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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา "ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจ
ของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ" ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดประชากรของการศึกษาครั้งนี้ จากจานวนของผูต้ ิดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5 แฟนเพจ จานวน 400 คน
ผลการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 25-35 ปี ระดับ
การศึกษา ปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท และโสด พฤติกรรมการ
เปิ ดรับชม ส่ วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ประเภท เมโลดรามา เช่น คลับฟรายเดย์ โดยใช้สมาร์ ทโฟน
และรับชมที่บา้ นหรื อหอพัก ขณะรับชมจะตั้งใจดู ไม่ทากิจกรรมอื่น ส่ วนมากรับชม 2-3 วันต่อครั้ง
ครั้งละ 1-2 ชัว่ โมง ช่วงเวลาที่รับชมมากที่สุดในวันจันทร์ -วันอาทิตย์ คือเวลา 21.01 น. – 24.00 น.
และไม่นิยมในการกด Share, Comment และ Like หรื อ Unlike ในด้านทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ เห็ นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ องของการใช้งาน ที่สามารถรั บชมได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ ว ส่ วนด้านรู ปแบบ ด้านเนื้อหาด้านพื้นที่โฆษณา และด้านภาพลักษณ์อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย ในเรื่ องความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก เช่น รู ปแบบใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว
มีปุ่มเครื่ องมือควบคุ มการเล่นหรื อหยุดได้ตามต้องการ มี ปุ่มข้ามโฆษณาเมื่ อไม่ตอ้ งการรั บชม
โฆษณา และสามารถดูละครย้อนหลังได้ทนั ทีหลังออกอากาศทางโทรทัศน์ พร้อมทั้งยังคงใช้สื่อ
ยูทูบเป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรด้าน เพศ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
และอาชี พ ที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรั บ และความพึงพอใจของ

(4)
ผูร้ ั บชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ในขณะที่ ด้านอายุ ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกัน
มีบทบาทต่อทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับ และความพึงพอใจ ของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ ยกเว้น อาชีพ ที่ไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
และพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก
และมีระดับความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความ
พึงพอใจของผูร้ ั บชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิ งบวก และมีระดับ
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมการเปิ ดรับของ
ผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่
ในระดับต่า จากงานวิจยั ชิ้นนี้ สามารถนามาประยุกต์เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์ละครซี รีส์ผา่ นสื่ อออนไลน์ เพื่อสามารถออกแบบเครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนของผูป้ ระกอบการ สามารถนาเอาผลงานวิจยั
ไปวางแผนเพื่อประกอบการผลิตละครซี รีส์เป็ น DVD, Box Set หรื อการแพคละครซี รีส์ขายใน
Apple TV หรื อ ทาง iTune ได้ในอนาคต
คาสาคัญ: ละครซีรีส์, ช่องGMM25, ยูทูบ, ทีวีดิจิทลั
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The research has a purpose to study an attitude exposure and the satisfaction of the
audience of GMM25’s Soap Opera via YouTube. The researchistheQuantitative researchusing 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 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

(6)
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
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การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านของการเรี ยนปริ ญญาโท และการทาวิจยั ในครั้งนี้ รวมถึงกาลังทรัพย์ที่
ทาให้สาเร็ จการศึกษาตามที่ต้ งั ใจไว้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ละครโทรทัศน์นับว่าเป็ นรายการที่ได้รับความสนใจจากผูช้ มมากรายการหนึ่ ง เนื่ องจาก
ละครโทรทัศน์เป็ นรู ปแบบของงานศิลปะรู ปแบบหนึ่ งในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สั ง คมผ่า นผูแ้ สดงซึ่ งเป็ นตัว ละครในเรื่ อ ง โดยศู น ย์ส ารวจความคิ ด เห็ น “นิ ด้า โพล” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ดา้ ) ร่ วมกับไนน์เอ็นเตอร์เทน (2557) เปิ ดเผยผลสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน เรื่ อง “พฤติ ก รรมการรั บ ชมละครของคนไทย” โดยสอบถามความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชนที่ติดตามชมละครไทย และละครต่างประเทศ กระจายทัว่ ทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้ นจานวน
1,252 หน่วยตัวอย่าง พบว่า คนไทยส่ วนใหญ่ของประเทศ 39.22% ดูทีวีเฉลี่ยวันละ 1-2 ชัว่ โมง และ
มากกว่า ครึ่ งนิ ย มดู ข่า วมากที่ สุด ตามด้ว ยละครหนัง และซี รีส์ ต่ าง ๆ ทั้ง ไทยและต่ างประเทศ
รองลงมาคือรายการเกมโชว์ และวาไรตี้ กลุ่มคนโสดมักจะมีพฤติกรรมการดูทีวีเหมือนกัน คือชอบ
ดูหนังดูละคร และซี รีส์ มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นหนัง ละครซี รีส์ไทย หรื อต่างประเทศก็ตามโดยจะดู
ทีวีต้ งั แต่ 2 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน (สุ วิชา เป้าอารี ย,์ 2557)
จากการเติบโตของสื่ อวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อก
ไปสู่ ระบบดิ จิทลั ทาให้วงการสื่ อแขนงต่าง ๆ หันมาลงทุนในสื่ อโทรทัศน์ดิจิทลั มากขึ้น ทั้งใน
ระบบฟรี ทีวี และเคเบิล ทาให้เรตติ้งของคนดูช่องดิจิทลั ทีวีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ช่องอนาล็อกเดิม ช่อง
3, 5, 7 และ 9 ความนิยมลง
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ภาพที่ 1.1 การเติบโตจากระบบอนาล็อคสู ้ระบบดิจิทลั ข้อมูลเดือน มกราคม 2559
แหล่งทีม่ า: agbnielsen.net
การแข่งขันของทีวีดิจิทลั ผ่านไป 2 ปี สัดส่ วนของการรับชมฟรี ทีวีอนาล็อกเดิม กับช่องฟรี
ทีวีดิจิทลั ใหม่ ซึ่ งจะเห็นได้ว่า ช่องหลัก ๆ ยังเป็ นช่อง 3 ช่อง 7 ที่ยงั คงความนิยมอยู่ ส่ วนช่องอื่น ๆ
ก็มีหดหาย ลดความนิ ยมลงบ้าง ซึ่ งเหลือเพียงไม่กี่ช่องที่ยงั คงอยู่ และกลับค่อย ๆ เรี ยกเรตติ้งเพิ่ม
มากขึ้นเรื่ อย ๆ

3

ภาพที่ 1.2 สัดส่ วนผูช้ มฟรี ทีวีอนาล็อคเดิม และช่องฟรี ทีวีดิจิทลั ใหม่
แหล่งทีม่ า: agbnielsen.net
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ภาพที่ 1.3 เรตติ้งทีวีทวั่ ประเทศ ประจาวันที่1-7กันยายน 2558และ วันที่1-25 กันยายน 2559
แหล่งทีม่ า: agbnielsen.net
ช่อง GMM 25 (จีเอ็มเอ็ม 25) เป็ นหนึ่งช่องที่น่าสนใจ เป็ นช่องที่เรตติ้งค่อย ๆ เพิ่มจากเดิม
(กันยายน 2558) อยูอ่ นั ดับที่ 14 - 15 แต่ล่าสุ ด เดือนเมษายน 2559 เรตติ้งขึ้นมาอยูอ่ นั ดับที่ 11 - 12
ทางคณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยผลสารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์
และการรั บรู ้ ตราสิ นค้าสถานี โทรทัศน์ดิจิทลั ของกลุ่มผูช้ มวัยรุ่ น อายุระหว่าง 15 - 22 ปี ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ช่อง GMM25 ติด TOP 5 ถึง 3
ประเภท ได้แก่ อันดับ 3 ประเภทการจดจาโลโก้ช่องได้, อันดับ 4 ประเภทการรับชมในรอบ 3 เดือน
และอันดับ 5 การเป็ นช่องทีวีดิจิทลั ที่ชื่นชอบ
ช่อง GMM 25 ช่องทีวีดิจิทลั ที่ออกอากาศด้วยระบบคุณภาพ คมชัดปกติระดับ SD ซึ่งนับว่า
เป็ นช่ องที่มีละครซี รีส์ที่สร้ างจากเรื่ องจริ ง โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่ นและคนรุ่ นใหม่ที่มีรสนิ ยม มีไลฟ์
สไตล์แ อ็คที ฟ เปิ ดกว้างรั บแนวทางการสร้ างสรรค์ใ หม่ ๆ เน้นรู ปแบบรายการทุ กประเภทให้
สอดแทรกความสนุก หรื อเป็ นช่องอารมณ์ดี ตอกย้าสโลแกน "สนุกทุกวัน อยูด่ ว้ ยกันทุกเวลา"
สายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา (2558) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายธุ รกิจสื่ อ บริ ษทั จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่จากัด (มหาชน) กล่าวถึงช่อง GMM 25 ว่าได้มีการวางสัดส่ วนของคอนเทนท์ในช่อง
GMM25 ดัง นี้ ละคร 50 % วาไรตี้ 30 % ข่ า ว 20 % ซึ่ งในปี 2559 ทางช่ อ ง GMM25 ยัง คงให้
ความสาคัญกับ ละคร และซีรีส์เพราะถือว่าเป็ นตัวเรี ยกเรตติ้งของช่อง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่าง
สู งจากผูบ้ ริ โภค ซึ่งถือเป็ นจุดข็งของช่อง ยังตอกย้าด้วยการนาซีรีส์ที่ประสบความสาเร็ จอย่าง Club
Friday the series (คลับ ฟรายเดย์เดอะซี รีส์) กลับมาทาต่อ เนื่ องจากเป็ นละครซี รีส์ที่มีเรตติ้งสู งสุ ด
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ค่าโฆษณา 1.5 แสนบาทต่อนาที เป็ นซีรีส์ที่ถูกสร้างจากเรื่ องจริ งมาต่อยอดด้วยการสร้างใหม่ให้เป็ น
ภาคต่อและเป็ นละครเรื่ องยาว
ละครโทรทัศน์น้ นั สามารถสร้างรายได้ให้กบั ผูด้ าเนิ นธุ รกิจ ทาให้การแข่งขันของผูผ้ ลิต
ละครโทรทัศน์ หรื อเรี ยกว่าผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์ ก็มีมากตามไปด้วย ดังนั้นการผลิตละครโทรทัศน์ที่
มีคุณภาพและน่าติดตามเพื่อตอบสนองและครองใจผูช้ ม นอกจากองค์ประกอบของละครโทรทัศน์
ที่ตอ้ งดีท้ งั ในด้าน เรื่ องราว บทละคร การแสดง ฉาก ภาพและเสี ยง การกากับและออกแบบแล้ว สิ่ ง
ที่ผจู ้ ดั หรื อผูผ้ ลิตละครต้องทาให้ตรงตามความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด นั้นคือ ประเภท
ของละครที่จะนามาออกอากาศ โดยละครโทรทัศน์ที่ผลิตกันในปั จจุบนั มีหลากหลายประเภท เช่น
ละครพีเรี ยด, ละครรักโรแมนติก, ละครตลก, ละครเมโลดราม่า, ละครแฟนตาซี , ละครไซไฟ, ละคร
ลึกลับหรื อละครผี ฯลฯ เป็ นต้น และเนื่ องด้วยแนวโน้มของกระแสซี รีส์ที่ มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ
ประกอบกับไลฟ์ สไตล์ของคนยุคปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้านความบันเทิงหลายคนเริ่ ม
มองหาภาพยนตร์ หรื อละครซี รีส์แปลกใหม่ท้ งั ของไทยและต่างประเทศได้ง่ายขึ้น พฤติกรรมการ
รับชมนี่เองที่ทาให้วงการสื่ อบันเทิงไทยได้เปลี่ยนไป ดังนั้น GMM25 จึงได้เดินหน้าผลิตละครซีรีส์
มากมายที่ มี ป ระเภทเนื้ อ หาและรู ปแบบการน าเสนอที่ น่ า สนใจแตกต่ า งกัน เพื่ อ ให้ เ ข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และครอบคลุมมาก

ภาพที่ 1.4 โปสเตอร์ Club FridayThe Series 7
แหล่งทีม่ า: Greenwave
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คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ (Club Friday The Series) จากจุดเริ่ มต้นเป็ นเพียงรายการวิทยุมีดีเจ
พี่ออ้ ย และดี เจพี่ฉอด เป็ นผูด้ าเนิ นรายการ คอยรั บฟั ง พูดคุ ย ปั ญหาชี วิตรั กของแฟนรายการที่
โทรศัพท์เข้ามาปรึ กษา จนเกิดการต่อยอดไปสู่ การทาเป็ นซีรีส์ เป็ นการหยิบยกเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ ง
จากผูฟ้ ั งมาสร้างเป็ นซี รีส์ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดขายของซี รีส์คลับฟรายเดย์โดยซี รีส์เรื่ องนี้ ได้ออกอากาศ
แล้วถึง 7 ซี ซั่นด้วยกัน พร้อมตอกย้ าความสาเร็ จด้วยการคว้ารางวัลละครชุดยอดเยี่ยม รางวัลนาฏ
ราชครั้งที่ 6 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 - 21.00 น. ทางช่อง GMM 25

ภาพที่ 1.5 โปสเตอร์รักนะเป็ ดโง่
แหล่งทีม่ า: getlikenews.blogspot.com
รั กนะเป็ ดโง่ (Ugly Duckling Series) เป็ นการนาเรื่ องราวจากนวนิ ยาย Best seller สุ ดฮิ ต
Ugly Duckling (ลูกเป็ ดขี้เหร่ ) สู่ ซีรีส์วยั รุ่ นรู ปแบบของละครซี รีส์โทรทัศน์เป็ นละครประเภทชีวิต
รั กอิ งนิ ย าย (Romantic) มาพร้ อม 4 เรื่ องราว (Perfect Match, Pity Girl, Don’t, Boy’s Paradise) 4
ความรัก ของ 4 ลูกเป็ ด และ 4 ชายในฝัน และหลังจากออกอากาศไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ ซี รีส์รักนะ
เป็ ดโง่ ตอน Perfect Match นาแสดงโดย พุฒ พุฒิชยั และ มุก วรนิ ษฐ์ ก็กวาดเรตติ้งสู งสุ ดให้ช่อง
GMM 25 ทาให้ # Uglyducklingseries ติดอันดับ 1 เทรนด์ไทยในทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศ
และมียอดวิวใน Line TV สู งเป็ นอันดับ 1 คือ 178 ล้านวิว ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 21.00 น. ทาง GMM25
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ภาพที่ 1.6 โปสเตอร์ วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์
แหล่งทีม่ า: getlikenews.blogspot.com, Instagram @djpchod
วันหนึ่ งจะเป็ นซุ ปตาร์ (I Wanna Be Sup'Tar) เป็ นละครประเภทโรแมนติกคอมเมดี้ ผ่อน
คลายเบาสมอง นาแสดงโดย พุฒ-พุฒิชยั , ยิปโซ-อริ ยก์ นั ตา เป็ นเรื่ องราวของซุปตาร์หนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่
โด่งดังสุ ด ๆ เมื่อ 5 ปี ก่อน แต่ชีวิตพลิกผัน เพราะดันมีคลิปหลุดว่าเป็ นเกย์ กับสาวเพ้อฝันอยากเป็ น
ซุปตาร์ ดงั ซึ่ งตอนจบของเรื่ องนี้ ทาให้ #iwannabesuptar ขึ้นอันดับ 1 ของเทรนด์ละครฮิตจากเวป
Weibo (Social network ดังมากในประเทศจีน) ออกอากาศทุกคืนวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.00 น.
ทางช่อง GMM 25
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ภาพที่ 1.7 โปสเตอร์มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร
แหล่งทีม่ า: GTH
มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร (My Safari Girl) เป็ นละครประเภท แฟนตาซี คอมเมดี้ ผลิตโดย
จีทีเอช เรตติ้งดีจนมีการทาซี ซนั่ 2 ออกมา และล่าสุ ด มีประกาศจาก GDH559 (จีทีเอชเดิม) ว่ามาลี
เพื่อนรัก พลังพิสดาร ซี ซนั่ 2 กาหนดออนแอร์ วนั ที่ 2 ตุลาคม 2559 นาแสดงโดย มาดามมด, จุฑา
วุฒิ ภัทรกาพล, ภาวดี คุม้ โชคไพศาล และ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
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ภาพที่ 1.8 โปสเตอร์Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ)
แหล่งทีม่ า: GMM
Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) เป็ นเป็ นซีรีส์แนวโรแมนติกแอ็คชัน่ ไซไฟ เน้นโลเคชัน่
การถ่ายทาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็ นหลัก โดยมี กอล์ฟ พิชญะ นิ ธิไพศาลกุล เป็ นทั้งผูจ้ ดั และพระเอก
พร้อมคอนเฟิ ร์มว่าเป็ นละครซีรีส์ไทยเรื่ องแรกที่มีฉากซีจีที่เนียนและมีคุณภาพมากที่สุดในประเทศ
ไทย โดยออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 19.00 น. ช่อง GMM25
นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า จุดแข็งของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่สามารถก้าวขึ้นสู่ อนั ดับ 1 ในหลายช่องทางบนโลกดิจิทลั ว่า
ช่ อ ง GMM GRAMMY OFFICIAL ในYoutube มี ย อดวิ ว รวมจากช่ อ งในเครื อ ทั้ง หมด จ านวน
17,349 ล้านวิว โดยช่ อง GMM GRAMMY OFFICIAL สามารถครองยอดวิวสู งสุ ดอันดับ 1 ของ
ประเทศ และอันดับ 15 ของโลก ทั้งนี้ คาดว่า ช่ อง GMM GRAMMY OFFICIAL มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตเพิ่มขึ้น จากปั จจุบนั ที่มียอดวิวสะสมกว่า 6,258 ล้านวิว คาดว่าจะเพิ่มเป็ น 9,000 ล้านวิวในปี
หน้า และ 12,500 ล้านวิวในปี ถัดไป
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ภาพที่ 1.9 GMM Grammy Content Provider ใน Digital platform และ Social Media ยอดนิยม
แหล่งทีม่ า: http://www.gmmgrammy.com/new2014/news/news-detail.php?ac=Event&id=1690
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ประเทศไทยเป็ นประเทศที่นิยมการชมคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ YouTube เป็ นอย่างมาก
จากผลสารวจของมายแชร์ (2557) กล่าวไว้วา่ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ 2 ของโลกที่ใช้เวลาอยูก่ บั
Youtube มากที่สุด โดยมียอดผูใ้ ช้งาน Youtube 26.25 ล้านคน ใช้วิดีโออัพโหลด 3.4 ล้านวิดีโอ นับ
ยอดผูเ้ ข้าชม (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ล้านครั้ง และจานวนครั้งในการเข้าชมวิดีโอต่อเดือน
สู งถึง 1,506 ล้านล้านครั้ง เลยทีเดียว Youtube จึงกลายเป็ น Personal TV ใหม่ ซึ่งสามารถเลือกคอน
เทนต์ได้ตามใจชอบ รวดเร็ ว สามารถเลือกดูรายการ หรื อ ละครย้อนหลังได้โดยไม่จาเป็ นต้องรี บ
กลับบ้านมานัง่ ดูละครตามเวลาที่กาหนดออนแอร์ จึงทาให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ 2 ของโลกที่
ใช้เวลาอยูก่ บั Youtube มากที่สุด
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจยอด Subscribe บน Youtube Channel ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลจาก Social Bakers (วันที่ 11 มิถุนายน 2559) เห็นได้ว่า 5 อันดับแรกที่มียอด Subscribe สู งสุ ด
สามารถในประเภทของ TV Channalได้แก่ ช่ อง TV3 Official, One, thaich2, ThaiCh8 และGMM
25 ตามลาดับ

ภาพที่ 1.10 จัดอันดับยอด Subscribe บนยูทูบ
แหล่งทีม่ า: socialbakers
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ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า ละครซี รีส์ช่อง GMM 25 กาลังมีการเติมโตขึ้นเรื่ อย ๆ อีกทั้งยังมีประเภท
ละครซีรีส์หลากหลายประเภท พร้อมทั้งช่องทางบนโลกดิจิทลั ในช่องทาง YouTube มีคนให้ความ
สนใจ และหันมาติดตามรับชมรายการ หรื อละครซี รีส์ออนไลน์และย้อนหลังกันเพิ่มมากขึ้นจนมี
จานวนยอดวิว และยอดการติดตามของ GMM 25 Chanel เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ จึงมีความสนใจจะ
ศึกษาในเรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรั บและความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รี ส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ”

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.2.1 เพื่อทราบถึงลักษณะทางประชากรของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ผ่าน
สื่ อยูทูบเพื่อทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับ และความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทาง
ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
1.2.2 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
1.2.3 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ และความพึงพอใจของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
1.2.4 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเปิ ดรับของ
ผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ผ่านสื่ อยูทูบ

