ม skip ads (การข้ามโฆษณา) ดังนั้นความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับชมละครซีรีส์ก็อยู่ในระดับมาก
ด้วยเช่นกัน ทั้งในส่วนของด้านการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2539 หน้า 166 – 167) กล่าว
ว่า ทัศนคติก่อก าเนิดเกิดขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยข่าวสาร
ข้อมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของ
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แหล่งที่มาของข่าวสาร ด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective 
Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้ามาสู่บุคคลนั้น จะท าให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและสร้างเป็นทัศนคติ
ขึ้นมาได้ ดังนั้นหากประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อข่าวสารที่ได้รับ ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจในข่าวสารนั้น
ด้วย 

 พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อ
ยูทูบ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 
ผ่านสื่อยูทูบ 2-3 วันต่อครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง และส่วนมากขณะรับชมจะตั้งใจชม ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ แทบทุกวัน จนเกิดความเคยชิน 
เกิดความรู้สึกที่ดี และเกิดความประทับใจ ทั้งในส่วนของละคร และสื่อยูทูบ สามารถตอบสนองความ
ต้องการทั้งในด้านเนื้อหาของละครที่มีหลากหลาย ค้นหาง่าย ส่วนด้านการใช้งานของเว็ปไซต์ หรือ
แอพพลิเคชั่น ยูทูบ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ท าให้เมื่อต้องการชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ก็จะต้องนึก
ถึง ยูทูบ เป็นอันดับแรก และผู้ที่รับชมช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ยังคงจะใช้สื่อยูทูบเป็นสื่อหลักส าหรับ
รับชมละครซีรีส์ออนไลน์ต่อไป และยังมีความรู้สึกที่อยากแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จักใช้สื่อยูทูบในการ
รับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM25 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

1. ผลการวิจัย พบว่า วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่าน
สื่อยูทูบ มากที่สุด คือเวลา 21.01 น. – 24.00 น. ดังนั้นจึงน ามาเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดโฆษณา และประชาสัมพันธ์ละครซีรีส์ผ่านทางยูทูบ หรือสื่อออนไลน์ เพ่ือสามารถออกแบบ
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่รักชมช่อง GMM 25 มีอายุระหว่าง 18-34 ปี 
ซึ่ง กลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และวัยเริ่มต้นท างาน เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ดังนั้น กลุ่มคนพวกนี้มักจะมีความกระตือรือร้นสูง มีพลังในการใช้จ่าย เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นใช้ชีวิตในการ
สร้างฐานะ ถ้าลูกค้าที่ต้องการโฆษณาเจาะตลาดคนกลุ่มนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3. ในด้านการโฆษณาในยูทูบ จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ส่วนใหญ่
รู้สึกเฉยๆ กับการมีโฆษณาก่อน หรือแทรกระหว่างการรับชม ตราบใดที่ยังมีปุ่ม Skip Ad (ข้ามโฆษณา) 
ดังนั้น ไม่ควรแทรกโฆษณาระหว่างชมละครซีรีส์อย่างพร่ าเพรื่อ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชมเสียอรรถรส ไม่เช่นนั้น
ผู้ชมละครซีรีส์ผ่านยูทูบจะมีทางเลือกในการเลือกรับชมซีรีส์ผ่านสื่อที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันใน
ช่องทางอ่ืนๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องชมโฆษณา  

4. ผู้ประกอบการผลิต DVD หรือ Box Set หรือในอนาคตอาจจะมีการแพคละครซีรีส์ขายใน 
Apple TV หรือ iTune ก็ตาม สามารถน าพฤติกรรมมาวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ชมละครซีรีส์ชอบละครประเภทใด 
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ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอ หรือประเภทของละคร เพ่ือให้มีการจัดจ าหน่ายละครในรูปแบบต่างๆ 
ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5. จากงานวิจัยพบว่า ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ที่คนส่วนใหญ่รับชมคือละครประเภทเมโลด
ราม่า เช่น คลับฟรายเดย์ เนื่องจากเป็นละครที่ผลิตมาจากชีวิตจริง และท าให้ผู้ชมอิน ดังนั้นการน าเสนอ
ละครประเภทนี้ควรระมัดระวังในการน าเสนอที่อาจจะมีความรุนแรงทางอารมณ์ เพราะอาจก่อให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบที่ไม่ดีได้ เนื่องจากผู้รับชมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 18-24 ปี 
ซึ่งเป็นผู้รับชมในช่วงวัยรุ่นและวัยท างาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปในกลุ่มเป้าหมายของช่อง GMM 
25 ผลงานวิจัยชิ้นนี้อาจน าไปใช้เทียบเคียงกับช่องอ่ืนที่มีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า หากต้องการทราบถึง ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ ผ่าน
สื่อยูทูบ ควรศึกษาจากช่องดิจิทัลอ่ืนๆ ที่ได้เผยแพร่ละครซีรีส์ผ่านยูทูบ เพ่ือให้มีความหลากหลายในด้าน
เนื้อหา และให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 

2. เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีการสื่อสารและท า
กิจกรรมในช่องทางออนไลน์มากขึ้น สื่อสังคมต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มท างาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของช่อง GMM 25 ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมี
การศึกษาการสื่อสารการตลาดในสื่อออนไลน์ของช่อง GMM 25 เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน
ในมุมมองของผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าใจในด้านของมุมมองผู้ผลิตมากยิ่งข้ึน 

3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของ
ผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง ยูทูบ กับ Line TV เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่าง ข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบของแต่ละ
สื่อว่ามี ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด รวมถึงการวัด
ประสิทธิภาพของทั้งสองสื่อ เพ่ือพัฒนาต่อยอด และเป็นประโยชน์ต่อนักการสื่อสารการตลาดในอนาคต 
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