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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา "ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ

ของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ" ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยั

ไดก้ าหนดประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี จากจ านวนของผูติ้ดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5 แฟนเพจ จ านวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา รายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท และโสด พฤติกรรมการ

เปิดรับชม ส่วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ประเภท   เมโลดรามา เช่น คลบัฟรายเดย ์โดยใชส้มาร์ทโฟน 

และรับชมท่ีบา้นหรือหอพกั ขณะรับชมจะตั้งใจดู ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน ส่วนมากรับชม 2-3 วนัต่อคร้ัง 

คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีรับชมมากท่ีสุดในวนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์คือเวลา 21.01 น. – 24.00 น. 

และไม่นิยมในการกด Share, Comment และ Like หรือ Unlike ในดา้นทศันคติของผูรั้บชมละคร    

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ เห็นดว้ยอย่างยิ่งในเร่ืองของการใช้งาน ท่ีสามารถรับชมไดง่้าย 

สะดวก และรวดเร็ว ส่วนดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหาดา้นพื้นท่ีโฆษณา และดา้นภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบั 

เห็นดว้ย ในเร่ืองความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เช่น รูปแบบใชง้านไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว 

มีปุ่มเคร่ืองมือควบคุมการเล่นหรือหยุดไดต้ามตอ้งการ มีปุ่มขา้มโฆษณาเม่ือไม่ตอ้งการรับชม

โฆษณา และสามารถดูละครยอ้นหลงัไดท้นัทีหลงัออกอากาศทางโทรทศัน์ พร้อมทั้งยงัคงใชส่ื้อ 

ยทููบเป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรดา้น เพศ รายไดต่้อเดือน สถานภาพ 

และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีบทบาทต่อทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของ 
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ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ในขณะท่ีด้านอายุ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  

มีบทบาทต่อทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ ของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผ่านส่ือยูทูบ ยกเวน้ อาชีพ ท่ีไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับ ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ

และพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ มีทิศทางไปในเชิงบวก 

และมีระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ี ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและความ

พึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดบั

ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัพฤติกรรมการเปิดรับของ

ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ   มีทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดบัความสมัพนัธ์อยู่

ในระดบัต ่า จากงานวิจยัช้ินน้ีสามารถน ามาประยุกตเ์พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ละครซีรีส์ผา่นส่ือออนไลน์ เพื่อสามารถออกแบบเคร่ืองมือ

การส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในส่วนของผูป้ระกอบการ สามารถน าเอาผลงานวิจยั

ไปวางแผนเพื่อประกอบการผลิตละครซีรีส์เป็น DVD, Box Set หรือการแพคละครซีรีส์ขายใน 

Apple TV หรือ ทาง iTune ไดใ้นอนาคต 
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ABSTRACT 

Title of Thesis Attitude Exposure and the Satisfaction of the Audience of 

GMM 25’s Soap Opera Via YouTube 
Author Miss Asapa Rattanamungmeka 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2015 
 

 

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 
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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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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือจากอาจารย ์ผศ.ดร.อศัวิน 

เนตรโพธ์ิแก้ว อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็น 

ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจยั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหา

ต่าง ๆ และเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินงานต่อไปได้ นอกจากน้ีขอขอบคุณ

อาจารย ์รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ ์และอาจารย ์ผศ.ดร.ธาตรี ใตฟ้้าพูล กรรมการท่ีมีส่วนร่วม

ในการให้ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น อนัเป็นประโยชน์ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะส าเร็จไม่ไดเ้ลยถา้ขาดผูต้อบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผูท่ี้เสียสละ

เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อมาตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงความร่วมมือของเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ 

ท่ีส่งแบบสอบถามต่อไปยงัญาติพี่นอ้ง เพื่อนร่วมงาน จนท าใหไ้ดจ้  านวนแบบสอบถามจนครบ 

รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย ์ตลอดจนเจา้หน้าท่ีคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการ

จดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือมาเป็นอยา่งดีในระหว่างการ

ท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และขอบคุณเพื่อน ๆ ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ทุกคน ท่ีร่วมทุกขร่์วมสุขในการเรียนดว้ยกนัมาตลอด 

และสุดทา้ยท่ีส าคญั ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ วีรรัตน์ รัตนมุ่งเมฆา คุณแม่ วรรณา รัตนมุ่ง

เมฆา และคุณป้า เชาวลี รัตนมุ่งเมฆา ท่ีเป็นทั้งก าลงัใจ แรงผลกัดนัท่ีมาพร้อมแรงกดดนั อีกทั้งยงัให้

การสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้นของการเรียนปริญญาโท และการท าวิจยัในคร้ังน้ี รวมถึงก าลงัทรัพยท่ี์

ท าใหส้ าเร็จการศึกษาตามท่ีตั้งใจไว ้
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ละครโทรทศัน์นับว่าเป็นรายการท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้มมากรายการหน่ึง เน่ืองจาก

ละครโทรทศัน์เป็นรูปแบบของงานศิลปะรูปแบบหน่ึงในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมผ่านผูแ้สดงซ่ึงเป็นตัวละครในเร่ือง โดยศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ร่วมกบัไนน์เอน็เตอร์เทน (2557) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็น

ของประชาชน เร่ือง “พฤติกรรมการรับชมละครของคนไทย” โดยสอบถามความคิดเห็นจาก

ประชาชนท่ีติดตามชมละครไทย และละครต่างประเทศ กระจายทัว่ทุกภูมิภาค รวมทั้งส้ินจ านวน 

1,252 หน่วยตวัอยา่ง พบวา่ คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ 39.22% ดูทีวีเฉล่ียวนัละ 1-2 ชัว่โมง และ

มากกว่าคร่ึงนิยมดูข่าวมากท่ีสุด ตามด้วยละครหนัง และซีรีส์ต่าง ๆ ทั้ งไทยและต่างประเทศ 

รองลงมาคือรายการเกมโชว ์และวาไรต้ี กลุ่มคนโสดมกัจะมีพฤติกรรมการดูทีวีเหมือนกนั คือชอบ

ดูหนงัดูละคร และซีรีส์ มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นหนงั ละครซีรีส์ไทย หรือต่างประเทศก็ตามโดยจะดู

ทีวีตั้งแต่ 2 ทุ่มจนถึงเท่ียงคืน (สุวิชา เป้าอารีย,์ 2557) 

จากการเติบโตของส่ือวิทยโุทรทศัน์ในประเทศไทยและการเปล่ียนผา่นจากระบบอนาลอ็ก

ไปสู่ระบบดิจิทลั ท าให้วงการส่ือแขนงต่าง ๆ หันมาลงทุนในส่ือโทรทศัน์ดิจิทลัมากข้ึน ทั้งใน

ระบบฟรีทีวี และเคเบิล ท าให้เรตต้ิงของคนดูช่องดิจิทลัทีวีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีช่องอนาลอ็กเดิม ช่อง 

3, 5, 7 และ 9 ความนิยมลง 
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ภาพที ่1.1 การเติบโตจากระบบอนาลอ็คสู้ระบบดิจิทลั ขอ้มูลเดือน มกราคม 2559 
แหล่งทีม่า: agbnielsen.net 

 

การแข่งขนัของทีวีดิจิทลัผา่นไป 2 ปี สัดส่วนของการรับชมฟรีทีวีอนาลอ็กเดิม กบัช่องฟรี

ทีวีดิจิทลัใหม่ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ช่องหลกั ๆ ยงัเป็นช่อง 3 ช่อง 7 ท่ียงัคงความนิยมอยู ่ส่วนช่องอ่ืน ๆ 

ก็มีหดหาย ลดความนิยมลงบา้ง ซ่ึงเหลือเพียงไม่ก่ีช่องท่ียงัคงอยู่ และกลบัค่อย ๆ เรียกเรตต้ิงเพิ่ม

มากข้ึนเร่ือย ๆ  
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ภาพที ่1.2 สดัส่วนผูช้มฟรีทีวีอนาลอ็คเดิม และช่องฟรีทีวีดิจิทลัใหม่ 
แหล่งทีม่า: agbnielsen.net 
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ภาพที ่1.3 เรตต้ิงทีวีทัว่ประเทศ ประจ าวนัท่ี1-7กนัยายน 2558และ วนัท่ี1-25 กนัยายน 2559 
แหล่งทีม่า: agbnielsen.net 

 

ช่อง GMM 25 (จีเอม็เอม็ 25) เป็นหน่ึงช่องท่ีน่าสนใจ เป็นช่องท่ีเรตต้ิงค่อย ๆ เพิ่มจากเดิม

(กนัยายน 2558) อยูอ่นัดบัท่ี 14 - 15 แต่ล่าสุด เดือนเมษายน 2559 เรตต้ิงข้ึนมาอยูอ่นัดบัท่ี 11 - 12 

ทางคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ไดเ้ผยผลส ารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์

และการรับรู้ตราสินคา้สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของกลุ่มผูช้มวยัรุ่น อายุระหว่าง 15 - 22 ปี ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เม่ือเดือนธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา พบว่า ช่อง GMM25 ติด TOP 5 ถึง 3 

ประเภท ไดแ้ก่ อนัดบั 3 ประเภทการจดจ าโลโกช่้องได,้ อนัดบั 4 ประเภทการรับชมในรอบ 3 เดือน 

และอนัดบั 5 การเป็นช่องทีวีดิจิทลัท่ีช่ืนชอบ 

ช่อง GMM 25 ช่องทีวีดิจิทลัท่ีออกอากาศดว้ยระบบคุณภาพ คมชดัปกติระดบั SD ซ่ึงนบัว่า

เป็นช่องท่ีมีละครซีรีส์ท่ีสร้างจากเร่ืองจริง โดยเน้นกลุ่มวยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ท่ีมีรสนิยม มีไลฟ์

สไตล์แอ็คทีฟ เปิดกวา้งรับแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เน้นรูปแบบรายการทุกประเภทให้

สอดแทรกความสนุก หรือเป็นช่องอารมณ์ดี ตอกย  ้าสโลแกน "สนุกทุกวนั อยูด่ว้ยกนัทุกเวลา" 

สายทิพย ์มนตรีกุล ณ อยุธยา (2558) ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารสายธุรกิจส่ือ บริษทั จีเอ็ม

เอ็ม แกรมม่ีจ ากดั (มหาชน) กล่าวถึงช่อง GMM 25 ว่าไดมี้การวางสัดส่วนของคอนเทนทใ์นช่อง 

GMM25 ดังน้ี ละคร 50 % วาไรต้ี 30 % ข่าว 20 %  ซ่ึงในปี2559 ทางช่อง GMM25 ยงัคงให้

ความส าคญักบั ละคร และซีรีส์เพราะถือวา่เป็นตวัเรียกเรตต้ิงของช่อง ซ่ึงไดรั้บกระแสตอบรับอยา่ง

สูงจากผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นจุดขง็ของช่อง ยงัตอกย  ้าดว้ยการน าซีรีส์ท่ีประสบความส าเร็จอยา่ง Club 

Friday the series (คลบั ฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์) กลบัมาท าต่อ เน่ืองจากเป็นละครซีรีส์ท่ีมีเรตต้ิงสูงสุด 



5 

 

ค่าโฆษณา 1.5 แสนบาทต่อนาที เป็นซีรีส์ท่ีถูกสร้างจากเร่ืองจริงมาต่อยอดดว้ยการสร้างใหม่ใหเ้ป็น

ภาคต่อและเป็นละครเร่ืองยาว 

 ละครโทรทศัน์นั้น สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูด้  าเนินธุรกิจ ท าให้การแข่งขนัของผูผ้ลิต

ละครโทรทศัน์ หรือเรียกว่าผูจ้ดัละครโทรทศัน์ กมี็มากตามไปดว้ย ดงันั้นการผลิตละครโทรทศัน์ท่ี

มีคุณภาพและน่าติดตามเพื่อตอบสนองและครองใจผูช้ม นอกจากองคป์ระกอบของละครโทรทศัน์

ท่ีตอ้งดีทั้งในดา้น เร่ืองราว บทละคร การแสดง ฉาก ภาพและเสียง การก ากบัและออกแบบแลว้ ส่ิง

ท่ีผูจ้ดัหรือผูผ้ลิตละครตอ้งท าให้ตรงตามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด นั้นคือ ประเภท

ของละครท่ีจะน ามาออกอากาศ โดยละครโทรทศัน์ท่ีผลิตกนัในปัจจุบนั มีหลากหลายประเภท เช่น 

ละครพีเรียด, ละครรักโรแมนติก, ละครตลก, ละครเมโลดราม่า, ละครแฟนตาซี, ละครไซไฟ, ละคร

ลึกลบัหรือละครผี ฯลฯ เป็นตน้ และเน่ืองด้วยแนวโน้มของกระแสซีรีส์ท่ี มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ 

ประกอบกบัไลฟ์สไตลข์องคนยุคปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนไป โดยเฉพาะดา้นความบนัเทิงหลายคนเร่ิม

มองหาภาพยนตร์หรือละครซีรีส์แปลกใหม่ทั้งของไทยและต่างประเทศไดง่้ายข้ึน พฤติกรรมการ

รับชมน่ีเองท่ีท าใหว้งการส่ือบนัเทิงไทยไดเ้ปล่ียนไป ดงันั้น GMM25 จึงไดเ้ดินหนา้ผลิตละครซีรีส์

มากมายท่ีมีประเภทเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจแตกต่างกัน เพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย และครอบคลุมมาก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.4 โปสเตอร์ Club FridayThe Series 7 
แหล่งทีม่า: Greenwave 
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คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ (Club Friday The Series) จากจุดเร่ิมตน้เป็นเพียงรายการวิทยมีุดีเจ

พี่ออ้ย และดีเจพี่ฉอด เป็นผูด้  าเนินรายการ คอยรับฟัง พูดคุย ปัญหาชีวิตรักของแฟนรายการท่ี

โทรศพัทเ์ขา้มาปรึกษา จนเกิดการต่อยอดไปสู่การท าเป็นซีรีส์ เป็นการหยบิยกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง

จากผูฟั้งมาสร้างเป็นซีรีส์ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดขายของซีรีส์คลบัฟรายเดยโ์ดยซีรีส์เร่ืองน้ีไดอ้อกอากาศ

แลว้ถึง 7 ซีซั่นดว้ยกนั พร้อมตอกย  ้าความส าเร็จดว้ยการควา้รางวลัละครชุดยอดเยี่ยม รางวลันาฏ

ราชคร้ังท่ี 6 ออกอากาศ ทุกวนัเสาร์ เวลา 20.00 - 21.00 น. ทางช่อง GMM 25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.5 โปสเตอร์รักนะเป็ดโง่  
แหล่งทีม่า: getlikenews.blogspot.com 

 

รักนะเป็ดโง่ (Ugly Duckling Series) เป็นการน าเร่ืองราวจากนวนิยาย Best seller สุดฮิต 

Ugly Duckling (ลูกเป็ดข้ีเหร่) สู่ซีรีส์วยัรุ่นรูปแบบของละครซีรีส์โทรทศัน์เป็นละครประเภทชีวิต

รักอิงนิยาย (Romantic) มาพร้อม 4 เร่ืองราว (Perfect Match, Pity Girl, Don’t, Boy’s Paradise) 4 

ความรัก ของ 4 ลูกเป็ด และ 4 ชายในฝัน และหลงัจากออกอากาศไปเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ ซีรีส์รักนะ

เป็ดโง่ ตอน Perfect Match น าแสดงโดย พุฒ พุฒิชยั และ มุก วรนิษฐ์ ก็กวาดเรตต้ิงสูงสุดให้ช่อง 

GMM 25 ท าให ้# Uglyducklingseries ติดอนัดบั 1 เทรนดไ์ทยในทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์ท่ีออกอากาศ 

และมียอดวิวใน Line TV สูงเป็นอนัดบั 1 คือ 178 ลา้นวิว ออกอากาศทุกวนัอาทิตย ์เวลา 20.00 - 

21.00 น. ทาง GMM25  
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ภาพที ่1.6 โปสเตอร์ วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ 
แหล่งทีม่า: getlikenews.blogspot.com, Instagram @djpchod 

 

วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ (I Wanna Be Sup'Tar) เป็นละครประเภทโรแมนติกคอมเมด้ีผ่อน

คลายเบาสมอง น าแสดงโดย พฒุ-พฒิุชยั, ยปิโซ-อริยก์นัตา เป็นเร่ืองราวของซุปตาร์หนุ่มเจา้เสน่ห์ท่ี

โด่งดงัสุด ๆ เม่ือ 5 ปีก่อน แต่ชีวิตพลิกผนั เพราะดนัมีคลิปหลุดว่าเป็นเกย ์กบัสาวเพอ้ฝันอยากเป็น

ซุปตาร์ดงั ซ่ึงตอนจบของเร่ืองน้ีท าให้ #iwannabesuptar ข้ึนอนัดบั 1 ของเทรนด์ละครฮิตจากเวป

Weibo (Social network ดงัมากในประเทศจีน) ออกอากาศทุกคืนวนัจนัทร์ – องัคาร เวลา 20.00 น. 

ทางช่อง GMM 25 
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ภาพที ่1.7 โปสเตอร์มาลี เพื่อนรัก..พลงัพสิดาร 
แหล่งทีม่า: GTH 

  

มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร (My Safari Girl) เป็นละครประเภท แฟนตาซี คอมเมด้ี ผลิตโดย

จีทีเอช เรตต้ิงดีจนมีการท าซีซัน่ 2 ออกมา และล่าสุด มีประกาศจาก GDH559 (จีทีเอชเดิม) ว่ามาลี 

เพื่อนรัก พลงัพิสดาร ซีซัน่ 2 ก าหนดออนแอร์วนัท่ี 2 ตุลาคม 2559 น าแสดงโดย มาดามมด, จุฑา

วฒิุ ภทัรก าพล, ภาวดี คุม้โชคไพศาล และ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.8 โปสเตอร์Devil lover (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) 
แหล่งทีม่า: GMM 

  

Devil lover (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) เป็นเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแอค็ชัน่ไซไฟ เนน้โลเคชัน่

การถ่ายท าท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั โดยมี กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล เป็นทั้งผูจ้ดัและพระเอก 

พร้อมคอนเฟิร์มวา่เป็นละครซีรีส์ไทยเร่ืองแรกท่ีมีฉากซีจีท่ีเนียนและมีคุณภาพมากท่ีสุดในประเทศ

ไทย โดยออกอากาศ ทุกวนัพธุ เวลา 19.00 น. ช่อง GMM25 

นายภาวิต จิตรกร ประธานเจา้หน้าท่ีการตลาด บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 

กล่าวว่า จุดแขง็ของจีเอม็เอม็ แกรมม่ี ท่ีสามารถกา้วข้ึนสู่อนัดบั 1 ในหลายช่องทางบนโลกดิจิทลัว่า 

ช่อง GMM GRAMMY OFFICIAL ในYoutube มียอดวิวรวมจากช่องในเครือทั้ งหมด จ านวน 

17,349 ลา้นวิว โดยช่อง GMM GRAMMY OFFICIAL สามารถครองยอดวิวสูงสุดอนัดบั 1 ของ

ประเทศ และอนัดบั 15 ของโลก ทั้งน้ีคาดว่า ช่อง GMM GRAMMY OFFICIAL มีแนวโน้มท่ีจะ

เติบโตเพิ่มข้ึน จากปัจจุบนัท่ีมียอดวิวสะสมกว่า 6,258 ลา้นวิว คาดว่าจะเพิ่มเป็น 9,000 ลา้นวิวในปี

หนา้ และ 12,500 ลา้นวิวในปีถดัไป  
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ภาพที ่1.9 GMM Grammy Content Provider ใน Digital platform และ Social Media ยอดนิยม 
แหล่งทีม่า: http://www.gmmgrammy.com/new2014/news/news-detail.php?ac=Event&id=1690 
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 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนิยมการชมคลิปวิดีโอผา่นทางเวบ็ไซต ์YouTube เป็นอยา่งมาก

จากผลส ารวจของมายแชร์ (2557) กล่าวไวว้า่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 2 ของโลกท่ีใชเ้วลาอยูก่บั 

Youtube มากท่ีสุด โดยมียอดผูใ้ชง้าน Youtube 26.25 ลา้นคน ใชว้ิดีโออพัโหลด 3.4 ลา้นวิดีโอ นบั

ยอดผูเ้ขา้ชม (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ลา้นคร้ัง และจ านวนคร้ังในการเขา้ชมวิดีโอต่อเดือน

สูงถึง 1,506 ลา้นลา้นคร้ัง เลยทีเดียว Youtube จึงกลายเป็น Personal TV ใหม่ ซ่ึงสามารถเลือกคอน

เทนตไ์ดต้ามใจชอบ รวดเร็ว สามารถเลือกดูรายการ หรือละครยอ้นหลงัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งรีบ

กลบับา้นมานัง่ดูละครตามเวลาท่ีก าหนดออนแอร์ จึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 2 ของโลกท่ี

ใชเ้วลาอยูก่บั Youtube มากท่ีสุด 

ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจยอด Subscribe บน Youtube Channel ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยใช้

ขอ้มูลจาก Social Bakers (วนัท่ี 11 มิถุนายน 2559) เห็นไดว้่า 5 อนัดบัแรกท่ีมียอด Subscribe สูงสุด

สามารถในประเภทของ TV Channalไดแ้ก่ ช่อง TV3 Official, One, thaich2, ThaiCh8 และGMM 

25 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที ่1.10 จดัอนัดบัยอด Subscribe บนยทููบ 
แหล่งทีม่า: socialbakers 
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 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ก าลงัมีการเติมโตข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งยงัมีประเภท

ละครซีรีส์หลากหลายประเภท พร้อมทั้งช่องทางบนโลกดิจิทลัในช่องทาง YouTube มีคนใหค้วาม

สนใจ และหันมาติดตามรับชมรายการ หรือละครซีรีส์ออนไลน์และยอ้นหลงักนัเพิ่มมากข้ึนจนมี

จ านวนยอดวิว และยอดการติดตามของ GMM 25 Chanel เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงมีความสนใจจะ

ศึกษาในเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบ” 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.2.1 เพื่อทราบถึงลกัษณะทางประชากรของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่องจีเอม็เอ็ม 25 ผ่าน

ส่ือยูทูบเพื่อทราบถึงทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ทาง

ช่องจีเอม็เอม็ 25 ผา่นส่ือยทููบ  

1.2.2 เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ทศันคติ และพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชม
ละครซีรีส์ทางช่องจีเอม็เอม็ 25 ผา่นส่ือยทููบ  

1.2.3 เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ทศันคติ และความพึงพอใจของผูรั้บชมละคร     
ซีรีส์ทางช่องจีเอม็เอม็ 25 ผา่นส่ือยทููบ 