1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.3.1 เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนการผลิตละครซี รีส์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมายให้มาก
ยิง่ ขึ้น
1.3.2 เพื่อให้นกั การตลาดสามารถวางแผนการโฆษณาบน YouTube แทนสื่ อทีวี
1.3.3 เพื่อให้ผูจ้ ดั ละครซี รีส์ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งบทละครให้เหมาะสม และ
พัฒนาสามารถส่ งออกละครซีรีส์ไทยที่มีคุณภาพไปนาเสนอต่างประเทศได้
1.3.4 เพื่อเป็ นแนวทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบละครซีรีส์ใหม่ ๆ ในอนาคต
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาทาการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบโดยผูว้ ิจยั เลือกละครมาทั้งหมด 5 เรื่ อง 5 ประเภท ประกอบด้วย
1) คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ (ประเภทเมโลดราม่า)
2) รักนะเป็ ดโง่ (ประเภทรักอิงนิยายคอมมาดี้)
3) วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ (ประเภทโรแมนติกคอมมาดี้)
4) มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร (ประเภทแฟนตาซี คอมมาดี้)
5) Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) (ประเภทโรแมนติกไซไฟ)
โดยมีประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ ม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
1) ทัศนคติ ด้านการใช้งาน รู ปแบบ เนื้อหา พื้นที่โฆษณา และภาพลักษณ์ของ
การเปิ ดรับชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
2) พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ สถานที่
ความถี่ ช่วงเวลา และระยะเวลา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันผ่านโซเชี่ยลมีเดีย
3) ความพึงพอใจของผูร้ ับชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ในด้านรู ปแบบ
เครื่ องมือ และการบอกต่อ
1.4.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ผูท้ ี่ติดตามเฟสบุ๊กแฟนเพจที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 5 แฟนเพจ ได้แก่ GMM25 Thailand, Ugly duck ling series, I Wanna be Sup’Tar วันหนึ่ ง
จะเป็ นซุปตาร์, มาลี เพื่อนรักพลังพิสดาร และ Club Friday The Series
1.4.3 ขอบเขตด้ านเวลา
การศึ ก ษาทัศนคติ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บและความพึงพอใจของผูร้ ั บชมละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ โดยทาการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ” ในบทนี้ เป็ นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดเรื่ องละครโทรทัศน์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูร้ ับสาร
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่และสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเรื่ องละครโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์เป็ นรู ปแบบความบันเทิงทางโทรทัศน์แขนงหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมานาน
โดยเริ่ มออกอากาศนับตั้งแต่มีสถานีโทรทัศน์ข้ ึนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบนั (ชยพล
สุ ทธิโยธิน และสันติ เกษมสิ ริทศั น์, 2548) การทาละครโทรทัศน์แต่เดิมมาเป็ นการนาบทประพันธ์ที่
มีอยูแ่ ล้วมาจัดแสดงโดยตรง ต่อมาได้มีการพัฒนาการนาเสนอโดยการนาบทประพันธ์มาเรี ยบเรี ยง
ใหม่ รวมถึงมีการแต่งเรื่ องราวขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแสดงละครโทรทัศน์ และมีการพัฒนากลวิธี
ในการนาเสนอให้หลากหลายยิง่ ขึ้น
สถานี โทรทัศน์แห่ งแรกของประเทศไทย ช่อง 4 บางขุนพรหม และละครโทรทัศน์ เรื่ อง
แรกคือ “สุ ริยานีไม่ยอมแต่งงาน” ออกอากาศในวันที่ 5 มกราคม 2499 ละครโทรทัศน์ในยุคนั้นเป็ น
การแสดงสด ส่ วนละครพูดที่แต่งขึ้นใหม่สาหรับแสดงทางโทรทัศน์โดยเฉพาะ เป็ นละครสั้นจบใน
ตอน เนื่องจากห้องส่ ง (สตูดิโอ) มีขนาดเล็ก จึงจาเป็ นต้องใช้พ้นื ที่และฉากจากัด
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ละครโทรทัศน์ไทยเริ่ มรุ่ งเรื องประมาณปี พ.ศ. 2501 นักแสดงละครเวทีเริ่ มหันมาเล่นละคร
โทรทัศน์มากขึ้น ช่อง 4 มีผูน้ ิ ยมชมกันมาก ส่ วนสถานี โทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ช่ อง 7 ก็เริ่ ม
บุกเบิกด้านละครโทรทัศน์มากขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่ช่อง 7 จะนาเรื่ องราวของละครเวทีมาทาใหม่ แต่ก็
เริ่ มมีการแต่งบทละครสาหรับละครโทรทัศน์มากขึ้น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2505 – 2510 ทางช่อง 4
บางขุนพรหม และช่อง 7 มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผลิตละครน้ าดีออกมาแข่งขันกันจานวนมาก แต่
กิจการละครโทรทัศน์ก็เริ่ มเสื่ อมไปช่วงหนึ่ ง เนื่ องจากภาพยนตร์ เรื่ องยาวกลับมาได้รับความนิ ยม
(ปนัดดา ธนสถิตย์, 2531)
2.1.1 ประเภทของละครโทรทัศน์
รู ปแบบของละครโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ (ปนัดดา ธนสถิตย์, 2531) แบ่งออกได้เป็ น
6 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1) Dramatic Specials เป็ นละครสั้น ที่ สรุ ปเรื่ อ งราวจบภายในตอนเดี ย วใช้เ วลา
แสดงประมาณ 60 – 120 นาที และมักจะออกอากาศเป็ นรายการสุ ดท้ายของสถานี อาจจะเสนอใน
โอกาสพิ เ ศษหรื อ เสนอเป็ นรายเดื อ นไม่ มี ก าหนดแน่ น อน อาจจะเป็ นละครแนวชี วิ ต ละคร
ประวัติศาสตร์หรื อละครเพลง หรื อมักเรี ยกว่า ละครหลังข่าว
2) Sit-com (Situation Comedy) เป็ นละครสั้ นที่ ส รุ ป เรื่ องราวจบในตอนออก
อากาศเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ซึ่งเนื้อหาหลักของตัวละครจะเป็ นแนวเดียวโดยตลอด และผูแ้ สดงชุด
เดียวโดยตลอด อาจจะมีดารารับเชิญสลับกันเข้ามาทาให้เกิดเหตุการณ์สนุกสนาน น่าติดตาม ผูช้ ม
ไม่จาเป็ นต้องดูประจาสัปดาห์ก็จะสามารถเข้าใจเรื่ องราวในแต่ละตอนได้ ลักษณะของบทละคร
ประเภทนี้ จะมีเนื้ อหาค่อนข้างกระชับ และมีการสรุ ปจบท้ายบทที่หักมุมจนทาให้ผูช้ มเกิ ดความ
ประทับใจและอยากติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์
3) Series เป็ นละครชุด ที่แบ่งออกอากาศเป็ นตอน ๆ ความยาวตั้งแต่ 8 ตอนจนไป
ขึ้ น ไปถึ ง 100 ตอนจบเนื้ อ หาในแต่ ล ะตอนจะเป็ นแนวเดี ย วกัน และใช้ผู ้แ สดงชุ ด เดี ย วกัน
ออกอากาศเป็ นประจาทุกสัปดาห์ หรื อ 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ ละครโทรทัศน์ในรู ปแบบนี้ สืบทอดมา
จากละคร “Soap Opera” ของวิทยุอเมริ กนั
4) Mini Series เป็ นละครหรื อภาพยนตร์ โทรทัศน์ที่ผลิตเป็ นเรื่ องยาวตั้งแต่ตน้ จน
จบมากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้นไป จึงจาเป็ นต้องแบ่งเวลาออกอากาศเป็ น 2 ภาค หรื อบางเรื่ องอาจมีความ
ยาวมากถึง 6 ชัว่ โมง หรื อมากกว่านั้นก็อาจออกอากาศฉายครั้งละ 1 ชัว่ โมงก็ได้ และออกอากาศ
ติดต่อกันในเวลาเดียวกันในวันต่อไป หรื อสัปดาห์ต่อไปเรื่ อย ๆ จนจบหรื อมักจะออกอากาศตั้งแต่
2 – 8 ตอนจบ สาหรับในเมืองไทย ละครแบบ Mini Series ยังไม่เป็ นที่นิยมมากนัก
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5) Anthology Series เป็ นลักษณะละครอีกแบบหนึ่ ง ซึ่ งแตกต่างจากละครทัว่ ไป
คือจะเป็ นเรื่ องจบในตอนแต่ตวั แสดงและเนื้อเรื่ องจะแตกต่างไปแต่แนวของเรื่ อง ทุกเรื่ องจะเป็ นไป
ในทานองเดียวกัน เช่น แนวเรื่ องเกี่ยวกับเรื่ องราวลึกลับสยองขวัญ แนวเรื่ องเกี่ยวกับตานาน แนว
เรื่ องเกี่ยวกับเทพนิยาย
6) Situation Comedy เป็ นละครโทรทัศน์ประเภทตลกชวนหัวหรื อเสี ยดสี สังคม
จะออกอากาศเป็ นประจาทุกสัปดาห์หรื อทุกวันในเวลาเดียวกัน มักจะมีความยาวตอนละ30 นาที
ละครประเภทนี้อาจจะจัดแสดงสดทั้งในห้องส่ ง พร้อมทั้งอัดเทปไปด้วยเป็ นละครตลกที่ถูกมองว่า
เป็ นตลกขั้นต่า ไม่ได้คุณค่ามาก เป็ นเรื่ องราวตลกซึ่ งเกิดจากความสับสน อลเวง อลหม่าน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่มาจากความบังเอิญปนกับความจาเป็ นสาหรับละครไทยได้นาลักษณะบางอย่างของ Sit com
เมืองนอกมาใช้ เช่นเป็ นละครตลกที่มีตวั ละครน้อย ฉากน้อย และถ่ายทาให้หอ้ งส่ ง
จากแนวคิดเกี่ ยวกับประเภทของละครโทรทัศน์ที่กล่าวไปนั้น เมื่ อนามาศึกษาจะพบว่า
ละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ ออกอากาศในประเทศไทย และกาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั จะเป็ นแบบ
Series เป็ นละครยาวตั้งแต่ 8 ตอนจนไปขึ้นไปถึง 100 ตอนจบ ด้วยแนวโน้มของกระแสซี รีส์จาก
ประเทศเกาหลีที่เข้ามาและเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ประกอบกับไลฟ์ สไตล์ของคนสมัยนี้ เริ่ มเปลี่ยนไป
จึงได้มีการผลิตละครซีรีส์ของไทยเองเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม
นอกจากนี้ยงั มีการแบ่งประเภทของละครโทรทัศน์จาแนกตามเนื้อหา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
ประเภทของละครที่ มี อ ยู่ ต้ ัง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน โดยแบ่ ง ได้ท้ ัง หมด 14 ประเภท ดัง นี้
(ปนัดดา ธนสถิตย์, 2531)
1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็ นละครที่ มี ล ัก ษณะส าคัญ คื อ เป็ นการ
น าเสนอความทุ ก ข์ท รมานของมนุ ษ ย์ที่ จ บลงด้ว ยหายนะของตัว เอก ตัว เอกมัก เป็ นบุ ค คลที่ มี
ความสามารถหรื อมีพรสวรรค์อนั ยิ่งใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็มีขอ้ บกพร่ องสาคัญที่เป็ นปมนาไปสู่
ความหายนะของตนเองในที่สุด
2) ละครตลกขบขัน (Comedy) แบ่งออกเป็ น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ
(1) ละครตลกแบบฟาร์ ส (Farce) เป็ นละครตลกที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด และเป็ น
จุดเริ่ มต้นของละครตลกอื่น ๆ เกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุ ษย์สามารถอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่
ลาบากยากเข็นได้ สามารถต่อสู ้เผชิ ญชี วิตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป ตลกแบบฟาร์ สมักใช้ความตลก
แบบพลิกความคาดหมายด้วยเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อ และเกือบไม่มีทางเป็ นไปได้ในโลกแห่ งความ
จริ ง อย่างไรก็ตาม ผลของข้อบกพร่ องต่าง ๆ จะต้องไม่สร้างความรู ้สึกเสี ยหายเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน
อย่างจริ งจัง เหมือนในโลกของความเป็ นจริ ง มิฉะนั้นผูช้ มจะรู ้สึกสงสารมาแทนที่ความตลก
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(2) ละครตลกแบบคอมเมดี้ (Comedy) เป็ นละครตลกที่ พฒ
ั นามาจากละคร
ตลกแบบฟาร์ ส โดยนาเอาภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความคิดมาพัฒนาความตลก
ให้ละเมียดละไม สุ ขมุ ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ทาให้เกิดละครตลกที่แนบเนียน ไม่โจ่งแจ้ง โปกฮา เอะอะ ตึงตัง
เหมื อนละครตลกแบบฟาร์ ส ละครตลกแบบคอมเมดี้ ที่นิย มแสดงมาตั้งแต่เดิ มมี หลายประเภท
นอกจากนี้ ยงั มีการประยุกต์ภาพแบบโดยนาเอาละครประเภทอื่น ๆ มาผสมผสานจนเกิดเป็ นละคร
ตลกหลายประเภทย่อย ดังนี้
(2.1) ละครตลกรั ก โรแมนติ ก (Romantic Comedy) เป็ นละครที่ ใ ช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แต่มีเหตุผลน่ าเชื่ อถือ เป็ นเรื่ องราวความรักของตัวละครเอก
พระเอก นางเอกที่มีคุณสมบัติดี หล่อสวยตามอุดมคติ ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ นานาในตอนต้น
เรื่ อง แต่สามารถฝ่ าฟั นมาได้ จนพบกับความสุ ขในตอนท้ายเรื่ อง เรื่ องราวจะนาเสนอความสุ ขจาก
ความตลกขบขัน เรี ยกเสี ยงหัวเราะจากผูช้ ม ซึ่ งอาศัยตัวละครตลกอาชี พ (Clown) นอกเหนื อจาก
พระเอก นางเอก คอยสร้างเรื่ องราวชวนขบขันจากคาพูด กริ ยาท่าทาง ด้วยความเชย ความซื่ อไร้
เดียงสา หรื อความไม่รู้
(2.2) ละครตลกชั้นสู ง หรื อตลกผูด้ ี (High Comedy/Comedy of Manners)
เป็ นละครตลกที่ลอ้ เลียนเสี ยดสี ชีวิตในสังคมชั้นสู ง ล้อเลียนเรื่ องราวพฤติกรรมขนบธรรมเนียมของ
คนชั้นสู งในสังคมซึ่ งเต็มไปด้วยขนบธรรมเนี ยม แบบพิธี ข้อบังคับต่าง ๆ มากมายจนบางครั้ง ทา
ให้รู้สึกอึดอัดจึงทาให้เกิดการสร้างเรื่ องล้อเลียนขึ้น เมื่อในโลกความเป็ นจริ งไม่สามารถทาได้ จึงได้
สร้างตัวละครที่เป็ นตัวเอกให้เป็ นคนชั้นสู ง ให้แหวกกฎเกณฑ์ของสังคม เป็ นการตอบสนองความ
พึง พอใจ ความสะใจของผูช้ ม ทั้ง คนชั้น สู งเอง และคนทั่ว ไป ที่ ไ ด้เ ห็ น การกระท าอื่ น ที่ ฝ่าฝื น
กฎเกณฑ์น้ นั อันเป็ นการผ่อนคลายความอึดอัดตึงเครี ยดที่สะสมอยูใ่ นใจ
(2.3) ละครตลกแบบเสี ยดสี (Satiric) เป็ นละครที่มุ่งเน้นการเสี ยดสี ลอ้ เลียน
ที่รุนแรงกว่าตลกขั้นสู ง ละครตลกแบบเสี ยดสี มุ่งล้อเลียนพฤติกรรมของคนทัว่ ไปในสังคม ที่มีท้ งั
เรื่ องน่ าละอาย เรื่ องที่เป็ นข้อบกพร่ อง ซึ่ งเมื่อผูช้ มได้เห็ นข้อบกพร่ องเหล่านั้นก็ทาให้เกิ ดความ
ละอายใจ เกิดการนาไปสู่ การแก้ไข
(2.4) ละครตลกรักกระจุ๋มกระจิ๋ม (Sentimental Comedy) เป็ นละครตลกที่
สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผชู ้ มเป็ นหลัก มีลกั ษณะใกล้เคียงกับละครชีวิตแบบเมโลดี้รามา
เรื่ องราวตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของตัวเอกที่น่ารักน่าเอ็นดูตวั ละครเอกมีลกั ษณะให้ความรัก ความเห็นอก
เห็นใจมากกว่าตลกแบบคอมเมดี้ ความตลกขบขันมักเกิดขึ้นจากบุคคลแวดล้อมตัวเอก เช่น คนรับ
ใช้ เพื่อนหรื อญาติของตัวเอก เป็ นการสร้างความสนุกสนานตลกขบขันแบบตื้น ๆ ไม่ได้มุ่งล้อเลียน
พฤติกรรมหรื อข้อบกพร่ องของมนุษย์ หรื อทาให้เกิดความละอาย หรื อสร้างความเดือดร้อนให้ผถู ้ ูก
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ล้อเลียน แต่เอามาล้อเลียนแบบน่ ารักน่ าเอ็นดู ยัว่ เย้ากระเซ้าแหย่ ให้เกิดความสนุ กสนานมากกว่า
ความทุกข์ ละครประเภทนี้เป็ นที่นิยมมากทางโทรทัศน์ เพราะดูแล้วให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ความตึงเครี ยดในชีวิตประจาวันได้ดี
(2.5) ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation Comedy) เป็ นละครที่ มี
ความตลกที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของเรื่ องราวสับสนอลเวง ผิดฝาผิดตัว ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ การดาเนิ นเรื่ องมักมีการสร้ างตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะขึ้นมา ทาให้นาไปสู่ การ
กระทาที่ตลกขบขัน
(2.6) ละครตลกแนวการต่อสู ้ (Action Comedy) เป็ นละครตลกที่ต้ งั อยูบ่ น
พื้นฐานของเรื่ องการต่อสู ้ แต่เป็ นการต่อสู ้แบบไม่จริ งจัง ไม่เน้นการฆ่า การฆาตกรรม แต่เน้นที่
ความสนุกสนานตลกขบขันมากกว่า
(2.7) ละครตลกชีวิต (Drama Comedy) เป็ นละครตลกที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐาน
ของเรื่ องชีวิตผูค้ น เรื่ องการต่อสู ช้ ีวิตที่นาเสนอด้วยมุมมองตลกขบขัน
(2.8) ละครตลกครอบครั ว (Family Comedy) เป็ นละครตลกที่ ต้ งั อยู่บน
พื้นฐานของเรื่ องชีวิตในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่นาเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน
(2.9) ละครตลกแนวเรื่ องผี (Horror Comedy) เป็ นละครตลกที่ ต้ งั อยู่บน
พื้นฐานของเรื่ องลึกลับสยองขวัญ เรื่ องภูตผีปีศาจที่นาเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน
3) ละครชีวิตรักอิงนิยาย หรื อ โรมานติก (Romantic) เป็ นละครที่นาเสนอเรื่ องราว
ความสุ ขอันเกิดจากความรัก เป็ นนิยายที่ผคู ้ นปรารถนาใฝ่ ฝันที่จะได้พบแต่ไม่ได้พบเจอในชีวิตจริ ง
ละครประเภทนี้มีลกั ษณะนาผูช้ มหลบหนีไปจากความเป็ นจริ งในชีวิต ไปสู ้ชีวิตในอุดมคติ ช่วยให้
ผ่อนคลาย หายเครี ยดในชีวิตประจาวัน เรื่ องราวของละครประเภทนี้ มกั เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความ
รัก การจินตนาการ เทพนิ ยาย การหวนคิดถึงอดีตที่รุ่งเรื อง การเดินทางไปยังดินแดนไกลโพ้น และ
การผจญภัยในดินแดนซึ่ งเต็มไปด้วยสิ่ งสวยงามตื่นเต้น ในสังคมที่เปี่ ยมไปด้วยความสุ ข พระเอก
มักเป็ นวีรบุรุษ นางเอกเป็ นวีรสตรี พร้ อมด้วยคุ ณสมบัติ ภาพสมบัติที่มนุ ษย์ใฝ่ ฝั น และแม้จะมี
อุปสรรคเพียงใดก็สามารถฝ่ าฟันไปได้
4) ละครแฟนตาซี (Fantasy) เป็ นละครที่นาเสนอเรื่ องเพ้อฝันไม่ตรงกับความเป็ น
จริ งใน สังคม หรื อเป็ นเรื่ องในจินตนิยาย
5) ละครเซ็ น ติ เ มนเทิ ล ดรามา (Sentimental Drama) เป็ นละครที่ แ ฝงอารมณ์
อ่อนไหว ตัวละครน่ารักน่าเห็นใจ พระเอกนางเอกดูพร้อมทุกประการ แม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็จบ
ลงด้วยความสุ ข พร้อมทั้งมีหลักปรัชญาคติสอนใจบ้างตามสมควร ละครประเภทนี้ เกิดจากความ
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ต้องการของผูช้ มที่ตอ้ งการชมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียว ละครประเภทนี้เป็ นต้นแบบ
ของละครเมโลดรามา ในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ด้วย
6) ละครชีวิตเริ งรมย์ หรื อ เมโลดรามา (Melodrama) เป็ นละครที่ได้รับความนิ ยม
และดึ งดูดใจผูช้ มมากที่สุด สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง ดาเนิ นเรื่ องอย่างสนุ กสนาน เป็ นเรื่ องที่
เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อน โดยมากมีเนื้ อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริ งของผูช้ ม มีการเร้าอารมณ์ให้ผชู ้ ม
อยากติดตาม มักนาเสนอเรื่ องราวชีวิตรัก ความขัดแย้ง นอกจากนี้ ตวั ละครแบบเมโลดรามานั้นมัก
เป็ น ตัว ละครแบบตายตัว (Staticcharacter/ Typed character) ซึ่ ง มี คุ ณ ลัก ษณะคงที่ ไ ม่ ว่า เวลาจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็จะมีลกั ษณะประจาอย่างนั้นตลอด ละครเมโลดรามาติกจึงมักถูกกล่าวหา
ว่าเป็ นละครน้ าเน่า (Soap Opera) หรื อละครประโลมโลก
7) ละครการต่อสู ้ (Action) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า ละครบู๊ เป็ นละครที่นาเสนอ
เรื่ องราวความเก่งความกล้าหาญของตัวเอกที่เป็ นวีรบุรุษ (Hero) ที่มุ่งปกป้องคุม้ ครองสงัดและโลก
ให้ปลอดภัยจากการกระทาของตัวร้าย (Villain) เน้นฉากการต่อสู ้ระหว่างตัวเอกและตัวร้าย ละคร
ประเภทนี้ มุ่งสร้ างความรู ้ สึกตื่ นต้น (Exiting) แก่ ผูช้ มเพื่อติ ดตามชมว่าตัวเอกจะสามารถแก้ไ ข
สถานการณ์หรื อ เอาชนะตัวร้ายได้อย่างไร
8) ละครตื่นเต้นผจญภัย (Adventure) เป็ นละครที่นาเสนอเรื่ องราวการผจญภัยไป
ยังดินแดนต่าง ๆ ที่ลึกลับมหัศจรรย์ เต็มไปด้วยเรื่ องตื่นเต้นระหว่างการเดินทาง การเผชิญกับสิ่ งเร้น
ลับ สิ่ งแปลกใหม่ที่ทา้ ยทายความอยากรู ้อยากเห็นของมนุษย์
9) ละครลึกลับสยองขวัญ (Horror) เป็ นละครที่มีเนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ ยวกับเรื่ องที่
เป็ นปมความลับ ปริ ศนา ชวนตื่นเต้น สยองขวัญเกี่ยวข้องกับวิญญาณ ภูตผีปีศาจต่าง ๆ เวทย์มนต์
บางครั้งนิ ยมเรี ยกว่า ละครผี ซึ่ งปั จจุบนั มีการนาเรื่ องผีมาสร้างเป็ นละครแนวตลกขบขัน เพื่อสร้าง
ความสนุกสนานมากกว่าความน่ากลัว
10) ละครฆาตกรรม (Crime) เป็ นละครที่ น าเสนอเรื่ อ งราวของเหตุ ก ารณ์ ก าร
ฆาตกรรมการตายของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการฆ่าคนตายเพื่อการแก้แค้น ละครประเภท
นี้ มุ่งสร้างความตื่นเต้นให้กบั ผูช้ มโดยให้ผชู ้ มติดตามว่าตัวละครที่เป็ นเหยื่อจะหนี รอดพ้นจากการ
ฆาตกรรมได้หรื อไม่ ตัวเอกจะสามารถมาช่วยเหยือ่ ได้ทนั เวลาหรื อไม่ ตัวเอกจะปกป้องผูท้ ี่อ่อนแอ
ที่กาลังจะตกหรื อไม่ ใครจะตกเป็ นเหยื่อรายต่อไป เหยื่อจะถูกฆ่าได้อย่างไร คนร้ายจะถูกจับตัวมา
ลงโทษได้หรื อไม่ ในบางครั้งตัวเอกก็ตกเป็ นเหยื่อที่ถูกตามล่าอันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรม
ตัวเองต้องพยายามหนีเอาตัวรอดให้ได้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ร้ายแรง
11) ละครสื บสวนสอบสวน (Surpense) เป็ นละครที่เน้นการสื บสวนเพื่อค้นหา
บุคคลผูอ้ ยู่เบื้องหลัง การกระทาต่าง ๆ โดยมากมักเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย เช่ น ค้ายาเสพติด
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ค้าอาวุธ วินาศกรรม ฆาตกรรม ซึ่ งการสื บสวนนี้ มกั กระทาโดยตัวเอกที่มีความฉลาดหลักแหลม มี
ไหวพริ บ ปฏิภาณ สามารถติดตามเปิ ดเผยร่ องรอยของคนร้ายได้ ผูช้ มจะตื่นเต้นระทึกใจไปกับตัว
เอกว่าจะสามารถเปิ ดเผยปมลึกลับที่อยูเ่ บื้องหลังได้หรื อไม่
12) ละครพื้นบ้าน (Folktale) เป็ นละครที่มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านเทพ
นิยาย เรื่ องปรัมปรา เรื่ องเล่าในสังคม
13) บัน เทิ งคดี แ นววิ ทยาศาสตร์ หรื อ ไซไฟ (Sci-fi) เป็ นนิ ย ายที่ เสนอมุ มมอง
เกี่ยวกับผลกระทบต่อบุคคลหรื อสังคม จากวิทยาศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีในจินตนาการ มีรูปแบบ
หลากหลาย โดยมีความถูกต้องหรื อความเป็ นไปได้ของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่นามาประกอบ
เรื่ องอยูใ่ นระดับหนึ่ ง อาจจะกล่าวถึงทฤษฎี หรื อสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระพันธ์จินตนาการขึ้นมา
บ้าง บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มนวนิ ยายประเภทจินตนิ ยาย (Speculative Fiction กลายมาจาก SF ซึ่ งเป็ นอักษรย่อของ Science Fiction) ซึ่ งประกอบด้วยสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่
บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ และนิยายจินตนิมิต
14) ละครพีเรี ยด (Period) ซึ่ งเป็ นละครที่มีเนื้อหาเรื่ องราวเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวใน
อดีต เรื่ องประวัติศาสตร์ พงศาวดาร (วริ สรา เวทยสุ ภรณ์, 2549: 42) องค์ประกอบสาคัญของละคร
ได้แก่ นักแสดง ในฐานะตัวละคร เพราะสามารถดึงดูดผูช้ มได้มาก โดยเฉพาะตัวละครพระเอก
และนางเอก บทโทรทัศน์ก็เป็ นสิ่ งสาคัญไม่น้อยกว่าการแสดง เพราะบทโทรทัศน์จะทาหน้าที่
กาหนดมุมกล้องสาหรับจับภาพเพื่อให้เนื้อเรื่ องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและสมจริ ง รวมถึงลักษณะ
ของฉาก เสื้ อผ้านักแสดงที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของตัว ละครตามที่บทประพันธ์กาหนดไว้
รวมไปถึ ง ดนตรี ประกอบ และอารมณ์ ก ารแสดงภายใต้ก ารควบคุ ม ของผู ้ก ากับ การแสดง
ปัจจุบนั ละครที่รับความนิยมมากที่สุด คือ ละครประเภทชีวิตเริ งรมย์ หรื อเมโล
ดราม่า อย่าง Club Friday The Series เป็ นต้น ซึ่งเป็ นละครที่ถ่ายทอดมาจากชีวิตจริ ง ทาให้คนดูรู้สึก
อิน มีอารมณ์ร่วม เป็ นประเภทละครที่เข้าถึงคนดูมากที่สุด