1.2.4 เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเปิดรับของ     
ผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่องจีเอม็เอม็ 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตละครซีรีส์ท่ีตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายให้มาก
ยิง่ข้ึน  

1.3.2 เพื่อใหน้กัการตลาดสามารถวางแผนการโฆษณาบน YouTube แทนส่ือทีวี 

1.3.3 เพื่อให้ผูจ้ดัละครซีรีส์ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงบทละครให้เหมาะสม และ
พฒันาสามารถส่งออกละครซีรีส์ไทยท่ีมีคุณภาพไปน าเสนอต่างประเทศได ้

1.3.4 เพื่อเป็นแนวทางใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบละครซีรีส์ใหม่ ๆ ในอนาคต 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ผูศึ้กษาท าการศึกษาทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบโดยผูว้ิจยัเลือกละครมาทั้งหมด 5 เร่ือง 5 ประเภท ประกอบดว้ย  

1) คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ (ประเภทเมโลดราม่า) 
2) รักนะเป็ดโง่ (ประเภทรักอิงนิยายคอมมาด้ี) 
3) วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ (ประเภทโรแมนติกคอมมาด้ี) 
4) มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร (ประเภทแฟนตาซี คอมมาด้ี) 
5) Devil lover (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) (ประเภทโรแมนติกไซไฟ) 

 โดยมีประเดน็การศึกษาเก่ียวกบั ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้ม

ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 

1) ทศันคติ ดา้นการใชง้าน รูปแบบ เน้ือหา พื้นท่ีโฆษณา และภาพลกัษณ์ของ

การเปิดรับชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

2) พฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ สถานท่ี 

ความถ่ี ช่วงเวลา และระยะเวลา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันผา่นโซเช่ียลมีเดีย 

3) ความพึงพอใจของผูรั้บชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ในดา้นรูปแบบ 

เคร่ืองมือ และการบอกต่อ  

 

1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
เก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ผูท่ี้ติดตามเฟสบุ๊กแฟนเพจท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมด 5 แฟนเพจ ไดแ้ก่ GMM25 Thailand, Ugly duck ling series, I Wanna be Sup’Tar วนัหน่ึง

จะเป็นซุปตาร์, มาลี เพื่อนรักพลงัพิสดาร และ Club Friday The Series  

 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาทศันคติพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ โดยท าการเกบ็ขอ้มูล ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2559 
 



 

 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 

GMM25 ผ่านส่ือยูทูบ” ในบทน้ีเป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา

เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบดว้ย  

2.1  แนวคิดเร่ืองละครโทรทศัน์ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูรั้บสาร 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.6  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเร่ืองละครโทรทัศน์ 
 

ละครโทรทศัน์เป็นรูปแบบความบนัเทิงทางโทรทศัน์แขนงหน่ึงท่ีอยูคู่่กบัสงัคมไทยมานาน 

โดยเร่ิมออกอากาศนบัตั้งแต่มีสถานีโทรทศัน์ข้ึนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบนั (ชยพล

สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์, 2548) การท าละครโทรทศัน์แต่เดิมมาเป็นการน าบทประพนัธ์ท่ี

มีอยูแ่ลว้มาจดัแสดงโดยตรง ต่อมาไดมี้การพฒันาการน าเสนอโดยการน าบทประพนัธ์มาเรียบเรียง

ใหม่ รวมถึงมีการแต่งเร่ืองราวข้ึนมาใหม่เพื่อใชใ้นการแสดงละครโทรทศัน์ และมีการพฒันากลวิธี

ในการน าเสนอใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

สถานีโทรทศัน์แห่งแรกของประเทศไทย ช่อง 4 บางขุนพรหม และละครโทรทศัน์ เร่ือง

แรกคือ “สุริยานีไม่ยอมแต่งงาน” ออกอากาศในวนัท่ี 5 มกราคม 2499 ละครโทรทศัน์ในยคุนั้นเป็น

การแสดงสด ส่วนละครพูดท่ีแต่งข้ึนใหม่ส าหรับแสดงทางโทรทศัน์โดยเฉพาะ เป็นละครสั้นจบใน

ตอน เน่ืองจากหอ้งส่ง (สตูดิโอ) มีขนาดเลก็ จึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีและฉากจ ากดั 
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ละครโทรทศัน์ไทยเร่ิมรุ่งเรืองประมาณปี พ.ศ. 2501 นกัแสดงละครเวทีเร่ิมหนัมาเล่นละคร

โทรทศัน์มากข้ึน ช่อง 4 มีผูนิ้ยมชมกนัมาก ส่วนสถานีโทรทศัน์กองทพับก (ททบ.) ช่อง 7 ก็เร่ิม

บุกเบิกดา้นละครโทรทศัน์มากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่ช่อง 7 จะน าเร่ืองราวของละครเวทีมาท าใหม่ แต่ก็

เร่ิมมีการแต่งบทละครส าหรับละครโทรทศัน์มากข้ึน ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2505 – 2510 ทางช่อง 4 

บางขนุพรหม และช่อง 7 มีการแข่งขนักนัมากข้ึน ผลิตละครน ้ าดีออกมาแข่งขนักนัจ านวนมาก แต่

กิจการละครโทรทศัน์ก็เร่ิมเส่ือมไปช่วงหน่ึง เน่ืองจากภาพยนตร์เร่ืองยาวกลบัมาไดรั้บความนิยม 

(ปนดัดา ธนสถิตย,์ 2531) 

 

2.1.1 ประเภทของละครโทรทัศน์ 
รูปแบบของละครโทรทศัน์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศ (ปนดัดา ธนสถิตย,์ 2531) แบ่งออกไดเ้ป็น 

6 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1) Dramatic Specials เป็นละครสั้ นท่ีสรุปเร่ืองราวจบภายในตอนเดียวใช้เวลา

แสดงประมาณ 60 – 120 นาที และมกัจะออกอากาศเป็นรายการสุดทา้ยของสถานี อาจจะเสนอใน

โอกาสพิเศษหรือเสนอเป็นรายเดือนไม่มีก าหนดแน่นอน อาจจะเป็นละครแนวชีวิต ละคร

ประวติัศาสตร์หรือละครเพลง หรือมกัเรียกวา่ ละครหลงัข่าว 

2) Sit-com (Situation Comedy) เป็นละครสั้ นท่ีสรุปเร่ืองราวจบในตอนออก 

อากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ซ่ึงเน้ือหาหลกัของตวัละครจะเป็นแนวเดียวโดยตลอด และผูแ้สดงชุด

เดียวโดยตลอด อาจจะมีดารารับเชิญสลบักนัเขา้มาท าให้เกิดเหตุการณ์สนุกสนาน น่าติดตาม ผูช้ม

ไม่จ าเป็นตอ้งดูประจ าสัปดาห์ก็จะสามารถเขา้ใจเร่ืองราวในแต่ละตอนได ้ลกัษณะของบทละคร

ประเภทน้ีจะมีเน้ือหาค่อนขา้งกระชับ และมีการสรุปจบทา้ยบทท่ีหักมุมจนท าให้ผูช้มเกิดความ

ประทบัใจและอยากติดตามตอนต่อไปในสปัดาห์ 

3) Series เป็นละครชุด ท่ีแบ่งออกอากาศเป็นตอน ๆ ความยาวตั้งแต่ 8 ตอนจนไป

ข้ึนไปถึง 100 ตอนจบเน้ือหาในแต่ละตอนจะเป็นแนวเดียวกัน และใช้ผู ้แสดงชุดเดียวกัน 

ออกอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือ 2 – 3 วนัต่อสัปดาห์ ละครโทรทศัน์ในรูปแบบน้ีสืบทอดมา

จากละคร “Soap Opera” ของวิทยอุเมริกนั  

4) Mini Series เป็นละครหรือภาพยนตร์โทรทศัน์ท่ีผลิตเป็นเร่ืองยาวตั้งแต่ตน้จน

จบมากกว่า 3 ชัว่โมงข้ึนไป จึงจ าเป็นตอ้งแบ่งเวลาออกอากาศเป็น 2 ภาค หรือบางเร่ืองอาจมีความ

ยาวมากถึง 6 ชัว่โมง หรือมากกว่านั้นก็อาจออกอากาศฉายคร้ังละ 1 ชัว่โมงก็ได ้และออกอากาศ

ติดต่อกนัในเวลาเดียวกนัในวนัต่อไป หรือสัปดาห์ต่อไปเร่ือย ๆ จนจบหรือมกัจะออกอากาศตั้งแต่ 

2 – 8 ตอนจบ ส าหรับในเมืองไทย ละครแบบ Mini Series ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั 
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5) Anthology Series เป็นลกัษณะละครอีกแบบหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากละครทัว่ไป 

คือจะเป็นเร่ืองจบในตอนแต่ตวัแสดงและเน้ือเร่ืองจะแตกต่างไปแต่แนวของเร่ือง ทุกเร่ืองจะเป็นไป

ในท านองเดียวกนั เช่น แนวเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองราวลึกลบัสยองขวญั แนวเร่ืองเก่ียวกบัต านาน แนว

เร่ืองเก่ียวกบัเทพนิยาย 

6) Situation Comedy เป็นละครโทรทศัน์ประเภทตลกชวนหัวหรือเสียดสีสังคม 

จะออกอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือทุกวนัในเวลาเดียวกนั มกัจะมีความยาวตอนละ30 นาที 

ละครประเภทน้ีอาจจะจดัแสดงสดทั้งในห้องส่ง พร้อมทั้งอดัเทปไปดว้ยเป็นละครตลกท่ีถูกมองว่า

เป็นตลกขั้นต ่า ไม่ไดคุ้ณค่ามาก เป็นเร่ืองราวตลกซ่ึงเกิดจากความสับสน อลเวง อลหม่าน ซ่ึงส่วน

ใหญ่มาจากความบงัเอิญปนกบัความจ าเป็นส าหรับละครไทยไดน้ าลกัษณะบางอย่างของ Sit com 

เมืองนอกมาใช ้เช่นเป็นละครตลกท่ีมีตวัละครนอ้ย ฉากนอ้ย และถ่ายท าใหห้อ้งส่ง  

จากแนวคิดเก่ียวกบัประเภทของละครโทรทศัน์ท่ีกล่าวไปนั้น เม่ือน ามาศึกษาจะพบว่า 

ละครโทรทศัน์ท่ีเผยแพร่ออกอากาศในประเทศไทย และก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั จะเป็นแบบ 

Series เป็นละครยาวตั้งแต่ 8 ตอนจนไปข้ึนไปถึง 100 ตอนจบ ดว้ยแนวโน้มของกระแสซีรีส์จาก

ประเทศเกาหลีท่ีเขา้มาและเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบกบัไลฟ์สไตลข์องคนสมยัน้ีเร่ิมเปล่ียนไป 

จึงไดมี้การผลิตละครซีรีส์ของไทยเองเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม 

นอกจากน้ียงัมีการแบ่งประเภทของละครโทรทศัน์จ  าแนกตามเน้ือหา ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม

ประเภทของละครท่ีมีอยู่ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งได้ทั้ งหมด 14 ประเภท ดัง น้ี               

(ปนดัดา ธนสถิตย,์ 2531) 

1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็นละครท่ีมีลักษณะส าคัญคือ เป็นการ

น าเสนอความทุกข์ทรมานของมนุษย์ท่ีจบลงด้วยหายนะของตัวเอก ตัวเอกมักเป็นบุคคลท่ีมี

ความสามารถหรือมีพรสวรรคอ์นัยิ่งใหญ่ แต่ขณะเดียวกนัก็มีขอ้บกพร่องส าคญัท่ีเป็นปมน าไปสู่

ความหายนะของตนเองในท่ีสุด 

2) ละครตลกขบขนั (Comedy) แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ 

(1) ละครตลกแบบฟาร์ส (Farce) เป็นละครตลกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และเป็น

จุดเร่ิมตน้ของละครตลกอ่ืน ๆ เกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษยส์ามารถอดทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ี

ล าบากยากเข็นได ้สามารถต่อสู้เผชิญชีวิตไดอ้ย่างเขม้แข็งต่อไป ตลกแบบฟาร์สมกัใชค้วามตลก

แบบพลิกความคาดหมายดว้ยเหตุการณ์ท่ีเหลือเช่ือ และเกือบไม่มีทางเป็นไปไดใ้นโลกแห่งความ

จริง อยา่งไรก็ตาม ผลของขอ้บกพร่องต่าง ๆ จะตอ้งไม่สร้างความรู้สึกเสียหายเจบ็ปวด ทุกขท์รมาน

อยา่งจริงจงั เหมือนในโลกของความเป็นจริง มิฉะนั้นผูช้มจะรู้สึกสงสารมาแทนท่ีความตลก 
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(2) ละครตลกแบบคอมเมด้ี (Comedy) เป็นละครตลกท่ีพฒันามาจากละคร

ตลกแบบฟาร์ส โดยน าเอาภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดมาพฒันาความตลก

ใหล้ะเมียดละไม สุขมุลึกซ้ึงยิง่ข้ึน ท าใหเ้กิดละครตลกท่ีแนบเนียน ไม่โจ่งแจง้ โปกฮา เอะอะ ตึงตงั 

เหมือนละครตลกแบบฟาร์ส ละครตลกแบบคอมเมด้ีท่ีนิยมแสดงมาตั้งแต่เดิมมีหลายประเภท 

นอกจากน้ียงัมีการประยกุตภ์าพแบบโดยน าเอาละครประเภทอ่ืน ๆ มาผสมผสานจนเกิดเป็นละคร

ตลกหลายประเภทยอ่ย ดงัน้ี 

(2.1)  ละครตลกรักโรแมนติก (Romantic Comedy)  เ ป็นละครท่ีใช้

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แต่มีเหตุผลน่าเช่ือถือ เป็นเร่ืองราวความรักของตวัละครเอก 

พระเอก นางเอกท่ีมีคุณสมบติัดี หล่อสวยตามอุดมคติ ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ นานาในตอนตน้

เร่ือง แต่สามารถฝ่าฟันมาได ้จนพบกบัความสุขในตอนทา้ยเร่ือง เร่ืองราวจะน าเสนอความสุขจาก

ความตลกขบขนั เรียกเสียงหัวเราะจากผูช้ม ซ่ึงอาศยัตวัละครตลกอาชีพ (Clown) นอกเหนือจาก

พระเอก นางเอก คอยสร้างเร่ืองราวชวนขบขนัจากค าพูด กริยาท่าทาง ดว้ยความเชย ความซ่ือไร้

เดียงสา หรือความไม่รู้ 

(2.2) ละครตลกชั้นสูง หรือตลกผูดี้ (High Comedy/Comedy of Manners) 

เป็นละครตลกท่ีลอ้เลียนเสียดสีชีวิตในสงัคมชั้นสูง ลอ้เลียนเร่ืองราวพฤติกรรมขนบธรรมเนียมของ

คนชั้นสูงในสังคมซ่ึงเต็มไปดว้ยขนบธรรมเนียม แบบพิธี ขอ้บงัคบัต่าง ๆ มากมายจนบางคร้ัง ท า

ใหรู้้สึกอึดอดัจึงท าใหเ้กิดการสร้างเร่ืองลอ้เลียนข้ึน เม่ือในโลกความเป็นจริงไม่สามารถท าได ้จึงได้

สร้างตวัละครท่ีเป็นตวัเอกให้เป็นคนชั้นสูง ให้แหวกกฎเกณฑข์องสังคม เป็นการตอบสนองความ

พึงพอใจ ความสะใจของผูช้ม ทั้ งคนชั้นสูงเอง และคนทั่วไป ท่ีได้เห็นการกระท าอ่ืนท่ีฝ่าฝืน

กฎเกณฑน์ั้น อนัเป็นการผอ่นคลายความอึดอดัตึงเครียดท่ีสะสมอยูใ่นใจ 

(2.3) ละครตลกแบบเสียดสี (Satiric) เป็นละครท่ีมุ่งเนน้การเสียดสีลอ้เลียน

ท่ีรุนแรงกว่าตลกขั้นสูง ละครตลกแบบเสียดสี มุ่งลอ้เลียนพฤติกรรมของคนทัว่ไปในสังคม ท่ีมีทั้ง

เร่ืองน่าละอาย เร่ืองท่ีเป็นขอ้บกพร่อง ซ่ึงเม่ือผูช้มไดเ้ห็นขอ้บกพร่องเหล่านั้นก็ท าให้เกิดความ

ละอายใจ เกิดการน าไปสู่การแกไ้ข 

(2.4) ละครตลกรักกระจุ๋มกระจ๋ิม (Sentimental Comedy) เป็นละครตลกท่ี

สร้างข้ึนมาเพื่อให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มเป็นหลกั มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัละครชีวิตแบบเมโลด้ีรามา 

เร่ืองราวตั้งอยูบ่นพื้นฐานของตวัเอกท่ีน่ารักน่าเอน็ดูตวัละครเอกมีลกัษณะใหค้วามรัก ความเห็นอก

เห็นใจมากกว่าตลกแบบคอมเมด้ี ความตลกขบขนัมกัเกิดข้ึนจากบุคคลแวดลอ้มตวัเอก เช่น คนรับ

ใช ้เพื่อนหรือญาติของตวัเอก เป็นการสร้างความสนุกสนานตลกขบขนัแบบต้ืน ๆ ไม่ไดมุ่้งลอ้เลียน

พฤติกรรมหรือขอ้บกพร่องของมนุษย ์หรือท าใหเ้กิดความละอาย หรือสร้างความเดือดร้อนใหผู้ถู้ก
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ลอ้เลียน แต่เอามาลอ้เลียนแบบน่ารักน่าเอ็นดู ย ัว่เยา้กระเซา้แหย่ ให้เกิดความสนุกสนานมากกว่า

ความทุกข ์ละครประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมมากทางโทรทศัน์ เพราะดูแลว้ใหค้วามเพลิดเพลิน ผอ่นคลาย

ความตึงเครียดในชีวิตประจ าวนัไดดี้ 

(2.5) ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation Comedy) เป็นละครท่ีมี

ความตลกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเร่ืองราวสบัสนอลเวง ผดิฝาผดิตวั ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดย

บงัเอิญ การด าเนินเร่ืองมกัมีการสร้างตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะข้ึนมา ท าให้น าไปสู่การ

กระท าท่ีตลกขบขนั  

(2.6) ละครตลกแนวการต่อสู้ (Action Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้งอยูบ่น

พื้นฐานของเร่ืองการต่อสู้ แต่เป็นการต่อสู้แบบไม่จริงจงั ไม่เน้นการฆ่า การฆาตกรรม แต่เน้นท่ี

ความสนุกสนานตลกขบขนัมากกวา่  

(2.7) ละครตลกชีวิต (Drama Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของเร่ืองชีวิตผูค้น เร่ืองการต่อสูชี้วิตท่ีน าเสนอดว้ยมุมมองตลกขบขนั  

(2.8) ละครตลกครอบครัว (Family Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้ งอยู่บน

พื้นฐานของเร่ืองชีวิตในครอบครัว พอ่ แม่ ลูก ท่ีน าเสนอดว้ยมุมมองความตลกขบขนั  

(2.9) ละครตลกแนวเร่ืองผี (Horror Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้งอยู่บน

พื้นฐานของเร่ืองลึกลบัสยองขวญั เร่ืองภูตผปีีศาจท่ีน าเสนอดว้ยมุมมองความตลกขบขนั 

3) ละครชีวิตรักอิงนิยาย หรือ โรมานติก (Romantic) เป็นละครท่ีน าเสนอเร่ืองราว

ความสุขอนัเกิดจากความรัก เป็นนิยายท่ีผูค้นปรารถนาใฝ่ฝันท่ีจะไดพ้บแต่ไม่ไดพ้บเจอในชีวิตจริง 

ละครประเภทน้ีมีลกัษณะน าผูช้มหลบหนีไปจากความเป็นจริงในชีวิต ไปสู้ชีวิตในอุดมคติ ช่วยให้

ผอ่นคลาย หายเครียดในชีวิตประจ าวนั เร่ืองราวของละครประเภทน้ีมกัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความ

รัก การจินตนาการ เทพนิยาย การหวนคิดถึงอดีตท่ีรุ่งเรือง การเดินทางไปยงัดินแดนไกลโพน้ และ

การผจญภยัในดินแดนซ่ึงเต็มไปดว้ยส่ิงสวยงามต่ืนเตน้ ในสังคมท่ีเป่ียมไปดว้ยความสุข พระเอก

มกัเป็นวีรบุรุษ นางเอกเป็นวีรสตรี พร้อมด้วยคุณสมบติั ภาพสมบติัท่ีมนุษยใ์ฝ่ฝัน และแมจ้ะมี

อุปสรรคเพียงใดกส็ามารถฝ่าฟันไปได ้

4) ละครแฟนตาซี (Fantasy) เป็นละครท่ีน าเสนอเร่ืองเพอ้ฝันไม่ตรงกบัความเป็น

จริงใน สงัคม หรือเป็นเร่ืองในจินตนิยาย 

5) ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา (Sentimental Drama) เป็นละครท่ีแฝงอารมณ์

อ่อนไหว ตวัละครน่ารักน่าเห็นใจ พระเอกนางเอกดูพร้อมทุกประการ แมจ้ะมีอุปสรรคเพียงใดกจ็บ

ลงดว้ยความสุข พร้อมทั้งมีหลกัปรัชญาคติสอนใจบา้งตามสมควร ละครประเภทน้ีเกิดจากความ
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ตอ้งการของผูช้มท่ีตอ้งการชมเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจเพียงอยา่งเดียว ละครประเภทน้ีเป็นตน้แบบ

ของละครเมโลดรามา ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ดว้ย  

6) ละครชีวิตเริงรมย ์หรือ เมโลดรามา (Melodrama) เป็นละครท่ีไดรั้บความนิยม

และดึงดูดใจผูช้มมากท่ีสุด สร้างข้ึนมาเพื่อความบนัเทิง ด าเนินเร่ืองอย่างสนุกสนาน เป็นเร่ืองท่ี

เขา้ใจง่าย ไม่สลบัซบัซอ้น โดยมากมีเน้ือหาเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผูช้ม มีการเร้าอารมณ์ให้ผูช้ม

อยากติดตาม มกัน าเสนอเร่ืองราวชีวิตรัก ความขดัแยง้ นอกจากน้ีตวัละครแบบเมโลดรามานั้นมกั

เป็น ตวัละครแบบตายตัว (Staticcharacter/ Typed character) ซ่ึงมีคุณลักษณะคงท่ีไม่ว่าเวลาจะ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ก็จะมีลกัษณะประจ าอยา่งนั้นตลอด ละครเมโลดรามาติกจึงมกัถูกกล่าวหา

วา่เป็นละครน ้าเน่า (Soap Opera) หรือละครประโลมโลก 

7) ละครการต่อสู้ (Action) หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า ละครบู๊ เป็นละครท่ีน าเสนอ