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับทัศนคติ
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนคติ จะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประสาทของมนุ ษย์ได้สัมผัสกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งก่อน นั่นคือ
รับรู ้สิ่งนั้นก่อน ถ้าจิตใจเกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกตั้งแต่ข้ นั ต้น ๆ จนถึงขั้นสู ง คือ
เกิดความสนใจ ความซาบซึ้ งใจ และเกิดทัศนคติในที่สุด การวัดว่าสิ่ งใดมีลกั ษณะอย่างไร ต้องทา
ความเข้าใจนิยามก่อนว่าสิ่ งนั้นคืออะไร โดยมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย ได้แก่
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Roger (1978, p. 208-209 อ้า งถึ ง ใน สุ ร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร, 2533, น. 122) ได้ก ล่ า วถึ ง
ทัศ นคติ ว่ า เป็ นดัช นี ช้ ี ว่ า บุ ค คลนั้น คิ ด และรู ้ สึ ก อย่า งไรกับ คนรอบข้า ง ไม่ ว่ า จะเป็ นวัต ถุ ห รื อ
สิ่ งแวดล้อมตลอดไปจนถึงสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยทัศนคติ ที่ว่านั้นมี รากฐานมาจากความเชื่ อที่
อาจจะส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
และเป็ นมิ ติของการประเมิ น เพื่อแสดงว่า ชอบหรื อไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ ง ๆ ซึ่ งถื อเป็ นการ
สื่ อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผล
ต่อพฤติกรรมต่อไป
เดโช สวนานนท์ (2512, น. 28) กล่าวถึงทัศนคติว่า เป็ นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้นได้ เปลี่ยน
แปลงได้ และเป็ นแรงจูงใจที่กาหนดพฤติกรรมของบุคคล ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
ทัศนคติ มีความเกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างตั้งใจ เนื่ องจากมนุ ษย์ที่มีความ
ตั้งใจในการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในด้านบวกโดยตรง ทัศนคติเป็ นความโน้ม
เอียงของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ อาจเป็ นความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรื อไม่
เห็นด้วยหรื อเกี่ยวกับความรู ้สึก เช่น ความชอบ ความเกลียด เป็ นต้น (Newcomb อ้างถึงใน อรจิรา
เนตรอารี ย,์ 2543, น. 35)
จากความหมายทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมาแล้ว สามารถสรุ ป ได้ว่า ทัศ นคติ เ ป็ นเรื่ อ งของจิ ต ใจ
ความรู ้สึกนึ กคิด ท่าที และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับสื่ อผ่าน
ยูทูบ ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ท้ งั บวกและลบ ทัศนคติประกอบไปด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และ
ความรู ้สึกนั้น โดยมีผลให้มีการแสดงออกมาทางพฤติกรรม
2.2.2 ลักษณะของทัศนคติ
นักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรกล่าวถึงลักษณะรวม ๆ ของ
ทัศนคติที่ทาให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีข้ ึน (ศักดิ์ไทย สุ รกิจบวร, 2545, น. 138) ซึ่งลักษณะของ
ทัศนคติ สรุ ปได้ดงั นี้
1) ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้
2) ทัศนคติมีลกั ษณะที่คงทนถาวรอยูน่ านพอสมควร
3) ทัศนคติมีลกั ษณะของการประเมินค่าอยูใ่ นตัว คือ บอกลักษณะดี ไม่ดี ชอบ
ไม่ชอบ เป็ นต้น
4) ทัศ นคติ ท าให้บุ ค คลที่ เ ป็ นเจ้า ของพร้ อ มที่ จ ะตอบสนองต่ อ ที่ ห มายของ
ทัศนคติ
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5) ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่ งของและ
บุคคลกับสถานการณ์ นัน่ คือ ทัศนคติยอ่ มมีที่หมายนัน่ เอง
2.2.3 องค์ ประกอบของทัศนคติ
1) ด้านความนึ กคิด (Cognitions) คือส่ วนที่เป็ นความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งต่าง ๆ หากบุคคลมีความรู ้ หรื อความคิดต่อสิ่ งนั้นในทางที่ดี ก็มกั จะมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น ซึ่ง
องค์ประกอบด้านนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นความรู ้เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง ส่ วนที่เป็ น
ความเชื่อ และส่ วนที่เป็ นการประเมิน ทั้งหมดเหล่านี้คือความรู ้สึกนึกคิดและการรับรู ้ของเราทั้งสิ้ น
2) ด้านความรู ้สึก (The Affective Responses) เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่
เกี่ยวเนื่ องกับสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่างกันไปตามบุคลิกภาพของบุคคลนั้นความรู ้สึกที่ชอบ ไม่ชอบ รัก
หรื อเกลียดหรื อกลัว ซึ่งเป็ นเรื่ องของอารมณ์ของบุคคล
3) ด้านการกระทา คือ เมื่ อเกิดทัศนคติในทางใดต่อสิ่ งใดแล้ว มักจะออกมาใน
ลักษณะการกระทา หรื อไม่กระทา
2.2.4 การเกิดทัศนคติ
1) ประสบการณ์ เป็ นประสบการณ์โดยตรง
2) ค่านิ ยม แต่ละบุคคลมีค่านิ ยมและการตัดสิ นค่านิ ยมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั
สภาวการณ์ของสิ่ งแวดล้อมของแต่ละบุคคล
Gibson (2000, p. 103) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็ นส่ วนที่ยึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา
ซึ่งบุคคลเราจะมีทศั นคติที่เป็ นโครงสร้างอยูแ่ ล้ว ทางด้านความรู ้สึก ความเชื่อ อันใดอันหนึ่งโดยที่
องค์ประกอบนี้จะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ
หนึ่งทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งทัศนคติ 3 องค์ประกอบ มีดงั นี้
1) ความรู ้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรื อความรู ้สึกของทัศนคติ
คือการได้รับการถ่ายทอด การเรี ยนรู ้มาจากพ่อ แม่ ครู หรื อกลุ่มของเพื่อน ๆ
2) ความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู ้ ความเข้าใจของ
ทัศ นคติ จ ะประกอบด้ว ย การรั บ รู ้ ข องบุ ค คล ความคิ ด เห็ น และความเชื่ อ ของบุ ค คล หมายถึ ง
กระบวนการคิด ซึ่งเน้นไปที่การใช้เหตุผล และตรรกะ องค์ประกอบที่สาคัญของความรู ้ ความเข้าใจ
คือ ความเชื่อในการประเมินผลหรื อความเชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ่ งความ
เชื่อเหล่านี้ จะแสดงออกมาจากความประทับใจในการชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่ งบุคคลเหล่านั้นรู ้สึกต่อ
สิ่ งของ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจที่จะ
ประพฤติในทางใดทางหนึ่ ง โดยมีรากฐานมาจากความรู ้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรื อทัศนคติ
ของบุคคล เช่น ฉันกาลังไปทางานของฉัน เป็ นต้น
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท (ดารณี พานทอง, 2542)
1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู ้สึกต่อสิ่ งแวดล้อมในทาง
ที่ดี หรื อยอมรับ ความพอใจ เช่น ผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 มีทศั นคติที่ดีต่อการรับชมผ่านสื่ อ
ยูทูบ เพราะยูทูบสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ ว และที่สาคัญ สามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่เรา
สะดวก ไม่จาเป็ นต้องมานัง่ รอดูหน้าโทรทัศน์ตามผังออกอากาศ
2) ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรื อความรู ้สึกต่อ
สิ่ งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็ นด้วย เช่ น ผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 มี
ทัศนคติไม่ดีต่อการรับชมผ่านสื่ อยูทูบ เพราะไม่เคยชินกับแอพพลิเคชัน่ หรื อเวปไซต์ยทู ูบ ใช้งาน
ยาก ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็ นเครื่ องมือในการรับชม
3) การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทศั นคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ
มีทศั นคติเป็ นกลาง อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ หรื อในเรื่ องนั้น ๆ เราไม่มี
แนวโน้มทัศนคติอยู่เดิมหรื อไม่มีแนวโน้มทางความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ มาก่อน เช่น โฆษณาต่าง ๆ ที่
แทรกในยูทูบ ผูช้ มมีทศั นคติเฉย ๆ เนื่ องจากยังมีปุ่ม ปิ ด หรื อ Skip ads ที่ทาให้เราสามารถกดปิ ด
หรื อกดข้ามปุ่ มโฆษณานั้น ๆได้ จึงไม่มีผลต่อการรับชมมากเท่าไหร่
จะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคติน้ นั เกิดจากการก่อตัวของทัศนคติที่สะสมไว้เป็ น
ความคิดและความรู ้สึกจนสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาตามทัศนคติต่อสิ่ งนั้น
2.2.5 การวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติมี 4 วิธี คือ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ อ้างถึงใน วีระพล และเฉลียว, 2538)
1) มาตรการวัดแบบของเธอร์ สโตน (Thurstone’s Type Scale) กาหนดโครง
สร้าง นาข้อความไปตัดสิ น และแจกแจงความถี่ ความถี่สะสม หาความแปรปรวน แล้วนาแบบวัด
ชุดเดิมให้คดั เลือกอีกครั้ง
2) มาตรวัดแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็ นการวัดที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง
กว่าแบบอื่น ๆ และสามารถวัดได้เกือบทุกเรื่ อง และยังมีความเที่ยงตรงสู งกว่าแบบอื่นอีกด้วย แต่ละ
มาตรวัดห่างเท่ากันเป็ น 0 1 2 3 4 เป็ น positive หรื อ negative
3) มาตรวัด แบบของกัต ต์ แ มน (Guttman Scale) มิ ใ ช่ วิ ธี ส ร้ า งและพัฒ นา
ทัศนคติ แต่เป็ นวิธีประเมินหรื อวิเคราะห์มาตราส่ วน
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4) มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood’s Scale) ใช้ว ดั ทัศนคติ แ ละวัดบุ คลิ กภาพ
ความคิดเห็น ความเชื่อและความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ โดยแยกความแตกต่างของมโนทัศน์

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเลือกเปิ ดรับสื่ อ (Media Selection Theory)
ลักษณะการเปิ ดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลโดยพื้นฐานแล้ว ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของผูร้ ับ
สาร (Audience interest) เองเป็ นหลัก ผูร้ ับสารส่ วนใหญ่มกั เลือกรับสารที่ตนเองมีความสนใจและ
เลือกไม่รับในสิ่ งที่ตนเองไม่สนใจ (Hybels & Weaver, 1989, p. 300) ความสนใจนี้ อาจรวมไปถึง
การให้ความเชื่อถือต่อเนื้อหาสารด้วย การเลือกรับสารที่ผรู ้ ับของแต่ละบุคคลนั้นสามารถอธิบายได้
ด้ว ยโครงสร้ า งในการเปิ ดรั บ สารโดยเปรี ย บเที ย บได้กับเครื่ อ งกรอง (filters) ตามแนวคิ ดของ
Klapper (1960)
แนวคิ ด ของ Klapper (1960) ได้น าเสนอกระบวนการในการเลื อ กรั บ สาร (Selectivity
process) ออกเป็ น 4 แบบคือ
2.3.1 การเลือกเปิ ดรับ (selective exposure) มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับสื่ อตามความคิด
และความสนใจของตน และหลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความ
สนใจของตน แม้การรับสารจะเอนเอียงไปยังลักษณะหรื อความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นเรื่ องที่บุคคลรู ้สึกตัวหรื ออยูใ่ นระดับจิตสานึก นอกจากนี้นกั วิชาการบางคนกล่าวว่า การ
เลื อ กเปิ ดรั บ นี้ เป็ นเรื่ อ งที่ เ ป็ นไปได้ใ นระดับ จิ ต ไร้ ส านึ ก ด้ว ยเช่ น กัน การเลื อ กเปิ ดรั บ นี้ มี ก าร
ศึกษาวิจยั กันอย่างกว้างขวาง และพบว่าการเลือกเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายประการ เช่น ทัศนคติเดิมของผูร้ ับสาร ซึ่ งกล่าวว่าบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุ
นความคิดเดิ มที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู ้ สึกนึ กคิดของตน ทั้งนี้ เพราะการ
ได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ สึ กของตนจะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่
สบายใจ ดังนั้นการที่จะลดหรื อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ ก็จะต้องแสวงหาข่าวสาร หรื อเลือกสรร
เฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดตน
2.3.2 การเลื อ กให้ ค วามสนใจ (selective attention) ผูร้ ั บ สารนอกจากจะเลื อ กเปิ ดรั บ
ข่าวสารแล้ว ยังเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องหรื อเข้ากันได้กบั ทัศนคติความ
เชื่ อดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ และหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่ขดั ต่อทัศนคติ ความรู ้ ความเข้าใจหรื อ
ความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้สึกนึกคิดของเขาจะทาให้เขา
เกิดความรู ้สึกไม่พอใจและสับสนได้
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2.3.3 การเลือกการรั บรู้ หรื อเลือกตีความ (selective perception or selective interpretation) การเลือกรับรู ้น้ ี จะอธิ บายว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับและตีความสาร เพื่อให้การสื่ อสาร
นั้นเป็ นไปตามความคิดเห็นและความสนใจของบุคคลนั้น ทิศทางของความบิดเบือนของการรับ
สารจะเป็ นไปตามความพึงพอใจของตน ด้วยสาเหตุน้ ี บุคคลหนึ่ งจึงอาจได้ยินผูพ้ ูดในสิ่ งหนึ่ งใน
ขณะที่อีกบุคคลหนึ่งได้ยนิ ผูพ้ ูดคนเดียวกันนั้นพูดในสิ่ งที่แตกต่างออกไป ดังนั้นหลายคนอาจได้ยนิ
สารอย่างเดียวกันแต่เข้าใจแตกต่างกันออกไป
2.3.4 การเลื อกจดจา (selective retention) การรั บรู ้ มีความเกี่ ยวเนื่ องกับการเลือกจดจา
แคลปเปอร์ (Klapper) กล่าวว่า ในความเป็ นจริ งเส้นแบ่งเขตระหว่างสองกระบวนการมักยุง่ ยากใน
บางสถานการณ์ กล่าวโดยย่อคือ ความพร้อมที่จะจดจาสารมักเกิดขึ้นกับคนที่สนใจและพร้อมจะ
เข้าใจ และพร้อมที่จะลืมสารนั้นเมื่อไม่มีความสนใจที่จะรับรู ้และเข้าใจ
Klapper (1969, p. 19) ให้ขอ้ สรุ ปที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Wright (1927, p. 109) ว่า
ส่ วนใหญ่คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับทัศนคติและความสนใจที่ตน
มีอยู่ และจะเกิดความพึงพอใจเมื่อสารที่ได้รับสอดคล้องกับประสบการณ์ และความคิดเห็นเดิมที่มี
ในขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงเนื้อหาสารที่มีความขดแย้งกับ ทัศนคติและความสนใจของตน
จากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุ ปได้ว่า ในหนึ่ งวันมีการออกอากาศละครโทรทัศน์หลายเรื่ อง
หรื อแม้กระทั้งออกอากาศหลายเรื่ องในช่วงเวลาเดียวกัน ผูช้ มจะเลือกรับชมเรื่ องที่ตรงกับความ
สนใจหรื อ มี นั ก แสดงที่ ต นเองสนใจร่ ว มแสดงด้ว ย หรื อ เป็ นละครประเภทที่ ใ กล้เ คี ย งกับ
ประสบการณ์ ต นเอง ดั้ง นั้น ฝ่ ายผูส้ ่ ง สารหรื อ ผูจ้ ัด ท าละครโทรทัศ น์ ก็จ ะต้อ งเข้า ใจว่า ผูร้ ั บ มี
กระบวนการรับในลักษณะดังกล่าวเพื่อหาวิธีการทาให้ละครเรื่ องที่ตนเองสร้างขึ้นเข้าถึงผูร้ ับให้
มากที่สุด
การเปิ ดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า
ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูเ้ ลือกเองว่าสิ่ งเร้าใดตรงกับความต้องการของตน โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับ
สิ่ งเร้าที่ตนเองไม่ตอ้ งการ ไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สาคัญ
การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการสื่ อสาร ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
ปัจจัยภายในของผูร้ ับสาร เช่นปั จจัยทางด้านจิตวิทยา และปั จจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึง
สื่ อ ซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงสื่ อในเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่นผูร้ ับสารอยูใ่ กล้หรื อ
ไกลจากข่าวสารและสื่ อ การเข้าถึงสื่ อในเชิ งเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่ น ฐานะทาง
เศรษฐกิจเอื้ออานวยต่อการซื้ อข่าวสารหรื อไม่ และการเข้าถึงสื่ อในเชิงสังคม-วัฒนธรรม (SocioAccessibility) เช่น ระดับการอ่านออกเขียนได้ของผูร้ ับสาร
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การเปิ ดรั บสื่ อ นั้น หมายถึ ง ความบ่ อ ยครั้ งหรื อ ความถี่ ใ นการเปิ ดรั บ ระยะเวลาความ
ต่อเนื่อง ช่วงเวลารวมไปถึงจานวนสื่ อมวลชนหรื อช่องทางที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารด้วย
1) ความถี่ (Frequency) หมายถึง ความบ่อยหรื อจานวนครั้งที่ได้เคยเห็นโฆษณา
2) ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง การติดตามเรื่ องราวเนื้อหาโฆษณาผ่านสื่ อ
3) ความชอบ (Likability) หมายถึง ความรู ้สึกความคิดเห็นในการชมโฆษณา โดยวัด
จากความชอบในด้านเนื้อเรื่ องของโฆษณา และความชอบในด้านความคิดสร้างสรรค์ของโฆษณา
4) ช่วงเวลาที่รับชม (Time to Watch) หมายถึง ช่วงเวลาที่ผชู ้ มรับชมข่าวสารโฆษณา
5) ช่องทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จานวนสื่ อมวลชนหรื อช่องทาง
ประชาชนใช้เปิ ดรับข่าวสารเพื่อให้ตนเองมีความรู ้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
6) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชม (An Influential) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนในการชักจูงให้
เกิดความชอบหรื อไม่ชอบ ในสื่ อโฆษณานั้น ๆ
Mcquail (2000, p. 56) ได้เสนอว่าแบบแผนการเปิ ดรับสื่ อซึ่งส่ งผลต่อกระบวนการ สื่ อสาร
มี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
1) พฤติกรรมการรับสื่ อเชิงเครื่ องมือ (Instrumental Viewing Behavior) เป็ นการเปิ ดรับ
สารผูร้ ับสารตั้งใจเจาะจงจะเปิ ดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะนาเอาข่าวสารไปใช้ประโยชน์บางอย่าง
2) พฤติกรรมการรับสื่ อเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual Viewing Behavior) เป็ นการ
เปิ ดรับที่ไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่ได้ต้ งั จุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะนาเอาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อะไร
เป็ นการเปิ ดดูเพราะความเคยชิน ดูไปเรื่ อยๆ ไม่ได้เจาะจงคาดหวังอะไรเป็ นพิเศษ
ทั้งนี้ สามารถจาแนกพฤติกรรมการเปิ ดรับได้เป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) การแสวงหาข้อมู ล (Information Seeking) คื อ การที่ บุคคลแสวงหาข่าวสารเพื่ อ
ต้องการให้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
2) การเปิ ดรั บข้อมู ล (Information Receptivity) คื อ การที่ บุคคลเปิ ดรั บข่าวสารเพื่ อ
ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู ้
3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) เป็ นการที่บุคคลเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อตอบสนองความต้องการกระทาหรื อความต้องการเรี ยนรู ้อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์
พรทิพท์ วรกิจโภคาทร (2530, น. 243)ได้กล่าวไว้ใน ภาพพจน์น้ นั สาคัญยิ่ง : การประชา
สัมพันธ์ภาพพจน์ถึงการเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสารว่าผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่ อตามคุณลักษณะ ดังนี้
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1) เลือกรั บสื่ อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) ธรรมชาติของมนุ ษย์จะใช้ความ
พยายามเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น อะไรที่ได้มายากก็มกั จะไม่ได้รับการเลือก ดังนั้น ผูร้ ับสารจึงเปิ ดรับ
สื่ อที่ตนไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากนัก เป็ นสื่ อที่จดั หามาได้ง่ายกว่าสื่ ออื่น ๆ
2) เลือกเปิ ดรับสื่ อที่สอดคล้องกับตนเอง (Consistency) ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่มี
ความสอดคล้องกับความรู ้ ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง
3) เลือกรับสื่ อที่สะดวกและนิ ยม (Convenience and Preferences) ผูร้ ับสารจะเปิ ดรั บ
สื่ อที่ตนเองสะดวก เช่ น ผูร้ ับสารบางคนต้องใช้เวลาในการเดิ นทางอยู่บนรถยนต์ รถสาธารณะ
ดังนั้นสื่ อที่สะดวกในการเปิ ดก็คือ อินเตอร์เน็ต ทีวีออนไลน์ เป็ นต้น
4) เลือกรับสื่ อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูร้ ับสารบางคนจะติดอยูก่ บั การเปิ ดรับ
สื่ อเดิม ๆ ที่ตนเปิ ดรับอยูเ่ ป็ นประจา ซึ่งมักพบในบุคคลที่มีอายุมากที่รับสื่ อใดซ้ า ๆ และไม่สนใจสื่ อ
ใหม่ๆ
5) เลือกเปิ ดรั บสื่ อตามลักษณะเฉพาะของสื่ อ (Characteristic of Media) คุณลักษณะ
ของสื่ อมีผลต่อการเลือกเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสาร เช่ น บางคนชอบที่จะเปิ ดรับข่าวสารในสถานที่
ต่าง ๆ ก็จะนิยมสื่ อที่สามารถพกพาได้ จึงเปิ ดรับหนังสื อหรื อหนังสื อพิมพ์ ในขณะที่บางคนชอบสื่ อ
ที่มีภาพและเสี ยงก็จะนิยมสื่ อโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านสื่ อมวลชนระยะหลังกลับมีความเห็ นตรงกันว่า ประชาชน
ไม่ใช่มวลชนที่ไม่มีพลังขัดขืนหรื อปราศจากทางเลือกอื่น เนื่องจากในความเป็ นจริ งสิ่ งที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมและความเชื่อของมนุษย์นอกเหนือไปจากสารและสื่ อ คือความเป็ นตัวตนของผูร้ ับสาร
แต่ ล ะคนเอง ฉะนั้น การเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ ของแต่ ล ะบุ ค คลจึ ง เป็ นการสะท้อ นอัต ลัก ษณ์ ข องตน
(อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2549)
จะเห็ น ได้ว่า ในการเปิ ดรั บสื่ อใดๆ ก็ตามของผูร้ ั บสารนั้น มี องค์ประกอบหลายด้านที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งนอกจากการเลือกเปิ ดรับสื่ อต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายแล้ว ผูร้ ับสารยังมีโอกาสเลือก
เปิ ดรับ หรื อไม่เปิ ดรับสารต่าง ๆ ที่ส่งผ่านสื่ อ ทั้งนี้ มีรายละเอียดในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อดังจะ
กล่าวถึงต่อไป
Schramm (1978, p. 13 อ้างถึงในพีระ จิระโสภณ, 2542, น. 632) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปบุคคล
มักจะเลือกรับสื่ อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดหรื อหมายถึงสะดวกในการรับรู ้มากที่สุดและได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด
สิ่ งตอบแทนที่คาดหวัง
การเลือกรับข่าวสาร =
--------------ความพยายามที่ตอ้ งใช้
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จากสู ตรนี้ จะเห็นได้ว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย เช่น
ข่าวสารต่าง ๆ ที่อยูใ่ กล้ตวั สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสาระประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้น
อาจมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสาระประโยชน์ของ
ข่าวสาร ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย
การเปิ ดรั บข่าวสารเป็ นกระบวนการติ ดต่ อสื่ อสารอย่างหนึ่ ง ซึ่ งพฤติ กรรมการเปิ ดรั บ
ข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ นั้น จะมีความแตกต่างเป็ นแบบเฉพาะของแต่ละคนซึ่ งจะมีปัจจัยพื้นฐาน
หลายประการ ที่จะเป็ นแรงผลักดันทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เปิ ดรับข่าวสารหรื อสื่ อต่าง ๆ ซึ่งใน
กระบวนการติดต่อสื่ อสารนั้น Berlo (1960 อ้างถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 14) ได้ใช้อกั ษรย่อ
S M C R แทนองค์ประกอบของขั้นตอนในการสื่ อความหมายเพื่อแสดงรู ปแบบของกระบวนการ
สื่ อสาร ซึ่ งมีองค์ประกอบสาคัญคือ ผูส้ ่ ง (Sender) ข่าวสาร (Message) สื่ อ (Channel) และผูร้ ับสาร
(Receiver) (Berlo David K., 1960) สาหรั บกระบวนการสื่ อสารมวลชนนั้น ก็จ ะมี องค์ประกอบ
พื้นฐานเฉกเช่นเดียวกันกับกระบวนการสื่ อสารทัว่ ไป
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ หมายถึง ความบ่อยครั้งความต่อเนื่องในการรับชมรู ปแบบเนื้อหา
ของข่าวสารจากการอ่านหนังสื อพิมพ์การดูโทรทัศน์การฟังวิทยุและการพดูคุยกับสื่ อบุคคล
ผูร้ ับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมวลชนตามแบบเฉพาะของตนซึ่งแตกต่าง
กัน ไป แรงผลัก ดัน ให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งเลื อ กรั บ สื่ อ เกิ ด จากพื้ น ฐาน 4 ประการ (Merrill &
Lowenstein, 1971) คือ
1) ความเหงา เมื่อบุคคลต้องอยู่ตามลาพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์กบั บุคคล
อื่น ๆในสังคมได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการอยู่กบั สื่ อ สื่ อมวลชนจึงเป็ นเพื่อนแก้เหงาได้ และบางครั้งบาง
คนพอใจจะอยู่กับสื่ อมวลชนมากกว่า อยู่กับ บุ คคลเพราะสื่ อมวลชนไม่ สร้ า งแรงกดดัน ในการ
สนทนาหรื อแรงกดดันทางสังคมให้แก่ตนเอง
2) ความอยากรู ้ อยากเห็ น มนุ ษย์มีค วามอยากรู ้ อยากเห็ น ในสิ่ งต่ าง ๆ อยู่แ ล้ว ตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น สื่ อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เป็ นหลักสาคัญ ในการเสนอข่าวสารโดยเริ่ มเสนอจากสิ่ ง
ใกล้ตวั ก่อนไปจนถึงสิ่ งที่อยูห่ ่างตัวออกไป
3) ประโยชน์ ใ ช้ส อยของตนเอง มนุ ษ ย์จ ะแสวงหาข่ า วสารและใช้ข่ า วสารเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้ข่าวสารที่ได้มาเสริ มบารมีในการ
ช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรื อให้ความบันเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกสื่ อที่ใช้ความพยายามน้อย
ที่สุด (Least Effort) และได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด (Promise of Reward)
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4) ลักษณะเฉพาะของสื่ อแต่ละอย่าง มีส่วนทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาและได้ประโยชน์
ไม่เหมือนกัน ผูร้ ับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่ อที่จะสนองความต้องการ
และทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
นอกจากนี้ McLeod & O’Keefe (1972 อ้างถึ ง ใน ประภาพรรณ ลิ้มสุ ขศิ ริ, 2543, น. 18)
กล่าวว่า ตัวชี้ (Index) ที่ใช้วดั พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) ส่ วนใหญ่ใช้ 2 อย่างคือ
1) วัดจากเวลาที่ใช้กบั สื่ อ
2) วัดจากความถี่ของการใช้สื่อ แยกตามประเภทของเนื้ อหารายการที่แตกต่างกันกับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสนใจของผูฟ้ ังเวลาว่างที่คนมีอยูแ่ ละการมีสื่อใกล้ตวั ผูร้ ับสาร เป็ นต้น
สาหรับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลนั้น Hunt & Ruben (1993,
p. 65 อ้างถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของ
บุคคลไว้ดงั นี้
1) ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์
คือความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ท้ งั ความต้องการทางกายและใจ ทั้งความต้องการ
ระดับสู งและความต้องการระดับต่า ย่อมเป็ นตัวกาหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ตอ้ งการ เพื่อแสดงรสนิ ยม เพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อความ
พอใจ ฯลฯ
2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอี ยง
(Preference and Predisposition) ต่ อ เรื่ องต่ า ง ๆ ส่ ว นค่ า นิ ย ม คื อ หลัก พื้ น ฐานที่ เ รายึ ด ถื อ เป็ น
ความรู ้สึกที่ว่าเราควรจะทาหรื อไม่ควรทาอะไรในการมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและคน ซึ่ ง
ทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งยิ่ง ต่ อ การเลื อ กใช้สื่ อ มวลชน การเลื อ กข่ า วสาร การเลื อ ก
ตีความหมายและการเลือกจดจา
3) เป้ าหมาย (Goal) มนุ ษย์ทุกคนมี เป้ าหมาย มนุ ษย์ทุกคนกาหนดเป้ าหมายในการ
ดาเนินชีวิตทั้งในเรื่ องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรากาหนด
ขึ้นนี้จะมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจาเพื่อสนองเป้าหมายของตน
4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิ พลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการที่จะเข้าใจ และจดจาข่าวสารที่เราสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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6) ลีลาในการสื่ อสาร (Communication Style) การเป็ นผูร้ ับสารของเรานั้นส่ วนหนึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั ลีลาในการสื่ อสารของเรา คือ ความชอบหรื อไม่ชอบสื่ อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบ
ฟังวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่ น้ ี หมายถึ ง สถานที่ บุ ค คล และเวลาที่ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ การสื่ อสาร สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อการเลือกของผูร้ ับสาร การมีคนอื่นอยูด่ ว้ ย มี
อิทธิ พลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสาร การที่เรา
ต้องถูกมองว่าเป็ นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจาก
เรา และการที่คิดว่าคนอื่นคิดว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
ประสบการณ์และนิ สัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารแต่ละคน
พัฒ นานิ สั ย การรั บ สารอัน เป็ นผลมาจากประสบการณ์ ใ นการรั บ ข่ า วสารของเรา เราพัฒ นา
ความชอบสื่ อชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิ ดใด
ชนิดหนึ่ง สนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
McCombs and Becker (1979, p. 51-52) ได้ให้แนวคิดว่า โดยทัว่ ไปบุคคลแต่ละคนมีการ
เปิ ดรับข่าวสาร หรื อการเปิ ดรับสื่ อ เพื่อตอบสนองความต้องการ 4 ประการคือ
1) เพื่อให้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ทา
ให้คนเป็ นที่ทนั เหตุการณ์ ทันสมัย
2) เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision) การเปิ ดรับข่าวสารทาให้กาหนดความเห็นของตนต่อ
สภาวะ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องชีวิตประจาวัน
3) เพื่ อพูด คุ ย สนทนา (Discussion) สามารถน าข้อมู ลข่ า วสารที่ ไ ด้รั บไปใช้ใ นการ
พูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
4) เพื่อการมีส่วนร่ วม (Participation) เพื่อรับรู ้และมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ความเป็ นไป
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) ได้อธิ บายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกัน
ในแต่ละคน คุ ณสมบัติเ หล่านี้ จ ะมี อิทธิ พลต่อผูร้ ั บสารในการทาการสื่ อสาร อย่างไรก็ตามการ
สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กันนั้น จานวนของผูร้ ับสารก็มีปริ มาณแตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์
ผูร้ ั บสารที่ มีจานวนน้อยคนนั้น มักไม่ ค่อยมี ปัญหา หรื อมี ปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ ผูร้ ั บสาร
จานวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจานวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู ้รับสารทุกคนได้ แต่ใน
การวิเคราะห์คนจานวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผรู ้ ับสารแต่ละคนได้ เพราะมีผรู ้ ับสารจานวน
มากเกิ น ไป นอกจากนี้ ผูส้ ่ ง สารยังไม่ รู้ จ ัก ผูร้ ั บสารแต่ ล ะคนด้ว ย ดังนั้น วิธีก ารที่ ดี ที่สุด ในการ
วิเคราะห์ผูร้ ับสารที่ประกอบไปด้วยคนจานวนมากก็คือ การจาแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตาม
ลัก ษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็ นต้น
2.4.1 อายุ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะทางประชากรอี ก ลักษณะหนึ่ ง ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรื อตามวัยของบุคคล เป็ นลักษณะประจาตัวบุคคลที่ สาคัญมากใน
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ท างประชากรศาสตร์ โดยอายุจ ะแสดงถึ ง วัย วุ ฒิ ข องบุ ค คล และเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ ถึงความสามารถในการทาความเข้าใจในเนื้ อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู ้ต่าง ๆ ได้
มากน้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผา่ นมาแตกต่างกัน หรื ออีกประการหนึ่งคืออายุจะเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ
จากการศึกษาของ Tarrance (1962 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) เรื่ องความคิด
ละเอียดลออ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ พบว่า อายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กจะทาให้
มีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรื อวัยเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างในเรื่ องความคิด
และพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารต่างจากบุคคลที่
มีอายุนอ้ ยและบุคคลที่มีอายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารเปลี่ยนไปเมื่อ
ตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer, 1999, p. 5 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์เอม, 2544)
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2.4.2 เพศ ลัก ษณะทางเพศ เป็ นลัก ษณะทางประชากรที่ บุ คคลได้รั บมาแต่ ก าเนิ ด ใน
ประชากรกลุ่ มใด ๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิ ง
(Female) ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีจานวนที่ใกล้เคียงกันเพราะธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศมา
ให้กบั ประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็ นปัจจัยพื้นฐานด้านร่ ายกายที่แตกต่างกันของบุคคล เป็ นสถานภาพที่
มีมาแต่กาเนิ ดของบุคคล เมื่อเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม เพศจะเป็ นตัวกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล
ตลอดจนพัฒนาการต่าง ๆ ในแต่ละช่ วงวัยก็มีความแตกต่างกันด้วย ความแตกต่างทางเพศทาให้
บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการ
ที่ จะส่ งและรั บข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่ จะส่ งและรั บ
ข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดจากการรับ
ข่าวสารนั้นด้วย (Wilo Goidhaborsadore & Yates, 2002, p. 114 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์,
2546)
Mckee (1962 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า ผูช้ ายมีความสามารถ
ทางการจารู ปทรงสิ่ งของได้ แม้ว่าจะตั้งพลิกแพลงในท่าต่าง ๆ หรื อสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์
ของ Space - form ในจินตนาการได้ ส่ วน Patel and Gordon (1960 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระ
วงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า เด็กหญิงมีแนวโน้มที่จะสามารถคล้อยตามผูอ้ ื่น หรื อถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่า
เด็กชาย สอดคล้องกับการวิจยั ของ Kimber (1974 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์ เอม, 2544) ที่ศึกษาพบว่า
เด็ ก หญิ ง สามารถรั บ สารและเลี ย นแบบพฤติ ก รรมบุ ค ลิ ก ภาพของผูอ้ ื่ น ได้ง่ า ยกว่า เด็ก ชาย ผล
การศึกษาและวิจยั ของ Bennett and Cohen (1959 อ้างถึงใน สุ รางค์ โค้วตระกูล , 2541) ที่ศึกษา
เกี่ ยวกับธรรมชาติของความแตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงยังพบว่า เพศชายมีความคิด
หนักแน่ นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้าน
ความคิดมากกว่าเพศชายซึ่งจะส่ งผลต่อกระบวนการรับรู ้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในขั้นต่อไปอีกด้วย
2.4.3 การศึกษา ในที่น้ ี หมายถึงระดับการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา และที่ได้รับ
จากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอัตราการ
รู ้หนังสื อ ระดับการศึกษาจะทาให้คนมีความรู ้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ กว้างขวาง
ลึกซึ้ งแตกต่างกันออกไป ทาให้ผพู ้ ูดสามารถแยกความเหมาะสมของเนื้ อหาและตัวอย่างที่จะยกมา
กล่าวได้
การศึ ก ษานอกจากจะท าให้บุ ค คลมี ศ ัก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น แล้ว การศึ ก ษายัง ท าให้เ กิ ด ความ
แตกต่างทางทัศนคติ ค่านิ ยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2546,
น. 116) ยังได้กล่าวว่าการศึกษา เป็ นลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ดังนั้น
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คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่
แตกต่างกัน จึงมีความรู ้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย
2.4.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคม เป็ นเครื่ องชี้ถึงเรื่ องที่กลุ่มจะสนใจรับรู ้ข่าวสารบุคคล
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันทั้งการประกอบอาชี พ รายได้ ศาสนา รวมไปถึง
สถานภาพสมรสย่อมส่ งผลต่อการรับสารที่แตกต่างกันด้วย (ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, 2551)
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญแสดงถึงการมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอานาจการใช้จ่ายใน
การบริ โภคข่าวสาร ผูท้ ี่มีสถานภาพทางเศรษฐกิ จสู งจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูท้ ี่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่าจะมีการศึกษาน้อย ทาให้มีขอ้ จากัดใน
การรับรู ้ เรี ยนรู ้ ตลอดจนการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง
อาชีพและลักษณะการรวมกลุ่มของผูฟ้ ั ง ลักษณะอาชีพหรื อลักษณะแห่ งการรวมกลุ่ม จะ
บ่งบอกลักษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาที่เปิ ดรับข่าวสาร เรื่ องที่กลุ่มผูฟ้ ังสนใจเช่น กลุ่มชาวนาก็
จะสนใจเกี่ ยวกับเรื่ องข้าว ราคาข้าว ปุ๋ ย เป็ นต้น ในบางกรณี คนที่มีอาชี พอย่างหนึ่ งแต่อาจจะไป
รวมกลุ่มกับคนที่มีอาชีพหนึ่งก็ได้ ซึ่งก็จะทาให้ความสนใจของเขาขยายวงกว้างออกไป
สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรื อนซึ่ งอาจแบ่งออกได้เป็ น คนโสด สมรส หม้าย
หย่า หรื อแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อถื อทางด้าน
ศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู ้ข่าวสาร สถานภาพสมรส
ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสิ นใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่ า วสาร สตรี ที่ ส มรสแล้ว และสตรี ที่ ย งั โสดย่อ มมี ก ระบวนการรั บ รู ้ ข่ า วสารที่ แ ตกต่ า งกัน อัน
เนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจานวนบุคคลรอบข้าง

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย
ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจและพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก ฤกษ์หร่ าย (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่ดีต่อสิ่ งที่ทาของบุคคลที่มีต่อสิ่ งนั้นในทางบวกความสุ ข
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ของบุคคลอันเกิดจากการทาสิ่ งนั้นและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มี
ความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทา
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นภาวะของความ
พึงใจ หรื อภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการประเมินประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ ง
สิ่ งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กบั สิ่ งที่ได้รับจะเป็ นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า ภู่ณรงค์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่
ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ชาริ ณี เดชจินดา (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะ
กระทาสิ่ งใด ๆ ที่ให้มีความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อความ
ยากลาบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึง
พอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป
3) ความพอใจเกี่ ย วกับ จริ ยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถื อ ว่ า มนุ ษ ย์
แสวงหาความสุ ขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุ ษย์หรื อสังคมที่ตนเป็ นสมาชิ กอยู่และเป็ นผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์ผหู ้ นึ่งด้วย
อรรถพร หาญวานิ ช (2546, น. 29) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรื อระดับ
ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมนั้น ๆ
โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิ ยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ ง
กระตุน้ ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิกิริยาคือ
เฉย ๆ ต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งที่มากระตุน้
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สุ เทพ พานิ ชพันธุ์ (2541) ได้สรุ ปว่า สิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจ มีดว้ ยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่ งของ หรื อสภาวะทาง
กายที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ
2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่ งแวด-ล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุ ขทางกาย
3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล
4) ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึ ง ความ สัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับผูร้ ่ วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน อัน
เป็ นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกัน
และมีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
Beer (1964 อ้างถึงใน สมหมาย เปี ยถนอม, 2551, น. 7) ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ว่าเป็ นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
1) V มาจากคาว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ
2) I มาจากคาว่า Instrumentality หมายถึง สื่ อ เครื่ องมือ วิธีทางนาไปสู่ ความพึง
พอใจ
3) E มาจากคาว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่ ง
บุคคลมี ความต้องการและมีความหวังในหลายสิ่ งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระทาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการหรื อ สิ่ ง ที่ ค าดหวัง ไว้ ซึ่ ง เมื่ อ ได้รั บ การตอบสนองแล้ว ตามที่ ต้ ัง
ความหวัง บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังสู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ
2.5.2 การวัดความพึงพอใจ
การวัด ความพึ ง พอใจนั้น บุ ญ เรื อ ง ขจรศิ ล ป์ (2529) ได้ใ ห้ท รรศนะเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้ ว่ า
ทัศนคติ ห รื อเจตคติ เ ป็ นนามธรรม เป็ นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึ งเป็ นการยากที่ จ ะวัด
ทัศ นคติ ไ ด้โ ดยตรง แต่ เ ราสามารถที่ จ ะวัด ทัศนคติ ไ ด้โดยอ้อ มโดยวัดความคิ ดเห็ นของบุ ค คล
เหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นถ้า
บุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง ซึ่ งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ ย่อม
เกิดขึ้นได้เป็ นธรรมดาของการวัดโดยทัว่ ๆ ไป
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ภณิ ด า ชัย ปั ญ ญา (2541) กล่ า วว่ า การวัด ความพึ ง พอใจนั้ น สามารถท าได้ห ลายวิ ธี
ดังต่อไปนี้
1) การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้ อกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ ง
สามารถกระทาได้ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือก หรื อตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว อาจ
ถามความพอใจในด้านต่างๆ เพื่อให้ผตู ้ อบทุกคนมาเป็ นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการ
ข้อมู ลกลุ่ มตัว อย่างมากๆ วิธีน้ ี นับเป็ นวิธีที่นิ ย มใช้กัน มากที่ สุด ในการวัด ทัศนคติ รู ปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติ ซึ่ งที่นิยมใช้ในปั จจุบนั วิธีหนึ่ ง คือ มาตราส่ วนแบบลิเคิร์ท
ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคาตอบที่แสดง
ถึงระดับความรู ้สึก 5 คาตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2) การสัมภาษณ์ เป็ นวิ ธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ผูว้ ิ จัยจะต้องออกไป
สอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรี ยมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งมากที่สุด
3) การสังเกต เป็ นวิธีว ดั ความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติ กรรมของบุ คคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริ ยา ท่าทาง วิธีน้ ี ตอ้ งอาศัยการกระทาอย่างจริ งจัง และ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน วิธีน้ ี เป็ นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็ นที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลาย
จนถึงปัจจุบนั
จากแนวคิดดังกล่าวพอจะสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็ นการแสดงความรู ้สึก พึงพอใจต่อ
การใช้สื่อใดสื่ อหนึ่ งในการรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM25 จากงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้วดั ความพึงพอใจ
ของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ ด้วยแบบสอบถาม โดยใช้มาตราส่ วนแบบลิเคิร์ท

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อใหม่ (New media) และสื่ อสั งคม (Social Media)
2.6.1 สื่ อใหม่
การสื่ อ สารได้รั บ การยอมรั บ อย่า งกว้า งขวางว่า เป็ นพลัง ในการพัฒ นาประเทศเพราะ
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นหรื อทัศนคติของบุคคล อาจนาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงในวิถีและ
แบบแผนความเป็ นอยูใ่ นสังคม และได้มีการพัฒนานาเครื่ องมือสื่ อสารเทคโนโลยีมาใช้ กาหนดสื่ อ
ในการรับรู ้ชีวิตประจาวัน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต นับได้ว่า
กระบวนการสื่ อสารละครซีรีส์ไทยปัจจุบนั การใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเข้าชม ถือ
เป็ นการเปลี่ ยนแปลงสู่ สังคมรู ปแบบใหม่ ของสื่ อทางเลื อก ไม่ใช่ เพีย งแต่ สื่อหลัก อย่างในอดี ต
เท่านั้น
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ข้อแตกต่างระหว่าง สื่ อดั้งเดิ ม กับ สื่ อใหม่ ก็คือ การสื่ อสารแบบสื่ อใหม่เป็ นการสื่ อสาร
แบบสองทาง (two way) ทาให้ผูร้ ับสารสามารถโต้ตอบกับผูส้ ่ งสารได้ทนั ท่วงที โดยไม่มีขอ้ จากัด
เรื่ องเวลาและสถานที่ ในขณะที่การสื่ อสารแบบดั้งเดิม เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จะเป็ น
การสื่ อสารทางเดียว (มนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2545, น. 24)
ศรี รัตน์ ลาภใหญ่ (2551) กล่าวว่า โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ให้เวลากับรายการบันเทิงโดยเฉพาะ
ละครมากที่สุด เนื่องจากที่เคยมีการฉายละครเฉพาะช่วงหลังข่าวภาคค่าเท่านั้น แต่ตอนนี้ กลับมีทุก
ช่วงเวลาและยืดเวลาออกอากาศนานขึ้นอีกด้วย ซึ่ งเป็ นเครื่ องบ่งชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยมีสื่อบันเทิง
เป็ นที่พ่ งึ และเวลานี้คนไทยเริ่ มเสพความบันเทิงข้ามสื่ อจากโทรทัศน์มาเป็ นอินเทอร์เน็ต เช่น การดู
ละครในเว็บไซต์ที่ผผู ้ ลิตละครนามาออนไลน์เป็ นตอน ๆ ให้ผชู ้ มติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังแสดง
ความคิดเห็นส่ วนตัวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ในส่ วนของรายการประเภทเรี ยลลิต้ ีโชว์ที่เคยได้รับ
ความนิยมอย่างสู งในช่วงที่ผา่ นมานั้นเริ่ มห่างหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์แล้ว
คาว่า สื่ อดิจิทลั สมัยใหม่ (New Digital Media) บ่งบอกถึงรู ปแบบสื่ อที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
มีรูปแบบและคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปจากรู ปแบบของสื่ อดั้งเดิม 4 ประการ (Lister, 2009) ดังนี้
1) เนื้ อหาของสื่ อดิจิทลั สมัยใหม่ไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ที่ใช้ แต่ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึง
เนื้ อหานั้นได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสื อจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต ดูภาพยนตร์ และ
รายการโทรทัศน์จากการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ ซึ่ งคุณสมบัติขอ้ นี้ เป็ นผลมา
จากการหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence)
2) ข้อมู ลที่ ส่งผ่านสื่ อดิ จิ ทลั สมัย ใหม่ มี ท้ งั ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว เสี ย ง และ
ข้อความ ซึ่งถูกบีบอัดไว้ ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย จึงสามารถเก็บเนื้อหาและข้อมูลไว้ได้ใน
อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟน
3) การเข้าถึ งข้อมู ล ของสื่ อดิ จิ ทลั สมัย ใหม่ทาได้ง่ายและรวดเร็ ว และสามารถ
เข้าถึงได้ทุกเนื้อหา ยังสามารถข้ามไปยังช่วงต่าง ๆ ได้ เช่นการดูละครหรื อภาพยนตร์ ไม่จาเป็ นต้อง
ดูต้ งั แต่ตน้ เรื่ อง แต่สามารถเลือกดูได้ในตอนและฉากที่ตอ้ งการชม
4) การจัดการข้อมูลและเนื้อหาในสื่ อดิจิทลั สมัยใหม่สามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ ว
กว่าระบบอนาล็อค ทั้งการลบ การบันทึก การตกแต่ง การจัดระเบียบเนื้อหาและข้อมูลของสื่ อใหม่
เคนท์ เวอร์ ไ ทม์ และเอี ย น เฟนวิ ค ได้ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ สื่ อ ใหม่ (New Media) และ
การตลาดดิจิทลั และนิ ยามสื่ อใหม่ว่า หมายถึง เนื้อหา (content) ที่อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั โดยลักษณะ
สาคัญของเนื้ อหาอยู่ในรู ปแบบดิจิทลั ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ (ณง
ลักษณ์ จารุ วฒั น์ และ ประภัสสร วรรณสถิต, ผูแ้ ปล, 2551)
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1) อิสระจากข้อจากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบ
ดิจิทลั ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับและส่ งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จาเป็ นต้องชม
เนื้อหาต่าง ๆ ตามเวลาที่กาหนด
2) อิ ส ระจากข้อ จ ากั ด ด้ า นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)
เนื้ อหาในรู ปแบบดิจิทลั เป็ นเนื้ อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ วทาให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถเลือกรับ หรื อค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่
ละคน
3) อิสระจากข้อจากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้ อหาที่ สามารถย่อหรื อ
ปรับขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสาหรับการเผยแพร่ ทวั่ โลก หรื อ
ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้ อหาแบบดิจิทลั ไม่
จาเป็ นต้องมีรูปแบบ หรื อลักษณะที่ตายตัว สื่ อดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูก
กาหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่ อสิ่ งพิมพ์ตอ้ งมีครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้าเป็ นต้น แต่สื่อดิจิทลั เช่น
ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนาลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวกี่
วินาที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ กไ็ ด้ เป็ นต้น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ ยคุ นักบริ โภคริ เริ่ มสร้าง และควบคุม
เนื้ อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วยพัฒนาการ
เทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เจ้าของสื่ อไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของสื่ อได้เหมือนอดีต เนื้ อหาที่
พบในบล็อก (Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ข อง YouTube และสื่ อผสมใหม่ ๆ อาจสร้างสรรค์
จากผูบ้ ริ โภคคนใดก็ได้ เกิดเป็ นเนื้ อหาที่สร้างจากผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created Content) หรื อเป็ น
คาพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ที่แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
กาญจนา แก้วเทพ และ นิ คม ชัยขุนพล (2555) ได้ให้คาอธิ บายถึง สื่ อใหม่ไว้ว่า คือสื่ อใน
รู ปแบบดิ จิทลั ที่มีความหลากหลายของสื่ อในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กบั ผู ้
ใช้ได้เพื่อใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครื อข่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ สื่อใหม่มี
คุณลักษณะหลายประการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสื่ อในรู ปแบบเดิมจึงเป็ นเหตุผลสาคัญประการ
หนึ่ ง ที่ ท าให้สื่ อ ใหม่ เ องปรั บ ฐานะเป็ น “วัต ถุ แ ห่ ง การศึ ก ษา” สื่ อ ใหม่ จึ ง นับ ว่ า เป็ นนวัต กรรม
(Innovation) สอดคล้อ งกับ ที่ Rogers (1983, p. 11) ให้ ค วามหมายของนวัต กรรมที่ ห มายถึ ง
“ความคิด การปฏิบตั ิหรื อวัตถุที่ผนู ้ าไปใช้คิดว่าเป็ นสิ่ งใหม่” ทั้งนี้คุณลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่คือ
การมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย (Interactivity) เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารแบบสองทาง (Twoways communication) มีความสามารถเคลื่อนที่ได้สูง (Mobility) ทาให้สะดวกต่อการพกพาไปในที่
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ต่าง ๆ (Compactable) สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรู ปได้ (Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกัน
โดยง่าย (Connectivity) ทั้งยังสามารถหาได้หรื อใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ (Ubiquity) มีความรวดเร็ ว
ในการสื่ อสาร (Speed of Communication) มีลกั ษณะที่ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมี
ความเป็ นดิจิทลั (Digitalization) (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุมพล, 2555)
สรุ ปได้ว่าการที่นาสื่ อใหม่เข้ามาใช้งานในปั จจุบนั อย่างเวปไซต์ยทู ูบ ทาให้สามารถเข้าถึง
ผูร้ ับสารได้มากขึ้น เปิ ดกว้างให้กบั ทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ที่
ข้อจากัดของสื่ อแบบเดิมไม่สามารถทาได้ อย่างเช่น ผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ไม่จาเป็ นต้อง
นัง่ รอหน้าโทรทัศน์เพื่อรอรับชมละครตามผังที่ออกอากาศ สื่ อใหม่อย่างยูทูบ สามารถทาให้รับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM25 ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลา สถานที่ รู ปแบบ และขนาด
มีความทันสมัย และยังสามารถโต้ตอบสื่ อสารแบบ Real-time ได้
2.6.2 สื่ อสั งคม (Social Media)
มานะ ตรี รยาภิวฒั น์ (2554) กล่าวถึง Social media หรื อ สื่ อสังคมออนไลน์ไว้ว่า เป็ นสื่ อ
ดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิ การทางสังคม ทั้งการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์ แบ่งปั น แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ภาพ เสี ยง ระหว่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่ วม (Collaborative)ในการผลิตเนื้อหาจากผูบ้ ริ โภค
หรื อผูร้ ับสาร ทาให้บางคนเรี ยก Social media ว่า User-Generated Content (UGC) หรื อ ConsumerGenerated Media (CGM)
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ สื่ อที่ผสู ้ ่ งสารแบ่งปั นสาร ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆไป
ยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร หรื อผูร้ ับ
สารด้วยกันเอง ซึ่ งสามารถแบ่งสื่ อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กนั บ่อย ๆ คือบล็อก
(Blogging) ทวิ ต เตอร์ แ ละไมโครบล็อ ก (Twitter and micro blogging) เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
(Social networking) และการแบ่งปันสื่ อทางออนไลน์ (Media sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554)
ดังนั้นคาว่า Social Media จึงหมายถึง สื่ อสังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทาง โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หรื อเรี ยกว่าเป็ นสื่ อที่แพร่ กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิง
สังคม (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2553) ที่ไม่ต่างจากสมัยก่อน เมื่อเกิดเรื่ องราวที่น่าสนใจจนทาให้เกิด Talk
of the town แต่เมื่อมาอยู่ในโลกออนไลน์ การแพร่ กระจายของสื่ อก็ทาได้ง่ายขึ้นโดยเกิ ดจากการ
แบ่งปั นเนื้ อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ อย่างกรณี ของ Susan Boyle ที่ดงั กันข้ามโลกเพียง
ไม่กี่สัปดาห์จากการลงคลิปที่ประกวดร้องเพลงในรายการ Britain’s Got Talent ผ่านทาง YouTube
เป็ นต้น ทั้งนี้ Social media อาจจะอยูใ่ นรู ปของ เนื้อหา รู ปภาพ เสี ยงหรื อ วิดีโอ
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2.6.3 ยูทูบ (YouTube)