เร่ืองราวความเก่งความกลา้หาญของตวัเอกท่ีเป็นวีรบุรุษ (Hero) ท่ีมุ่งปกป้องคุม้ครองสงดัและโลก

ให้ปลอดภยัจากการกระท าของตวัร้าย (Villain) เนน้ฉากการต่อสู้ระหว่างตวัเอกและตวัร้าย ละคร

ประเภทน้ีมุ่งสร้างความรู้สึกต่ืนตน้ (Exiting) แก่ผูช้มเพื่อติดตามชมว่าตวัเอกจะสามารถแก้ไข

สถานการณ์หรือ เอาชนะตวัร้ายไดอ้ยา่งไร  

8) ละครต่ืนเตน้ผจญภยั (Adventure) เป็นละครท่ีน าเสนอเร่ืองราวการผจญภยัไป

ยงัดินแดนต่าง ๆ ท่ีลึกลบัมหศัจรรย ์เตม็ไปดว้ยเร่ืองต่ืนเตน้ระหวา่งการเดินทาง การเผชิญกบัส่ิงเร้น

ลบั ส่ิงแปลกใหม่ท่ีทา้ยทายความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์ 

9) ละครลึกลบัสยองขวญั (Horror) เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

เป็นปมความลบั ปริศนา ชวนต่ืนเตน้ สยองขวญัเก่ียวขอ้งกบัวิญญาณ ภูตผีปีศาจต่าง ๆ เวทยม์นต ์

บางคร้ังนิยมเรียกว่า ละครผี ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าเร่ืองผีมาสร้างเป็นละครแนวตลกขบขนั เพื่อสร้าง

ความสนุกสนานมากกวา่ความน่ากลวั  

10) ละครฆาตกรรม (Crime) เป็นละครท่ีน าเสนอเร่ืองราวของเหตุการณ์การ

ฆาตกรรมการตายของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนการฆ่าคนตายเพื่อการแกแ้คน้ ละครประเภท

น้ีมุ่งสร้างความต่ืนเตน้ให้กบัผูช้มโดยให้ผูช้มติดตามว่าตวัละครท่ีเป็นเหยื่อจะหนีรอดพน้จากการ

ฆาตกรรมไดห้รือไม่ ตวัเอกจะสามารถมาช่วยเหยือ่ไดท้นัเวลาหรือไม่ ตวัเอกจะปกป้องผูท่ี้อ่อนแอ

ท่ีก าลงัจะตกหรือไม่ ใครจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไป เหยื่อจะถูกฆ่าไดอ้ยา่งไร คนร้ายจะถูกจบัตวัมา

ลงโทษไดห้รือไม่ ในบางคร้ังตวัเอกก็ตกเป็นเหยื่อท่ีถูกตามล่าอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรม

ตวัเองตอ้งพยายามหนีเอาตวัรอดใหไ้ดจ้ากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีร้ายแรง 

11) ละครสืบสวนสอบสวน (Surpense) เป็นละครท่ีเน้นการสืบสวนเพื่อคน้หา

บุคคลผูอ้ยู่เบ้ืองหลงั การกระท าต่าง ๆ โดยมากมกัเป็นการกระท าผิดกฎหมาย เช่น คา้ยาเสพติด     
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คา้อาวุธ วินาศกรรม ฆาตกรรม ซ่ึงการสืบสวนน้ีมกักระท าโดยตวัเอกท่ีมีความฉลาดหลกัแหลม มี

ไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถติดตามเปิดเผยร่องรอยของคนร้ายได ้ผูช้มจะต่ืนเตน้ระทึกใจไปกบัตวั

เอกวา่จะสามารถเปิดเผยปมลึกลบัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัไดห้รือไม่  

12) ละครพื้นบา้น (Folktale) เป็นละครท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวขอ้งกบันิทานพื้นบา้นเทพ

นิยาย เร่ืองปรัมปรา เร่ืองเล่าในสงัคม  

13) บนัเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ หรือ ไซไฟ (Sci-fi) เป็นนิยายท่ีเสนอมุมมอง

เก่ียวกบัผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม จากวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในจินตนาการ มีรูปแบบ

หลากหลาย โดยมีความถูกตอ้งหรือความเป็นไปไดข้องทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ท่ีน ามาประกอบ

เร่ืองอยูใ่นระดบัหน่ึง อาจจะกล่าวถึงทฤษฎี หรือส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์จินตนาการข้ึนมา

บา้ง  บนัเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ จดัอยู่ในกลุ่มนวนิยายประเภทจินตนิยาย (Speculative Fiction - 

กลายมาจาก SF ซ่ึงเป็นอกัษรย่อของ Science Fiction) ซ่ึงประกอบดว้ยสองประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

บนัเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ และนิยายจินตนิมิต 

14) ละครพีเรียด (Period) ซ่ึงเป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวใน

อดีต เร่ืองประวติัศาสตร์ พงศาวดาร (วริสรา  เวทยสุภรณ์, 2549: 42) องคป์ระกอบส าคญัของละคร

ไดแ้ก่  นักแสดง ในฐานะตวัละคร  เพราะสามารถดึงดูดผูช้มไดม้าก โดยเฉพาะตวัละครพระเอก

และนางเอก  บทโทรทศัน์ก็เป็นส่ิงส าคญัไม่น้อยกว่าการแสดง เพราะบทโทรทศัน์จะท าหน้าท่ี

ก าหนดมุมกลอ้งส าหรับจบัภาพเพื่อใหเ้น้ือเร่ืองด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและสมจริง  รวมถึงลกัษณะ

ของฉาก  เส้ือผา้นกัแสดงท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของตวั ละครตามท่ีบทประพนัธ์ก าหนดไว ้

รวมไปถึงดนตรีประกอบ และอารมณ์การแสดงภายใต้การควบคุมของผู ้ก  ากับการแสดง

 ปัจจุบนัละครท่ีรับความนิยมมากท่ีสุด คือ ละครประเภทชีวิตเริงรมย ์หรือเมโล 

ดราม่า อยา่ง Club Friday The Series เป็นตน้ ซ่ึงเป็นละครท่ีถ่ายทอดมาจากชีวิตจริง ท าใหค้นดูรู้สึก

อิน มีอารมณ์ร่วม เป็นประเภทละครท่ีเขา้ถึงคนดูมากท่ีสุด 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัทศันคติ 
 

2.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัทัศนคต ิ
ทศันคติ จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือประสาทของมนุษยไ์ดส้ัมผสักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงก่อน นั่นคือ

รับรู้ส่ิงนั้นก่อน ถา้จิตใจเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นก็จะท าให้เกิดความรู้สึกตั้งแต่ขั้นตน้ ๆ จนถึงขั้นสูง คือ

เกิดความสนใจ ความซาบซ้ึงใจ และเกิดทศันคติในท่ีสุด การวดัว่าส่ิงใดมีลกัษณะอยา่งไร ตอ้งท า

ความเขา้ใจนิยามก่อนวา่ส่ิงนั้นคืออะไร โดยมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ไดแ้ก่ 
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Roger (1978, p. 208-209 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 122) ได้กล่าวถึง

ทัศนคติว่า เป็นดัชนีช้ีว่าบุคคลนั้ นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นวตัถุหรือ

ส่ิงแวดลอ้มตลอดไปจนถึงสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคติท่ีว่านั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ี

อาจจะส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

และเป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็นการ

ส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสาร อนัจะมีผล

ต่อพฤติกรรมต่อไป 

เดโช สวนานนท์ (2512, น. 28) กล่าวถึงทศันคติว่า เป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนได ้เปล่ียน 

แปลงได ้และเป็นแรงจูงใจท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

ทศันคติมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างตั้งใจ เน่ืองจากมนุษยท่ี์มีความ

ตั้งใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาในดา้นบวกโดยตรง ทศันคติเป็นความโนม้

เอียงของจิตใจท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีไดรั้บ อาจเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็นดว้ยหรือไม่

เห็นดว้ยหรือเก่ียวกบัความรู้สึก เช่น ความชอบ ความเกลียด เป็นตน้ (Newcomb อา้งถึงใน อรจิรา 

เนตรอารีย,์ 2543, น. 35) 

จากความหมายทั้ งหมดท่ีกล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นเร่ืองของจิตใจ 

ความรู้สึกนึกคิด ท่าที และความโนม้เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับส่ือผ่าน    

ยทููบ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท้ั้งบวกและลบ ทศันคติประกอบไปดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และ

ความรู้สึกนั้น โดยมีผลใหมี้การแสดงออกมาทางพฤติกรรม 

 

2.2.2 ลกัษณะของทัศนคติ 
นกัจิตวิทยาไดศึ้กษาในความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงควรกล่าวถึงลกัษณะรวม ๆ ของ

ทศันคติท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจทศันคติใหดี้ข้ึน (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545, น. 138) ซ่ึงลกัษณะของ

ทศันคติ สรุปไดด้งัน้ี 

1) ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้

2) ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 

3) ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือ บอกลกัษณะดี ไม่ดี ชอบ
ไม่ชอบ เป็นตน้ 

4) ทศันคติท าให้บุคคลท่ีเป็นเจ้าของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีหมายของ
ทศันคติ 



22 

 

5) ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัส่ิงของและ
บุคคลกบัสถานการณ์ นัน่คือ ทศันคติยอ่มมีท่ีหมายนัน่เอง 

 

2.2.3 องค์ประกอบของทศันคติ 
1) ดา้นความนึกคิด (Cognitions) คือส่วนท่ีเป็นความเช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงต่าง ๆ หากบุคคลมีความรู้ หรือความคิดต่อส่ิงนั้นในทางท่ีดี กม็กัจะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น ซ่ึง

องคป์ระกอบดา้นน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ส่วนท่ีเป็น

ความเช่ือ และส่วนท่ีเป็นการประเมิน ทั้งหมดเหล่าน้ีคือความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ของเราทั้งส้ิน 

2) ดา้นความรู้สึก (The Affective Responses) เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของบุคคลนั้นความรู้สึกท่ีชอบ ไม่ชอบ รัก

หรือเกลียดหรือกลวั ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 

3) ดา้นการกระท า คือ เม่ือเกิดทศันคติในทางใดต่อส่ิงใดแลว้ มกัจะออกมาใน
ลกัษณะการกระท า หรือไม่กระท า 

 

2.2.4 การเกดิทศันคติ 
1) ประสบการณ์ เป็นประสบการณ์โดยตรง 

2) ค่านิยม แต่ละบุคคลมีค่านิยมและการตดัสินค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
สภาวการณ์ของส่ิงแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 

Gibson (2000, p. 103) กล่าวว่า ทศันคติ เป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา 

ซ่ึงบุคคลเราจะมีทศันคติท่ีเป็นโครงสร้างอยูแ่ลว้ ทางดา้นความรู้สึก ความเช่ือ อนัใดอนัหน่ึงโดยท่ี

องคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงหมายความว่า การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบ

หน่ึงท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีกองคป์ระกอบหน่ึง ซ่ึงทศันคติ 3 องคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

1) ความรู้สึก (Affective) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกของทศันคติ 

คือการไดรั้บการถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพอ่ แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อน ๆ 

2) ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive) องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจของ

ทัศนคติจะประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล หมายถึง 

กระบวนการคิด ซ่ึงเนน้ไปท่ีการใชเ้หตุผล และตรรกะ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความรู้ ความเขา้ใจ 

คือ ความเช่ือในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถูกประเมินผลไวแ้ลว้โดยตวัเองประเมิน ซ่ึงความ

เช่ือเหล่าน้ีจะแสดงออกมาจากความประทบัใจในการชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อ

ส่ิงของ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
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3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจท่ีจะ

ประพฤติในทางใดทางหน่ึง โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทศันคติ

ของบุคคล เช่น ฉนัก าลงัไปท างานของฉนั เป็นตน้ 

การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (ดารณี พานทอง, 2542) 

1) ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทาง

ท่ีดี หรือยอมรับ ความพอใจ เช่น ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 มีทศันคติท่ีดีต่อการรับชมผ่านส่ือ   

ยูทูบ เพราะยูทูบสามารถใชง้านไดง่้าย รวดเร็ว และท่ีส าคญั สามารถรับชมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ท่ีเรา

สะดวก ไม่จ าเป็นตอ้งมานัง่รอดูหนา้โทรทศัน์ตามผงัออกอากาศ 

2) ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย เช่น ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 มี

ทศันคติไม่ดีต่อการรับชมผา่นส่ือยูทูบ เพราะไม่เคยชินกบัแอพพลิเคชัน่ หรือเวปไซตย์ทููบ ใชง้าน

ยาก ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือในการรับชม 

3) การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ 

มีทศันคติเป็นกลาง อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ หรือในเร่ืองนั้น ๆ เราไม่มี

แนวโนม้ทศันคติอยู่เดิมหรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน เช่น โฆษณาต่าง ๆ ท่ี

แทรกในยูทูบ ผูช้มมีทศันคติเฉย ๆ เน่ืองจากยงัมีปุ่ม ปิด หรือ Skip ads ท่ีท าให้เราสามารถกดปิด 

หรือกดขา้มปุ่มโฆษณานั้น ๆได ้จึงไม่มีผลต่อการรับชมมากเท่าไหร่ 

 จะเห็นไดว้่าการแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็น

ความคิดและความรู้สึกจนสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาตามทศันคติต่อส่ิงนั้น 

 

2.2.5 การวัดทัศนคต ิ
 การวดัทศันคติมี 4 วิธี คือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ อา้งถึงใน วีระพล และเฉลียว, 2538) 

1) มาตรการวดัแบบของเธอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale) ก าหนดโครง 

สร้าง น าขอ้ความไปตดัสิน และแจกแจงความถ่ี ความถ่ีสะสม หาความแปรปรวน แลว้น าแบบวดั

ชุดเดิมใหค้ดัเลือกอีกคร้ัง 

2) มาตรวดัแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็นการวดัท่ีใชก้นัอย่างกวา้งขวาง

กวา่แบบอ่ืน ๆ และสามารถวดัไดเ้กือบทุกเร่ือง และยงัมีความเท่ียงตรงสูงกวา่แบบอ่ืนอีกดว้ย แต่ละ

มาตรวดัห่างเท่ากนัเป็น 0 1 2 3 4 เป็น positive หรือ negative 

3) มาตรวัดแบบของกัตต์แมน (Guttman Scale) มิใช่วิ ธีสร้างและพัฒนา

ทศันคติ แต่เป็นวิธีประเมินหรือวิเคราะห์มาตราส่วน 
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4) มาตรวดัแบบออสกูด (Osgood’s Scale) ใช้วดัทศันคติและวัดบุคลิกภาพ 

ความคิดเห็น ความเช่ือและความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยแยกความแตกต่างของมโนทศัน์ 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎกีารเลือกเปิดรับส่ือ (Media Selection Theory)  
 

ลกัษณะการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลโดยพื้นฐานแลว้ ข้ึนอยูก่บัความสนใจของผูรั้บ

สาร (Audience interest) เองเป็นหลกั ผูรั้บสารส่วนใหญ่มกัเลือกรับสารท่ีตนเองมีความสนใจและ

เลือกไม่รับในส่ิงท่ีตนเองไม่สนใจ (Hybels & Weaver, 1989, p. 300) ความสนใจน้ีอาจรวมไปถึง

การใหค้วามเช่ือถือต่อเน้ือหาสารดว้ย การเลือกรับสารท่ีผูรั้บของแต่ละบุคคลนั้นสามารถอธิบายได้

ด้วยโครงสร้างในการเปิดรับสารโดยเปรียบเทียบได้กับเคร่ืองกรอง (filters) ตามแนวคิดของ 

Klapper (1960)  

แนวคิดของ Klapper (1960) ได้น าเสนอกระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity 

process) ออกเป็น 4 แบบคือ 

2.3.1 การเลือกเปิดรับ (selective exposure) มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะเปิดรับส่ือตามความคิด
และความสนใจของตน และหลีกเล่ียงไม่ส่ือสารในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและความ

สนใจของตน แมก้ารรับสารจะเอนเอียงไปยงัลกัษณะหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคล แต่ส่วน

ใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีบุคคลรู้สึกตวัหรืออยูใ่นระดบัจิตส านึก นอกจากน้ีนกัวิชาการบางคนกล่าววา่ การ

เลือกเปิดรับน้ีเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ในระดับจิตไร้ส านึกด้วยเช่นกัน การเลือกเปิดรับน้ีมีการ

ศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง และพบว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

หลายประการ เช่น ทศันคติเดิมของผูรั้บสาร ซ่ึงกล่าวว่าบุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุ

นความคิดเดิมท่ีมีอยู่ และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดของตน ทั้งน้ีเพราะการ

ไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ สึกของตนจะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่

สบายใจ ดงันั้นการท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวได ้ก็จะตอ้งแสวงหาข่าวสาร หรือเลือกสรร

เฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดตน 

2.3.2 การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) ผูรั้บสารนอกจากจะเลือกเปิดรับ
ข่าวสารแลว้ ยงัเลือกใหค้วามสนใจต่อข่าวสารท่ีไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งหรือเขา้กนัไดก้บัทศันคติความ

เช่ือดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ และหลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ีขดัต่อทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจหรือ

ความคิดดั้งเดิม ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของเขาจะท าใหเ้ขา

เกิดความรู้สึกไม่พอใจและสบัสนได ้
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2.3.3 การเลือกการรับรู้ หรือเลือกตีความ (selective perception or selective interpreta- 
tion) การเลือกรับรู้น้ี จะอธิบายว่าคนเรามีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับและตีความสาร เพื่อให้การส่ือสาร
นั้นเป็นไปตามความคิดเห็นและความสนใจของบุคคลนั้น ทิศทางของความบิดเบือนของการรับ

สารจะเป็นไปตามความพึงพอใจของตน ดว้ยสาเหตุน้ีบุคคลหน่ึงจึงอาจไดย้ินผูพู้ดในส่ิงหน่ึงใน

ขณะท่ีอีกบุคคลหน่ึงไดย้นิผูพู้ดคนเดียวกนันั้นพูดในส่ิงท่ีแตกต่างออกไป ดงันั้นหลายคนอาจไดย้นิ

สารอยา่งเดียวกนัแต่เขา้ใจแตกต่างกนัออกไป 

2.3.4 การเลือกจดจ า (selective retention) การรับรู้มีความเก่ียวเน่ืองกบัการเลือกจดจ า
แคลปเปอร์ (Klapper) กล่าวว่า ในความเป็นจริงเส้นแบ่งเขตระหว่างสองกระบวนการมกัยุง่ยากใน

บางสถานการณ์ กล่าวโดยย่อคือ ความพร้อมท่ีจะจดจ าสารมกัเกิดข้ึนกบัคนท่ีสนใจและพร้อมจะ

เขา้ใจ และพร้อมท่ีจะลืมสารนั้นเม่ือไม่มีความสนใจท่ีจะรับรู้และเขา้ใจ 

Klapper (1969, p. 19) ให้ขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Wright (1927, p. 109) ว่า

ส่วนใหญ่คนเรามีแนวโนม้ในการเลือกรับสารท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัทศันคติและความสนใจท่ีตน

มีอยู ่และจะเกิดความพึงพอใจเม่ือสารท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ และความคิดเห็นเดิมท่ีมี 

ในขณะเดียวกนักจ็ะหลีกเล่ียงเน้ือหาสารท่ีมีความขดแยง้กบั ทศันคติและความสนใจของตน 

จากแนวคิดดงักล่าวอาจสรุปไดว้่า ในหน่ึงวนัมีการออกอากาศละครโทรทศัน์หลายเร่ือง 

หรือแมก้ระทั้งออกอากาศหลายเร่ืองในช่วงเวลาเดียวกนั ผูช้มจะเลือกรับชมเร่ืองท่ีตรงกบัความ

สนใจหรือมีนักแสดงท่ีตนเองสนใจร่วมแสดงด้วย หรือเป็นละครประเภทท่ีใกล้เคียงกับ

ประสบการณ์ตนเอง ดั้ งนั้ นฝ่ายผูส่้งสารหรือผูจ้ ัดท าละครโทรทัศน์ ก็จะต้องเขา้ใจว่าผูรั้บมี

กระบวนการรับในลกัษณะดงักล่าวเพื่อหาวิธีการท าให้ละครเร่ืองท่ีตนเองสร้างข้ึนเขา้ถึงผูรั้บให้

มากท่ีสุด 

การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การท่ีประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า 

ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเป็นผูเ้ลือกเองว่าส่ิงเร้าใดตรงกบัความตอ้งการของตน โดยจะหลีกเล่ียงการเปิดรับ

ส่ิงเร้าท่ีตนเองไม่ตอ้งการ ไม่สนใจ และเห็นวา่ไม่ส าคญั 

การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัภายในของผูรั้บสาร เช่นปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัภายนอก เช่น โอกาสในการเขา้ถึง

ส่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยการเขา้ถึงส่ือในเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่นผูรั้บสารอยูใ่กลห้รือ

ไกลจากข่าวสารและส่ือ การเขา้ถึงส่ือในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทาง

เศรษฐกิจเอ้ืออ านวยต่อการซ้ือข่าวสารหรือไม่ และการเขา้ถึงส่ือในเชิงสังคม-วฒันธรรม (Socio-

Accessibility) เช่น ระดบัการอ่านออกเขียนไดข้องผูรั้บสาร  
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 การเปิดรับส่ือนั้ น หมายถึง ความบ่อยคร้ังหรือความถ่ีในการเปิดรับ ระยะเวลาความ

ต่อเน่ือง ช่วงเวลารวมไปถึงจ านวนส่ือมวลชนหรือช่องทางท่ีใชใ้นการเปิดรับข่าวสารดว้ย 

1) ความถ่ี (Frequency) หมายถึง ความบ่อยหรือจ านวนคร้ังท่ีไดเ้คยเห็นโฆษณา 

2) ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง การติดตามเร่ืองราวเน้ือหาโฆษณาผา่นส่ือ 

3) ความชอบ (Likability) หมายถึง ความรู้สึกความคิดเห็นในการชมโฆษณา โดยวดั

จากความชอบในดา้นเน้ือเร่ืองของโฆษณา และความชอบในดา้นความคิดสร้างสรรคข์องโฆษณา 

4) ช่วงเวลาท่ีรับชม (Time to Watch) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผูช้มรับชมข่าวสารโฆษณา 

5) ช่องทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จ านวนส่ือมวลชนหรือช่องทาง

ประชาชนใชเ้ปิดรับข่าวสารเพื่อใหต้นเองมีความรู้กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

6) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการชม (An Influential) หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนในการชกัจูงให้

เกิดความชอบหรือไม่ชอบ ในส่ือโฆษณานั้น ๆ 

Mcquail (2000, p. 56) ไดเ้สนอว่าแบบแผนการเปิดรับส่ือซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการ ส่ือสาร

มี 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

1) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงเคร่ืองมือ (Instrumental Viewing Behavior) เป็นการเปิดรับ

สารผูรั้บสารตั้งใจเจาะจงจะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายวา่จะน าเอาข่าวสารไปใชป้ระโยชน์บางอยา่ง 

2) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual Viewing Behavior) เป็นการ

เปิดรับท่ีไม่ไดมี้เป้าหมายพิเศษ ไม่ไดต้ั้งจุดมุ่งหมายเอาไวว้่าจะน าเอาความรู้ไปใชป้ระโยชน์อะไร 

เป็นการเปิดดูเพราะความเคยชิน ดูไปเร่ือยๆ ไม่ไดเ้จาะจงคาดหวงัอะไรเป็นพิเศษ   

ทั้งน้ี สามารถจ าแนกพฤติกรรมการเปิดรับไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) คือ การท่ีบุคคลแสวงหาข่าวสารเพื่อ

ตอ้งการใหเ้ร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง   

2) การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) คือ การท่ีบุคคลเปิดรับข่าวสารเพื่อ

ตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจและอยากรู้  

3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) เป็นการท่ีบุคคลเปิดรับข่าวสาร 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการกระท าหรือความตอ้งการเรียนรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเพื่อผอ่นคลาย

อารมณ์ 

พรทิพท ์วรกิจโภคาทร (2530, น. 243)ไดก้ล่าวไวใ้น ภาพพจน์นั้นส าคญัยิ่ง : การประชา 

สัมพนัธ์ภาพพจน์ถึงการเปิดรับส่ือของผูรั้บสารวา่ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือตามคุณลกัษณะ ดงัน้ี   
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1) เลือกรับส่ือท่ีสามารถจดัหามาได ้(Availability) ธรรมชาติของมนุษยจ์ะใช้ความ

พยายามเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น อะไรท่ีไดม้ายากก็มกัจะไม่ไดรั้บการเลือก ดงันั้น ผูรั้บสารจึงเปิดรับ

ส่ือท่ีตนไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกั เป็นส่ือท่ีจดัหามาไดง่้ายกวา่ส่ืออ่ืน ๆ   

2) เลือกเปิดรับส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง (Consistency) ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีมี 

ความสอดคลอ้งกบัความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติและพฤติกรรมของตนเอง   

3) เลือกรับส่ือท่ีสะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผูรั้บสารจะเปิดรับ 

ส่ือท่ีตนเองสะดวก เช่น ผูรั้บสารบางคนตอ้งใช้เวลาในการเดินทางอยู่บนรถยนต์ รถสาธารณะ 

ดงันั้นส่ือท่ีสะดวกในการเปิดกคื็อ อินเตอร์เน็ต ทีวีออนไลน์ เป็นตน้ 

4) เลือกรับส่ือตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรั้บสารบางคนจะติดอยูก่บัการเปิดรับ

ส่ือเดิม ๆ ท่ีตนเปิดรับอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงมกัพบในบุคคลท่ีมีอายมุากท่ีรับส่ือใดซ ้า ๆ และไม่สนใจส่ือ

ใหม่ๆ 

5) เลือกเปิดรับส่ือตามลกัษณะเฉพาะของส่ือ (Characteristic of Media) คุณลกัษณะ 

ของส่ือมีผลต่อการเลือกเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร เช่น บางคนชอบท่ีจะเปิดรับข่าวสารในสถานท่ี    

ต่าง ๆ กจ็ะนิยมส่ือท่ีสามารถพกพาได ้จึงเปิดรับหนงัสือหรือหนงัสือพิมพ ์ในขณะท่ีบางคนชอบส่ือ

ท่ีมีภาพและเสียงกจ็ะนิยมส่ือโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามนักวิชาการดา้นส่ือมวลชนระยะหลงักลบัมีความเห็นตรงกนัว่า ประชาชน

ไม่ใช่มวลชนท่ีไม่มีพลงัขดัขืนหรือปราศจากทางเลือกอ่ืน เน่ืองจากในความเป็นจริงส่ิงท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมและความเช่ือของมนุษยน์อกเหนือไปจากสารและส่ือ คือความเป็นตวัตนของผูรั้บสาร

แต่ละคนเอง ฉะนั้ นการเลือกเปิดรับส่ือของแต่ละบุคคลจึงเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของตน    

(อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้, 2549) 

จะเห็นได้ว่าในการเปิดรับส่ือใดๆ ก็ตามของผูรั้บสารนั้ น มีองค์ประกอบหลายด้านท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงนอกจากการเลือกเปิดรับส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างมากมายแลว้ ผูรั้บสารยงัมีโอกาสเลือก

เปิดรับ หรือไม่เปิดรับสารต่าง ๆ ท่ีส่งผา่นส่ือ ทั้งน้ี มีรายละเอียดในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือดงัจะ

กล่าวถึงต่อไป 

Schramm (1978, p. 13 อา้งถึงในพีระ จิระโสภณ, 2542, น. 632) กล่าวว่า โดยทัว่ไปบุคคล

มกัจะเลือกรับส่ือท่ีใชค้วามพยายามน้อยท่ีสุดหรือหมายถึงสะดวกในการรับรู้มากท่ีสุดและไดรั้บ

ผลประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุด 

                                                                          ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงั 

                                  การเลือกรับข่าวสาร  =                    --------------- 

                                                                         ความพยายามท่ีตอ้งใช ้
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จากสูตรน้ีจะเห็นไดว้่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใชค้วามพยายามน้อย เช่น

ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั สามารถเลือกรับไดง่้ายและมีสาระประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้น

อาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกนั ความสามารถในการประเมินสาระประโยชน์ของ

ข่าวสาร ตลอดจนสภาวะทางสงัคมและจิตใจของแต่ละคนดว้ย 

การเปิดรับข่าวสารเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารอย่างหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ นั้น จะมีความแตกต่างเป็นแบบเฉพาะของแต่ละคนซ่ึงจะมีปัจจยัพื้นฐาน

หลายประการ ท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงไดเ้ปิดรับข่าวสารหรือส่ือต่าง ๆ ซ่ึงใน

กระบวนการติดต่อส่ือสารนั้น Berlo (1960 อา้งถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 14) ไดใ้ชอ้กัษรยอ่ 

S M C R แทนองคป์ระกอบของขั้นตอนในการส่ือความหมายเพื่อแสดงรูปแบบของกระบวนการ

ส่ือสาร ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัคือ ผูส่้ง (Sender) ข่าวสาร (Message) ส่ือ (Channel) และผูรั้บสาร 

(Receiver) (Berlo David K., 1960) ส าหรับกระบวนการส่ือสารมวลชนนั้นก็จะมีองค์ประกอบ

พื้นฐานเฉกเช่นเดียวกนักบักระบวนการส่ือสารทัว่ไป 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ หมายถึง ความบ่อยคร้ังความต่อเน่ืองในการรับชมรูปแบบเน้ือหา

ของข่าวสารจากการอ่านหนงัสือพิมพก์ารดูโทรทศัน์การฟังวิทยแุละการพดูคุยกบัส่ือบุคคล 

ผูรั้บสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนตามแบบเฉพาะของตนซ่ึงแตกต่าง

กันไป แรงผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเลือกรับส่ือเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ (Merrill & 

Lowenstein, 1971) คือ 

1) ความเหงา เม่ือบุคคลตอ้งอยู่ตามล าพงั ไม่สามารถท่ีจะติดต่อสังสรรค์กบับุคคล     
อ่ืน ๆในสังคมไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดคือการอยู่กบัส่ือ ส่ือมวลชนจึงเป็นเพื่อนแกเ้หงาได ้และบางคร้ังบาง

คนพอใจจะอยู่กับส่ือมวลชนมากกว่าอยู่กับบุคคลเพราะส่ือมวลชนไม่สร้างแรงกดดันในการ

สนทนาหรือแรงกดดนัทางสงัคมใหแ้ก่ตนเอง 

2) ความอยากรู้อยากเห็น มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่าง ๆ อยู่แลว้ตาม
ธรรมชาติ ดงันั้น ส่ือมวลชนจึงถือเอาจุดน้ีเป็นหลกัส าคญั ในการเสนอข่าวสารโดยเร่ิมเสนอจากส่ิง

ใกลต้วัก่อนไปจนถึงส่ิงท่ีอยูห่่างตวัออกไป 

3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุษย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยใหค้วามคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใชข่้าวสารท่ีไดม้าเสริมบารมีในการ

ช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือให้ความบนัเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกส่ือท่ีใชค้วามพยายามนอ้ย

ท่ีสุด (Least Effort) และไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีดีท่ีสุด (Promise of Reward)  



29 

 

4) ลกัษณะเฉพาะของส่ือแต่ละอย่าง มีส่วนท าให้ผูรั้บสารแสวงหาและไดป้ระโยชน์
ไม่เหมือนกนั ผูรั้บสารแต่ละคนย่อมจะเขา้ใจในลกัษณะบางอยา่งจากส่ือท่ีจะสนองความตอ้งการ

และท าใหต้นเองเกิดความพึงพอใจ 

นอกจากน้ี McLeod & O’Keefe (1972 อา้งถึงใน ประภาพรรณ ล้ิมสุขศิริ, 2543, น. 18) 

กล่าววา่ ตวัช้ี (Index) ท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช ้2 อยา่งคือ 

1) วดัจากเวลาท่ีใชก้บัส่ือ  
2) วดัจากความถ่ีของการใชส่ื้อ แยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ีแตกต่างกนักบั

ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความสนใจของผูฟั้งเวลาวา่งท่ีคนมีอยูแ่ละการมีส่ือใกลต้วัผูรั้บสาร เป็นตน้ 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น Hunt & Ruben (1993, 

p. 65 อา้งถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ

บุคคลไวด้งัน้ี 

1) ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษย์

คือความตอ้งการ ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางกายและใจ ทั้งความตอ้งการ

ระดบัสูงและความตอ้งการระดบัต ่า ยอ่มเป็นตวัก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ

ตอ้งการของเรา เพื่อให้ไดข่้าวสารท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อความ

พอใจ ฯลฯ 

2) ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจโนม้เอียง 

(Preference and Predisposition) ต่อเ ร่ืองต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื้นฐานท่ีเรายึดถือเป็น

ความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและคน ซ่ึง

ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก

ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3) เป้าหมาย (Goal) มนุษยทุ์กคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนก าหนดเป้าหมายในการ

ด าเนินชีวิตทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผอ่น เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราก าหนด

ข้ึนน้ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก

จดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 

4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมทั้ง

ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก

เกบ็เน้ือหาของข่าวนั้นไว ้

5) การใชป้ระโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ เราจะให้ความสนใจและใชค้วาม

พยายามในการท่ีจะเขา้ใจ และจดจ าข่าวสารท่ีเราสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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6) ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้นส่วนหน่ึง 

ข้ึนอยูก่บัลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบ 

ฟังวิทย ุบางคนชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

7) สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่ใน

สถานการณ์ การส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยูด่ว้ย มี

อิทธิพลตรงต่อการเลือกใชส่ื้อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ีเรา

ตอ้งถูกมองว่าเป็นอยา่งไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจาก

เรา และการท่ีคิดวา่คนอ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละคน

พฒันานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพฒันา

ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเราจึงเลือกใชส่ื้อชนิดใด

ชนิดหน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

McCombs and Becker (1979, p. 51-52) ไดใ้ห้แนวคิดว่า โดยทัว่ไปบุคคลแต่ละคนมีการ

เปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการคือ 

1) เพื่อใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ (Surveillance) สามารถติดตามความเคล่ือนไหว ท า

ใหค้นเป็นท่ีทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั 

2) เพื่อการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าให้ก าหนดความเห็นของตนต่อ

สภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวั เพื่อการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งชีวิตประจ าวนั 

3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) สามารถน าขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ในการ

พดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้

4) เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมรอบ ๆ ตวั 
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2.4 แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรของผู้รับสาร 
 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่างกนั

ในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการท าการส่ือสาร อย่างไรก็ตามการ

ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กนันั้น จ านวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย การวิเคราะห์

ผูรั้บสารท่ีมีจ านวนน้อยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสาร

จ านวนมาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจ านวนนอ้ย เราสามารถวิเคราะห์ผู ้รับสารทุกคนได ้แต่ใน

การวิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้เพราะมีผูรั้บสารจ านวน

มากเกินไป นอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จักผูรั้บสารแต่ละคนด้วย ดังนั้ น วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ

วิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม

ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และ

เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ 

2.4.1 อายุ เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจ าตวับุคคลท่ีส าคญัมากใน

การศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์  โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล  และเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่าง ๆ ได้

มากนอ้ยต่างกนั การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผา่นมาแตกต่างกนั หรืออีกประการหน่ึงคืออายจุะเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจในประเดน็ต่าง ๆ  

จากการศึกษาของ Tarrance (1962 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) เร่ืองความคิด

ละเอียดลออ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความคิดสร้างสรรค ์พบวา่ อายท่ีุเพิ่มข้ึนของเดก็จะท าให้

มีความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากข้ึน อายหุรือวยัเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างในเร่ืองความคิด 

และพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ี

มีอายุนอ้ยและบุคคลท่ีมีอายุนอ้ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือ

ตนเองมีอายมุากข้ึน (Myer, 1999, p. 5 อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2544) 
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2.4.2 เพศ ลักษณะทางเพศ เป็นลักษณะทางประชากรท่ีบุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด ใน

ประชากรกลุ่มใด ๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง 

(Female) ซ่ึงโดยปกติแลว้จะมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัเพราะธรรมชาติไดส้ร้างความสมดุลทางเพศมา

ใหก้บัประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็นปัจจยัพื้นฐานดา้นร่ายกายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล เป็นสถานภาพท่ี

มีมาแต่ก าเนิดของบุคคล เม่ือเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 

ตลอดจนพฒันาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนัดว้ย ความแตกต่างทางเพศท าให้

บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้และมีความตอ้งการ

ท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับ

ข่าวสารแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดจากการรับ

ข่าวสารนั้นดว้ย (Wilo Goidhaborsadore & Yates, 2002, p. 114  อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 

2546) 

 Mckee (1962 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) ศึกษาพบว่า ผูช้ายมีความสามารถ

ทางการจ ารูปทรงส่ิงของได ้แมว้่าจะตั้งพลิกแพลงในท่าต่าง ๆ หรือสามารถท่ีจะเห็นความสัมพนัธ์

ของ Space - form ในจินตนาการได ้ ส่วน Patel and Gordon (1960 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระ

วงศ,์ 2546) ศึกษาพบว่า เด็กหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถคลอ้ยตามผูอ่ื้น หรือถูกชกัจูงใจไดง่้ายกว่า

เด็กชาย สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Kimber (1974 อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2544) ท่ีศึกษาพบว่า 

เด็กหญิงสามารถรับสารและเลียนแบบพฤติกรรมบุคลิกภาพของผูอ่ื้นได้ง่ายกว่าเด็กชาย ผล

การศึกษาและวิจยัของ Bennett and Cohen (1959 อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) ท่ีศึกษา

เก่ียวกบัธรรมชาติของความแตกต่างกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงยงัพบว่า เพศชายมีความคิด

หนกัแน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในดา้น

ความคิดมากกว่าเพศชายซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้มูลและน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตในขั้นต่อไปอีกดว้ย 

2.4.3 การศึกษา ในท่ีน้ีหมายถึงระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจากสถาบนัการศึกษา และท่ีไดรั้บ
จากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการ

รู้หนงัสือ ระดบัการศึกษาจะท าใหค้นมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ กวา้งขวาง

ลึกซ้ึงแตกต่างกนัออกไป ท าให้ผูพู้ดสามารถแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอยา่งท่ีจะยกมา

กล่าวได ้

 การศึกษานอกจากจะท าให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มข้ึนแล้ว การศึกษายงัท าให้เกิดความ

แตกต่างทางทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกนั นอกจากน้ี ปรมะ สตะเวทิน (2546, 

น. 116) ยงัไดก้ล่าวว่าการศึกษา เป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้น
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คนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวิชาท่ี

แตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย  

2.4.4 ฐานะทางเศรษฐกจิและสังคม เป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบุคคล
ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัทั้งการประกอบอาชีพ รายได ้ศาสนา รวมไปถึง

สถานภาพสมรสยอ่มส่งผลต่อการรับสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย (ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ, 2551)  

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใชจ่้ายใน

การบริโภคข่าวสาร ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าจะมีการศึกษานอ้ย ท าใหมี้ขอ้จ ากดัใน

การรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผูฟั้ง ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุ่ม จะ

บ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสาร เร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น กลุ่มชาวนาก็

จะสนใจเก่ียวกบัเร่ืองขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ย เป็นตน้ ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอย่างหน่ึงแต่อาจจะไป

รวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพหน่ึงกไ็ด ้ซ่ึงกจ็ะท าใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป 

สถานภาพสมรส  หมายถึง การครองเรือนซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส หมา้ย 

หย่า หรือแยกกนัอยู่ ลกัษณะความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือทางด้าน

ศาสนา ยอ่มมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส

ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ขอ้มูล

ข่าวสาร สตรีท่ีสมรสแล้วและสตรีท่ียงัโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกันอัน

เน่ืองมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบขา้ง 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 
2.5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย 

ดงัน้ี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจและพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  ฤกษห์ร่าย (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้นในทางบวกความสุข
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ของบุคคลอนัเกิดจากการท าส่ิงนั้นและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจท าใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้น มี

ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท า 

เทพพนม  เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความ

พึงใจ หรือภาวะท่ีมีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคน ๆ หน่ึง

ส่ิงท่ีขาดหายไประหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

สง่า ภู่ณรงค ์(2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จ

ตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ี

ดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการกจ็ะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น

ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน 
 ชาริณี เดชจินดา (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า บุคคลพอใจจะ

กระท าส่ิงใด ๆ ท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความ

ยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1) ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึง

พอใจวา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ด ๆ 

2) ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า

มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติ

ของมนุษยเ์สมอไป 

3) ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์

แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 

อรรถพร หาญวานิช (2546, น. 29) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบั

ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ 

โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความพึง

พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้

พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง

กระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก

ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ   

เฉย ๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
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 สุเทพ พานิชพนัธ์ุ (2541) ไดส้รุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความ

พึงพอใจ มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทาง

กายท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

2) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวด-ลอ้ม

ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนองความ

ตอ้งการของบุคคล 

4) ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความ สัมพนัธ์

ฉันทมิ์ตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนั

เป็นความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าใหรู้้สึกมีหลกัประกนั

และมีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 

 Beer (1964 อา้งถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551, น. 7) ให้ความหมายของความพึงพอใจ 

วา่เป็นทศันคติของคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

1) V มาจากค าวา่ Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 

2) I  มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วิธีทางน าไปสู่ความพึง

พอใจ 

3) E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆ ซ่ึง

บุคคลมี ความตอ้งการและมีความหวงัในหลายส่ิงหลายอยา่ง ดงันั้นจึงตอ้งกระท าดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใด

เพื่อตอบสนองความต้องการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงเม่ือได้รับการตอบสนองแล้วตามท่ีตั้ ง

ความหวงั บุคคลนั้นกจ็ะไดรั้บความพึงพอใจ ในขณะเดียวกนักจ็ะคาดหวงัสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ 

 

2.5.2 การวัดความพงึพอใจ 
 การวดัความพึงพอใจนั้ น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกับเร่ืองน้ีว่า 

ทศันคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนขา้งซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดั

ทศันคติได้โดยตรง แต่เราสามารถท่ีจะวดัทัศนคติได้โดยออ้มโดยวดัความคิดเห็นของบุคคล 

เหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวดัความพึงพอใจกมี็ขอบเขตท่ีจ ากดัดว้ย อาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนถา้

บุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีย่อม 

เกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ๆ ไป 
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 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้ น สามารถท าได้หลายวิธี

ดงัต่อไปน้ี 

1) การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม ตอ้งการทราบความคิดเห็นซ่ึง
สามารถกระท าไดใ้นลกัษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว อาจ

ถามความพอใจในดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ

ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างมากๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของ

แบบสอบถามจะใช้มาตรวดัทศันคติ ซ่ึงท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท 

ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีค  าตอบท่ีแสดง

ถึงระดบัความรู้สึก 5 ค  าตอบ เช่น มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 

2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ผูว้ิจัยจะตอ้งออกไป

สอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

3) การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และ

สังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย

จนถึงปัจจุบนั 

 จากแนวคิดดงักล่าวพอจะสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ เป็นการแสดงความรู้สึก พึงพอใจต่อ

การใชส่ื้อใดส่ือหน่ึงในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 จากงานวิจยัช้ินน้ี ไดว้ดัความพึงพอใจ

ของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ ดว้ยแบบสอบถาม โดยใชม้าตราส่วนแบบลิเคิร์ท 

 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือใหม่ (New media) และส่ือสังคม (Social Media)  
 

2.6.1 ส่ือใหม่  
การส่ือสารได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าเป็นพลังในการพฒันาประเทศเพราะ

สามารถเปล่ียนแปลงความคิดเห็นหรือทศันคติของบุคคล อาจน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในวิถีและ

แบบแผนความเป็นอยูใ่นสงัคม และไดมี้การพฒันาน าเคร่ืองมือส่ือสารเทคโนโลยมีาใช ้ก าหนดส่ือ

ในการรับรู้ชีวิตประจ าวนั เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือส่ือใหม่อยา่งอินเทอร์เน็ต นบัไดว้่า

กระบวนการส่ือสารละครซีรีส์ไทยปัจจุบนั การใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเขา้ชม ถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงสู่สังคมรูปแบบใหม่ของส่ือทางเลือก ไม่ใช่เพียงแต่ส่ือหลกัอย่างในอดีต

เท่านั้น 
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ขอ้แตกต่างระหว่าง ส่ือดั้งเดิม กบั ส่ือใหม่ ก็คือ การส่ือสารแบบส่ือใหม่เป็นการส่ือสาร

แบบสองทาง (two way) ท าให้ผูรั้บสารสามารถโตต้อบกบัผูส่้งสารไดท้นัท่วงที โดยไม่มีขอ้จ ากดั

เร่ืองเวลาและสถานท่ี ในขณะท่ีการส่ือสารแบบดั้งเดิม เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและโทรทศัน์จะเป็น

การส่ือสารทางเดียว (มนทกานต์ิ ตปนียางกรู, 2545, น. 24) 

ศรีรัตน์ ลาภใหญ่ (2551) กล่าวว่า โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีให้เวลากบัรายการบนัเทิงโดยเฉพาะ