ภาพที่ 2.1 ผูก้ ่อตั้ง Youtube
แหล่งทีม่ า: http://farm5.static.flickr.com/4030/4522790478_d44206e4a4.jpg
เว็บไซต์ ยูทูบ (YouTube) ก่อตั้งขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 บุคคลที่เป็ นแกนนาสาคัญ คือ
ชาร์ ดเฮอร์ เลย์ (Chad Hurley) เป็ นผูก้ ่อตั้งและประธานกรรมการบริ หาร (CEO) สตีฟว์ เชน (Steve
Chen) เป็ นผูก้ ่อตั้งและประธานกรรมการบริ หารฝ่ ายเทคโนโลยี (CTO) และ จาร์ เวด การิ ม (Jawed
Karim) เป็ นผูก้ ่ อ ตั้ง และที่ ป รึ ก ษา โดยใช้โดเมนชื่ อ www.youtube.com โดยมี เ ป้ า หมายให้ผูค้ น
สามารถแชร์ วิดีโอถึงกันได้ผ่านเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย YouTube เติบโตอย่างรวดเร็ วในช่ วง
ระยะเวลาสั้น วันที่ 9 ตุลาคม 2549 Google ได้ประกาศซื้ อบริ ษทั ยูทูบทั้งหมดเป็ นจานวนเงิน 1.65
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และในปี 2550 ยูทูบได้เพิ่มโดเมนไปอีก 9 แห่ง
สาหรับ 9 ประเทศ ได้แก่ บราซิ ล ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น ฮอลแลนด์ โปแลนด์ สเปน ไอร์ แลนด์ และ
สหราชอาณาจักร
ยูทูบ (YouTube) เป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จัดเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์
ประเภท Media Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้เราสามารถ upload รู ปหรื อวิดีโอเพื่อ แบ่งปั น
ให้กับครอบครั ว เพื่อน ๆ หรื อ แม้ก ระทัง่ การเผยแพร่ ต่ อสาธารณชน นัก การตลาดปั จ จุ บนั ไม่
จาเป็ นต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีตน้ ทุนสู ง อาจจะใช้เพียงแค่กล้องดิจิทลั ราคาถูก ๆ
ถ่ายทอดความคิดเป็ นรู ปแบบวิดีโอ จากนั้นก็อพั โหลดขึ้นเว็บไซต์ Media Sharing อย่าง YouTube
หากเป็ นสิ่ งที่ชอบ ก็ทาให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่ หลาย และรวดเร็ ว
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สถิติจาก Nielsen/NetRatings ซึ่ งเป็ นผูน้ าด้านการวิจยั การตลาดและสื่ ออินเตอร์ ระดับโลก
ระบุว่า ปั จจุบนั YouTube มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเดือนละ 20 ล้านคน นอกจากนี้ ในปี 2006 นิ ตยสารไทม์
ยกย่องให้เว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ให้บริ การดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอชื่อดังเป็ น “Invention of the
Year” หรื อรางวัลสิ่ งประดิษฐ์แห่งปี อีกด้วย
ยูทูบ (YouTube) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริ การแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผูใ้ ช้ได้ฟรี โดยนา
เทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มาใช้ในการแสดงวิดีโอโดยผูใ้ ช้สามารถเข้าดู วิดีโอต่าง ๆ
พร้อมทั้งเป็ นผูอ้ พั โหลดวิดีโอผ่านยูทูบได้ฟรี และถ้าต้องการอัพโหลดวีดีโอ หรื อแบ่งปั นวีดีโอให้
ผูอ้ ื่นดู ก็ตอ้ งสมัครสมาชิกก่อนแล้วผูใ้ ช้จึงจะสามารถอัพโหลดและแชร์วีดีโอได้ (เอมิกา เหมมินทร์,
2556)
จากผลสารวจของสมาคมโฆษณาดิ จิทลั (ประเทศไทย) Digital Advertising Association
(Thailand) หรื อ DAAT ร่ ว มกับ เว็บ ไซต์ MarketingOops.com (2557) หั ว ข้อ สถิ ติ ผู ใ้ ช้สื่ อ สั ง คม
(Social Media) ของประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2557 พบว่าจานวนผูใ้ ช้งาน Facebook ใน
เมืองไทยและเป็ น Active Users นั้นอยู่ที่ 30 ล้านคนและนับเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้งานผ่านมือถือนั้นมียอด
ผูใ้ ช้งานต่อเดือนสู งถึง 28 ล้านคนเลยทีเดียว รองลงมาคือบริ การวิดีโอออนไลน์ชื่อดัง YouTube ที่มี
ยอดผูใ้ ช้งานอยูท่ ี่ 26.25 ล้านคน และมีวิดีโออัพโหลดขึ้นไปยังระบบสู งถึง 3.4 ล้านวิดีโอนับยอดผู ้
เข้าชม (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ล้านครั้งและจานวนครั้งในการเข้าชมวิดีโอต่อเดือนสู งถึง
1,506 ล้านล้านครั้งเลยทีเดียว สถิติตวั ต่อมาคือยอดผูใ้ ช้งาน Twitter ซึ่ งมียอดผูใ้ ช้งานอยูท่ ี่ 4.5 ล้าน
คนและมีจานวนคนที่ทวีตข้อความเป็ นภาษาไทยอยูท่ ี่ 3.4 ล้านคน และสถิติตวั สุ ดท้ายคือ Instagram
ที่มียอดผูใ้ ช้งานชาวไทยอยูท่ ี่ 1.7 ล้านคนโดยคิดเป็ นสัดส่ วนผูช้ าย 35% และผูห้ ญิง 65%
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ภาพที่ 2.2 ยอดผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดียYoutubeของคนไทยในปี 2014
แหล่งทีม่ า: MarketingOops.com (2557)
เว็ปไซต์ Marketer (2558) ได้เผยข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Youtube ของคนไทยไว้ว่า 87%
ของคนไทยเปิ ด Youtube เป็ นสื่ อแรกเมื่อต้องการหาวีดีโอ และ 1 ใน 3 ของผูช้ มเปิ ดดูจากอุปกรณ์
สื่ อสารไร้สาย ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบ Mobile First ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย และ 50% ของคนไทยที่ใช้งาน Youtube จะเปิ ดทีวีควบคู่ไปกับใช้งานอินเทอร์ เน็ต ส่ วนหนึ่ ง
มาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เสพ Content ได้เปลี่ยนจาก Main Screen เข้าสู่ MultiScreen มากขึ้น
และ Youtube เป็ นช่องทางที่สาคัญในการตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคที่อยากเห็น อยากแชร์ แบบครบวงจร
ในเวลาเดียวกัน ในส่ วนของพฤติกรรมคนดูวีดีโอสตรี มมิ่งผ่าน Youtube มีมากขึ้นจากความรวดเร็ ว
ของอิ น เทอร์ เ น็ ต และเจ้า ของ Content ต่ า งน าเสนอ Content ผ่า น Youtube หลากหลายรู ป แบบ
รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Youtube เช่น รายการเรื่ องเล่าเช้านี้ ซึ่ งเป็ นรายการแรกที่ถ่ายทอดสด
ผ่านช่องทางนี้ ในด้านขอการมีโฆษณาคัน่ 3 ใน 4 ของผูใ้ ช้งาน Youtube ไม่ได้มีปัญหาที่มีโฆษณา
คัน่ ก่อนชมคลิป ตราบใดที่ Youtube มีฟังก์ชนั่ Skip Ad หรื อข้ามโฆษณา เพื่อเป็ นการเปิ ดทางเลือก
แก่ ผูช้ มในการกรองสิ่ ง ที่ ไ ม่ สนใจออกไป และผูช้ ม 3 ใน 4 เห็ น ว่า Youtube มี ป ระโยชน์ เวลา
ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและแบรนด์ เพราะ Youtube เป็ น Search Engine วีดีโอคลิปที่ใหญ่
ที่สุด สามารถรับชมได้ท้ งั ภาพและเสี ยง ผูช้ มสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและรู ้สึกอินไปกับสิ นค้า
และแบรนด์
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ภาพที่ 2.3 Youtube ยอดใช้พงุ่ !! คนไทยใช้สูงถึงวันละกว่าล้านชัว่ โมง
แหล่งทีม่ า: http://marketeer.co.th/2015/02/youtube-2/

2.7 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ภาณุ พงศ์ เลี้ยงประเสริ ฐ และพรจิต สมบัติพานิ ช (2556) การศึกษาเรื่ อง“พฤติกรรมการ
เปิ ดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของประชาชนกลุ่มทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่อ
ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรี ยด ที่ผลิตโดย บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ในปี พ.ศ. 2556” จานวน 6 เรื่ อง
ได้แก่ คู่กรรม เรื อนเสน่ หา สุ ดสายป่ าน บ่วงวันวาร ภาพอาถรรพณ์ อีสา-รวีช่วงโชต การศึกษานี้
เป็ นการวิ จ ัย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ร่ วมกับการใช้วิธีทางสถิติตามระเบียบวิธีการ
วิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษา เป็ นประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 25 - 55 ปี
จานวน 400 คน
ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทางด้านละครพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ดา้ นเสี ยง ประเด็ น ใช้ดนตรี ประกอบ ในขณะดาเนิ น
เรื่ องได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด ส่ วนความพึงพอใจด้านการสื่ อสารผ่านทางสถานี โทรทัศน์พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น วันที่ออกอากาศมีความเหมาะสม (จันทร์ - อังคาร
และพุธ - พฤหัสบดี)
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เมทินี ทองศรี เกต (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการดู ละครทางโทรทัศน์ของ
วัยรุ่ นและลักษณะประชากรของวัยรุ่ นที่ดูละครโทรทัศน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั นี้ คือ วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จานวน 400 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามในสมมติฐานโดยใช้ t-test ทดสอบสมมติฐาน
พบว่าส่ วนใหญ่มีจานวนโทรทัศน์ 1 เครื่ อง มีจานวน 233 (ร้อยละ 58.3) รองลงมาเกินกว่า
1 เครื่ อง มีจานวน 167 คน (ร้อยละ 41.8) ดูละครโทรทัศน์มีจานวน 311 คน (ร้อยละ 77.8) ดูละคร
โทรทัศน์บา้ งมีจานวน 89 คน (ร้ อยละ 22.3) ดู โทรทัศน์ที่บา้ นมีจานวน 358 คน (ร้ อยละ 95.8)
รองลงมาดูโทรทัศน์ที่บา้ นเพื่อนมีจานวน 17 คน (ร้อยละ 4.3) ใน 1 สัปดาห์ ดูละครทุกวันมีจานวน
310 คน (ร้อยละ 77.5) รองลงมาใน 1 สัปดาห์ ดูละคร 5 - 6 วัน มีจานวน 49 คน (ร้อยละ 12.3) เฉลี่ย
แต่ละวันดูละคร 1 - 2 ชม. ต่อวันมีจานวน 186 คน (ร้อยละ 46.5) รองลงมา 3 - 4 ชม. ต่อวันมีจานวน
180 คน (ร้อยละ 45) ดูละครโทรทัศน์เพื่อเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มีจานวน 272 คน
(ร้อยละ 68) รองลงมาเพื่อความสนุกสนานบันเทิงมีจานวน 72 คน (ร้อยละ 18) ดูละครโทรทัศน์กบั
ครอบครั วมีจานวน 211 คน (ร้ อยละ 52.8) รองลงมาดู คนเดี ยวมีจานวน 186 คน (ร้อยละ 46.5)
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวบ่อยครั้ง ถึงเรื่ องราวในละครโทรทัศน์ท้ งั ขณะชมและเวลาอื่น ๆ มี
จานวน 172 คน (ร้อยละ 43) รองลงมาทุกครั้งมีจานวน 150 คน (ร้อยละ 37.5) ดูตามที่คนอื่นเปิ ดมี
จานวน 250 คน (ร้อยละ 62.5) รองลงมาตั้งใจ ดูเปลี่ยนช่องบ้างแล้วกลับมาดูช่องเดิมมีจานวน 54
คน (ร้ อยละ 13.5) ละครสื บสวนมี จานวน 137คน (ร้ อยละ 34.3) รองลงมาคือละครที่ไม่ลึกลับ
ซับซ้อนมีจานวน 61 คน (ร้อยละ 15.3) ดูละครโทรทัศน์ทุกวันมีจานวน 251 คน (ร้ อยละ 62.8)
รองลงมาดูบา้ ง (เอาแน่ ไม่ได้) มีจานวน 85 คน (ร้อยละ 21.3) ในช่วงเวลา 3 เดือนติดตามดูละคร
โทรทัศน์ 3 - 4 เรื่ อง มีจานวน 111 คน (ร้อยละ 27.8) รองลงมา 2 - 3 เรื่ อง มีจานวน 109 คน (ร้อยละ
27.3)
ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส, อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิ ช ประธาน
กรรมการ, ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผูอ้ านวยการ, อาจารย์วฒั นา บุญปริ ตร กรรมการ
รองผู ้อ านวยการส านั ก วิ จ ัย สยามเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต โพลล์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยาม
ระดับอุ ดมศึ กษา ร่ วมแถลงผลวิจยั พฤติ กรรมการรั บชมละครและนักแสดงละครไทยของกลุ่ ม
เยาวชนในเขตกรุ งเทพฯปริ มณฑล (2557)
จากการสารวจพบรู ปแบบการนาเสนอละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างอยากรับชมมากที่สุด 5
อันดับคือ นาเสนอความเป็ นจริ งในสังคมทั้งด้านดีและด้านไม่ดี คิดเป็ นร้อยละ 82.33 มีการนาเสนอ
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เนื้ อหาที่แตกต่างไปจากละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 79.88 ไม่จาเป็ นต้องนาเสนอตัว
อิจฉาประกอบอยู่ในเรื่ องเสมอไป คิดเป็ นร้อยละ 76.9 ใช้ตวั แสดงที่มีความเหมาะสมกับบทบาท
คิดเป็ นร้อยละ 73.84 และนาเสนอเนื้ อหาที่ให้ประโยชน์และสาระความรู ้กบั ผูช้ ม คิดเป็ นร้อยละ
69.84
ด้านพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ระบุว่าตนเองรับชมละคร
โทรทัศน์ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 3 – 5 เรื่ อง ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 40.77 รองลงมาร้อยละ 35.87
รับชมสัปดาห์ละประมาณ 1 – 2 เรื่ อง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 68.15 ระบุ ว่าตนเองเคยรั บชมละครโทรทัศน์ผ่านระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อ
เปรี ยบเทียบความชอบระหว่างการรับชมละครโทรทัศน์ผา่ นเครื่ องรับโทรทัศน์ทวั่ ไปกับการรับชม
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่ งซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 56.87 ระบุว่า
ตนเองชอบรับชมผ่านเครื่ องรับโทรทัศน์ทวั่ ไปมากกว่า ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.96 ระบุว่า
ชอบทั้ง 2 แบบเท่า ๆ กัน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.17 ระบุว่าชอบรับชมผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
มากกว่า
สาหรับปั จจัยสาคัญสู งสุ ด 5 อันดับที่กลุ่มตัวอย่างใช้พิจารณาเลือกรับชมละครโทรทัศน์
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้แก่ นักแสดง คิดเป็ นร้ อยละ 80.49 ประเภทของละคร คิดเป็ นร้ อยละ 78.3
เนื้ อหา/เนื้อเรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 75.59 ช่วงเวลาที่ฉาย คิดเป็ นร้อยละ 72.79 และการดาเนินเรื่ อง คิด
เป็ นร้อยละ 70.95 ส่ วนประเภทละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมรับชมนั้น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
คิดเป็ นร้อยละ 23.88 นิ ยมรับชมละครโทรทัศน์ประเภทรักโรแมนติก รองลงมานิ ยมรับชมละคร
โทรทัศน์ประเภทละครชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 20.04 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.57 ร้อยละ 14.61
และร้อยละ 10.94 นิยมรับชมละครโทรทัศน์ประเภทละครตลกเบาสมอง ละครแนวสยองขวัญและ
ละครแนวสื บสวนสอบสวนตามลาดับ
คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2558) ทาการสารวจ “พฤติกรรมการรับชม
รายการโทรทัศน์และการรับรู ้ตราสิ นค้าสถานี โทรทัศน์ดิ จิทลั ของกลุ่มผูช้ มวัยรุ่ น” โดยใช้วิธีเก็บ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 - 22 ปี เป็ นชาย ร้ อยละ 47.5 และหญิง ร้ อยละ 52.5 ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ตลอดเดือนธันวาคม 2558 จานวน 800 คน พบว่า ผูช้ มกลุ่มวัยรุ่ นมีการ
รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์ เครื่ องรั บโทรทัศน์ระบบดิ จิทลั มากที่สุด 59% รองลงมาคือ
สมาร์ทโฟน 41.8% คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 29% และแท็บเล็ต 24% โดยผูช้ มกลุ่มวัยรุ่ น 86% ดูรายการ
ย้อนหลัง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่ งช่องทางยอดนิ ยมในการดูรายการย้อนหลังของวัยรุ่ นคือ
Youtube 73% Line TV 36% และเว็บไซต์ของสถานี 22% ช่วงเวลาที่ดูรายการโทรทัศน์มากที่สุด
คือ 20.01-24.00 น. 69% ประเภทรายการ ที่วยั รุ่ นชื่ นชอบมากที่สุดคือละครไทย 47% ภาพยนตร์
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39% และการ์ ตู น 38% และในระยะเวลา 3 เดื อ นที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม วัย รุ่ นรั บ ชมรายการทาง
สถานี โ ทรทัศ น์ ช่ อ ง 3HD มากที่ สุ ด 64% รองลงมาคื อ สถานี โ ทรทัศ น์ ช่ อ ง 7HD 54% และ
สถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ 48%

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
ในการดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับ
และความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ใช้การวิเคราะห์ในรู ปแบบของ
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)โดยดาเนินการเป็ นลาดับขั้นตอนตามหัวข้อ ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 คาถามนาวิจยั
3.3 นิยามศัพท์
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ

ทัศนคติ
ด้านการใช้งาน
ด้านรู ปแบบ
ด้านเนื้อหา
ด้านพื้นที่โฆษณา
ด้านภาพลักษณ์

-

พฤติกรรมการเปิ ดรับ
-

สถานที่
ความถี่
ช่วงเวลา
ระยะเวลา
การแสดงความคิดเห็นและ
การแบ่งปันผ่านโซเชี่ยล

ความพึงพอใจ
- รู ปแบบ
- เครื่ องมือ
- การบอกต่อ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.2 สมมติฐาน
3.2.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
3.2.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
3.2.3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
3.2.4 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ
3.2.5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบ
3.2.6 พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
3.3 นิยามศัพท์
3.3.1 ประชากร
หมายถึง หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส อาชีพ ของ
ผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
3.3.2 ละครซีรีส์
เป็ นละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ ซึ่ งเรื่ องราวดาเนิ นติดต่อกันไปโดยใช้ผแู ้ สดงชุดเดียวกัน
ตลอดความยาวตั้งแต่ 8 ตอน จนไปขึ้นไปถึง 100 ตอนจบ ได้แก่ คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์, รักนะเป็ ด
โง่, วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ , มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร และ Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) ทาง
ช่อง GMM 25
3.3.3 ประเภทละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25
3.3.3.1 คลับฟรายเดย์เดอะซี รีส์ เป็ นละครประเภทเมโลดราม่า เป็ นละครที่ได้รับ
ความนิ ยมและดึงดูดใจผูช้ มมากที่สุด เร้าอารมณ์ให้ผชู ้ มอยากติดตาม มักนาเสนอเรื่ องราวชีวิตรัก
ความขัดแย้ง
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3.3.3.2 ซีรีส์รักนะเป็ ดโง่ เป็ นละครประเภทรักอิงนิยายคอมมาดี้ ละครประเภทนี้มกั
เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความรัก การจินตนาการ เทพนิยาย พระเอกมักเป็ นวีรบุรุษ นางเอกเป็ นวีรสตรี
แต่สอดแทรกไปด้วยความตลก ช่วยให้ผอ่ นคลาย หายเครี ยดในชีวิตประจาวัน โดยซีรีส์รักนะเป็ ดโง่
เป็ นเรื่ องของผูห้ ญิงขี้เหร่ 4 คน ทุกคนมีขอ้ บกพร่ อง นาเสนอ 4 ตอนใหญ่ ตอนที่1 Perfect Match
ตอนที่ 2 Pity Girl ตอนที่ 3 don't และตอนที่ 4 boy's paradise
3.3.3.3 ซี รีส์วนั หนึ่ งจะเป็ นซุ ปตาร์ เป็ นละครประเภทโรแมนติ ก -คอมมาดี้ เป็ น
ละครที่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แต่มีเหตุผลน่ าเชื่ อถือ เป็ นเรื่ องราวความรักของตัว
ละครเอก พระเอก เป็ นเรื่ องราวของ "วันหนึ่ ง" หญิงสาวที่มีความฝันจะเป็ นซุปตาร์ แต่ก็ตอ้ งมาพบ
กับซุปตาร์สุดหล่อที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ นานา ทาให้ตอ้ งเข้ามาอยูบ่ า้ นเดียวกัน
3.3.3.4 ซี รีส์มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร เป็ นละครประเภทแฟนตาซี -คอมมาดี้ เป็ น
ละครที่นาเสนอเรื่ องเพ้อฝันไม่ตรงกับความเป็ นจริ งในสังคม หรื อเป็ นเรื่ องในจินตนิยายเกินจริ ง ที่
สอดแทรกไปด้วยความตลก ดาเนินเรื่ องโดยนางเอกที่เรี ยนเก่งทุกวิชา แต่มีปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาเดียว และก็ได้พบกับมาลี นักเรี ยนแลกเปลี่ยนที่มีพลังสุ ดพิสดาร มาคอยก่อเรื่ องวุ่นวายให้ชีวิต
นางเอกได้ทุกวัน แต่น างเอกก็สามารถผ่านพ้น กับสถานการณ์ ต่าง ๆ ไปได้แบบเหลื อเชื่ อและ
พิสดารทุกครั้ง
3.3.3.5 Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) เป็ นละครประเภทโรแมนติก -แอ็คชัน่ ไซไฟ เป็ นละครที่ เ สนอมุ มมองเกี่ ย วกับผลกระทบต่ อบุ ค คลหรื อ สังคม จากวิท ยาศาสตร์ ห รื อ
เทคโนโลยีในจินตนาการ และความเก่งความกล้าหาญของตัวเอก ยกตัวอย่างเช่น ซี รีส์เรื่ อง Devil
lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) ที่พระเอกมีพลังพิเศษเคลื่อนย้ายสิ่ งของได้ แต่ไม่สามารถควบคุมพลัง
ได้ และทาให้คนรอบข้างต้องบาดเจ็บได้รับอันตรายจนต้องส่ งตัวเขาไปสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศญี่ปุ่น เมื่อหายแล้วก็หนี ออกมาเพื่อตามหาแม่ จนได้พบกับนางเอก
ความรักจึงก่อตัวขึ้น
3.3.4 ทัศนคติ
หมายถึง ด้านการใช้งาน รู ปแบบ เนื้ อหา พื้นที่โฆษณา และภาพลักษณ์ของการเปิ ดรับชม
ซีรีส์ช่องGMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
3.3.5 พฤติกรรมการเปิ ดรับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ สถานที่ ความถี่ ช่วงเวลา
และระยะเวลา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันผ่านโซเชียลมีเดีย
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3.3.6 ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ของผูร้ ับชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ในด้านรู ปแบบ เครื่ องมือ และ
การบอกต่อ
3.3.7 ช่ องจีเอ็มเอ็ม 25
เป็ นช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั ภาพคมชัดมาตรฐาน ในเครื อจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ได้แก่ ทีวีดิจิทลั ช่อง 25, พีเอสไอ ช่อง 35 (คมชัดมาตรฐาน) ช่อง 444 (ภาพคมชัดสู ง), GMM ช่อง
4, Z ช่อง 35
3.3.8 สื่ อยูทูบ
หมายถึง เว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชัน่ Youtube ที่ให้บริ การวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตเปิ ดรับชม
คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์, รักนะเป็ ดโง่, วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ , มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร และ Devil
lover เผลอใจให้นายปี ศาจ ทางช่ องGMM 25 ผ่านเว็บไซต์ (Youtube.com) หรื อ แอพพลิ เ คชั่น
(YouTube) แบบฟรี ๆ ไม่เสี ยเงิน

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.4.1 ประชากรของการศึกษา
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นผูท้ ี่ ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊ คที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด 5
แฟนเพจ ได้แก่
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรของการศึกษา
Fanpage
GMM25 Thailand
Uglyducklingseries
I Wanna be Sup'Tar วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์
มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร
Club Friday The Series
รวมประชากรของการศึกษาครั้งนี้

like
1,774,952
168,857
7,042
52,207
660,554
2,663,612
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3.5 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็ นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ติดตาม (Like)
แฟนเพจ GMM25Thailand และแฟนเพจของซี รีส์ที่ใช้ศึกษา โดยคานวณจากการหาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% และให้
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยใช้สูตรดังนี้
สู ตร

n

=

เมื่อ

n
N
e

=
=
=

N
1+N(e)²
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรทั้งหมด
ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05

วิธีการคานวณหากลุ่มตัวอย่าง
เมื่อ

n

=
=
=

2,663,612
[1+2,663,612(0.05)²]
2,663,612
6659.03
400

3.6 เครื่ องมือวิจยั เชิงปริมาณ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อใช้ในการวัดทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25
ผ่า นสื่ อ ยูทู บ โดยใช้วิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research Method) แบบวัด ครั้ งเดี ย ว (One-shot
Descriptive Study) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administration) แล้วนามา
วิเคราะห์ผลเพื่อหาข้อสรุ ปตามแนวทางของวัตถุประสงค์การวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น
4 ส่ วน ประกอบด้วย
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางด้า นประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีลกั ษณะให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว และเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended Question)
มีคาถามทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่าน
สื่ อยูทูบ แบบสอบถามมี 2 ลักษณะ คือ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคาถาม
ทั้งหมด 3 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และเป็ น
แบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว และเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended Question)
มีคาถามทั้งหมด 7 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคาถามออกเป็ น
5 ด้าน คือ ด้านการใช้งาน ด้านรู ปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านพื้นที่โฆษณา และด้านภาพลักษณ์ โดยแบ่ง
คาถามออกเป็ นด้านละ 4 ข้อ มีคาถามทั้งหมด 20 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อละครซี รีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
เกณฑ์ การให้ คะแนนและการแปลความหมาย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีเครื่ องมือแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale)ในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 - 4 คือ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจ
ของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ โดยมีลกั เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ชอบที่สุด
5
คะแนน
ชอบมาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
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3.7 การทดสอบเครื่ องมือวิจยั
ผูว้ ิจยั กาหนดการทดสอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1) การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาม
ไปสอบถามอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบ แล้ว จึ ง น าแบบสอบถามไปท าการ
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้มีความชัดเจน เข้าใจง่ายในเรื่ องการใช้ภาษา และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
2) การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจมาทา
การทดสอบ (Pre-Test) กับ กลุ่ ม คนที่ มี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 50 ชุ ด เพื่ อ
ตรวจสอบว่าคาถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการและเหมาะสมหรื อไม่ มีความยาก
ง่ายเพียงใด จากนั้นจึ งนามาทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS ในการหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach's Alpha โดยใช้เ กณฑ์
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ jump, 1978 ได้เสนอแนะเป็ นเกณฑ์การยอมรับไว้
ดั ง นี้ (Jump, N., 1978. Psychometric Theory. 2 nd. Ed., New York: McGraw Hill.) ผลจากการ
ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
จากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาโดยรวมเท่ากับ
0.925
1) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง
GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.884
2) ค่าความเชื่ อมัน่ ของคาถามเกี่ ยวกับทัศนคติของผูร้ ั บชมละครซี รีส์ช่อง GMM25
ผ่านสื่ อยูทูบ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.889
3) ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของค าถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ ชมละครซี รี ส์ ช่ อ ง
GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.897
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3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการกระจายแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์
โดยกระจายไปที่ แฟนเพจ GMM25Thailand และแฟนเพจของซี รีส์ที่ใช้ศึกษา ซึ่ งได้กลุ่มตัวอย่าง
กลับมาทั้งหมด 400 คน