ละครมากท่ีสุด เน่ืองจากท่ีเคยมีการฉายละครเฉพาะช่วงหลงัข่าวภาคค ่าเท่านั้น แต่ตอนน้ีกลบัมีทุก

ช่วงเวลาและยดืเวลาออกอากาศนานข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นว่า สังคมไทยมีส่ือบนัเทิง

เป็นท่ีพึ่ง และเวลาน้ีคนไทยเร่ิมเสพความบนัเทิงขา้มส่ือจากโทรทศัน์มาเป็นอินเทอร์เน็ต เช่น การดู

ละครในเวบ็ไซตท่ี์ผูผ้ลิตละครน ามาออนไลน์เป็นตอน ๆ ใหผู้ช้มติดตามอยา่งต่อเน่ือง และยงัแสดง

ความคิดเห็นส่วนตวัไดอ้ยา่งอิสระ นอกจากน้ีในส่วนของรายการประเภทเรียลลิต้ีโชวท่ี์เคยไดรั้บ

ความนิยมอยา่งสูงในช่วงท่ีผา่นมานั้นเร่ิมห่างหายไปจากหนา้จอโทรทศัน์แลว้ 

ค าว่า ส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ (New Digital Media) บ่งบอกถึงรูปแบบส่ือท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

มีรูปแบบและคุณลกัษณะท่ีแตกต่างออกไปจากรูปแบบของส่ือดั้งเดิม 4 ประการ (Lister, 2009) ดงัน้ี 

1) เน้ือหาของส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ไม่ผูกติดกบัอุปกรณ์ท่ีใช ้แต่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง
เน้ือหานั้นไดจ้ากอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การอ่านหนงัสือจากส่ืออินเทอร์เน็ต ดูภาพยนตร์และ

รายการโทรทศัน์จากการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศพัท ์ซ่ึงคุณสมบติัขอ้น้ีเป็นผลมา

จากการหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) 

2) ขอ้มูลท่ีส่งผ่านส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ มีทั้ งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และ
ขอ้ความ ซ่ึงถูกบีบอดัไว ้ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลนอ้ย จึงสามารถเก็บเน้ือหาและขอ้มูลไวไ้ดใ้น

อุปกรณ์ท่ีมีขนาดเลก็ เช่น สมาร์ทโฟน  

3) การเขา้ถึงขอ้มูลของส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ท าได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถ
เขา้ถึงไดทุ้กเน้ือหา ยงัสามารถขา้มไปยงัช่วงต่าง ๆ ได ้เช่นการดูละครหรือภาพยนตร์ ไม่จ าเป็นตอ้ง

ดูตั้งแต่ตน้เร่ือง แต่สามารถเลือกดูไดใ้นตอนและฉากท่ีตอ้งการชม 

4) การจดัการขอ้มูลและเน้ือหาในส่ือดิจิทลัสมยัใหม่สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว
กวา่ระบบอนาลอ็ค ทั้งการลบ การบนัทึก การตกแต่ง การจดัระเบียบเน้ือหาและขอ้มูลของส่ือใหม่ 

เคนท์ เวอร์ไทม์ และเอียน เฟนวิค ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหม่ (New Media) และ

การตลาดดิจิทลั และนิยามส่ือใหม่ว่า หมายถึง เน้ือหา (content) ท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั โดยลกัษณะ

ส าคญัของเน้ือหาอยู่ในรูปแบบดิจิทลั ประกอบดว้ย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ไดแ้ก่ (ณง

ลกัษณ์ จารุวฒัน์ และ ประภสัสร วรรณสถิต, ผูแ้ปล, 2551) 
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1) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา (Freedom from Scheduling) เน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปแบบ

ดิจิทลัท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตนตอ้งการ และไม่จ าเป็นตอ้งชม

เน้ือหาต่าง ๆ ตามเวลาท่ีก าหนด 

2) อิสระจากข้อจ ากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) 

เน้ือหาในรูปแบบดิจิทลัเป็นเน้ือหาท่ีรับขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็วท าให้ผูบ้ริโภค

สามารถเลือกรับ หรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได ้แลว้แต่ความตอ้งการของบุคคลแต่

ละคน 

3) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นขนาด (Freedom to Scale) มีเน้ือหาท่ีสามารถย่อหรือ

ปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได ้เช่น การปรับเน้ือหาใหเ้หมาะสมส าหรับการเผยแพร่ทัว่โลก หรือ

ปรับใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงกไ็ด ้

4) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ (Freedom from Formats) เน้ือหาแบบดิจิทลัไม่

จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบ หรือลกัษณะท่ีตายตวั ส่ือดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทางโทรทศัน์ถูก

ก าหนดวา่ตอ้งมีความยาว 30 วินาที ส่ือส่ิงพิมพต์อ้งมีคร่ึงหนา้หรือเตม็หนา้เป็นตน้ แต่ส่ือดิจิทลั เช่น 

ไฟล์วิดีโอภาพท่ีถ่ายจากกลอ้งในโทรศพัท์มือถือแลว้น าลงไปไวใ้นเวบ็ไซต์จะตอ้งมีความยาวก่ี

วินาที หรือมีความละเอียดของไฟลเ์ป็นเท่าไหร่กไ็ด ้เป็นตน้ 

5) อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยคุนกับริโภคริเร่ิมสร้าง และควบคุม
เน้ือหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ดว้ยพฒันาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือไดเ้หมือนอดีต เน้ือหาท่ี

พบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเวบ็ไซตข์อง YouTube และส่ือผสมใหม่ ๆ อาจสร้างสรรค์

จากผูบ้ริโภคคนใดก็ได ้เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-Created Content) หรือเป็น

ค าพดูแบบปากต่อปากฉบบัออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ท่ีแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว 

กาญจนา แกว้เทพ และ นิคม ชยัขุนพล (2555) ไดใ้ห้ค  าอธิบายถึง ส่ือใหม่ไวว้่า คือส่ือใน

รูปแบบดิจิทลัท่ีมีความหลากหลายของส่ือในตวัเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผู ้

ใชไ้ดเ้พื่อใชส่้งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอ่ืน ๆ ทั้งน้ีส่ือใหม่มี

คุณลกัษณะหลายประการท่ีผิดแผกแตกต่างไปจากส่ือในรูปแบบเดิมจึงเป็นเหตุผลส าคญัประการ

หน่ึงท่ีท าให้ส่ือใหม่เองปรับฐานะเป็น “วตัถุแห่งการศึกษา” ส่ือใหม่จึงนับว่าเป็นนวตักรรม 

(Innovation) สอดคล้องกับท่ี Rogers (1983 , p. 11) ให้ความหมายของนวัตกรรมท่ีหมายถึง 

“ความคิด การปฏิบติัหรือวตัถุท่ีผูน้ าไปใชคิ้ดว่าเป็นส่ิงใหม่” ทั้งน้ีคุณลกัษณะส าคญัของส่ือใหม่คือ 

การมีปฏิสัมพนัธ์ไดง่้าย (Interactivity) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของการส่ือสารแบบสองทาง (Two-

ways communication) มีความสามารถเคล่ือนท่ีไดสู้ง (Mobility) ท าใหส้ะดวกต่อการพกพาไปในท่ี
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ต่าง ๆ (Compactable) สามารถดดัแปลงเปล่ียนรูปได ้(Convertibility) ตลอดจนสามารถเช่ือมต่อกนั

โดยง่าย (Connectivity) ทั้งยงัสามารถหาไดห้รือใชป้ระโยชน์ไดใ้นทุกท่ี (Ubiquity) มีความรวดเร็ว

ในการส่ือสาร (Speed of Communication) มีลกัษณะท่ีไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมี

ความเป็นดิจิทลั (Digitalization) (กาญจนา  แกว้เทพ และนิคม  ชยัขมุพล, 2555) 

สรุปไดว้่าการท่ีน าส่ือใหม่เขา้มาใชง้านในปัจจุบนัอยา่งเวปไซตย์ทููบ ท าให้สามารถเขา้ถึง

ผูรั้บสารไดม้ากข้ึน เปิดกวา้งให้กบัทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี

ขอ้จ ากดัของส่ือแบบเดิมไม่สามารถท าได ้ อยา่งเช่น ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ไม่จ าเป็นตอ้ง

นัง่รอหนา้โทรทศัน์เพื่อรอรับชมละครตามผงัท่ีออกอากาศ ส่ือใหม่อยา่งยทููบ สามารถท าให้รับชม

ละครซีรีส์ช่อง GMM25 ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา สถานท่ี รูปแบบ และขนาด 

มีความทนัสมยั และยงัสามารถโตต้อบส่ือสารแบบ Real-time ได ้

 

2.6.2 ส่ือสังคม (Social Media)  
มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ (2554) กล่าวถึง Social media หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ไวว้่า เป็นส่ือ

ดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม ทั้งการส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ แบ่งปัน แลกเปล่ียน

ขอ้มูล ภาพ เสียง ระหวา่งกนั โดยเนน้การมีส่วนร่วม (Collaborative)ในการผลิตเน้ือหาจากผูบ้ริโภค

หรือผูรั้บสาร ท าให้บางคนเรียก Social media ว่า User-Generated Content (UGC) หรือ Consumer-

Generated Media (CGM) 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆไป

ยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บ

สารดว้ยกนัเอง ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ท่ีใชก้นับ่อย ๆ คือบลอ็ก 

(Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and micro blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social networking) และการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ,์ 2554) 

ดงันั้นค าว่า Social Media จึงหมายถึง ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคมได้

หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่าเป็นส่ือท่ีแพร่กระจายดว้ยปฏิสัมพนัธ์เชิง

สังคม (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) ท่ีไม่ต่างจากสมยัก่อน เม่ือเกิดเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจนท าใหเ้กิด Talk 

of the town แต่เม่ือมาอยู่ในโลกออนไลน์ การแพร่กระจายของส่ือก็ท าไดง่้ายข้ึนโดยเกิดจากการ

แบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) จากใครก็ได ้อย่างกรณีของ Susan Boyle ท่ีดงักนัขา้มโลกเพียง

ไม่ก่ีสัปดาห์จากการลงคลิปท่ีประกวดร้องเพลงในรายการ Britain’s Got Talent ผา่นทาง YouTube 

เป็นตน้ ทั้งน้ี Social media อาจจะอยูใ่นรูปของ เน้ือหา รูปภาพ เสียงหรือ วิดีโอ 
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2.6.3 ยูทูบ (YouTube)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 ผูก่้อตั้ง Youtube 
แหล่งทีม่า: http://farm5.static.flickr.com/4030/4522790478_d44206e4a4.jpg 

 

เวบ็ไซต ์ยทููบ (YouTube) ก่อตั้งข้ึนวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2548 บุคคลท่ีเป็นแกนน าส าคญั คือ 

ชาร์ดเฮอร์เลย ์(Chad Hurley) เป็นผูก่้อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) สตีฟว ์เชน (Steve 

Chen) เป็นผูก่้อตั้งและประธานกรรมการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) และ จาร์เวด การิม (Jawed 

Karim) เป็นผูก่้อตั้ งและท่ีปรึกษา โดยใช้โดเมนช่ือ www.youtube.com โดยมีเป้าหมายให้ผูค้น

สามารถแชร์วิดีโอถึงกนัไดผ้่านเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย YouTube เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง

ระยะเวลาสั้น วนัท่ี 9 ตุลาคม 2549 Google ไดป้ระกาศซ้ือบริษทัยูทูบทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 1.65 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6 หม่ืนลา้นบาท และในปี 2550 ยทููบไดเ้พิ่มโดเมนไปอีก 9 แห่ง 

ส าหรับ 9 ประเทศ ไดแ้ก่ บราซิล ฝร่ังเศส อิตาลี ญ่ีปุ่น ฮอลแลนด ์โปแลนด ์สเปน ไอร์แลนด ์และ 

สหราชอาณาจกัร 

ยูทูบ (YouTube) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จดัเป็นส่ือสังคมออนไลน์

ประเภท Media Sharing  เป็นเวบ็ไซตท่ี์เปิดโอกาสใหเ้ราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพื่อ แบ่งปัน

ให้กับครอบครัว เพื่อน ๆ หรือแมก้ระทัง่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน นักการตลาดปัจจุบนัไม่

จ าเป็นตอ้งทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาท่ีมีตน้ทุนสูง อาจจะใชเ้พียงแค่กลอ้งดิจิทลัราคาถูก ๆ 

ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากนั้นก็อพัโหลดข้ึนเวบ็ไซต ์Media Sharing อย่าง YouTube 

หากเป็นส่ิงท่ีชอบ กท็  าใหเ้กิดการบอกต่ออยา่งแพร่หลาย และรวดเร็ว 
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สถิติจาก Nielsen/NetRatings ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นการวิจยัการตลาดและส่ืออินเตอร์ระดบัโลก

ระบุว่า ปัจจุบนั YouTube มีสมาชิกเพิ่มข้ึนเดือนละ 20 ลา้นคน นอกจากน้ีในปี 2006 นิตยสารไทม ์

ยกย่องให้เวบ็ไซต ์YouTube เวบ็ไซตใ์ห้บริการดาวน์โหลดไฟลว์ิดีโอช่ือดงัเป็น “Invention of the 

Year” หรือรางวลัส่ิงประดิษฐแ์ห่งปีอีกดว้ย 

 ยทููบ  (YouTube)  คือ เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหว่างผูใ้ชไ้ดฟ้รี โดยน า

เทคโนโลยีของ Adobe Flash  Player มาใช้ในการแสดงวิดีโอโดยผูใ้ช้สามารถเขา้ดูวิดีโอต่าง ๆ  

พร้อมทั้งเป็นผูอ้พัโหลดวิดีโอผา่นยทููบไดฟ้รี และถา้ตอ้งการอพัโหลดวีดีโอ หรือแบ่งปันวีดีโอให้

ผูอ่ื้นดู กต็อ้งสมคัรสมาชิกก่อนแลว้ผูใ้ชจึ้งจะสามารถอพัโหลดและแชร์วีดีโอได ้(เอมิกา เหมมินทร์, 

2556) 

 จากผลส ารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) Digital Advertising Association 

(Thailand) หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.com (2557) หัวข้อสถิติผูใ้ช้ส่ือสังคม 

(Social Media) ของประเทศไทยในไตรมาสท่ี 2 ประจ าปี 2557 พบว่าจ านวนผูใ้ชง้าน Facebook ใน

เมืองไทยและเป็น Active Users นั้นอยู่ท่ี 30 ลา้นคนและนบัเป็นกลุ่มผูใ้ชง้านผ่านมือถือนั้นมียอด

ผูใ้ชง้านต่อเดือนสูงถึง 28 ลา้นคนเลยทีเดียว รองลงมาคือบริการวิดีโอออนไลน์ช่ือดงั YouTube ท่ีมี

ยอดผูใ้ชง้านอยูท่ี่ 26.25 ลา้นคน และมีวิดีโออพัโหลดข้ึนไปยงัระบบสูงถึง 3.4 ลา้นวิดีโอนบัยอดผู ้

เขา้ชม (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ลา้นคร้ังและจ านวนคร้ังในการเขา้ชมวิดีโอต่อเดือนสูงถึง 

1,506 ลา้นลา้นคร้ังเลยทีเดียว สถิติตวัต่อมาคือยอดผูใ้ชง้าน Twitter ซ่ึงมียอดผูใ้ชง้านอยูท่ี่ 4.5 ลา้น

คนและมีจ านวนคนท่ีทวีตขอ้ความเป็นภาษาไทยอยูท่ี่ 3.4 ลา้นคน และสถิติตวัสุดทา้ยคือ Instagram 

ท่ีมียอดผูใ้ชง้านชาวไทยอยูท่ี่ 1.7 ลา้นคนโดยคิดเป็นสดัส่วนผูช้าย 35% และผูห้ญิง 65% 
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ภาพที ่2.2 ยอดผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียYoutubeของคนไทยในปี 2014 
แหล่งทีม่า: MarketingOops.com (2557) 

 

เวป็ไซต์ Marketer (2558) ไดเ้ผยขอ้มูลพฤติกรรมการใช ้Youtube ของคนไทยไวว้่า 87% 

ของคนไทยเปิด Youtube เป็นส่ือแรกเม่ือตอ้งการหาวีดีโอ และ 1 ใน 3 ของผูช้มเปิดดูจากอุปกรณ์

ส่ือสารไร้สาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในรูปแบบ Mobile First ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ

ไทย และ 50% ของคนไทยท่ีใชง้าน Youtube จะเปิดทีวีควบคู่ไปกบัใชง้านอินเทอร์เน็ต ส่วนหน่ึง

มาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเสพ Content ไดเ้ปล่ียนจาก Main Screen เขา้สู่ MultiScreen มากข้ึน 

และ Youtube เป็นช่องทางท่ีส าคญัในการตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีอยากเห็น อยากแชร์ แบบครบวงจร

ในเวลาเดียวกนั ในส่วนของพฤติกรรมคนดูวีดีโอสตรีมม่ิงผา่น Youtube มีมากข้ึนจากความรวดเร็ว

ของอินเทอร์เน็ตและเจ้าของ Content ต่างน าเสนอ Content ผ่าน Youtube หลากหลายรูปแบบ 

รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Youtube เช่น รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ซ่ึงเป็นรายการแรกท่ีถ่ายทอดสด

ผา่นช่องทางน้ี ในดา้นขอการมีโฆษณาคัน่ 3 ใน 4 ของผูใ้ชง้าน Youtube ไม่ไดมี้ปัญหาท่ีมีโฆษณา

คัน่ก่อนชมคลิป ตราบใดท่ี Youtube มีฟังกช์ัน่ Skip Ad หรือขา้มโฆษณา เพื่อเป็นการเปิดทางเลือก

แก่ผูช้มในการกรองส่ิงท่ีไม่สนใจออกไป และผูช้ม 3 ใน 4 เห็นว่า Youtube มีประโยชน์เวลา

ตอ้งการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และแบรนด์ เพราะ Youtube เป็น Search Engine วีดีโอคลิปท่ีใหญ่

ท่ีสุด สามารถรับชมไดท้ั้งภาพและเสียง ผูช้มสามารถท าความเขา้ใจไดง่้ายและรู้สึกอินไปกบัสินคา้

และแบรนด ์
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ภาพที ่2.3 Youtube ยอดใชพุ้ง่!! คนไทยใชสู้งถึงวนัละกวา่ลา้นชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: http://marketeer.co.th/2015/02/youtube-2/ 

2.7 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  

 ภาณุพงศ ์เล้ียงประเสริฐ และพรจิต สมบติัพานิช (2556) การศึกษาเร่ือง“พฤติกรรมการ

เปิดรับ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์ ของประชาชนกลุ่มท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อ

ละครโทรทศัน์ประเภทพีเรียด ท่ีผลิตโดย บริษทั เอก็แซ็กท์ จ  ากดั ในปี พ.ศ. 2556” จ านวน 6 เร่ือง 

ไดแ้ก่ คู่กรรม เรือนเสน่หา สุดสายป่าน บ่วงวนัวาร ภาพอาถรรพณ์ อีสา-รวีช่วงโชต การศึกษาน้ี

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ร่วมกบัการใชว้ิธีทางสถิติตามระเบียบวิธีการ

วิจยั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษา เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายรุะหว่าง 25 - 55 ปี 

จ านวน 400 คน 

 ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบทางดา้นละครพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในองคป์ระกอบของละครโทรทศัน์ดา้นเสียง ประเด็น ใชด้นตรีประกอบ ในขณะด าเนิน

เร่ืองไดอ้ย่างเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจดา้นการส่ือสารผ่านทางสถานีโทรทศัน์พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเดน็ วนัท่ีออกอากาศมีความเหมาะสม (จนัทร์ - องัคาร 

และพธุ - พฤหสับดี) 
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 เมทินี ทองศรีเกต (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการดูละครทางโทรทศัน์ของ

วยัรุ่นและลกัษณะประชากรของวยัรุ่นท่ีดูละครโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ในงานวิจยัน้ี คือ วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ี มีอายรุะหวา่ง 15 - 25 ปี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชก้ารเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามในสมมติฐานโดยใช ้t-test ทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่าส่วนใหญ่มีจ านวนโทรทศัน์ 1 เคร่ือง มีจ านวน 233 (ร้อยละ 58.3) รองลงมาเกินกว่า 

1 เคร่ือง มีจ านวน 167 คน (ร้อยละ 41.8) ดูละครโทรทศัน์มีจ านวน 311 คน (ร้อยละ 77.8) ดูละคร

โทรทศัน์บา้งมีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 22.3) ดูโทรทศัน์ท่ีบา้นมีจ านวน 358 คน (ร้อยละ 95.8) 

รองลงมาดูโทรทศัน์ท่ีบา้นเพื่อนมีจ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.3) ใน 1 สัปดาห์ ดูละครทุกวนัมีจ านวน 

310 คน (ร้อยละ 77.5) รองลงมาใน 1 สัปดาห์ ดูละคร 5 - 6 วนั มีจ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.3) เฉล่ีย

แต่ละวนัดูละคร 1 - 2 ชม. ต่อวนัมีจ านวน 186 คน (ร้อยละ 46.5) รองลงมา 3 - 4 ชม. ต่อวนัมีจ านวน 

180 คน (ร้อยละ 45) ดูละครโทรทศัน์เพื่อเป็นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์มีจ านวน 272 คน 

(ร้อยละ 68) รองลงมาเพื่อความสนุกสนานบนัเทิงมีจ านวน 72 คน (ร้อยละ 18) ดูละครโทรทศัน์กบั

ครอบครัวมีจ านวน 211 คน (ร้อยละ 52.8) รองลงมาดูคนเดียวมีจ านวน 186 คน (ร้อยละ 46.5) 

พูดคุยกบัสมาชิกในครอบครัวบ่อยคร้ัง ถึงเร่ืองราวในละครโทรทศัน์ทั้งขณะชมและเวลาอ่ืน ๆ มี

จ านวน 172 คน (ร้อยละ 43) รองลงมาทุกคร้ังมีจ านวน 150 คน (ร้อยละ 37.5) ดูตามท่ีคนอ่ืนเปิดมี

จ านวน 250 คน (ร้อยละ 62.5) รองลงมาตั้งใจ ดูเปล่ียนช่องบา้งแลว้กลบัมาดูช่องเดิมมีจ านวน 54 

คน (ร้อยละ 13.5) ละครสืบสวนมีจ านวน 137คน (ร้อยละ 34.3) รองลงมาคือละครท่ีไม่ลึกลบั

ซับซ้อนมีจ านวน 61 คน (ร้อยละ 15.3) ดูละครโทรทศัน์ทุกวนัมีจ านวน 251 คน (ร้อยละ 62.8) 

รองลงมาดูบา้ง (เอาแน่ไม่ได)้ มีจ านวน 85 คน (ร้อยละ 21.3) ในช่วงเวลา 3 เดือนติดตามดูละคร