3.9 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ว ได้น าแบบสอบถามที่ ร วบรวมมาท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยนาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสแล้วนา
ข้อมูลดังกล่าวไปคานวณหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(Statistic Package for Social Sciences หรื อ SPSS) เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
3.9.1 สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรการเปิ ด
รับชมละครซี รีส์ ข้อมูลทัศนคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์ และความพึงพอใจที่มีต่อละครซี รีส์ นามา
แจกแจงในรู ปของความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean : X) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
3.9.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ
ดังนี้
3.9.2.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติ
ของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกันใช้การวิเคราะห์สถิต t-test และ f-test
3.9.2.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรม
การเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test
และ f-test
3.9.2.3 สมมติ ฐ านที่ 3 ลัก ษณะทางประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน มี บ ทบาทต่ อ ความ
พึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกันใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test
และ f-test
3.9.2.4 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ ม
ละครซี รีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) เป็ นการ
ทดสอบสมมติฐาน
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3.9.2.5 สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์
ช่ อง GMM25 ผ่านสื่ อทูบใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) เป็ นการทดสอบ
สมมติฐาน
3.9.2.6 สมมติฐานที่ 6 พฤติกรรมการเปิ ดรับมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) เป็ น
การทดสอบสมมติฐาน
วิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับความพึงพอใจ โดยคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั แล้วทดสอบความมีนยั สาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
± 0.81 ถึง ± 1.0
=
มีความสัมพันธ์สูงมาก
± 0.61 ถึง ± 0.80
=
มีความสัมพันธ์สูง
± 0.41 ถึง ± 0.60
=
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
± 0.21 ถึง ± 0.40
=
มีความสัมพันธ์ต่า
± 0.01 ถึง ± 0.20
=
มีความสัมพันธ์ต่ามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่ า นสื่ อ ยู ทู บ ” เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) เก็ บ รวบรวมโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูร้ ั บชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านยูทูบ
จานวน 400 ตัวอย่าง

4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบตารางมีคาอธิบาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบ
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตามลาดับของแบบสอบถาม
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่าน
สื่ อยูทูบ
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู ้รั บ ชมละครซี รี ส์ ท างช่ อ ง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งมี 6 ข้อ โดยใช้สถิติเชิงมนุมาน
ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
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2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
4. ทัศนคติ มี ความสัมพันธ์กับพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บของผูช้ มละครซี รีส์ ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
5. ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ
6. พฤติกรรมการเปิ ดรับ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบ
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตามลาดับของแบบสอบถาม
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ โดยการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของความถี่
และร้อยละ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของข้อมูลทางด้านประชากรของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ข้ อมูลทางด้ านประชากร
1. ชาย
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 13 ปี
13 - 17 ปี
18 - 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ ระบุ
รวม

จานวน (คน)
69
331
400
2
32
152
176
38
400
61
14
235
90
400

ร้ อยละ
17.3
82.8
100.0
0.5
8.0
38.0
44.0
9.5
100.0
15.3
3.5
58.8
22.5
100.0
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทางด้ านประชากร
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ไม่ประกอบอาชีพ
อื่นๆ ระบุ
รวม
5. รายได้
ต่ากว่า 15,000
15,000 - 20,000
20,001 - 25,000
25,001 - 30,000
30,001 - 35,000
35,001 - 40,000
40,001 ขึ้นไป
รวม
6. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า/แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)
167
26
30
157
20
400
172
63
34
51
31
19
30
400
369
29
2
400

ร้ อยละ
41.8
6.5
7.5
39.3
5.0
100.0
43.0
15.8
8.5
12.8
7.8
4.8
7.5
100.0
92.3
7.2
0.5
100.0

จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 331 คน คิดเป็ นร้ อยละ
82.8 และเพศชาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3
อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุ 25-34 ปี จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0
รองลงมาอายุ 18 - 24 ปี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และน้อยสุ ดอายุ ต่ากว่า 13 ปี จานวน
2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
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ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ศึกษาอยูใ่ นระดับ ปริ ญญาตรี จานวน
235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.8 รองลงมาคือระดับ ปริ ญญาโท จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 และ
น้อยสุ ดระดับ ปวช./ปวส. จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
อาชี พ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 167 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.8 รองลงมาเป็ น พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ธุ รกิจ
ส่ วนตัวจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 และ
กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ ไม่ประกอบอาชีพ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
รายได้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่ ากว่า 15,000 บาท
จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 รองลงมา 15,000 - 20,000 บาท จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.8 และ 25,001 - 30,000 บาท จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 น้อยสุ ด 35,001 - 40,000 บาท
จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
สถานภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ โสด จานวน 369 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.3
รองลงมา สมรส จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 และน้อยสุ ด หย่า/แยกกันอยู่ จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพฤติกรรมการเปิ ดรั บชมละครซี รีส์ทางช่ อง GMM 25
ประกอบด้ว ย เปิ ดรั บชมรายการ เปิ ดรั บชมละครซี รีส์ แ ต่ ล ะประเภท เครื่ องมื อที่ ใ ช้เ ปิ ดรั บชม
สถานที่เปิ ดรับชม กิจกรรมที่ทาขณะรับชม ความถี่ในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม ระยะเวลา
ในการรับชม และแสดงความคิดเห็นหรื อแบ่งปั นเกี่ยวกับการรับชม โดยนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบ
ของค่าเฉลี่ย ดังตาราง
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน (ความถี่) ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละคร
ซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
เปิ ดรับชมรายการแต่ ละประเภท
จานวนคน
400
1. ละครซีรีส์
Ex. คลับฟรายเดย์ / รักนะเป็ ดโง่ / วัน
หนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ / มาลี เพื่อนรัก พลัง
พิสดาร / Devil lover
400
2. รายการวาไรตี้
Ex. แฉแต่ เช้ า / Ment& Mount / EFM
on TV / Club Friday Show
เปิ ดรับชมละครซีรีส์แต่ ละประเภท
จานวนคน
1. ละครประเภทเมโลดราม่า เช่น คลับ
400
ฟรายเดย์เดอะซีรีส์
2. ละครประเภทรักอิงนิยาย คอมมาดี้
400
เช่น รักนะเป็ ดโง่
3. ละครประเภทโรแมนติก-คอมมาดี้
400
เช่น วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์
4. ละครประเภทแฟนตาซี-คอมมาดี้
400
เช่น มาลี เพื่อนรัก พลังพิสดาร
5. ละครประเภทโรแมนติก-แอ็คชัน่ 400
ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอใจให้นาย
ปี ศาจ)

ค่ าเฉลีย่
3.64

S.D.
1.162

แปลผล
มาก

2.62

1.090

ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่
3.51

S.D.
1.159

แปลผล
มาก

3.21

1.230

ปานกลาง

2.99

1.240

ปานกลาง

2.90

1.353

ปานกลาง

2.21

1.001

น้อย

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็ นแบบ Likert Scale น้อยที่สุด = 1 คะแนน ไปจนถึงมากที่สุด = 5 คะแนน การแปล
ความหมายข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด, 1.81 – 2.61 = น้อย, 2.62 – 3.42 =
ปานกลาง, 3.43 – 4.23 = มาก, 4.24 – 5.00 = มากที่สุด

ด้ านการเปิ ดรั บชมรายการแต่ ละประเภท พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เปิ ดรับชม
ละครซีรีส์ เช่น คลับฟรายเดย์, รักนะเป็ ดโง่, วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ , มาลี เพื่อนรัก พลังพิสดารและ
Devil lover โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และการเปิ ดรับชมรายการวาไรตี้
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เช่น แฉแต่เช้า, Ment & Mount, EFM on TV และClub Friday Show โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62
ด้ านการเปิ ดรั บชมละครซี รีส์แต่ ละประเภท พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เปิ ด
รั บชมละครประเภทเมโลดราม่ า เช่ น คลับฟรายเดย์เ ดอะซี รีส์ โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ละครประเภทรักอิงนิ ยาย คอมมาดี้ เช่น รักนะเป็ ดโง่ อยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ละครประเภทโรแมนติก-คอมมาดี้ เช่ น วันหนึ่ งจะเป็ นซุ ปตาร์ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 ละครประเภทแฟนตาซี -คอมมาดี้ เช่ น มาลี เพื่อนรัก
พลังพิสดาร อยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และละครประเภทโรแมนติก-แอ็คชัน่ ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) อยูใ่ นระดับ น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเปิ ด
สมาร์ทโฟน
รับชม
แท๊บแล็ต (Tablet)
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ (PC)
อื่นๆ
รวม
สถานที่ใช้เปิ ดรับชม
บ้าน / หอพัก
ที่ทางาน
โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย
ร้านอินเตอร์เน็ต
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อื่นๆ …. BTS
รวม
กิจกรรมที่ทาขณะรับชม
ตั้งใจดู ไม่ทากิจกรรมอื่น
ทางาน / ทาการบ้าน
ทากิจวัตรประจาวัน เช่น อาบน้ า กินข้าว

จานวน
194

ร้ อยละ
48.5

40
98
68
0
400
363
28
2
1
2
2
400
194
96
73

10.0
24.5
17.0
0
100
90.8
7.0
0.5
0.3
0.5
0.5
100
48.5
24.0
18.3
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
ทางานบ้าน / ออกกาลังกาย
อื่นๆ … เล่นโซเชียล เล่นอินเตอร์เน็ต
รวม
ความถี่ในการรับชม
มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
วันละ 1 ครั้ง
2-3 วัน ต่อ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
รวม
ช่วงวลาในการรับชม จันทร์- 06.01น. - 09.00 น.
ศุกร์
09.01 น. - 12.00 น.
12.01 น. - 15.00 น.
15.01 น. - 18.00น.
18.01 น. – 21.00 น.
21.01 น. – 24.00น.
00.01 น. – 03.00 น.
03.01 น. - 06.00น.
รวม
ช่วงวลาในการรับชม เสาร์- 06.01น. - 09.00 น.
อาทิตย์
09.01 น. - 12.00 น.
12.01 น. - 15.00 น.
15.01 น. - 18.00น.
18.01 น. – 21.00 น.
21.01 น. – 24.00น.

จานวน
26
11
400
71
75
103
94
57
400
2

ร้ อยละ
6.5
2.8
100
17.8
18.8
25.8
23.5
14.2
100
0.5

11
40
18
132
185
12
400
1

2.8
10.0
4.5
33.0
46.3
3.0
100
0.3

27
63
79
64
140

6.8
15.8
19.8
16.0
35.0
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
00.01 น. – 03.00 น.
03.01 น. - 06.00น.
รวม
ระยะเวลาในการรับชม
น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที - 1 ชัว่ โมง
1 - 2 ชัว่ โมง
2 - 3 ชัว่ โมง
มากว่า 3 ชัว่ โมง
รวม

จานวน
26
400
25
136
143
61
35
400

ร้ อยละ
6.5
100
6.3
34.0
35.8
15.3
8.8
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจากจานวน 400 คน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับชม
ละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบสามารถจาแนกได้ดงั นี้
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการเปิ ดรั บชม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เปิ ดรับชมละครซี รีส์
ทางช่ อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบผ่าน สมาร์ ทโฟน จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมา
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ (PC) จานวน
68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 และน้อยที่สุด แท๊บแล็ต (Tablet) จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0
สถานที่ใช้ เปิ ดรั บชม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เปิ ดรับชมละครซี รีส์ทางช่ อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จากที่บา้ น หรื อหอพัก จานวน 363 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90.8 รองลงมา ที่
ทางาน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0 และน้อยที่สุด ร้านอินเตอร์ เน็ต จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 0.3 นอกจากนี้ ยงั พบว่า มีผูต้ อบแบบสอบถามเปิ ดรับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบ จาก BTS หรื อ MRT จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
กิจกรรมที่ทาขณะรั บชม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตั้งใจดู ไม่ทากิจกรรมอื่น
ขณะเปิ ดรั บชมละครซี รีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.5
รองลงมา ทางาน หรื อทาการบ้าน จานวน 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 ทากิ จวัตรประจาวัน เช่ น
อาบน้ า กินข้าว จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 ทางานบ้าน หรื อออกกาลังกาย จานวน 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.5 3 นอกจากนี้ ยงั พบว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถาม เล่นโซเชี ยล และเล่นอินเตอร์ เน็ต
ขณะเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
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ความถี่ในการรับชม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบ 2-3 วัน ต่อ 1 ครั้ง จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 รองลงมา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 วันละ 1 ครั้ง จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 มากกว่า 1 ครั้ง
ต่อวัน จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 และน้อยที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.2
ช่ วงเวลารับชม วันจันทร์ - ศุ กร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ วันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 21.01 น. – 24.00 น. จานวน 185 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมา 18.01 น. – 21.00 น. จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และน้อยที่สุด
06.01 น. - 09.00 น. จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ส่ วนเวลา 03.01 น. - 06.00 น. ไม่มีผรู ้ ับชม
ช่ วงเวลารับชมวันเสาร์ - อาทิตย์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ วันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 21.01 น. - 24.00 น. จานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.0 รองลงมา 15.01 น. - 18.00 น. จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8 เวลา 18.01 น. –
21.00 น. จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุด 06.01 น. - 09.00 น. จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.3 ส่ วนเวลา 03.01 น. - 06.00 น. ไม่มีผรู ้ ับชม
ระยะเวลาในการรับชม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ 1 - 2 ชัว่ โมง จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 รองลงมา เปิ ดรับชม 30
นาที - 1 ชัว่ โมง จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 เปิ ดรับชม 2.3 ชัว่ โมง จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.3 เปิ ดรับชม มากกว่า 3 ชัว่ โมง จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 และเปิ ดรับชมน้อยกว่า
30 นาที จานวน น้อยที่สุด 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
แสดงความคิดเห็นหรื อแบ่ งปัน
Like / Unlike
Comment
Share ไปยังเครื อข่ายสังคมอื่น เช่น Facebook

จานวนคน ค่ าเฉลีย่ S.D.
400
2.83 1.289
400
2.00 1.003
400
2.46 1.203

แปลผล
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็ นแบบ Likert Scale น้อยที่สุด = 1 คะแนน ไปจนถึงมากที่สุด = 5 คะแนน การแปล
ความหมายข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด, 1.81 – 2.61 = น้อย, 2.62 – 3.42 =
ปานกลาง, 3.43 – 4.23 = มาก, 4.24 – 5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบ เรื่ องแสดงความคิดเห็นหรื อแบ่งปั น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากจานวน 400
คน เปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ โดยมีพฤติกรรมการ Like / Unlikeโดยรวม
อยู่ในระดับ น้อย โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 พฤติกรรมการ Share ไปยังเครื อข่ายสังคมอื่ น เช่ น
Facebook และ Comment โดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ยที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.46 และ 2.00
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ ชมละครซี รี ส์ ทางช่ อง GMM 25
ประกอบด้ว ย ทัศ นคติ ด้า นการใช้ง าน ด้า นรู ป แบบ ด้า นเนื้ อ หา ด้า นพื้ น ที่ โ ฆษณา และด้า น
ภาพลักษณ์ โดยนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของค่าเฉลี่ย ดังตาราง
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของข้อมูลด้านทัศนคติของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
การใช้ งาน
จานวนคน ค่ าเฉลีย่
1. การรับชมสามารถทาได้ง่าย สะดวก และ
400
4.28
รวดเร็ ว
2. เป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซีรีส์
400
4.19
ออนไลน์ยอ้ นหลัง
3. การแสดงความคิดเห็นที่ทาให้สามารถ
400
3.59
พูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
4. มีปุ่มเครื่ องมือต่าง ๆ ทาให้สามารถ
400
4.13
ควบคุมการเล่นหรื อหยุด
ด้ านการใช้ งานโดยรวม
4.04
รูปแบบ
จานวนคน ค่ าเฉลีย่
5. การวางรู ปแบบของเว็บไซต์ทาให้ใช้งาน
400
3.98
ง่าย และสะดวก
6. การค้นหาละครซีรีส์เรื่ องที่ตอ้ งการ
400
4.00
สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
7. มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์
400
3.73
ชัดเจน
8. การแนะนาวิดีโอที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถ
400
3.92
รับชมละครซีรีส์อื่นได้
ด้ านรูปแบบโดยรวม
3.90
เนื้อหา
จานวนคน ค่ าเฉลีย่
9. มีประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย
400
3.89
ครบถ้วน
10. ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครซีรีส์
400
3.57
ครบถ้วนกว่าช่องทางอื่น
11. การจัดลาดับตอนของละครซีรีส์ทาให้
400
3.97
สามารถรับชมได้อย่างต่อเนื่อง

S.D.
0.694

ระดับทัศนคติ
เห็นด้วยอย่างยิง่

0.817

เห็นด้วย

0.845

เห็นด้วย

0.782

เห็นด้วย

0.784
S.D.
0.754

เห็นด้ วย
ระดับทัศนคติ
เห็นด้วย

0.772

เห็นด้วย

0.854

เห็นด้วย

0.773

เห็นด้วย

0.788
S.D.
0.766

เห็นด้ วย
ระดับทัศนคติ
เห็นด้วย

0.873

เห็นด้วย

0.794

เห็นด้วย
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
เนื้อหา
จานวนคน ค่ าเฉลีย่
12. การสมัครรับข้อมูล (Subscribe) ทาให้
400
3.88
สามารถเลือกติดตามเฉพาะเรื่ องราวที่สนใจ
เป็ นพิเศษได้
ด้ านเนื้อหาโดยรวม
3.82
พืน้ ทีโ่ ฆษณา
จานวนคน ค่ าเฉลีย่
13. การโฆษณาจากสื่ อยูทูบก่อนเริ่ มรับชม
400
2.96
ซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม
14. การโฆษณาแทรกจากสื่ อยูทูบระหว่างที่
400
2.65
รับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม
15. การมีโฆษณาคัน่ ภายในซีรีส์ไม่ได้ส่งผล
400
2.61
ต่อการรับชม
16. แบนเนอร์โฆษณาระหว่างรับชมซีรีส์ไม่
400
2.77
ส่ งผลต่ออรรถรสในการรับชม
ด้ านพืน้ ทีโ่ ฆษณาโดยรวม
2.74
ภาพลักษณ์
จานวนคน ค่ าเฉลีย่
17. จานวนการดู (View) มีผลต่อการรับชม
400
3.14
18. จานวนการกดชอบ / ไม่ชอบ วิดีโอนี้
400
2.88
(Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม
19. ข้อความภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อ
400
3.01
การรับชม
20. ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ผรู ้ ับชมให้ดูเป็ น
400
3.24
คนทันสมัย
ด้ านภาพลักษณ์ โดยรวม
3.06
คะแนนเฉลีย่ ด้ านทัศนคติโดยรวม
3.51

S.D.
0.811

ระดับทัศนคติ
เห็นด้วย

0.811
S.D.
1.187

เห็นด้ วย
ระดับทัศนคติ
เฉย ๆ

1.266

เฉย ๆ

1.268

ไม่เห็นด้วย

1.171

เฉย ๆ

1.223
S.D.
1.137
1.121

เฉย ๆ
ระดับทัศนคติ
เฉย ๆ
เฉย ๆ

1.085

เฉย ๆ

0.995

เฉย ๆ

1.084
0.938

เฉย ๆ
มาก
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จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทัศนคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากจานวน 400 คน มีทศั นคติโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ทัศนคติ ด้านการใช้งานของผูร้ ั บชมละครซี รีส์ท างช่ อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทู บ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับ ทัศนคติ โดยรวม อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.04 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การรับชมสามารถทาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
รองลงมา เป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซี รีส์ออนไลน์ยอ้ นหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมา
มีปุ่มเครื่ องมือต่าง ๆ ทาให้สามารถควบคุมการเล่นหรื อหยุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และการแสดง
ความคิดเห็นที่ทาให้สามารถพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
ทัศ นคติ ด้า นรู ป แบบของผู ร้ ั บ ชมละครซี รี ส์ ท างช่ อ ง GMM 25 ผ่ า นสื่ อ ยู ทู บ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับ ทัศ นคติ โ ดยรวม อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.90 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การค้นหาละครซีรีส์เรื่ องที่ตอ้ งการสามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 รองลงมา การวางรู ปแบบของเว็บไซต์ทาให้ใช้งานง่าย และสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 รองลงมา การแนะนาวิดีโอที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถรับชมละครซี รีส์อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.92 และ มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
ทัศ นคติ ด้า นเนื้ อ หาของผู ้รั บ ชมละครซี รี ส์ ท างช่ อ ง GMM 25 ผ่ า นสื่ อ ยู ทู บ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับ ทัศ นคติ โ ดยรวม อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.82 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การจัดลาดับตอนของละครซี รีส์ทาให้สามารถรับชมได้อย่างต่อเนื่ อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา มีประเภทของละครซี รีส์หลากหลาย ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
รองลงมา การสมัครรับข้อมูล (Subscribe) ทาให้สามารถเลือกติดตามเฉพาะเรื่ องราวที่สนใจเป็ น
พิเศษได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครซีรีส์ครบถ้วนกว่าช่องทางอื่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
ทัศนคติ ด้านพื้นที่โฆษณาของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับทัศนคติโดยรวม อยูใ่ นระดับ เฉย ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า การโฆษณาจากสื่ อยูทูบก่อนเริ่ มรับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.96 รองลงมา แบนเนอร์ โฆษณาระหว่างรับชมซี รีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรสในการรับชม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 รองลงมา การโฆษณาแทรกจากสื่ อยูทูบระหว่างที่รับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการ
รับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 รองลงมา และการมีโฆษณาคัน่ ภายในซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61
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ทัศนคติ ด้านภาพลัก ษณ์ ของผูร้ ั บชมละครซี รีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับทัศนคติโดยรวม อยูใ่ นระดับ เฉย ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่ า ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ผูร้ ั บ ชมให้ดู เ ป็ นคนทัน สมัย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.24
รองลงมา จานวนการดู (View) มีผลต่อการรับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รองลงมา ข้อความภายใน
ช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม รับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และจานวนการกดชอบ / ไม่ชอบ
วิดีโอนี้ (Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25
ผ่ านสื่ อยูทูบ ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านรู ปแบบ เครื่ องมือ และการบอกต่อ โดยนาเสนอ
ข้อมูลในรู ปแบบของค่าเฉลี่ยดังตาราง
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของข้อมูลด้านความพึงพอใจของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์
ทางช่ อง GMM25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
1. รู ปแบบใช้งานได้ง่าย และสะดวก
รวดเร็ ว
2. ปุ่ มเครื่ องมือควบคุมการเล่นหรื อ
หยุดได้ตามต้องการ
3. มีปุ่มข้ามโฆษณาให้เมื่อไม่ตอ้ งการ
รับชมโฆษณา
4. การแสดงภาพระบบ HD และเสี ยง
สมจริ ง
5. ระบบค้นหาและจัดหมวดหมู่ละคร
ซีรีส์ ง่าย และชัดเจน
6. การแนะนาวิดีโอถัดไปทาให้รับชม
ได้ต่อเนื่อง
7. สามารถดูละครย้อนหลังได้ทนั ที
หลังออกอากาศทางโทรทัศน์

จานวนคน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

400

4.11

0.761

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

400

4.08

0.764

มาก

400

3.88

0.878

มาก

400

4.16

0.776

มาก

400

3.89

0.786

มาก

400

4.02

0.785

มาก

400

3.86

1.057

มาก
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์
ทางช่ อง GMM25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
8. พอใจที่จะสมัครรับข้อมูล
(Subscribe) เพื่อติดตามเฉพาะ
เรื่ องราวที่สนใจเป็ นพิเศษ
9. ยังคงใช้สื่อยูทูบเป็ นสื่ อหลัก
สาหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จาก
ช่อง GMM 25 ต่อไป
10. จะแนะนาให้เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ใช้
สื่ อยูทูบในการรับชมละครซีรีส์
ออนไลน์จากช่อง GMM 25
ความพึงพอใจโดยรวม

จานวนคน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

400

3.75

0.935

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

400

3.99

0.890

มาก

400

3.74

0.874

มาก

3.94

0.850

มาก

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากจานวน 400 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การแสดงภาพระบบ HD
และเสี ยงสมจริ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ รู ปแบบใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ปุ่ มเครื่ องมือควบคุมการเล่นหรื อหยุดได้ตามต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 การ
แนะนาวิดีโอถัดไปทาให้รับชมได้ต่อเนื่ องมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.02 พอใจใช้สื่อยูทูบเป็ นสื่ อหลัก
สาหรับรับชมละครซี รีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ระบบค้นหาและ
จัดหมวดหมู่ละครซี รีส์ ง่าย และชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีปุ่มข้ามโฆษณาให้เมื่อไม่ตอ้ งการ
รับชมโฆษณามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 สามารถดูละครย้อนหลังได้ทนั ทีหลังออกอากาศทางโทรทัศน์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 พอใจที่จะสมัครรับข้อมูล (Subscribe) เพื่อติดตามเฉพาะเรื่ องราวที่สนใจเป็ น
พิเศษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และจะแนะนาให้เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ใช้สื่อยูทูบในการรับชมละครซี รีส์
ออนไลน์จากช่อง GMM 25 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งมี 6ข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
4. ทัศนคติ มี ความสัมพันธ์กับพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บของผูช้ มละครซี รีส์ ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
5. ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ
6. พฤติกรรมการเปิ ดรับ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามเพศที่แตกต่างกัน
ทัศนคติ
เพศ
ชาย
หญิง