โทรทศัน์ 3 - 4 เร่ือง มีจ านวน 111 คน (ร้อยละ 27.8) รองลงมา 2 - 3 เร่ือง มีจ านวน 109 คน (ร้อยละ 

27.3) 

 ศ.ดร.ศรีศกัด์ิ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส, อาจารยพ์รพิสุทธ์ิ มงคลวนิช ประธาน

กรรมการ, ดร.พิสิฐ  พฤกษส์ถาพร กรรมการรองผูอ้  านวยการ, อาจารยว์ฒันา  บุญปริตร กรรมการ

รองผู ้อ  านวยการส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลวิจยัพฤติกรรมการรับชมละครและนักแสดงละครไทยของกลุ่ม

เยาวชนในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล (2557) 

 จากการส ารวจพบรูปแบบการน าเสนอละครโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยากรับชมมากท่ีสุด 5 

อนัดบัคือ น าเสนอความเป็นจริงในสงัคมทั้งดา้นดีและดา้นไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 82.33 มีการน าเสนอ
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เน้ือหาท่ีแตกต่างไปจากละครโทรทศัน์ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79.88 ไม่จ าเป็นตอ้งน าเสนอตวั

อิจฉาประกอบอยู่ในเร่ืองเสมอไป คิดเป็นร้อยละ 76.9 ใชต้วัแสดงท่ีมีความเหมาะสมกบับทบาท   

คิดเป็นร้อยละ 73.84 และน าเสนอเน้ือหาท่ีให้ประโยชน์และสาระความรู้กบัผูช้ม คิดเป็นร้อยละ 

69.84 

 ดา้นพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองรับชมละคร

โทรทศัน์ โดยเฉล่ียสัปดาห์ละประมาณ 3 – 5 เร่ือง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.77 รองลงมาร้อยละ 35.87 

รับชมสัปดาห์ละประมาณ 1 – 2 เร่ือง  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อย

ละ 68.15 ระบุว่าตนเองเคยรับชมละครโทรทศัน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามเม่ือ

เปรียบเทียบความชอบระหว่างการรับชมละครโทรทศัน์ผา่นเคร่ืองรับโทรทศัน์ทัว่ไปกบัการรับชม

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 56.87 ระบุว่า

ตนเองชอบรับชมผ่านเคร่ืองรับโทรทศัน์ทัว่ไปมากกว่า ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 26.96 ระบุว่า

ชอบทั้ง 2 แบบเท่า ๆ กนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 16.17 ระบุว่าชอบรับชมผา่นระบบอินเทอร์เน็ต

มากกวา่ 

 ส าหรับปัจจยัส าคญัสูงสุด 5 อนัดบัท่ีกลุ่มตวัอย่างใชพ้ิจารณาเลือกรับชมละครโทรทศัน์

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได้แก่ นักแสดง คิดเป็นร้อยละ 80.49 ประเภทของละคร คิดเป็นร้อยละ 78.3 

เน้ือหา/เน้ือเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 75.59 ช่วงเวลาท่ีฉาย คิดเป็นร้อยละ 72.79 และการด าเนินเร่ือง คิด

เป็นร้อยละ 70.95 ส่วนประเภทละครโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมรับชมนั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

คิดเป็นร้อยละ 23.88 นิยมรับชมละครโทรทศัน์ประเภทรักโรแมนติก รองลงมานิยมรับชมละคร

โทรทศัน์ประเภทละครชีวิต คิดเป็นร้อยละ 20.04 ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 15.57 ร้อยละ 14.61 

และร้อยละ 10.94 นิยมรับชมละครโทรทศัน์ประเภทละครตลกเบาสมอง ละครแนวสยองขวญัและ

ละครแนวสืบสวนสอบสวนตามล าดบั 

 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2558) ท าการส ารวจ “พฤติกรรมการรับชม

รายการโทรทศัน์และการรับรู้ตราสินคา้สถานีโทรทศัน์ดิ จิทลั ของกลุ่มผูช้มวยัรุ่น” โดยใชว้ิธีเก็บ

แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างอายุ 15 - 22 ปี  เป็นชาย ร้อยละ 47.5 และหญิง ร้อยละ 52.5 ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดเดือนธนัวาคม 2558 จ านวน 800 คน พบว่า ผูช้มกลุ่มวยัรุ่นมีการ

รับชมรายการโทรทศัน์ผ่านอุปกรณ์เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมากท่ีสุด 59% รองลงมาคือ

สมาร์ทโฟน 41.8% คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 29% และแทบ็เลต็ 24% โดยผูช้มกลุ่มวยัรุ่น 86% ดูรายการ

ยอ้นหลงั ผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซ่ึงช่องทางยอดนิยมในการดูรายการยอ้นหลงัของวยัรุ่นคือ 

Youtube 73%  Line TV 36% และเวบ็ไซตข์องสถานี 22% ช่วงเวลาท่ีดูรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด

คือ 20.01-24.00 น. 69% ประเภทรายการ ท่ีวยัรุ่นช่ืนชอบมากท่ีสุดคือละครไทย 47% ภาพยนตร์ 
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39% และการ์ตูน 38% และในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มวัย รุ่นรับชมรายการทาง

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD มากท่ีสุด 64% รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 54% และ

สถานีโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท ์48% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 

 ในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ

และความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ใชก้ารวิเคราะห์ในรูปแบบของ

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)โดยด าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอนตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

3.2 ค  าถามน าวิจยั 

3.3 นิยามศพัท ์

3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.6 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.7 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 

 

 

ลกัษณะประชากร 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

ทัศนคต ิ
- ดา้นการใชง้าน 

- ดา้นรูปแบบ 

- ดา้นเน้ือหา 

- ดา้นพื้นท่ีโฆษณา 

- ดา้นภาพลกัษณ์ 

พฤติกรรมการเปิดรับ 

- สถานท่ี 

- ความถ่ี 

- ช่วงเวลา 

- ระยะเวลา 

- การแสดงความคิดเห็นและ

การแบ่งปันผา่นโซเช่ียล 

ความพงึพอใจ 
- รูปแบบ 

- เคร่ืองมือ 

- การบอกต่อ 
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3.2 สมมติฐาน 
 

3.2.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

3.2.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั  

3.2.3 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูรั้บชมละคร    
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

3.2.4 ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบ 

3.2.5 ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือ

ยทููบ 

3.2.6 พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

3.3 นิยามศัพท์ 

3.3.1 ประชากร 
 หมายถึง หมายถึง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส อาชีพ ของ

ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

3.3.2 ละครซีรีส์ 
 เป็นละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ ซ่ึงเร่ืองราวด าเนินติดต่อกนัไปโดยใชผู้แ้สดงชุดเดียวกนั

ตลอดความยาวตั้งแต่ 8 ตอน จนไปข้ึนไปถึง 100 ตอนจบ ไดแ้ก่ คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์,  รักนะเป็ด

โง่, วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์, มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร และ Devil lover  (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) ทาง

ช่อง GMM 25 

3.3.3 ประเภทละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 
3.3.3.1 คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ เป็นละครประเภทเมโลดราม่า เป็นละครท่ีไดรั้บ

ความนิยมและดึงดูดใจผูช้มมากท่ีสุด เร้าอารมณ์ให้ผูช้มอยากติดตาม มกัน าเสนอเร่ืองราวชีวิตรัก 

ความขดัแยง้ 
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3.3.3.2 ซีรีส์รักนะเป็ดโง่ เป็นละครประเภทรักอิงนิยายคอมมาด้ี ละครประเภทน้ีมกั
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก การจินตนาการ เทพนิยาย พระเอกมกัเป็นวีรบุรุษ นางเอกเป็นวีรสตรี 

แต่สอดแทรกไปดว้ยความตลก ช่วยใหผ้อ่นคลาย หายเครียดในชีวิตประจ าวนั โดยซีรีส์รักนะเป็ดโง่

เป็นเร่ืองของผูห้ญิงข้ีเหร่ 4 คน ทุกคนมีขอ้บกพร่อง น าเสนอ 4 ตอนใหญ่ ตอนท่ี1 Perfect Match

ตอนท่ี 2 Pity Girl ตอนท่ี 3 don't และตอนท่ี 4 boy's paradise 

3.3.3.3 ซีรีส์วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ เป็นละครประเภทโรแมนติก-คอมมาด้ี เป็น
ละครท่ีใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แต่มีเหตุผลน่าเช่ือถือ เป็นเร่ืองราวความรักของตวั

ละครเอก พระเอก เป็นเร่ืองราวของ "วนัหน่ึง" หญิงสาวท่ีมีความฝันจะเป็นซุปตาร์ แต่ก็ตอ้งมาพบ

กบัซุปตาร์สุดหล่อท่ีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ นานา ท าใหต้อ้งเขา้มาอยูบ่า้นเดียวกนั 

3.3.3.4 ซีรีส์มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร เป็นละครประเภทแฟนตาซี-คอมมาด้ี เป็น
ละครท่ีน าเสนอเร่ืองเพอ้ฝันไม่ตรงกบัความเป็นจริงในสังคม หรือเป็นเร่ืองในจินตนิยายเกินจริง ท่ี

สอดแทรกไปดว้ยความตลก ด าเนินเร่ืองโดยนางเอกท่ีเรียนเก่งทุกวิชา แต่มีปัญหาวิชาภาษาองักฤษ

วิชาเดียว และก็ไดพ้บกบัมาลี นกัเรียนแลกเปล่ียนท่ีมีพลงัสุดพิสดาร มาคอยก่อเร่ืองวุ่นวายให้ชีวิต

นางเอกได้ทุกวนั แต่นางเอกก็สามารถผ่านพน้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้แบบเหลือเช่ือและ

พิสดารทุกคร้ัง  

3.3.3.5 Devil lover (เผลอใจให้นายปีศาจ) เป็นละครประเภทโรแมนติก-แอ็คชัน่-

ไซไฟ เป็นละครท่ีเสนอมุมมองเก่ียวกับผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม จากวิทยาศาสตร์หรือ

เทคโนโลยีในจินตนาการ และความเก่งความกลา้หาญของตวัเอก ยกตวัอย่างเช่น ซีรีส์เร่ือง Devil 

lover  (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) ท่ีพระเอกมีพลงัพิเศษเคล่ือนยา้ยส่ิงของได ้แต่ไม่สามารถควบคุมพลงั

ได ้และท าให้คนรอบขา้งตอ้งบาดเจ็บไดรั้บอนัตรายจนตอ้งส่งตวัเขาไปสถาบนัพฒันาเทคโนโลยี

ทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญ่ีปุ่น เม่ือหายแลว้ก็หนีออกมาเพื่อตามหาแม่ จนไดพ้บกบันางเอก 

ความรักจึงก่อตวัข้ึน 

3.3.4 ทัศนคติ 
หมายถึง ดา้นการใชง้าน รูปแบบ เน้ือหา พื้นท่ีโฆษณา และภาพลกัษณ์ของการเปิดรับชม  

ซีรีส์ช่องGMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

3.3.5 พฤติกรรมการเปิดรับ 
 พฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ สถานท่ี ความถ่ี ช่วงเวลา 

และระยะเวลา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันผา่นโซเชียลมีเดีย 
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3.3.6 ความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจ ของผูรั้บชมซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ในดา้นรูปแบบ เคร่ืองมือ และ

การบอกต่อ 

3.3.7 ช่องจีเอม็เอม็ 25 
เป็นช่องโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั ภาพคมชดัมาตรฐาน ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี

ไดแ้ก่ ทีวีดิจิทลั ช่อง 25, พีเอสไอ ช่อง 35 (คมชดัมาตรฐาน) ช่อง 444 (ภาพคมชดัสูง), GMM ช่อง 

4,  Z ช่อง 35   

3.3.8 ส่ือยูทูบ 
 หมายถึง เวบ็ไซต ์หรือแอพพลิเคชัน่ Youtube ท่ีใหบ้ริการวิดีโอผา่นอินเทอร์เน็ตเปิดรับชม

คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์, รักนะเป็ดโง่, วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์, มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร และ Devil 

lover เผลอใจให้นายปีศาจ ทางช่องGMM 25 ผ่านเว็บไซต์ (Youtube.com) หรือ แอพพลิเคชั่น 

(YouTube) แบบฟรี ๆ ไม่เสียเงิน 
 
3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.4.1 ประชากรของการศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 5  

แฟนเพจ ไดแ้ก่ 

 

ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรของการศึกษา 
 

Fanpage like 
GMM25 Thailand 1,774,952 

Uglyducklingseries 168,857 

I Wanna be Sup'Tar วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ 7,042 

มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร 52,207 

Club Friday The Series 660,554 

รวมประชากรของการศึกษาคร้ังนี ้ 2,663,612 
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3.5 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 กลุ่มตวัอย่างเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ติดตาม (Like)  

แฟนเพจ GMM25Thailand และแฟนเพจของซีรีส์ท่ีใชศึ้กษา โดยค านวณจากการหาจ านวนกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และให้

ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ไดข้นาดตวัอยา่ง 400 คน โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

 สูตร  n =        N  

     1+N(e)² 

 เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

e =   ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 

   

 วิธีการค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง 

 

  เม่ือ n =        2,663,612 

    [1+2,663,612(0.05)²] 

    = 2,663,612 

                  6659.03 

    =    400 

  

3.6 เคร่ืองมือวจิยัเชิงปริมาณ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

เพื่อใชใ้นการวดัทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง  GMM 25 

ผ่านส่ือยูทูบ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research Method) แบบวัดคร้ังเดียว (One-shot 

Descriptive Study) กบักลุ่มตวัอย่าง โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administration) แลว้น ามา

วิเคราะห์ผลเพื่อหาขอ้สรุปตามแนวทางของวตัถุประสงคก์ารวิจยัโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น     

4 ส่วน ประกอบดว้ย  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางด้านประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามมีลกัษณะใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว และเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended  Question) 

มีค  าถามทั้งหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25  ผา่น

ส่ือยูทูบ แบบสอบถามมี 2 ลกัษณะ คือ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค  าถาม

ทั้งหมด 3 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และเป็น

แบบสอบถามลกัษณะให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว และเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) 

มีค  าถามทั้งหมด 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือ    

ยูทูบ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งค าถามออกเป็น      

5 ดา้น คือ ดา้นการใชง้าน ดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา ดา้นพื้นท่ีโฆษณา และดา้นภาพลกัษณ์ โดยแบ่ง

ค าถามออกเป็นดา้นละ 4 ขอ้ มีค  าถามทั้งหมด 20 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือ   

ยทููบ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค  าถามทั้งหมด 10 ขอ้  

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale)ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 - 4 คือ ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ

ของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ โดยมีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 ชอบท่ีสุด 5 คะแนน 

   ชอบมาก 4 คะแนน 

   ปานกลาง 3 คะแนน 

   นอ้ย  2 คะแนน 

   นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
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3.7 การทดสอบเคร่ืองมือวจิยั 
 

 ผูว้ิจยัก าหนดการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดงัน้ี   

1) การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม

ไปสอบถามอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ แล้วจึงน าแบบสอบถามไปท าการ

ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่ายในเร่ืองการใชภ้าษา และครอบคลุมตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยั 

2) การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจมาท า

การทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มคนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ชุด เพื่อ

ตรวจสอบว่าค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการและเหมาะสมหรือไม่ มีความยาก

ง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS ในการหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach's Alpha โดยใช้เกณฑ์

สัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามท่ี jump, 1978 ไดเ้สนอแนะเป็นเกณฑก์ารยอมรับไว้

ดัง น้ี  (Jump, N., 1978.  Psychometric Theory. 2  nd. Ed., New York: McGraw Hill.) ผลจากการ

ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

จากการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟาโดยรวมเท่ากบั 

0.925 

1)  ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง
GMM25 ผา่นส่ือยทููบ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.884 

2) ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกับทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM25  

ผา่นส่ือยทููบ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.889 

3) ค่าความเช่ือมั่นของค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง 
GMM25 ผา่นส่ือยทููบ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.897 
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3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการกระจายแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างทางออนไลน์ 

โดยกระจายไปท่ีแฟนเพจ GMM25Thailand และแฟนเพจของซีรีส์ท่ีใชศึ้กษา ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง

กลบัมาทั้งหมด 400 คน  

 

3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสแลว้น า

ขอ้มูลดงักล่าวไปค านวณหาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 

(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชค่้าสถิติ ดงัน้ี 

3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรการเปิด
รับชมละครซีรีส์ ขอ้มูลทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ และความพึงพอใจท่ีมีต่อละครซีรีส์ น ามา

แจกแจงในรูปของความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean : X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)  

3.9.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชว้ิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้
ดงัน้ี 

3.9.2.1 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติ
ของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนัใชก้ารวิเคราะห์สถิต t-test และ f-test 

3.9.2.2 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อพฤติกรรม
การเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั ใชก้ารวิเคราะห์สถิติ t-test 

และ f-test 
3.9.2.3 สมมติฐานท่ี 3 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีบทบาทต่อความ        

พึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านส่ือยูทูบ แตกต่างกนัใชก้ารวิเคราะห์สถิติ t-test 
และ f-test 

3.9.2.4 สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้ม
ละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation) เป็นการ

ทดสอบสมมติฐาน  
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3.9.2.5 สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์
ช่อง GMM25 ผ่านส่ือทูบใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation) เป็นการทดสอบ

สมมติฐาน  

3.9.2.6 สมมติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการเปิดรับมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation) เป็น

การทดสอบสมมติฐาน 

 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกับความพึงพอใจ โดยค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั แลว้ทดสอบความมีนยัส าคญัของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงมีเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 

  ± 0.81 ถึง ± 1.0   = มีความสัมพนัธ์สูงมาก 
  ± 0.61 ถึง ± 0.80  = มีความสัมพนัธ์สูง 
  ± 0.41 ถึง ± 0.60  =  มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
  ± 0.21 ถึง ± 0.40  =   มีความสัมพนัธ์ต ่า 
  ± 0.01 ถึง ± 0.20  =   มีความสัมพนัธ์ต ่ามาก 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวมโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านยูทูบ 

จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 

4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางมีค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบ 
ดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตามล าดบัของแบบสอบถาม 

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25

ผา่นส่ือยทููบ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่าน

ส่ือยทููบ 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของผู ้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง           

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงมี 6 ขอ้ โดยใชส้ถิติเชิงมนุมาน 

ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละคร   
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 
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2. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

3. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูรั้บชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

4. ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

5. ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบ 

6. พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบ 
ดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตามล าดบัของแบบสอบถาม 

ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของความถ่ี 

และร้อยละ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลทางดา้นประชากรของผูต้อบ     
แบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทางด้านประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ชาย ชาย 69 17.3 

 หญิง 331 82.8 

 รวม 400 100.0 
2. อาย ุ ต ่ากวา่ 13 ปี 2 0.5 

 13 - 17 ปี  32 8.0 

 18 - 24 ปี  152 38.0 

 25 - 34 ปี  176 44.0 

 35 - 44 ปี 38 9.5 

 45 - 54 ปี - - 

 55 ปีข้ึนไป - - 

 รวม 400 100.0 
3. ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา 61 15.3 

 ปวช./ปวส. 14 3.5 

 ปริญญาตรี 235 58.8 

 ปริญญาโท 90 22.5 

 อ่ืนๆ ระบุ - - 

 รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางด้านประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 167 41.8 

 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 26 6.5 

 ธุรกิจส่วนตวั 30 7.5 

 พนกังานบริษทัเอกชน 157 39.3 

 ไม่ประกอบอาชีพ 20 5.0 

 อ่ืนๆ ระบุ - - 

 รวม 400 100.0 
5. รายได ้ ต ่ากวา่ 15,000 172 43.0 

 15,000 - 20,000 63 15.8 

 20,001 - 25,000 34 8.5 

 25,001 - 30,000 51 12.8 

 30,001 - 35,000 31 7.8 

 35,001 - 40,000 19 4.8 

 40,001 ข้ึนไป 30 7.5 

 รวม 400 100.0 
6. สถานภาพ โสด 369 92.3 

 สมรส 29 7.2 

 หยา่/แยกกนัอยู ่ 2 0.5 

 รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 

82.8 และเพศชาย จ านวน  69 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.3 

 อายุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ25-34 ปี จ  านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 

รองลงมาอาย ุ18 - 24 ปี จ  านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.0  และนอ้ยสุดอาย ุต ่ากว่า 13 ปี จ านวน 

2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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 ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี จ านวน 
235 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาคือระดบั ปริญญาโท จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ

นอ้ยสุดระดบั ปวช./ปวส. จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 

 อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาเป็น พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ธุรกิจ

ส่วนตวัจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 26 คน คิดเป็นร้อยละ  6.5 และ

กลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ประกอบอาชีพ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 รายได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท 

จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.8 และ 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 นอ้ยสุด 35 ,001 - 40,000 บาท 

จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

 สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โสด จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 
รองลงมา สมรส จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อยสุด หย่า/แยกกนัอยู่ จ  านวน 2 คน        

คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง  GMM 25 
ประกอบด้วย เปิดรับชมรายการ เปิดรับชมละครซีรีส์แต่ละประเภท เคร่ืองมือท่ีใช้เปิดรับชม 

สถานท่ีเปิดรับชม กิจกรรมท่ีท าขณะรับชม ความถ่ีในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม ระยะเวลา

ในการรับชม และแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันเก่ียวกบัการรับชม โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ

ของค่าเฉล่ีย ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ และค่าเฉล่ียของขอ้มูลพฤติกรรมการเปิดรับชมละคร   
ซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

เปิดรับชมรายการแต่ละประเภท จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

1. ละครซีรีส์ 
Ex. คลบัฟรายเดย์ / รักนะเป็ดโง่ / วนั

หน่ึงจะเป็นซุปตาร์ / มาลี เพื่อนรัก พลงั

พิสดาร / Devil lover 

400 3.64 1.162 มาก 

2. รายการวาไรตี ้
Ex. แฉแต่เช้า / Ment& Mount / EFM 

on TV / Club Friday Show 

400 2.62 1.090 ปานกลาง 

เปิดรับชมละครซีรีส์แต่ละประเภท จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 
1. ละครประเภทเมโลดราม่า เช่น คลบั  

ฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ 

400 3.51 1.159 มาก 

2. ละครประเภทรักอิงนิยาย คอมมาด้ี 

เช่น รักนะเป็ดโง่ 

400 3.21 1.230 ปานกลาง 

3. ละครประเภทโรแมนติก-คอมมาด้ี 

เช่น วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ 

400 2.99 1.240 ปานกลาง 

4. ละครประเภทแฟนตาซี-คอมมาด้ี 

เช่น มาลี เพื่อนรัก พลงัพิสดาร 

400 2.90 1.353 ปานกลาง 

5. ละครประเภทโรแมนติก-แอค็ชัน่-    

ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอใจใหน้าย

ปีศาจ) 