N
69
331

Mean
71.029
70.253

SD
10.294
10.962

ค่ าสถิติ t-test

Sig

0.540

0.590

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีเพศแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของทัศนคติของ
ผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่มากกว่า
0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1.1 ที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติ ของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ตามกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน
อายุ
ต่ากว่า 13 ปี (1)
13 – 17 ปี (2)
18 – 24 ปี (3)
25 – 34 ปี (4)
35 – 44 ปี (5)

N
2
32
152
176
38

Mean
92.000
78.156
70.447
68.460
71.394

SD
.000
12.623
10.517
9.200
13.639

F

8.108

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

0.000***

(4)>(1)
(3)>(2)
(4)>(2)

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการ
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจาก
ค่า p-value ที่ต่ากว่า 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน 1.2 ซึ่ งหมายความว่าหากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกัน ก็จะมีทศั นคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบที่แตกต่างกันด้วย และ
เมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุช่วงอายุ 25 – 34 ปี มีทศั นคติต่อการรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยู
ทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต่ากว่า 13 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุช่วงอายุ 18 – 24 ปี มี
ทัศ นคติ ต่ อ การรั บ ชมละครซี รี ส์ ช่ อ ง GMM 25 ผ่า นสื่ อ ยูทู บ มากกว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ช่ ว งอายุ
13 – 17 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุช่วงอายุ 25 – 34 ปี มีทศั นคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 13 – 17 ปี
ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา (1)
อนุปริ ญญา/ปวส. (2)
ปริ ญญาตรี (3)
ปริ ญญาโท (4)

N
61
14
235
90

Mean
76.213
74.142
69.957
66.977

SD
12.946
15.922
9.985
8.778

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

10.178

0.000***

(3)>(1)
(4)>(1)
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อการรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่ต่ากว่า 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน 1.3 ซึ่ งหมายความว่าหากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะมีทศั นคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับปริ ญญาตรี มีทศั นคติต่อการรั บชมละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา และกลุ่มตัวอย่างระดับปริ ญญาโท มี
ทัศนคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน
อาชีพ
N
นักเรี ยน/นักศึกษา (1) 167
ข้าราชการ/
26
รัฐวิสาหกิจ (2)
ธุรกิจส่ วนตัว (3)
30
พนักงาน
157
บริ ษทั เอกชน (4)
ไม่ประกอบอาชีพ (5) 20

Mean
72.515
68.384

SD
11.470
9.761

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

73.266
68.012

12.918
9.485

4.418

0.002***

(4)>(1)

69.550

10.841

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อ
การรั บชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ที่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ โดย
พิจ ารณาจากค่า p-value ที่ ต่ ากว่า 0.05 จึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน 1.4 ซึ่ งหมายความว่าหากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอาชี พแตกต่างกัน ก็จะมีทศั นคติต่อการรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบที่
แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั เอกชนมีทศั นคติต่อการรับชมละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยน/นักศึกษา
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท (1)
15,00 – 20,000 บาท (2)
20,001 – 25,000 บาท (3)
25,001 – 30,000 บาท (4)
30,001 – 35,000 บาท (5)
35,001 – 40,000 บาท (6)
40,001 บาทขึ้นไป (7)

N
172
63
34
51
31
19
30

Mean
71.918
68.476
67.617
70.333
70.000
67.842
70.866

SD
12.014
9.359
9.254
10.124
8.551
5.620
13.184

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

1.469

0.187

-

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่มีรายต่อเดื อนที่แตกต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณา
จากค่า p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 1.5ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า/แยกกันอยู่

N
369
29
2

Mean
70.479
70.206
56.000

SD
10.624
13.289
0.0000

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

1.785

0.169

-

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างของกลุ่ มประชากรที่ มีสถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณา
จากค่า p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 1.6 ที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของ
ผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามเพศที่แตกต่างกัน

เพศ
ชาย
หญิง

N
69
331

พฤติกรรมการเปิ ดรับ
Mean
SD
27.840
8.362
28.474
7.434

ค่ าสถิติ t-test

Sig

-0.630

0.529

จากตารางที่ 4.13 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งประชากรที่ มี เ พศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณา
จากค่า p-value ที่มากกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2.1 ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.14 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของ
ผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ตามกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน
อายุ
ต่ากว่า 13 ปี (1)
13 – 17 ปี (2)
18 – 24 ปี (3)
25 – 34 ปี (4)
35 – 44 ปี (5)

N
2
32
152
176
38

Mean
28.000
29.843
29.651
26.818
29.157

SD
0.000
6.594
7.698
7.256
8.607

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

3.403

0.009***

(4)>(3)

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การเปิ ดรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
พิจ ารณาจากค่า p-value ที่ ต่ ากว่า 0.05 จึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน 2.2 ซึ่ งหมายความว่าหากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ก็จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบที่
แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุช่วงอายุ 25 – 34 ปี มีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 18 – 24 ปี
ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา (1)
อนุปริ ญญา/ปวส. (2)
ปริ ญญาตรี (3)
ปริ ญญาโท (4)

N
61
14
235
90

Mean
31.147
33.071
28.055
26.555

SD
7.063
8.615
7.369
7.682

F
6.622

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

0.000***

(4)>(1)
(4)>(2)
(3)>(1)

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่ต่ากว่า 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน 2.3 ซึ่งหมายความว่าหาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับปริ ญญาโทมีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละคร
ซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา และกลุ่มตัวอย่างระดับ
ปริ ญญาโท มีพฤติกรรมการเปิ ดรับ ชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. และกลุ่มตัวอย่างระดับปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา
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ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน
อาชีพ
N
นักเรี ยน/นักศึกษา (1) 167
ข้าราชการ/
26
รัฐวิสาหกิจ (2)
ธุรกิจส่ วนตัว (3)
30
พนักงาน
157
บริ ษทั เอกชน (4)
ไม่ประกอบอาชีพ (5) 20

Mean
29.425
28.307

SD
7.947
7.724

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

27.666
27.726

6.748
6.977

1.808

0.126

-

25.650

9.493

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่า
p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 2.4 ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท (1)
15,00 – 20,000 บาท (2)
20,001 – 25,000 บาท (3)
25,001 – 30,000 บาท (4)
30,001 – 35,000 บาท (5)
35,001 – 40,000 บาท (6)
40,001 บาทขึ้นไป (7)

N
172
63
34
51
31
19
30

Mean
29.517
27.968
26.911
27.803
26.387
28.947
26.866

SD
8.008
7.339
7.021
7.909
6.955
4.938
7.300

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

1.518

0.171

-
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จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่ มีรายต่อเดื อนที่แตกต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน
โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 2.5 ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.18 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน
สถานภาพ

N
369
29
2

โสด
สมรส
หย่า/แยกกันอยู่

Mean
28.349
28.586
28.000

SD
7.479
9.314
0.000

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

0.015

0.985

-

จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างของกลุ่ มประชากรที่ มีสถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน
โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 2.6 ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบจาแนกตามเพศที่แตกต่างกัน

เพศ
ชาย
หญิง

N
69
331

ความพึงพอใจ
Mean
SD
38.637
6.289
39.631
6.129

ค่ าสถิติ t-test

Sig

-1.220

0.223

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีเพศที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่า p-value
ที่มากกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 3.1 ที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4.20 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบตามกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน
อายุ
ต่ากว่า 13 ปี (1)
13 – 17 ปี (2)
18 – 24 ปี (3)
25 – 34 ปี (4)
35 – 44 ปี (5)

N
2
32
152
176
38

Mean
47.000
42.468
39.375
38.534
41.157

SD
0.000
5.994
6.397
5.802
5.911

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

4.535

0.001***

(4)>(2)

จากตารางที่ 4.20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ของผูร้ ั บ ชมละครซี รี ส์ ช่ อ ง GMM 25 ผ่า นสื่ อ ยูทู บ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดย
พิจ ารณาจากค่า p-value ที่ ต่ ากว่า 0.05 จึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน 3.2 ซึ่ งหมายความว่าหากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ก็จะมีความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุช่วงอายุ 25 – 34 ปี มีความพึงพอใจของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 13 – 17 ปี
ตารางที่ 4.21 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา (1)
อนุปริ ญญา/ปวส. (2)
ปริ ญญาตรี (3)
ปริ ญญาโท (4)

N
61
14
235
90

Mean
42.360
39.285
39.004
38.711

SD
6.261
7.740
5.903
6.037

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

5.568

0.001***

(3)>(1)
(4)>(1)

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่ต่ากว่า 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน 3.3 ซึ่งหมายความว่าหาก

82
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะมีความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง
ระดับปริ ญญาโท มีความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา
ตารางที่ 4.22 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน
อาชีพ
N
นักเรี ยน/นักศึกษา (1) 167
ข้าราชการ/
26
รัฐวิสาหกิจ (2)
ธุรกิจส่ วนตัว (3)
30
พนักงาน
157
บริ ษทั เอกชน (4)
ไม่ประกอบอาชีพ (5) 20

Mean
40.826
38.692

SD
6.211
6.182

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

41.833
37.847

5.420
5.752

6.527

0.000***

(4)>(1)
(4)>(3)

38.460

6.611

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างของกลุ่ ม อาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ค่ าเฉลี่ ย ของความ
พึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยพิจารณาจากค่า p-value ที่ต่ากว่า 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน 3.4 ซึ่ งหมายความว่าหากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน ก็จะมีความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบการแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั เอกชนมีความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยน/นักศึกษาและกลุ่มตัวอย่างธุรกิจส่ วนตัว
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ตารางที่ 4.23 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท (1)
15,00 – 20,000 บาท (2)
20,001 – 25,000 บาท (3)
25,001 – 30,000 บาท (4)
30,001 – 35,000 บาท (5)
35,001 – 40,000 บาท (6)
40,001 บาทขึ้นไป (7)

N
172
63
34
51
31
19
30

Mean
40.127
38.873
38.117
39.313
39.483
38.421
39.460

SD
6.766
6.038
5.655
5.116
4.870
5.347
6.643

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

0.799

0.571

-

จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่มีรายต่อเดื อนที่แตกต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบไม่แตกต่างกัน โดย
พิจารณาจากค่า p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 3.5 ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.24 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า/แยกกันอยู่

N
369
29
2

Mean
39.482
39.482
35.000

SD
6.101
7.074
0.000

F

P

คู่ทแี่ ตกต่ าง

0.525

0.592

-

จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างของกลุ่ มประชากรที่ มีสถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบไม่แตกต่างกัน โดย
พิจารณาจากค่า p-value ที่สูงกว่า 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 3.6 ที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ตารางที่ 4.25 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมการ
เปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ทัศนคติ
ค่ าสหสั มพันธ์ กบั ความเชื่ อถือ
พฤติกรรมการ
0.425***
เปิ ดรับ

Sig
0.000

ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง

ทิศทาง
เชิงบวก

จากตารางที่ 4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับ พฤติกรรมการเปิ ดรับ มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายความว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.425 แสดงว่าทั้งสองตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั ปานกลาง และมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างทัศนคติกบั ความพึงพอใจของ
ผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ทัศนคติ
ค่ าสหสั มพันธ์ กบั ความเชื่ อถือ
ความพึงพอใจ
0.642***

Sig
0.000

ระดับความสัมพันธ์
สู ง

ทิศทาง
เชิงบวก

จากตารางที่ 4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับ ความพึงพอใจ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่ ง มี ค่ า น้อ ยกว่า 0.001 หมายความว่ า ทัศ นคติ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจอย่า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ เท่ ากับ 0.642 แสดงว่า ทั้ง สองตัว แปรมี
ความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง และมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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สมมติฐานที่ 6 พฤติกรรมการเปิ ดรับ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ตารางที่ 4.27 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับกับ
ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
พฤติกรรมการ
ค่ าสหสั มพันธ์ กบั ความเชื่ อถือ
เปิ ดรับ
ความพึงพอใจ
0.344***

Sig

ระดับความสัมพันธ์

ทิศทาง

0.000

ต่า

เชิงบวก

จากตารางที่ 4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับ กับ ความพึงพอใจ มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายความว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.344 แสดงว่า
ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่า และมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ” มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อทราบถึงข้อมูลทัว่ ไปของประชากรผูร้ ั บชมละครซี รีส์ทางช่ อง GMM25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบ
2. เพื่อทราบถึงทัศนคติของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ
3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ที่มีต่อละครแต่ละประเภท
4. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ
5. เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ทางช่อง
GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูร้ ับชมละครซี รีส์ไทยช่อง GMM25 เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
จาก 5 เรื่ อง ผ่านสื่ อยูทูบ โดยผูว้ ิจยั เลือกละครซีรีส์มาทั้งหมด 5 เรื่ อง 5 ประเภท ประกอบด้วย
1. คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ (ประเภทเมโลดราม่า)
2. รักนะเป็ ดโง่ (ประเภทรักอิงนิยายคอมมาดี้)
3. วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ (ประเภทโรแมนติกคอมมาดี้)
4. มาลี เพื่อนรัก..พลังพิสดาร (ประเภทแฟนตาซี คอมมาดี้)
5. Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) (ประเภทโรแมนติกไซไฟ)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 คน ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ยตัวเอง (SelfAdministered Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูร้ ับชม
ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25ผ่านสื่ อยูทูบ
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25ผ่านสื่ อยูทูบ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25ผ่านสื่ อยูทูบ
การวิจยั ครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean : X) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิติเชิงอนุ มาน ประกอบด้วย
การทดสอบค่าสถิติ t-test และ f-test และการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) เป็ น
การทดสอบสมมติฐาน

5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ”
5.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 25-35 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ
18-24 ปี และ35 - 44 ปี ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รองลงมา ปริ ญญาโท ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา รองลงมาเป็ น พนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วนมากมีสถานภาพการ
สมรสเป็ นโสด รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท รองลงมาคือ 15,000 20,000 บาท กลุ่มรายได้ 25,001 - 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ 20,001 - 25,000 บาท
5.1.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการการเปิ ดรับชมละครซีรีส์มากกว่ารายการวาไรตี้ของ
ช่อง GMM 25 ผ่านทางยูทูบ และกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับชมละครประเภทเมโลดราม่า เช่น คลับฟราย
เดย์เดอะซี รีส์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ละครประเภทรักอิงนิ ยาย คอมมาดี้ เช่น รักนะเป็ ดโง่
ละครประเภทโรแมนติ ก -คอมมาดี้ เช่ น วัน หนึ่ ง จะเป็ นซุ ป ตาร์ และละครประเภทแฟนตาซี คอมมาดี้ เช่น มาลี เพื่อนรัก พลังพิสดาร ในระดับปานกลาง ส่ วนละครประเภทโรแมนติก-แอ็คชัน่ ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอใจให้นายปี ศาจ) อยูใ่ นระดับน้อย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั
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มี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ชมซี รี ส์ ผ่ า นสมาร์ ท โฟน มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การเปิ ดรั บ ชมผ่ า น
คอมพิวเตอร์ พกพา (Notebook) และ คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ (PC) ตามลาดับ โดยเปิ ดรับชมผ่านแท็บ
เล็ต (Tablet) น้อยที่สุด ส่ วนสถานที่การเปิ ดรับชม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดรับชมที่ บ้าน/หอพัก
มากที่สุด รองลงมาคือเปิ ดรับชมจากที่ทางาน และขณะรับชม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะตั้งใจดู ไม่
ทากิ จกรรมอื่ น รองลงมาคือ ทางาน/ทาการบ้าน และทากิ จวัตรประจาวัน เช่ น อาบน้ า กิ นข้าว
ตามลาดับ ส่ วนความถี่ในการรับชม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดรับชม 2-3วันต่อครั้ง รองลงมาคือ
สัปดาห์ละครั้ง และวันละครั้ง ตามลาดับ ช่วงเวลาในการเปิ ดรับชม กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเปิ ดรับชม
ซี รี ส์ ทุ ก วัน ในช่ ว งเวลา 21.01 น. – 00.00 น. รองลงมา วัน จัน ทร์ - ศุ ก ร์ เปิ ดรั บ ชมในช่ ว งเวลา
18.01 น. – 21.00 น. ส่ วนวันเสาร์ -อาทิตย์ เปิ ดรับชมในช่วงเวลา 15.01 น. - 18.00น. ในส่ วนของ
ระยะเวลาในการรับชม กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเปิ ดรับชม 1- 2 ชัว่ โมง รองลงคือเปิ ดรับชม 30 นาที –
1 ชัว่ โมง พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก กด Like / Unlike น้อย และมีการ
Comment หรื อ Share ไปยังเครื อข่ายสังคมอื่น เช่น Facebook น้อยที่สุด
5.1.3 ทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
5.1.3.1 ด้านการใช้งานของการชมละครซี รีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ทัศนคติ เห็นด้วย ซึ่ งพิจารณาได้จาก การรับชมสามารถทาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว มีความเห็น
ด้วยอย่างยิง่ รองลงมาคือ เห็นด้วยกับยูทูบเป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ยอ้ นหลัง มี
ปุ่ มเครื่ องมือต่าง ๆ ทาให้สามารถควบคุมการเล่นหรื อหยุด และมีการแสดงความคิดเห็ นที่ทาให้
สามารถพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
5.1.3.2 ด้า นรู ป แบบของการชมละครซี รี ส์ ผ่ า นยู ทู บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
ทัศนคติ เห็นด้วย ซึ่ งพิจารณาได้จากการวางรู ปแบบของเว็บไซต์ทาให้ใช้งานง่าย และสะดวก การ
ค้นหาละครซีรีส์เรื่ องที่ตอ้ งการสามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์
ชัดเจน และมีการแนะนาวิดีโอที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถรับชมละครซีรีส์อื่นได้
5.1.3.3 ด้านเนื้ อหาของการชมละครซีรีส์ผา่ นยูทูบ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติ
เห็นด้วย ซึ่งพิจารณาได้จาก ประเภทของละครซี รีส์หลากหลาย ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ละครซีรีส์ครบถ้วนกว่า การจัดลาดับตอนของละครซี รีส์ทาให้สามารถรับชมได้อย่างต่อเนื่ อง และ
การสมัครรับข้อมูล (Subscribe) ทาให้สามารถเลือกติดตามเฉพาะเรื่ องราวที่สนใจเป็ นพิเศษได้
5.1.3.4 ด้านพื้นที่โฆษณาของการชมละครซี รีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ทัศนคติ เฉยๆ ซึ่ งพิจารณาได้จากการโฆษณาจากสื่ อยูทูบก่อนเริ่ มรับชมซี รีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการ
รั บชม การโฆษณาแทรกจากสื่ อยูทูบระหว่างที่ รับชมซี รีส์ไม่ไ ด้ส่งผลต่อการรั บชม แบนเนอร์
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โฆษณาระหว่างรับชมซี รีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรสในการรับชม และไม่เห็ นด้วยในเรื่ องของ การมี
โฆษณาคัน่ ภายในซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม
5.1.3.5 ด้านภาพลักษณ์ ของการชมละครซี รีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ทัศนคติ เฉยๆ ซึ่ งพิจารณาได้จาก จานวนการดู (View) มีผลต่อการรับชม จานวนการกดชอบ / ไม่
ชอบ วิดีโอนี้ (Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม ข้อความภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม
และช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ผรู ้ ับชมให้ดูเป็ นคนทันสมัย
5.1.4 ความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับชมละครซี รีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบโดย
รวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งส่ วนใหญ่พอใจในเรื่ องของ การแสดงภาพระบบ HD และเสี ยงสมจริ ง
รู ปแบบใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ ว และปุ่ มเครื่ องมือควบคุมการเล่นหรื อหยุดได้ตามต้องการ
การแนะนาวิดีโอถัดไปทาให้รับชมได้ต่อเนื่ อง ตามลาดับ โดยรวมพอใจใช้สื่อยูทูบเป็ นสื่ อหลัก
สาหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป

5.2 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1: ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่ วน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
กลุ่มอาชีพ แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 แต่ลกั ษณะทาง
ประชากรด้านเพศ รายได้ต่อเดือน สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อทัศนคติของผูร้ ับชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25
สมมติฐานที่ 2: ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของ
ผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่ วน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ลักษณะทางประชากรในด้านอายุ และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างมีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 แต่ลกั ษณะทาง
ประชากรด้านเพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรม
การเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25
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สมมติฐานที่ 3: ลักษณะทางประชากร ที่ แตกต่างกัน มี บทบาทต่อความพึงพอใจของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่ วน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ลักษณะทางประชากรในด้านอายุ ระดับการศึกษา
และอาชี พ ที่แตกต่างมีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25แต่ลกั ษณะ
ทางประชากรด้านเพศ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25
สมมติฐานที่ 4: ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบเป็ นไปตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเปิ ดรับของ
ผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ทัศนคติของผูช้ มละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบที่มากขึ้น จะส่ งผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 5: ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของผูช้ ม
ละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ทัศนคติของผูช้ มละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบที่มากขึ้น จะส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบมากขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
สมมติฐานที่ 6: พฤติกรรมการเปิ ดรับ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 6 พบว่า พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความ
พึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ทัศนคติของ
ผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบที่มากขึ้น ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบมากขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
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5.3 อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษา “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง
GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ” สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ลักษณะทางประชากรด้าน อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ ที่ แตกต่างกัน มีบทบาทต่อ
ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับ และความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ยกเว้นด้านอาชี พ ที่แตกต่างกัน กลับไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูร้ ับชมละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานบางส่ วน เนื่องจากอายุถือได้ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่ทาให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ ถึงความสามารถในการทาความเข้าใจในเนื้ อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู ้ต่าง ๆ ได้
มากน้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผา่ นมาแตกต่างกัน หรื ออีกประการหนึ่งคืออายุจะเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ ถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ Tarrance (1962 อ้างถึงใน กิ่ งแก้ว
ทรั พย์พระวงศ์, 2546) อายุห รื อวัย เป็ นปั จ จัย ที่ ทาให้คนมี ความแตกต่ างในเรื่ องความคิ ด และ
พฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารต่างจากบุคคลที่มี
อายุน้อยและบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารเปลี่ยนไปเมื่อ
ตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer, 1999, p. 5 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์ เอม, 2544) ซึ่ งช่ อง GMM 25 ผลิต
ละครซี รีส์เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับกลุ่มเป้ าหมายหลักคือวัยรุ่ น กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ที่มีอายุอยู่
ระหว่าง 15 - 35 ปี เป็ นกลุ่มที่มีความทันสมัย มีไลฟ์ สไตล์ และมีความพร้อมสาหรับเทคโนโลยีสูง
มาก
นอกจากนี้ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับ และ
ความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน
(2546: 116) กล่าวว่า การศึกษา เป็ นลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ดังนั้น
คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่
แตกต่างกัน จึงมีความรู ้ สึกนึ กคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร ตามที่ Wilo, Goldhabors and Yates (1980) ได้ระบุ
ไว้วา่ ระดับการศึกษาเป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่สาคัญประการหนึ่ง ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะ
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้กว้างขวางและสามารถเข้าใจสารต่างๆ ได้ดี มักจะเป็ นคนไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และถ้า
มีเวลาพอก็จะใช้สื่อที่หลากหลายกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
นัฐ ยา อุ่ น ใจ (2550) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ และทัศ นคติ ข องประชาชนในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับละครเรื่ องสายน้ า 3 ชีวิต
แตกต่างกัน
ในด้านอาชี พ ที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผูร้ ับชมละคร
ซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ แต่กลับไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิ ดรั บของผูร้ ับชมละคร
ซี รี ส์ ช่ อ ง GMM 25 ผ่า นสื่ อ ยูทู บ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้องกับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะประชากร Wilo,
Goldhabors and Yates (1980) ระบุไว้ว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะด้านอาชี พที่
แตกต่างกันจะส่ งผลให้มีการเปิ ดรับสารแตกต่างกัน อาชีพที่มีรายได้สูง มักจะเปิ ดรับและแสวงหา
ข่าวสาร หรื อเรื่ องราวหนัก ๆ เช่น การเมือง ปั ญหาทางสังคม หรื อเศรษฐกิจ ซึ่ งต่างจากผูท้ ี่มีอาชีพ
รายได้นอ้ ย มักเปิ ดรับสารที่ให้ความบันเทิงมากกว่า เช่น ละคร ดูหนัง ฟังเพลง เป็ นต้น ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะสื่ อยูทูบนั้น อยูใ่ นมือของคนทุกเพศทุกวัย เพียงแค่มี สมาร์ ทโฟน ก็สามารถดูละครซี รีส์ช่อง
GMM25 ได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งรู ปแบบเนื้อหาของละครช่อง GMM 25 มีความหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนได้จานวนมาก จากผลงานวิจยั ชิ้นนี้ พบว่า ประเภทของละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ที่
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ ประเภทเมโลดราม่า เรื่ อง คลับฟรายเดย์เดอะซี รีส์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของประเภทละคร (ปนัด ดา ธนสถิ ต ย์ , 2531) ละครชี วิ ต เริ ง รมย์ หรื อ เมโลดรามา
(Melodrama) เป็ นละครที่ได้รับความนิ ยมและดึงดูดใจผูช้ มมากที่สุด สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง
ดาเนิ นเรื่ องอย่างสนุกสนาน เป็ นเรื่ องที่เข้าใจง่าย โดยมากมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริ งของผูช้ ม มี
การเร้าอารมณ์ให้ผชู ้ มอยากติดตาม มักนาเสนอเรื่ องราวชีวิตรัก ความขัดแย้ง นอกจากนี้ ละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ยังได้สอดแทรกข้อคิดคาคม ในเรื่ องของความรักและการดาเนิ นชีวิตเข้าไปด้วย ซึ่ ง
ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็ นเพศไหน รายได้ หรื อสถานภาพใดก็ตาม เรี ยกได้ว่า ซี รีส์ช่อง GMM 25
เข้าถึงและได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างกลมกลืน
ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่าน
สื่ อยูทูบ มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง และมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผูช้ มมี
ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย มีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อ
ยูทูบมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดิ ศราพร ทรงแสง (2556) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ
เปิ ดรับ และทัศนคติของผูช้ มที่มีต่อช่องเฮฮา ทางทรู วิชนั่ ส์ พบว่า ผูช้ มที่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสู ง
มีแนวโน้มที่จะเกิดทัศนคติต่อช่องเฮฮาในระดับสู งไปด้วย แสดงว่าถ้าสามารถทาให้ผชู ้ มรับชมช่อง
เฮฮาเพิ่มขึ้นได้ ผูช้ มก็จะมีแนวโน้มที่จะชอบช่ องเฮฮามากขึ้น ส่ วนผูช้ มที่ไม่ชอบช่ องเฮฮา ก็อาจ
เพราะว่าไม่เคยรู ้จกั ช่องเฮฮา และยังสอดคล้องกับ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่ได้ทาการศึกษา
วิจยั ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสี ยง กรณี ศึกษา
ยูทูบ (YouTube) ที่ได้สรุ ปไว้วา่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีทศั นคติเชิงบวกต่อยูทูบและมีพฤติกรรมการสื่ อสาร
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ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อยูทูบ ว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดลักษณะและองค์ประกอบของ
ทัศนคติที่ (Roger, 1978, p. 208-209 อ้างถึงใน ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ , 2554, น. 11) ได้กล่าวว่า
ทัศนคติน้ นั เกิดจากความนึ กคิด ความเชื่อ ความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งรอบข้าง ว่าจะเป็ นความรู ้สึก
พึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจ ชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่งผลของพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนั้น
มาจากองค์ประกอบของทัศนคติท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความนึ กคิด เป็ นทัศนคติในส่ วนของความ
เข้าใจ ความเชื่อของแต่ละบุคคลต่อสิ่ งรอบข้าง ด้านความรู ้สึกเป็ นทัศนคติที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ ที่
มีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกและค่านิ ยมของแต่ละบุคคล และด้านการกระทาเป็ นองค์ประกอบ
ของทัศนคติดา้ นสุ ดท้ายที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบของ
ทัศ นคติ ด้านความคิ ด และความรู ้ สึ ก ที่ แ สดงออกมาในรู ป แบบพฤติ ก รรมต่ าง ๆ จะเห็ น ได้ว่า
องค์ประกอบของทัศนคติที่ได้กล่าวมานั้นมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการเลือกการเปิ ดรับสารของ
บุคคลตามหลักแนวความคิดกระบวนการเลือกสรรการเปิ ดรับข่าวสารของ Klapper (1960, p. 19-25
อ้างถึงใน ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์, 2554, น. 9) ทั้ง 4 กระบวนการ อันได้แก่ ขั้นตอนการเลือกเปิ ดรับ
เป็ นขั้นแรกของการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลว่ามีความถนัดและความสนใจในการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใด หากบุคคลนั้นมีความคิด ความรู ้สึก และทัศนคติที่ไม่ดีในการ
เปิ ดรั บข้อมูลข่าวสารจากช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ ง บุคคลนั้น อาจเลี่ ย งไม่ใ ช้ช่องทางนั้นในการ
เปิ ดรับสื่ อก็ว่าได้ ตัวอย่างเช่น หากผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ไม่มีความรู ้ในการใช้สมาร์ ท
โฟน หรื ออินเทอร์ เน็ต ในการเข้าเว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชัน่ ยูทูบ ผูช้ มอาจหลีกเลี่ยงการรับชม
ละครซีรีส์ผา่ นสื่ อยูทูบ อันเนื่องมาจากความรู ้สึกที่ยงุ่ ยากในการเข้าถึง ซึ่งพวกเขาอาจใช้สื่ออื่นแทน
เช่น โทรทัศน์
โดยทัศนคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ส่ วนใหญ่เห็นด้วย กับการเลือกชมผ่าน
สื่ อยูทูบ เนื่ องจากสามารถรับชมง่าย สะดวก รวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับ Schamm and Atkin (อ้างถึง
ใน วิลาวัณย์ เรื องปฎิกรณ์, 2546, น. 58) ได้กล่าวว่า การเลือกเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสารไว้ในลักษณะ
เดียวกันว่า ผูร้ ับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่สามารถจัดหามาได้ และสะดวกในการเปิ ดรับ
มากที่สุด รวมถึงเป็ นสื่ อที่ผรู ้ ับสารเปิ ดรับเป็ นประจา และเนื่องด้วยมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พฒั นา จึง
ทาให้สมาร์ทโฟนเป็ นเครื่ องมือที่นิยมในการรับชมละครซีรีส์มากที่สุด เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ทุกคน
พกติดตัว และสามารถรับชมเวลาใดก็ได้ที่สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของตนเอง
ซึ่ งผู ้ช มยุ ค ดิ จิ ท ัล เข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ประกอบกับ การพัฒ นาของ
อินเทอร์ เน็ตที่ขยายครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศและมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความเร็ วที่
สามารถรองรับการรับชมเนื้อหารายการผ่านทางทีวีออนไลน์บนเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชัน่ หรื อ
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สื่ อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ อีกทั้งการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในกลุ่ม
คนไทยก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวไปสู่ ผบู ้ ริ โภคในต่างจังหวัดและกลุ่มวัยทางานที่มี
อายุมากขึ้น รวมถึงการขยายสัญญาณอินเทอร์ เน็ตผ่าน 3G/ 4G ทัว่ ประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาวิจยั ของ JustinGibbons และ MatthewHalfin 2008 ที่ศึกษาการทา
โฆษณาผ่านวิดีโอออนไลน์ โดยเลือกเว็บไซต์ YouTube จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ผูใ้ ช้ YouTube
มีทศั นคติ หรื อความคิดเห็นว่าเว็บไซต์ดงั กล่าว เปรี ยบเสมือนทีวีเครื่ องที่สองของพวกเขาเพราะ
สามารถเลือกรับชมคอนเทนท์ที่ตอ้ งการ โดยไม่จาเป็ นต้องดูวนั ออกอากาศตามผังของช่อง สามารถ
ดูรายการหรื อละครย้อนหลังประกอบกับไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับช่วงเวลา สามารถดูได้ไม่จากัดเวลา
จนท าให้วิ ดี โ อออนไลน์ ข อง YouTube เป็ นที่ ชื่ น ชอบและได้รั บ ความนิ ย มอย่า งมาก และได้
สอดคล้อ งกับ ที่ Rogers (1983, p. 11) ได้อ ธิ บ ายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ของสื่ อ ใหม่ คื อ การมี
ปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย (Interactivity) เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารแบบสองทาง(Two-ways
communication) มีความสามารถเคลื่อนที่ได้สูง (Mobility) ทาให้สะดวกต่อการพกพาไปในที่ต่าง ๆ
(Compactable) สามารถดัดแปลงเปลี่ ยนรู ปได้ (Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื่ อมต่อกัน
โดยง่าย (Connectivity) ทั้งยังสามารถหาได้หรื อใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ (Ubiquity) มีความรวดเร็ ว
ในการสื่ อสาร (Speedof Communication) มีลกั ษณะที่ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมี
ความเป็ นดิจิทลั (Digitalization)
ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับชมทุกวันคือ 21.01 น. – 24.00 น. ซึ่ งสอดคล้องกับผล
สารวจ “พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และการรับรู ้ตราสิ นค้าสถานี โทรทัศน์ดิจิทลั ของ
กลุ่มผูช้ มวัยรุ่ น” คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวไว้ว่า เวลาที่คนส่ วนใหญ่เปิ ด
รั บ ชมย้อ นหลัง คื อ เวลา 20.00 น. – 24.00 น. ซึ่ งเป็ นเวลาที่ ว ัย รุ่ น มี กิ จ กรรมในการดู ที วี ผ่า น
แพลตฟอร์ มต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ดูผา่ นจอทีวีปกติ ซึ่งหากสถานี ดิจิทลั อยากจะสื่ อสารกับกลุ่มวัยรุ่ นผ่าน
แพลตฟอร์มสื่ อใหม่ ช่วงเวลานี้เป็ นช่วงเวลาที่น่าสนใจ ในการสื่ อสารเพราะพวกเขาเปิ ดรับสื่ ออยู่
ทัศ นคติ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของผูช้ มละครซี รี ส์ ช่ อ ง GMM 25 ผ่า นสื่ อ
ยูทูบ มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง และมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผูร้ ับชม
ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ มีทศั นคติที่ดีต่อการรับชมสู ง จะมีความพึงพอใจต่อประเภทละครและ
สื่ อที่ ใ ช้รับชมสู งตามไปด้วย ซึ่ งผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบ ส่ ว นใหญ่มีทศั นคติ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งในส่ วนของด้านการใช้งาน ที่สะดวก รวดเร็ ว และเป็ นทั้งสื่ อหลัก ๆ ใน
การรับชมละครซี รีส์ยอ้ นหลัง พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมการเล่นหรื อหยุดเองได้ ในด้านรู ปแบบ
ต่าง ๆ ก็สามารถใช้งานง่าย การค้นหา หรื อการจัดระเบียบหมวดหมู่ของซีรีส์ ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้า
ไปดูเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปได้เรื่ อย ๆ ในส่ วนของด้านพื้นที่โฆษณาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับชมละคร
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ซี รีส์ ไม่ได้ส่งผลต่ออรรถรสของผูร้ ับชมละครซี รีส์ ตราบใดที่ยงั มีปุ่ม skip ads (การข้ามโฆษณา)
ดังนั้นความพึงพอใจโดยรวมของผูร้ ับชมละครซี รีส์ก็อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน ทั้งในส่ วนของ
ด้านการใช้งาน ซึ่ งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2539, น. 166 – 167) กล่าวว่า ทัศนคติก่อกาเนิ ด
เกิ ด ขึ้ นมา และเปลี่ ย นแปลงไปเนื่ อ งจากปั จ จัย หลายประการด้ว ยกัน โดยข่ า วสารข้อ มู ล
(Information) ทัศนคติ จะมีพ้ืนฐานมาจากชนิ ดและขนาดของข่าวสารที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของ
แหล่ ง ที่ ม าของข่ า วสาร ด้ว ยกลไกของการเลื อ กเฟ้ น ในการมองเห็ น และเข้า ใจปั ญ หาต่ า ง ๆ
(Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่ วนที่เข้ามาสู่ บุคคลนั้น จะทาให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและ
สร้ างเป็ นทัศนคติข้ ึนมาได้ ดังนั้นหากประชาชนมีทศั นคติที่ดีต่อข่าวสารที่ได้รับ ก็จะทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจในข่าวสารนั้นด้วย
พฤติกรรมการเปิ ดรับ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มละครซีรีส์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่ อยูทูบ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซี รีส์
ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ 2 - 3 วันต่อครั้ง ครั้งละ 1 - 2 ชัว่ โมง และส่ วนมากขณะรับชมจะตั้งใจ
ชม ไม่ทากิจกรรมอื่น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
แทบทุกวัน จนเกิ ดความเคยชิ น เกิดความรู ้สึกที่ดี และเกิ ดความประทับใจ ทั้งในส่ วนของละคร
และสื่ อยูทูบ สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาของละครที่มีหลากหลาย ค้นหาง่าย
ส่ วนด้านการใช้งานของเว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชั่น ยูทูบ สะดวก รวดเร็ ว ใช้งานง่าย ทาให้เมื่อ
ต้องการชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ก็จะต้องนึกถึง ยูทูบ เป็ นอันดับแรก และผูท้ ี่รับชมช่อง GMM
25 ผ่านสื่ อยูทูบ ยังคงจะใช้สื่อยูทูบเป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซี รีส์ออนไลน์ต่อไป และยังมี
ความรู ้สึกที่อยากแนะนาให้เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ใช้สื่อยูทูบในการรับชมละครซี รีส์ออนไลน์จากช่อง
GMM25

5.4 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
จากผลการศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ ม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ” สามารถนาผลวิจยั ที่ได้มาประยุกต์ใช้ดงั นี้
5.4.1 ผลการวิจยั พบว่า วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 21.01 น. – 24.00 น. เป็ นช่วงเวลาที่
รั บชมละครซี รีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ มากที่สุด ดังนั้นจึ งนามาเป็ นแนวทางการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดโฆษณา และประชาสัมพันธ์ละครซี รีส์ผ่านทางยูทูบ หรื อสื่ อออนไลน์ เพื่อ
สามารถออกแบบเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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5.4.2 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่รับชมช่อง GMM 25 มีอายุระหว่าง 18 34 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น คนรุ่ นใหม่ ตั้งแต่เด็กนักเรี ยนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และวัยเริ่ มต้นทางาน
เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนั้น กลุ่มคนพวกนี้มกั จะมีความกระตือรื อร้นสู ง มีพลังในการใช้จ่าย เป็ น
กลุ่มที่เริ่ มต้นใช้ชีวิตในการสร้างฐานะ ถ้าลูกค้าที่ตอ้ งการโฆษณาเจาะตลาดคนกลุ่มนี้ ก็เป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
5.4.3 ในด้านการโฆษณาในยูทูบ จากผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของผูร้ ับชมละครซี รีส์
ส่ วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ กับการมีโฆษณาก่อน หรื อแทรกระหว่างการรับชม ตราบใดที่ยงั มีปุ่ม Skip Ad
(ข้ามโฆษณา) ดังนั้น ไม่ควรแทรกโฆษณาระหว่างชมละครซีรีส์อย่างพร่ าเพรื่ อ ซึ่งจะส่ งผลให้ผชู ้ ม
เสี ยอรรถรส ไม่เช่นนั้นผูช้ มละครซี รีส์ผ่านยูทูบจะมีทางเลือกในการเลือกรับชมซี รีส์ผ่านสื่ อที่มี
ลักษณะหรื อประเภทเดียวกันในช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่จาเป็ นต้องชมโฆษณา
5.4.4 ผูป้ ระกอบการผลิต DVD หรื อ Box Set หรื อในอนาคตอาจจะมีการแพคละครซี รีส์
ขายใน Apple TV หรื อ iTune ก็ตาม สามารถนาพฤติกรรมมาวิเคราะห์ได้ว่า ผูช้ มละครซี รีส์ชอบ
ละครประเภทใด ซึ่ งสามารถเลือกรู ปแบบการนาเสนอ หรื อประเภทของละคร เพื่อให้มีการจัด
จาหน่ายละครในรู ปแบบต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
5.4.5 จากงานวิจยั พบว่า ละครซีรีส์ช่อง GMM25 ที่คนส่ วนใหญ่รับชมคือละครประเภทเม
โลดราม่า เช่น คลับฟรายเดย์ เนื่องจากเป็ นละครที่ผลิตมาจากชีวิตจริ ง และทาให้ผชู ้ มอิน ดังนั้นการ
นาเสนอละครประเภทนี้ ควรระมัดระวังในการนาเสนอที่อาจจะมีความรุ นแรงทางอารมณ์ เพราะ
อาจก่อให้เกิ ดการลอกเลียนแบบที่ไม่ดีได้ เนื่ องจากผูร้ ั บชมส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่ วง 25 - 34 ปี
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 18 - 24 ปี ซึ่งเป็ นผูร้ ับชมในช่วงวัยรุ่ นและวัยทางาน

5.5 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
5.5.1 การศึกษางานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะเจาะจงไปในกลุ่มเป้ าหมายของช่ อง
GMM25 ผลงานวิจยั ชิ้ นนี้ อาจนาไปใช้เทียบเคียงกับช่ องอื่นที่มีกลุ่มเป้ าหมายเหมือนกันได้ ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า หากต้องการทราบถึง ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของ
ผูช้ มละครซีรีส์ ผ่านสื่ อยูทูบ ควรศึกษาจากช่องดิจิทลั อื่น ๆ ที่ได้เผยแพร่ ละครซีรีส์ผา่ นยูทูบ เพื่อให้
มีความหลากหลายในด้านเนื้อหา และให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
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5.5.2 เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป มีการสื่ อสารและทา
กิ จกรรมในช่ องทางออนไลน์มากขึ้น สื่ อสังคมต่าง ๆ จึ งเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่ น วัยทางาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของช่อง GMM25 ดังนั้น ผูว้ ิจยั มี
ความเห็นว่า ควรมีการศึกษาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อออนไลน์ของช่อง GMM25 เพื่อสร้างการ
รับรู ้และความเข้าใจที่ตรงกันในมุมมองของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคเข้าใจในด้านของมุมมองผูผ้ ลิตมาก
ยิง่ ขึ้น
5.5.3 การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจ
ของผูช้ มละครซี รีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่ อยูทูบผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า ในการศึ กษาครั้ งต่อไป ควร
ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง ยูทูบ กับ Line TV เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ข้อได้เปรี ยบหรื อ
เสี ยเปรี ยบของแต่ละสื่ อว่ามี ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับ และความพึงพอใจแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด รวมถึงการวัดประสิ ทธิภาพของทั้งสองสื่ อ เพื่อพัฒนาต่อยอด และเป็ นประโยชน์ต่อนักการ
สื่ อสารการตลาดในอนาคต
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ ใช้เ ป็ นข้อ มู ลในการทาวิ ท ยานิ พ นธ์ ซ่ ึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหลัก สู ต ร
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรม) คณะนิ เทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตอ้ งการเลือกมากที่สุดเพียงข้อเดียว
1.1 เพศ :
(1) ชาย
(2) หญิง
1.2 อายุ:
(1) ต่ากว่า 13 ปี
(2) 13 - 17 ปี
(3) 18 - 24 ปี
(4) 25 - 34 ปี
(5) 35 - 44 ปี
(6) 45 - 54 ปี
(7) 55 ปี ขึ้นไป
อ้างอิง: สถิติยอดผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย, สมาคม
โฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย)
1.3 ระดับการศึกษา:
(1) มัธยมศึกษา
(2) ปวช./ปวส.
(3) ปริ ญญาตรี
(4) ปริ ญญาโท
(5) อื่นๆ ระบุ………………………..
1.4 อาชีพ:
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(3) ธุรกิจส่ วนตัว
(4) พนักงาบริ ษทั เอกชน
(5) ไม่ประกอบอาชีพ
(6) อื่นๆ ระบุ…………….
1.5 รายได้:
(1) ต่ากว่า 15,000บาท
(2) 15,000 - 20,000 บาท
(3) 20,001 - 25,000 บาท
(4) 25,001 - 30,000 บาท
(5) 30,001 - 35,000บาท
(6) 35,001 - 40,000บาท
(7) 40,001 บาทขึ้นไป
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1.6 สถานภาพ:

(1) โสด
(3) หย่า/แยกกันอยู่

(2) สมรส

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ทางช่ องGMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตอ้ งการเลือกมากที่สุดเพียงข้อเดียว
2.1. คุณรับชมรายการแต่ละประเภททางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบบ่อยครั้งเพียงใด
เป็ น
ประจา
(5)
ละครซีรีส์
Ex. คลับฟรายเดย์ / รักนะเป็ ด
โง่ / วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์ /
มาลี เพื่อนรัก พลังพิสดาร /
Devil lover
รายการวาไรตี้
Ex. แฉแต่เช้า / Ment& Mount /
EFM on TV / Club Friday
Show

บ่อย
(4)

ปานกลาง
(3)

นานๆ
ครั้ง
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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2.2 คุณรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 แต่ละประเภท ผ่านสื่ อยูทูบมากน้อยเพียงใด
เป็ น
ประจา
(5)

บ่อย
(4)

ปานกลาง
(3)

นานๆ
ครั้ง
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ละครประเภทเมโลดราม่าเช่น
คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์
ละครประเภทรักอิงนิยาย คอม
มาดี้เช่น รักนะเป็ ดโง่
ละครประเภทโรแมนติก-คอม
มาดี้เช่น วันหนึ่งจะเป็ นซุปตาร์
ละครประเภทแฟนตาซี-คอม
มาดี้เช่น มาลี เพื่อนรัก พลัง
พิสดาร
ละครประเภทโรแมนติกแอ็คชัน่ -ไซไฟเช่น Devil lover
(เผลอใจให้นายปี ศาจ)
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
(1) สมาร์ทโฟน
(2) แท็บแล็ต (Tablet)
(3) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
(4) คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ (PC)
(5) อื่นๆ ระบุ……………………..
2.4 สถานที่ในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
(1) บ้าน / หอพัก
(2) ที่ทางาน
(3) โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย
(4) ร้านอินเตอร์เน็ต
(5) ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
(6) อื่นๆ ระบุ…………………
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2.5 ขณะที่คุณรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านยูทูบ คุณทากิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกันด้วย
หรื อไม่
(1) ตั้งใจดู ไม่ทากิจกรรมอื่น
(2) ทางาน/ทาการบ้าน
(3) ทากิจวัตรประจาวัน เช่น อาบน้ า กินข้าว
(4) ทางานบ้าน/
ออกกาลังกาย
(5) อื่นๆ ระบุ ______
2.6 ความถี่ในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
(1) มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
(2) วันละ 1 ครั้ง
(3) 2-3 วัน ต่อ 1 ครั้ง
(4) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(5) เดือนละ 1 ครั้ง
2.7 ช่วงเวลาในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ในวันจันทร์-ศุกร์
(1) 06.01น. - 09.00 น.
(2) 09.01 น. - 12.00 น.
(3) 12.01 น. - 15.00 น.
(4) 15.01 น. - 18.00น.
(5) 18.01 น. – 21.00 น.
(6) 21.01 น. –24.00น.
(7) 00.01 น. – 03.00 น.
(8) 03.01 น. - 06.00น.
2.8ช่วงเวลาในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ในวันเสาร์ - อาทิตย์
(1) 06.01น. - 09.00 น.
(2) 09.01 น. - 12.00 น.
(3) 12.01 น. - 15.00 น.
(4) 15.01 น. - 18.00น.
(5) 18.01 น. – 21.00 น.
(6) 21.01 น. – 24.00น.
(7) 00.01 น. – 03.00 น.
(8) 03.01 น. - 06.00น.
2.9ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเปิ ดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ ในแต่ละครั้ง
(1) น้อยกว่า 30 นาที
(2) 30 นาที - 1 ชัว่ โมง
(3) 1 - 2 ชัว่ โมง
(4) 2 - 3 ชัว่ โมง
(4) 3 ชัว่ โมงขึ้นไป
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2.10 การแสดงความคิดเห็นหรื อแบ่งปันเกี่ยวกับการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
เป็ น
ประจา
(5)

บ่อย
(4)

ปานกลาง
(3)

นานๆ
ครั้ง
(2)

น้อยที่สุด
(1)

Like หรื อ Unlike
Comment
Share ไปยังเครื อข่ายสังคมอื่น
เช่น Facebook
ส่ วนที่ 3ทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่ องGMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตอ้ งการเลือกมากที่สุดเพียงข้อเดียว
3.1 คุณมีความคิดเห็นอย่ างไรต่ อการรับชมละครซีรีส์แต่ ละประเภททางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
ระดับ 5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

การใช้ งาน
3.1.1 การรับชมสามารถทาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
3.1.2 เป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ยอ้ นหลัง
3.1.3 การแสดงความคิดเห็นที่ทาให้สามารถพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
3.1.4 มีปุ่มเครื่ องมือต่างๆ ทาให้สามารถควบคุมการเล่นหรื อ
หยุดละครซีรีส์ได้ตามต้องการ
รูปแบบ
3.1.5 การวางรู ปแบบของเว็บไซต์ทาให้ใช้งานง่าย และสะดวก
3.1.6 การค้นหาละครซีรีส์เรื่ องที่ตอ้ งการสามารถทาได้อย่าง
รวดเร็ ว
3.1.7 มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์ชดั เจน
3.1.8 การแนะนาวิดีโอที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถรับชมละครซีรีส์
อื่นได้

5

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
1

4

3

2

1
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เนื้อหา
3.1.9 มีประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย ครบถ้วน
3.1.10 ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครซีรีส์ครบถ้วนกว่าช่องทาง
อื่น
3.1.11 การจัดลาดับตอนของละครซีรีส์ทาให้สามารถรับชมได้
อย่างต่อเนื่อง
3.1.12 การสมัครรับข้อมูล (Subscribe) ทาให้สามารถเลือก
ติดตามเฉพาะเรื่ องราวที่สนใจเป็ นพิเศษได้
พืน้ ทีโ่ ฆษณา
3.1.13 การโฆษณาจากสื่ อยูทูบก่อนเริ่ มรับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อ
การรับชม
3.1.14 การโฆษณาแทรกจากสื่ อยูทูบระหว่างที่รับชมซีรีส์ไม่ได้
ส่ งผลต่อการรับชม
3.1.15 การมีโฆษณาคัน่ ภายในซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม
3.1.16 แบนเนอร์โฆษณาระหว่างรับชมซีรีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรส
ในการรับชม
ภาพลักษณ์
3.1.17 จานวนการดู (View) มีผลต่อการรับชม
3.1.18 จานวนการกดชอบ / ไม่ชอบ วิดีโอนี้ (Like / Unlike) มีผล
ต่อการรับชม
3.1.19 ข้อความภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม
3.1.20 ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ผรู ้ ับชมให้ดูเป็ นคนทันสมัย
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5
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ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่ อง GMM 25 ผ่ านสื่ อยูทูบ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตอ้ งการเลือกมากที่สุดเพียงข้อเดียว
4.1 คุณมีความพึงพอใจมากน้ อยเพียงใดต่ อการรับชมละครซีรีส์แต่ ละประเภททางช่ อง GMM 25
ผ่ านสื่ อยูทูบ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2
1
4.1.1 รู ปแบบในปัจจุบนั สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก
รวดเร็ ว
4.1.2 มีปุ่มเครื่ องมือต่างๆ ทาให้สามารถควบคุมการเล่นหรื อ
หยุดละครซีรีส์ได้ตามต้องการ
4.1.3 มีปุ่มข้ามโฆษณาให้เมื่อไม่ตอ้ งการรับชมโฆษณา
4.1.4 การแสดงภาพระบบ HD และเสี ยงสมจริ ง
4.1.5 ระบบการค้นหาและจัดหมวดหมู่ละครซีรีส์ ง่าย และ
ชัดเจน
4.1.6 การแนะนาวิดีโอถัดไปทาให้สะดวกในการรับชมอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1.7 สามารถดูละครย้อนหลังได้ทนั ทีหลังจากจบการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์
4.1.8 พอใจที่จะสมัครรับข้อมูล (Subscribe) เพื่อติดตามเฉพาะ
เรื่ องราวที่สนใจเป็ นพิเศษ
4.1.9 ยังคงใช้สื่อยูทูบเป็ นสื่ อหลักสาหรับรับชมละครซีรีส์
ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป
4.1.10 จะแนะนาให้เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ใช้สื่อยูทูบในการรับชม
ละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผูร้ ับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านสื่ อยูทูบ
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