400 2.21 1.001 นอ้ย 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Likert Scale นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน ไปจนถึงมากท่ีสุด = 5 คะแนน การแปล

ความหมายขอ้มูล ผูว้ิจยัใชก้ารแปลความหมายดงัน้ี 1.00 – 1.80 = นอ้ยท่ีสุด, 1.81 – 2.61 = นอ้ย, 2.62 – 3.42 = 

ปานกลาง, 3.43 – 4.23 = มาก, 4.24 – 5.00 = มากท่ีสุด 

 ด้านการเปิดรับชมรายการแต่ละประเภท พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับชม
ละครซีรีส์ เช่น คลบัฟรายเดย,์ รักนะเป็ดโง่, วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์, มาลี เพื่อนรัก พลงัพิสดารและ

Devil lover โดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และการเปิดรับชมรายการวาไรต้ี 
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เช่น แฉแต่เชา้, Ment & Mount, EFM on TV และClub Friday Show โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 

 ด้านการเปิดรับชมละครซีรีส์แต่ละประเภท พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิด
รับชมละครประเภทเมโลดราม่า เช่น คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ละครประเภทรักอิงนิยาย คอมมาด้ี เช่น รักนะเป็ดโง่ อยู่ในระดบั ปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ละครประเภทโรแมนติก-คอมมาด้ี เช่น วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ อยู่ใน

ระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 ละครประเภทแฟนตาซี-คอมมาด้ี เช่น มาลี เพื่อนรัก 

พลงัพิสดาร อยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 และละครประเภทโรแมนติก-แอค็ชัน่-

ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) อยูใ่นระดบั นอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 

ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทาง     
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ จ านวน ร้อยละ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเปิด

รับชม 

สมาร์ทโฟน 194 48.5 

 แทบ๊แลต็ (Tablet) 40 10.0 

 คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 98 24.5 

 คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) 68 17.0 

 อ่ืนๆ 0 0 

 รวม 400 100 
สถานท่ีใชเ้ปิดรับชม บา้น / หอพกั 363 90.8 

 ท่ีท างาน 28 7.0 

 โรงเรียน / มหาวิทยาลยั  2 0.5 

 ร้านอินเตอร์เน็ต 1 0.3 

 ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ 2 0.5 

 อ่ืนๆ …. BTS 2 0.5 

 รวม 400 100 
กิจกรรมท่ีท าขณะรับชม ตั้งใจดู ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน 194 48.5 

 ท างาน / ท าการบา้น 96 24.0 

 ท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้า กินขา้ว 73 18.3 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ จ านวน ร้อยละ 
 ท างานบา้น / ออกก าลงักาย 26 6.5 

 อ่ืนๆ … เล่นโซเชียล เล่นอินเตอร์เน็ต 11 2.8 

 รวม 400 100 
ความถ่ีในการรับชม มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั 71 17.8 

 วนัละ 1 คร้ัง 75 18.8 

 2-3 วนั ต่อ 1 คร้ัง  103 25.8 

 สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 94 23.5 

 เดือนละ 1 คร้ัง  57 14.2 

 รวม 400 100 
ช่วงวลาในการรับชม จนัทร์-

ศุกร์ 

06.01น. - 09.00 น.  2 0.5 

 09.01 น. - 12.00 น. 11 2.8 

 12.01 น. - 15.00 น.  40 10.0 

 15.01 น. - 18.00น. 18 4.5 

 18.01 น. – 21.00 น. 132 33.0 

 21.01 น. – 24.00น. 185 46.3 

 00.01 น. – 03.00 น. 12 3.0 

 03.01 น. - 06.00น. - - 

 รวม 400 100 
ช่วงวลาในการรับชม เสาร์-

อาทิตย ์

06.01น. - 09.00 น.  1 0.3 

 09.01 น. - 12.00 น. 27 6.8 

 12.01 น. - 15.00 น.  63 15.8 

 15.01 น. - 18.00น. 79 19.8 

 18.01 น. – 21.00 น. 64 16.0 

 21.01 น. – 24.00น. 140 35.0 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ จ านวน ร้อยละ 
 00.01 น. – 03.00 น. 26 6.5 

 03.01 น. - 06.00น. - - 

 รวม 400 100 
ระยะเวลาในการรับชม นอ้ยกวา่ 30 นาที  25 6.3 

 30 นาที - 1 ชัว่โมง 136 34.0 

 1 - 2 ชัว่โมง  143 35.8 

 2 - 3 ชัว่โมง 61 15.3 

 มากวา่ 3 ชัว่โมง 35 8.8 

 รวม 400 100 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวน 400 คน มีพฤติกรรมการเปิดรับชม

ละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเปิดรับชม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับชมละครซีรีส์
ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบผ่าน สมาร์ทโฟน จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา 

คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) จ  านวน 

68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และนอ้ยท่ีสุด แทบ๊แลต็ (Tablet) จ  านวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

 สถานที่ใช้เปิดรับชม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง 

GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ จากท่ีบา้น หรือหอพกั จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 รองลงมา ท่ี

ท างาน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และนอ้ยท่ีสุด ร้านอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.3 นอกจากน้ียงัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือ    

ยทููบ จาก BTS หรือ MRT จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 กิจกรรมที่ท าขณะรับชม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตั้งใจดู ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน 
ขณะเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 

รองลงมา ท างาน หรือท าการบา้น จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น 

อาบน ้ า กินขา้ว จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ท างานบา้น  หรือออกก าลงักาย จ านวน  26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.5 3 นอกจากน้ียงัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถาม เล่นโซเชียล และเล่นอินเตอร์เน็ต 

ขณะเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
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 ความถี่ในการรับชม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 

25 ผา่นส่ือยทููบ 2-3 วนั ต่อ 1 คร้ัง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมา สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 วนัละ 1 คร้ัง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มากกว่า 1 คร้ัง

ต่อวนั จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และนอ้ยท่ีสุด เดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.2   

 ช่วงเวลารับชม วันจันทร์ - ศุกร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ วนัจนัทร์ - ศุกร์ในช่วงเวลา 21.01 น. – 24.00 น. จ านวน 185 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา 18.01 น. – 21.00 น. จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และนอ้ยท่ีสุด 

06.01 น. - 09.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนเวลา 03.01 น. - 06.00 น. ไม่มีผูรั้บชม 

 ช่วงเวลารับชมวันเสาร์ - อาทิตย์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ทาง
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ วนัเสาร์ - อาทิตย ์ช่วงเวลา 21.01 น. - 24.00 น. จ านวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.0 รองลงมา 15.01 น. - 18.00 น. จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 เวลา 18.01 น. – 

21.00 น. จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และนอ้ยท่ีสุด 06.01 น. - 09.00 น. จ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.3 ส่วนเวลา 03.01 น. - 06.00 น. ไม่มีผูรั้บชม 

 ระยะเวลาในการรับชม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง 

GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 1 - 2 ชัว่โมง จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา เปิดรับชม 30 

นาที - 1 ชัว่โมง จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เปิดรับชม 2.3 ชัว่โมง จ านวน 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.3 เปิดรับชม มากกวา่ 3 ชัว่โมง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และเปิดรับชมนอ้ยกว่า 

30 นาที จ านวน นอ้ยท่ีสุด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทาง     
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

แสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปัน จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 
Like / Unlike 400 2.83 1.289 นอ้ย 

Comment 400 2.00 1.003 นอ้ยท่ีสุด 

Share ไปยงัเครือข่ายสงัคมอ่ืน เช่น Facebook 400 2.46 1.203 นอ้ยท่ีสุด 

 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Likert Scale นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน ไปจนถึงมากท่ีสุด = 5 คะแนน การแปล

ความหมายขอ้มูล ผูว้ิจยัใชก้ารแปลความหมายดงัน้ี 1.00 – 1.80 = นอ้ยท่ีสุด, 1.81 – 2.61 = นอ้ย, 2.62 – 3.42 = 

ปานกลาง, 3.43 – 4.23 = มาก, 4.24 – 5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 

25 ผ่านส่ือยูทูบ เร่ืองแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปัน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวน 400  

คน เปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ โดยมีพฤติกรรมการ Like / Unlikeโดยรวม

อยู่ในระดับ น้อย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 พฤติกรรมการ Share ไปยงัเครือข่ายสังคมอ่ืน เช่น 

Facebook และ Comment โดยรวมอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.46 และ 2.00 

ตามล าดบั 

 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 
ประกอบด้วย ทัศนคติด้านการใช้งาน ด้านรูปแบบ ด้านเน้ือหา ด้านพื้นท่ีโฆษณา และด้าน

ภาพลกัษณ์ โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลดา้นทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทาง                
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

การใช้งาน จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคต ิ
1. การรับชมสามารถท าไดง่้าย สะดวก และ

รวดเร็ว 

400 4.28 0.694 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. เป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์

ออนไลน์ยอ้นหลงั 

400 4.19 0.817 เห็นดว้ย 

3. การแสดงความคิดเห็นท่ีท าใหส้ามารถ

พดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้

400 3.59 0.845 เห็นดว้ย 

4. มีปุ่มเคร่ืองมือต่าง ๆ ท าใหส้ามารถ

ควบคุมการเล่นหรือหยดุ 

400 4.13 0.782 เห็นดว้ย 

ด้านการใช้งานโดยรวม  4.04 0.784 เห็นด้วย 
รูปแบบ จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคต ิ

5. การวางรูปแบบของเวบ็ไซตท์ าใหใ้ชง้าน   

ง่าย และสะดวก 

400 3.98 0.754 เห็นดว้ย 

6. การคน้หาละครซีรีส์เร่ืองท่ีตอ้งการ

สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

400 4.00 0.772 เห็นดว้ย 

7. มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์

ชดัเจน 

400 3.73 0.854 เห็นดว้ย 

8. การแนะน าวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งท าใหส้ามารถ

รับชมละครซีรีส์อ่ืนได ้

400 3.92 0.773 เห็นดว้ย 

ด้านรูปแบบโดยรวม  3.90 0.788 เห็นด้วย 
เน้ือหา จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคต ิ

9. มีประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย 

ครบถว้น 

400 3.89 0.766 เห็นดว้ย 

10. ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัละครซีรีส์

ครบถว้นกวา่ช่องทางอ่ืน 

400 3.57 0.873 เห็นดว้ย 

11. การจดัล าดบัตอนของละครซีรีส์ท าให้

สามารถรับชมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

400 3.97 0.794 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

เน้ือหา จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคต ิ
12. การสมคัรรับขอ้มูล (Subscribe) ท าให้

สามารถเลือกติดตามเฉพาะเร่ืองราวท่ีสนใจ

เป็นพิเศษได ้

400 3.88 0.811 เห็นดว้ย 

ด้านเน้ือหาโดยรวม  3.82 0.811 เห็นด้วย 
พืน้ทีโ่ฆษณา จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคต ิ

13. การโฆษณาจากส่ือยทููบก่อนเร่ิมรับชม    

ซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการรับชม 

400 2.96 1.187 เฉย ๆ 

14. การโฆษณาแทรกจากส่ือยทููบระหวา่งท่ี

รับชมซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการรับชม 

400 2.65 1.266 เฉย ๆ 

15. การมีโฆษณาคัน่ภายในซีรีส์ไม่ไดส่้งผล

ต่อการรับชม 

400 2.61 1.268 ไม่เห็นดว้ย 

16. แบนเนอร์โฆษณาระหวา่งรับชมซีรีส์ไม่

ส่งผลต่ออรรถรสในการรับชม 

400 2.77 1.171 เฉย ๆ 

ด้านพืน้ทีโ่ฆษณาโดยรวม  2.74 1.223 เฉย ๆ 
ภาพลกัษณ์ จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคต ิ

17. จ านวนการดู  (View) มีผลต่อการรับชม 400 3.14 1.137 เฉย ๆ 

18. จ านวนการกดชอบ / ไม่ชอบ วิดีโอน้ี 

(Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม 

400 2.88 1.121 เฉย ๆ 

19. ขอ้ความภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อ

การรับชม 

400 3.01 1.085 เฉย ๆ 

20. ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ผูรั้บชมใหดู้เป็น

คนทนัสมยั 

400 3.24 0.995 เฉย ๆ 

ด้านภาพลกัษณ์โดยรวม  3.06 1.084 เฉย ๆ 
คะแนนเฉลีย่ด้านทศันคติโดยรวม  3.51 0.938 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง  GMM 

25 ผา่นส่ือยทููบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวน 400 คน มีทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ทศันคติ ด้านการใช้งานของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ระดับทศันคติโดยรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การรับชมสามารถท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 

รองลงมา เป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ยอ้นหลงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19  รองลงมา 

มีปุ่มเคร่ืองมือต่าง ๆ ท าให้สามารถควบคุมการเล่นหรือหยุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และการแสดง

ความคิดเห็นท่ีท าใหส้ามารถพดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 
ทัศนคติ ด้านรูปแบบของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับทศันคติโดยรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การคน้หาละครซีรีส์เร่ืองท่ีตอ้งการสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.00 รองลงมา การวางรูปแบบของเวบ็ไซตท์ าให้ใชง้านง่าย และสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.98 รองลงมา การแนะน าวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งท าให้สามารถรับชมละครซีรีส์อ่ืนได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.92 และ มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์ชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 
ทัศนคติ ด้านเน้ือหาของผู ้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับทศันคติโดยรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การจดัล าดบัตอนของละครซีรีส์ท าให้สามารถรับชมไดอ้ย่างต่อเน่ือง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมา มีประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย ครบถว้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 

รองลงมา การสมคัรรับขอ้มูล (Subscribe) ท าให้สามารถเลือกติดตามเฉพาะเร่ืองราวท่ีสนใจเป็น

พิเศษได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัละครซีรีส์ครบถว้นกว่าช่องทางอ่ืน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
ทศันคติ ดา้นพื้นท่ีโฆษณาของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ระดบัทศันคติโดยรวม อยูใ่นระดบั เฉย ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ การโฆษณาจากส่ือยทููบก่อนเร่ิมรับชมซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการรับชม โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.96 รองลงมา แบนเนอร์โฆษณาระหว่างรับชมซีรีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรสในการรับชม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 รองลงมา การโฆษณาแทรกจากส่ือยทููบระหวา่งท่ีรับชมซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการ

รับชม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 รองลงมา และการมีโฆษณาคัน่ภายในซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการรับชม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61  
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ทศันคติ ด้านภาพลกัษณ์ของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ระดบัทศันคติโดยรวม อยูใ่นระดบั เฉย ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ผูรั้บชมให้ดูเป็นคนทันสมัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 

รองลงมา จ านวนการดู  (View) มีผลต่อการรับชม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 รองลงมา ขอ้ความภายใน

ช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม รับชม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 และจ านวนการกดชอบ / ไม่ชอบ 

วิดีโอน้ี (Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 
ผ่านส่ือยูทูบ ประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นรูปแบบ เคร่ืองมือ และการบอกต่อ โดยน าเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ียดงัตาราง 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของผูรั้บชมละคร      
ซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

ความพงึพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์
ทางช่อง GMM25 ผ่านส่ือยูทูบ จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
พงึพอใจ 

1. รูปแบบใชง้านไดง่้าย และสะดวก

รวดเร็ว 

400 4.11 0.761 มาก 

2. ปุ่มเคร่ืองมือควบคุมการเล่นหรือ

หยดุไดต้ามตอ้งการ 

400 4.08 0.764 มาก 

3. มีปุ่มขา้มโฆษณาใหเ้ม่ือไม่ตอ้งการ

รับชมโฆษณา 

400 3.88 0.878 มาก 

4. การแสดงภาพระบบ HD และเสียง

สมจริง 

400 4.16 0.776 มาก 

5. ระบบคน้หาและจดัหมวดหมู่ละคร  

ซีรีส์ ง่าย และชดัเจน 

400 3.89 0.786 มาก 

6. การแนะน าวิดีโอถดัไปท าใหรั้บชม

ไดต่้อเน่ือง 

400 4.02 0.785 มาก 

7. สามารถดูละครยอ้นหลงัไดท้นัที

หลงัออกอากาศทางโทรทศัน์ 

400 3.86 1.057 มาก 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

ความพงึพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์
ทางช่อง GMM25 ผ่านส่ือยูทูบ จ านวนคน ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
พงึพอใจ 

8. พอใจท่ีจะสมคัรรับขอ้มูล 

(Subscribe) เพื่อติดตามเฉพาะ

เร่ืองราวท่ีสนใจเป็นพิเศษ 

400 3.75 0.935 มาก 

9. ยงัคงใชส่ื้อยทููบเป็นส่ือหลกั

ส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จาก

ช่อง GMM 25 ต่อไป 

400 3.99 0.890 มาก 

10. จะแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัใช้

ส่ือยทููบในการรับชมละครซีรีส์

ออนไลน์จากช่อง GMM 25 

400 3.74 0.874 มาก 

ความพงึพอใจโดยรวม  3.94 0.850 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวน 400 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การแสดงภาพระบบ HD 

และเสียงสมจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือ รูปแบบใชง้านไดง่้าย และสะดวกรวดเร็ว มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ปุ่มเคร่ืองมือควบคุมการเล่นหรือหยดุไดต้ามตอ้งการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 การ

แนะน าวิดีโอถดัไปท าให้รับชมได้ต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 พอใจใช้ส่ือยูทูบเป็นส่ือหลกั

ส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ระบบคน้หาและ

จดัหมวดหมู่ละครซีรีส์ ง่าย และชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 มีปุ่มขา้มโฆษณาให้เม่ือไม่ตอ้งการ

รับชมโฆษณามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 สามารถดูละครยอ้นหลงัไดท้นัทีหลงัออกอากาศทางโทรทศัน์มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 พอใจท่ีจะสมคัรรับขอ้มูล (Subscribe) เพื่อติดตามเฉพาะเร่ืองราวท่ีสนใจเป็น

พิเศษมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใชส่ื้อยูทูบในการรับชมละครซีรีส์

ออนไลน์จากช่อง GMM 25 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงมี 6ขอ้ โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละคร    
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

3. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูรั้บชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

4. ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

5. ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบ 

6. พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

  
 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละคร
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่ 4.7  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของทศันคติของผูรั้บชมละคร    
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั 

 

ทัศนคต ิ
เพศ N Mean SD ค่าสถิติ t-test Sig 
ชาย 69 71.029 10.294 

0.540 0.590 
หญิง 331 70.253 10.962 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของทศันคติของ

ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีมากกวา่ 

0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1.1 ท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.8  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของทศันคติ ของผูรั้บชมละคร   
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ตามกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนั 

 

อายุ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
ต ่ากวา่ 13 ปี (1) 2 92.000 .000  

 

8.108 

 

 

0.000*** 

 

(4)>(1) 

(3)>(2) 

(4)>(2) 

13 – 17 ปี (2) 32 78.156 12.623 

18 – 24 ปี (3) 152 70.447 10.517 

25 – 34 ปี (4) 176 68.460 9.200 

35 – 44 ปี (5) 38 71.394 13.639 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของทศันคติต่อการ

รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพิจารณาจาก

ค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 1.2 ซ่ึงหมายความว่าหากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั กจ็ะมีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบท่ีแตกต่างกนัดว้ย และ

เม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุช่วงอายุ 25 – 34 ปี มีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยู

ทูบมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ ต  ่ากว่า 13 ปี และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุช่วงอายุ 18 – 24 ปี  มี

ทัศนคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุ           

13 – 17 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายชุ่วงอาย ุ25 – 34 ปี มีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 

25 ผา่นส่ือยทููบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ13 – 17 ปี 

 

ตารางที่ 4.9  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของทศันคติของผูรั้บชมละคร     
ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 

 

ระดับการศึกษา N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
มธัยมศึกษา (1) 61 76.213 12.946 

10.178 0.000*** 
(3)>(1) 

(4)>(1) 

อนุปริญญา/ปวส. (2) 14 74.142 15.922 

ปริญญาตรี (3) 235 69.957 9.985 

ปริญญาโท (4) 90 66.977 8.778 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของ

ทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 1.3 ซ่ึงหมายความว่าหากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั กจ็ะมีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือ

ยทููบท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอย่างระดบัปริญญาตรีมีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งระดบัมธัยมศึกษา และกลุ่มตวัอยา่งระดบัปริญญาโท มี

ทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัมธัยมศึกษา  

 

ตารางที่ 4.10  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของทศันคติของผูรั้บชมละคร     
                       ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
 

อาชีพ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
นกัเรียน/นกัศึกษา (1) 167 72.515 11.470 

4.418 0.002*** (4)>(1) 

ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (2) 

26 68.384 9.761 

ธุรกิจส่วนตวั (3) 30 73.266 12.918 

พนกังาน

บริษทัเอกชน (4) 

157 68.012 9.485 

ไม่ประกอบอาชีพ (5) 20 69.550 10.841 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของทศันคติต่อ

การรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย

พิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 1.4 ซ่ึงหมายความว่าหากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ก็จะมีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบท่ี

แตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานบริษทัเอกชนมีทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียน/นกัศึกษา 
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ตารางที่ 4.11  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของทศันคติของผูรั้บชมละคร    
                       ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ต่อเดือน N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท (1) 172 71.918 12.014 

1.469 0.187 - 

15,00 – 20,000 บาท (2) 63 68.476 9.359 

20,001 – 25,000 บาท (3) 34 67.617 9.254 

25,001 – 30,000 บาท (4) 51 70.333 10.124 

30,001 – 35,000 บาท (5) 31 70.000 8.551 

35,001 – 40,000 บาท (6) 19 67.842 5.620 

40,001 บาทข้ึนไป (7) 30 70.866 13.184 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มประชากรท่ีมีรายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี

ค่าเฉล่ียของทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณา

จากค่า p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 1.5ท่ีตั้งไว ้

 

ตารางที่ 4.12  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของทศันคติของผูรั้บชมละคร    
                       ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
โสด 369 70.479 10.624 

1.785 0.169 - สมรส 29 70.206 13.289 

หยา่/แยกกนัอยู ่ 2 56.000 0.0000 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มประชากรท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันมี

ค่าเฉล่ียของทศันคติต่อการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณา

จากค่า p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 1.6 ท่ีตั้งไว ้
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 สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของ
ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั  

 

ตารางที่ 4.13  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
                       รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั 
 

พฤติกรรมการเปิดรับ 
เพศ N Mean SD ค่าสถิติ t-test Sig 
ชาย 69 27.840 8.362 

-0.630 0.529 
หญิง 331 28.474 7.434 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีค่าเฉล่ียของ

พฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณา

จากค่า p-value ท่ีมากกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2.1 ท่ีตั้งไว ้

 

ตารางที่ 4.14  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของ   
                       ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ตามกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

อายุ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
ต ่ากวา่ 13 ปี (1) 2 28.000 0.000 

3.403 0.009*** (4)>(3) 

13 – 17 ปี (2) 32 29.843 6.594 

18 – 24 ปี (3) 152 29.651 7.698 

25 – 34 ปี (4) 176 26.818 7.256 

35 – 44 ปี (5) 38 29.157 8.607 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรม

การเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย

พิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 2.2 ซ่ึงหมายความว่าหากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั ก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบท่ี

แตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายชุ่วงอาย ุ25 – 34 ปีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ18 – 24 ปี  

 

ตารางที่ 4.15  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
                       รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ี 

                       แตกต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
มธัยมศึกษา (1) 61 31.147 7.063 

6.622 0.000*** 

(4)>(1) 

(4)>(2) 

(3)>(1) 

อนุปริญญา/ปวส. (2) 14 33.071 8.615 

ปริญญาตรี (3) 235 28.055 7.369 

ปริญญาโท (4) 90 26.555 7.682 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของ

พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติ โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 2.3 ซ่ึงหมายความว่าหาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งระดบัปริญญาโทมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละคร

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบมากกว่ากลุ่มตวัอย่างระดบัมธัยมศึกษา และกลุ่มตวัอย่างระดบั

ปริญญาโท มีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยทููบ มากกว่ากลุ่มตวัอยา่ง

ระดบัอนุปริญญา/ปวส. และกลุ่มตวัอยา่งระดบัปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัมธัยมศึกษา 
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ตารางที่ 4.16  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
                       รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
 

อาชีพ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
นกัเรียน/นกัศึกษา (1) 167 29.425 7.947 

1.808 0.126 - 

ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (2) 

26 28.307 7.724 

ธุรกิจส่วนตวั (3) 30 27.666 6.748 

พนกังาน

บริษทัเอกชน (4) 

157 27.726 6.977 

ไม่ประกอบอาชีพ (5) 20 25.650 9.493 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรม

การเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่า     

p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 2.4 ท่ีตั้งไว ้

 

ตารางที่ 4.17  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
                       รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ต่อเดือน N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท (1) 172 29.517 8.008 

1.518 0.171 - 

15,00 – 20,000 บาท (2) 63 27.968 7.339 

20,001 – 25,000 บาท (3) 34 26.911 7.021 

25,001 – 30,000 บาท (4) 51 27.803 7.909 

30,001 – 35,000 บาท (5) 31 26.387 6.955 

35,001 – 40,000 บาท (6) 19 28.947 4.938 

40,001 บาทข้ึนไป (7) 30 26.866 7.300 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของกลุ่มประชากรท่ีมีรายต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมี

ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั 

โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 2.5 ท่ีตั้งไว ้

 

ตารางที่ 4.18  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้
                       รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
โสด 369 28.349 7.479 

0.015 0.985 - สมรส 29 28.586 9.314 

หยา่/แยกกนัอยู ่ 2 28.000 0.000 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มประชากรท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันมี

ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั 

โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 2.6 ท่ีตั้งไว ้

 

 สมมติฐานที่ 3 ลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูรั้บชม
ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.19  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชม 

                       ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบจ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั 
 

ความพงึพอใจ 
เพศ N Mean SD ค่าสถิติ t-test Sig 
ชาย 69 38.637 6.289 

-1.220 0.223 
หญิง 331 39.631 6.129 

 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของความพึง

พอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่า p-value 

ท่ีมากกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3.1 ท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.20  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชม 

                       ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบตามกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

อายุ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
ต ่ากวา่ 13 ปี (1) 2 47.000 0.000 

4.535 0.001*** (4)>(2) 

13 – 17 ปี (2) 32 42.468 5.994 

18 – 24 ปี (3) 152 39.375 6.397 

25 – 34 ปี (4) 176 38.534 5.802 

35 – 44 ปี (5) 38 41.157 5.911 

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ

ของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย

พิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 3.2 ซ่ึงหมายความว่าหากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั ก็จะมีความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยทููบ 

ท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุช่วงอายุ 25 – 34 ปีมีความพึงพอใจของผูรั้บชมละคร      

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ13 – 17 ปี  

 

ตารางที่ 4.21  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชม 

                       ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
มธัยมศึกษา (1) 61 42.360 6.261 

5.568 0.001*** 
(3)>(1) 

(4)>(1) 

อนุปริญญา/ปวส. (2) 14 39.285 7.740 

ปริญญาตรี (3) 235 39.004 5.903 

ปริญญาโท (4) 90 38.711 6.037 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของ

ความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 3.3 ซ่ึงหมายความว่าหาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ก็จะมีความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 

25 ผา่นส่ือยทููบท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอย่างระดบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจของผูรั้บชม

ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบมากกว่ากลุ่มตวัอย่างระดับมธัยมศึกษา และกลุ่มตวัอย่าง

ระดบัปริญญาโท มีความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบมากกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งระดบัมธัยมศึกษา 

 

ตารางที่ 4.22  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชม 

                       ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
 

อาชีพ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
นกัเรียน/นกัศึกษา (1) 167 40.826 6.211 

6.527 0.000*** 
(4)>(1) 

(4)>(3) 

ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (2) 

26 38.692 6.182 

ธุรกิจส่วนตวั (3) 30 41.833 5.420 

พนกังาน

บริษทัเอกชน (4) 

157 37.847 5.752 

ไม่ประกอบอาชีพ (5) 20 38.460 6.611 

 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันมีค่าเฉล่ียของความ       

พึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

โดยพิจารณาจากค่า p-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 3.4 ซ่ึงหมายความว่าหากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั กจ็ะมีความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ

ท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบการแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติระดบั 0.05 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียน/นกัศึกษาและกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจส่วนตวั 
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ตารางที่ 4.23  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชม 

                       ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ต่อเดือน N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท (1) 172 40.127 6.766 

0.799 0.571 - 

15,00 – 20,000 บาท (2) 63 38.873 6.038 

20,001 – 25,000 บาท (3) 34 38.117 5.655 

25,001 – 30,000 บาท (4) 51 39.313 5.116 

30,001 – 35,000 บาท (5) 31 39.483 4.870 

35,001 – 40,000 บาท (6) 19 38.421 5.347 

40,001 บาทข้ึนไป (7) 30 39.460 6.643 

  

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มประชากรท่ีมีรายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี

ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบไม่แตกต่างกนั โดย

พิจารณาจากค่า p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 3.5 ท่ีตั้งไว ้

 

ตารางที่ 4.24  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชม   
                       ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ N Mean SD F P คู่ทีแ่ตกต่าง 
โสด 369 39.482 6.101 

0.525 0.592 - สมรส 29 39.482 7.074 

หยา่/แยกกนัอยู ่ 2 35.000 0.000 

 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มประชากรท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันมี

ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบไม่แตกต่างกนั โดย

พิจารณาจากค่า p-value ท่ีสูงกวา่ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 3.6 ท่ีตั้งไว ้
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 สมมติฐานที่ 4 ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 
GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

ตารางที่ 4.25  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ระหวา่งทศันคติกบัพฤติกรรมการ                    
                       เปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 
 

ทัศนคต ิ ค่าสหสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือ Sig ระดับความสัมพนัธ์ ทิศทาง 

พฤติกรรมการ

เปิดรับ 

0.425*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 

 

 จากตารางท่ี 4.25 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ กบั พฤติกรรมการเปิดรับ มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 หมายความว่าทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.425 แสดงว่าทั้งสองตวัแปรมี

ความสมัพนัธ์กนัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 สมมติฐานที่ 5 ทศันคติ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบ 

 

ตารางที ่4.26  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ระหวา่งทศันคติกบัความพึงพอใจของ 

                       ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 
 

ทัศนคต ิ ค่าสหสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือ Sig ระดับความสัมพนัธ์ ทิศทาง 

ความพึงพอใจ 0.642*** 0.000 สูง เชิงบวก 

 

 จากตารางท่ี 4.26 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ กบั ความพึงพอใจ มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายความว่าทัศนคติมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.642 แสดงว่าทั้ งสองตัวแปรมี

ความสมัพนัธ์กนัระดบัสูง และมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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 สมมติฐานที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์
ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

ตารางที่ 4.27  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับกบั 

                       ความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 
 

พฤติกรรมการ
เปิดรับ 

ค่าสหสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือ Sig ระดับความสัมพนัธ์ ทิศทาง 

ความพึงพอใจ 0.344*** 0.000 ต ่า เชิงบวก 

 

 จากตารางท่ี 4.27 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับ กบั ความพึงพอใจ มีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.344 แสดงว่า

ทั้งสองตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่า และมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ” มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

1. เพื่อทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผ่านส่ือ      

ยทููบ 

2. เพื่อทราบถึงทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ 

3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ 

ท่ีมีต่อละครแต่ละประเภท 

4. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM25 ผา่นส่ือยทููบ 

5. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง 

GMM25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูรั้บชมละครซีรีส์ไทยช่อง GMM25 เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

จาก 5 เร่ือง ผา่นส่ือยทููบ โดยผูว้ิจยัเลือกละครซีรีส์มาทั้งหมด 5 เร่ือง 5 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ (ประเภทเมโลดราม่า) 
2. รักนะเป็ดโง่ (ประเภทรักอิงนิยายคอมมาด้ี) 
3. วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ (ประเภทโรแมนติกคอมมาด้ี) 
4. มาลี เพื่อนรัก..พลงัพิสดาร (ประเภทแฟนตาซี คอมมาด้ี) 
5. Devil lover (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) (ประเภทโรแมนติกไซไฟ) 

 

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 400 คน ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือน

กุมภาพนัธ์ 2559 โดยวิธีให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามออนไลน์ดว้ยตวัเอง (Self-

Administered Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูรั้บชม 

ส่วนท่ี 2 การเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25ผา่นส่ือยทููบ 

ส่วนท่ี 3 ทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25ผา่นส่ือยทููบ 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25ผา่นส่ือยทููบ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean : X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย 

การทดสอบค่าสถิติ t-test และ f-test และการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation) เป็น

การทดสอบสมมติฐาน  

 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละคร     

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ” 

 

5.1.1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 25-35 ปี รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ

18-24 ปี และ35 - 44 ปี ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา ปริญญาโท ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รองลงมาเป็น พนกังานบริษทัเอกชน ส่วนมากมีสถานภาพการ

สมรสเป็นโสด รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท รองลงมาคือ 15,000 - 

20,000 บาท กลุ่มรายได ้25,001 - 30,000 บาท และกลุ่มรายได ้20,001 - 25,000 บาท 

 

5.1.2 พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการการเปิดรับชมละครซีรีส์มากกว่ารายการวาไรต้ีของ

ช่อง GMM 25 ผ่านทางยูทูบ และกลุ่มตวัอย่างเปิดรับชมละครประเภทเมโลดราม่า เช่น คลบัฟราย

เดยเ์ดอะซีรีส์ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ละครประเภทรักอิงนิยาย คอมมาด้ี เช่น รักนะเป็ดโง่ 

ละครประเภทโรแมนติก-คอมมาด้ี เช่น วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ และละครประเภทแฟนตาซี-        

คอมมาด้ี เช่น มาลี เพื่อนรัก พลงัพิสดาร ในระดบัปานกลาง ส่วนละครประเภทโรแมนติก-แอค็ชัน่-

ไซไฟ เช่น Devil lover (เผลอใจใหน้ายปีศาจ) อยูใ่นระดบันอ้ย นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงั
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มีพฤติกรรมการเปิดรับชมซีรีส์ผ่านสมาร์ทโฟน มากท่ีสุด รองลงมาคือการเปิดรับชมผ่าน

คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ตามล าดบั โดยเปิดรับชมผ่านแท็บ

เลต็ (Tablet) นอ้ยท่ีสุด ส่วนสถานท่ีการเปิดรับชม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับชมท่ี บา้น/หอพกั 

มากท่ีสุด รองลงมาคือเปิดรับชมจากท่ีท างาน และขณะรับชม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะตั้งใจดู ไม่

ท ากิจกรรมอ่ืน รองลงมาคือ ท างาน/ท าการบา้น และท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้ า กินขา้ว 

ตามล าดบั ส่วนความถ่ีในการรับชม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชม 2-3วนัต่อคร้ัง รองลงมาคือ 

สปัดาห์ละคร้ัง และวนัละคร้ัง ตามล าดบั ช่วงเวลาในการเปิดรับชม กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเปิดรับชม

ซีรีส์ทุกวนัในช่วงเวลา 21.01 น. – 00.00 น. รองลงมา วนัจันทร์-ศุกร์ เปิดรับชมในช่วงเวลา       

18.01 น. – 21.00 น. ส่วนวนัเสาร์-อาทิตย ์เปิดรับชมในช่วงเวลา 15.01 น. - 18.00น. ในส่วนของ

ระยะเวลาในการรับชม กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเปิดรับชม 1- 2 ชัว่โมง รองลงคือเปิดรับชม 30 นาที – 

1 ชัว่โมง พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก กด Like / Unlike นอ้ย และมีการ 

Comment หรือ Share ไปยงัเครือข่ายสงัคมอ่ืน เช่น Facebook นอ้ยท่ีสุด 

 

5.1.3 ทศันคติของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 
5.1.3.1  ดา้นการใชง้านของการชมละครซีรีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ทศันคติ เห็นดว้ย ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก การรับชมสามารถท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว มีความเห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ รองลงมาคือ เห็นดว้ยกบัยทููบเป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ยอ้นหลงั มี

ปุ่มเคร่ืองมือต่าง ๆ ท าให้สามารถควบคุมการเล่นหรือหยุด และมีการแสดงความคิดเห็นท่ีท าให้

สามารถพดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้ 

5.1.3.2 ด้านรูปแบบของการชมละครซีรีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ทศันคติ เห็นดว้ย ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการวางรูปแบบของเวบ็ไซตท์ าให้ใชง้านง่าย และสะดวก การ

คน้หาละครซีรีส์เร่ืองท่ีตอ้งการสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์

ชดัเจน และมีการแนะน าวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งท าใหส้ามารถรับชมละครซีรีส์อ่ืนได ้

5.1.3.3 ดา้นเน้ือหาของการชมละครซีรีส์ผา่นยทููบ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติ 
เห็นดว้ย ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก ประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย ครบถว้น ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ละครซีรีส์ครบถว้นกว่า การจดัล าดบัตอนของละครซีรีส์ท าใหส้ามารถรับชมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ

การสมคัรรับขอ้มูล (Subscribe) ท าใหส้ามารถเลือกติดตามเฉพาะเร่ืองราวท่ีสนใจเป็นพิเศษได ้

5.1.3.4 ดา้นพื้นท่ีโฆษณาของการชมละครซีรีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ทศันคติ เฉยๆ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการโฆษณาจากส่ือยูทูบก่อนเร่ิมรับชมซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการ

รับชม การโฆษณาแทรกจากส่ือยูทูบระหว่างท่ีรับชมซีรีส์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม แบนเนอร์
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โฆษณาระหว่างรับชมซีรีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรสในการรับชม และไม่เห็นดว้ยในเร่ืองของ การมี

โฆษณาคัน่ภายในซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการรับชม 

5.1.3.5 ดา้นภาพลกัษณ์ของการชมละครซีรีส์ผ่านยูทูบ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ทศันคติ เฉยๆ ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก จ านวนการดู (View) มีผลต่อการรับชม จ านวนการกดชอบ / ไม่

ชอบ วิดีโอน้ี (Like / Unlike) มีผลต่อการรับชม ขอ้ความภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม 

และช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ผูรั้บชมใหดู้เป็นคนทนัสมยั 

 

5.1.4 ความพงึพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 
 กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบโดย

รวมอยู่ในระดบั มาก ซ่ึงส่วนใหญ่พอใจในเร่ืองของ การแสดงภาพระบบ HD และเสียงสมจริง 

รูปแบบใชง้านไดง่้าย และสะดวกรวดเร็ว และปุ่มเคร่ืองมือควบคุมการเล่นหรือหยดุไดต้ามตอ้งการ 

การแนะน าวิดีโอถดัไปท าให้รับชมไดต่้อเน่ือง ตามล าดบั โดยรวมพอใจใชส่ื้อยูทูบเป็นส่ือหลกั

ส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป 

 

5.2 สมมติฐานการวจิยั  
 

 สมมติฐานที ่1: ลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละคร

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และ

กลุ่มอาชีพ แตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 แต่ลกัษณะทาง

ประชากรดา้นเพศ รายไดต่้อเดือน สถานภาพแตกต่างกนั ไม่มีบทบาทต่อทศันคติของผูรั้บชมละคร

ซีรีส์ช่อง GMM 25 

 สมมติฐานที ่2: ลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของ

ผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรในดา้นอาย ุและระดบัการศึกษา 

ท่ีแตกต่างมีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 แต่ลกัษณะทาง

ประชากรดา้นเพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรม

การเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 
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 สมมติฐานที่ 3: ลกัษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อความพึงพอใจของผู ้

รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ลกัษณะทางประชากรในดา้นอายุ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพ ท่ีแตกต่างมีบทบาทต่อความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25แต่ลกัษณะ

ทางประชากรดา้นเพศ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีบทบาทต่อความพึงพอใจ

ของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

 สมมติฐานที่ 4: ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบเป็นไปตามสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ทศันคติ มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการเปิดรับของ

ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ทศันคติของผูช้มละคร   

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบท่ีมากข้ึน จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากข้ึน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

 สมมติฐานที่ 5: ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 

25 ผา่นส่ือยทููบ เป็นไปตามสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบว่า ทศันคติ มีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจของผูช้ม

ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ทศันคติของผูช้มละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบท่ีมากข้ึน จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผา่นส่ือยทููบมากข้ึน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 

 สมมติฐานที่ 6: พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ เป็นไปตามสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กับความ         

พึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ทศันคติของ

ผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบท่ีมากข้ึน ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบมากข้ึน โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
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5.3 อภปิรายผลการวจิยั 
 

 ผลการศึกษา “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง 

GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ” สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

 ลกัษณะทางประชากรดา้น อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อ 

ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

ยกเวน้ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั กลบัไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน เน่ืองจากอายถืุอไดว้่าเป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีท าใหค้นมีความคิดและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป โดยอายจุะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล และเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่าง ๆ ได้

มากนอ้ยต่างกนั การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผา่นมาแตกต่างกนั หรืออีกประการหน่ึงคืออายจุะเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Tarrance (1962 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้  

ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546) อายุหรือวยั เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างในเร่ืองความคิด และ

พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมี

อายุน้อยและบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือ

ตนเองมีอายุมากข้ึน (Myer, 1999, p. 5  อา้งถึงใน สุชา  จนัทร์เอม, 2544) ซ่ึงช่อง GMM 25 ผลิต

ละครซีรีส์เพื่อให้สอดคลอ้งและตรงกบักลุ่มเป้าหมายหลกัคือวยัรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีมีอายุอยู่

ระหว่าง 15 - 35 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความทนัสมยั มีไลฟ์สไตล ์และมีความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีสูง

มาก 

 นอกจากน้ี ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และ

ความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตะเวทิน 

(2546: 116) กล่าวว่า การศึกษา เป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้น 

คนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวิชาท่ี

แตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย และยงั

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากร ตามท่ี Wilo, Goldhabors and Yates (1980) ไดร้ะบุ

ไวว้า่ระดบัการศึกษาเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัประการหน่ึง ท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม 

ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะ

เป็นผูท่ี้มีความรู้กวา้งขวางและสามารถเขา้ใจสารต่างๆ ไดดี้ มกัจะเป็นคนไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ และถา้

มีเวลาพอก็จะใชส่ื้อท่ีหลากหลายกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

นัฐยา อุ่นใจ (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของประชาชนในเขต
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กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับละครเร่ืองสายน ้ า 3 ชีวิต 

แตกต่างกนั 

 ในดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อ ทศันคติ และความพึงพอใจของผูรั้บชมละคร      

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ แต่กลบัไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บชมละคร      

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากร Wilo, 

Goldhabors and Yates (1980) ระบุไวว้่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดา้นอาชีพท่ี

แตกต่างกนัจะส่งผลให้มีการเปิดรับสารแตกต่างกนั อาชีพท่ีมีรายไดสู้ง มกัจะเปิดรับและแสวงหา

ข่าวสาร หรือเร่ืองราวหนกั ๆ เช่น การเมือง ปัญหาทางสังคม หรือเศรษฐกิจ ซ่ึงต่างจากผูท่ี้มีอาชีพ

รายไดน้อ้ย มกัเปิดรับสารท่ีให้ความบนัเทิงมากกวา่ เช่น ละคร ดูหนงั ฟังเพลง เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะส่ือยทููบนั้น อยูใ่นมือของคนทุกเพศทุกวยั เพียงแค่มี สมาร์ทโฟน ก็สามารถดูละครซีรีส์ช่อง 

GMM25 ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา อีกทั้งรูปแบบเน้ือหาของละครช่อง GMM 25 มีความหลากหลาย สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มคนไดจ้ านวนมาก จากผลงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ประเภทของละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ ประเภทเมโลดราม่า เร่ือง คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของประเภทละคร (ปนัดดา ธนสถิตย์, 2531) ละครชีวิตเริงรมย์ หรือ เมโลดรามา 

(Melodrama) เป็นละครท่ีไดรั้บความนิยมและดึงดูดใจผูช้มมากท่ีสุด สร้างข้ึนมาเพื่อความบนัเทิง 

ด าเนินเร่ืองอยา่งสนุกสนาน เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย โดยมากมีเน้ือหาเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผูช้ม มี

การเร้าอารมณ์ให้ผูช้มอยากติดตาม มกัน าเสนอเร่ืองราวชีวิตรัก ความขดัแยง้ นอกจากน้ีละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ยงัไดส้อดแทรกขอ้คิดค าคม ในเร่ืองของความรักและการด าเนินชีวิตเขา้ไปดว้ย ซ่ึง

ไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะเป็นเพศไหน รายได ้หรือสถานภาพใดก็ตาม เรียกไดว้่า ซีรีส์ช่อง GMM 25 

เขา้ถึงและไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตอยา่งกลมกลืน 

 ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่าน

ส่ือยทููบ มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ผูช้มมี

ทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านส่ือ      

ยูทูบมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดิศราพร ทรงแสง (2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ

เปิดรับ และทศันคติของผูช้มท่ีมีต่อช่องเฮฮา ทางทรูวิชัน่ส์ พบว่า ผูช้มท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับสูง 

มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดทศันคติต่อช่องเฮฮาในระดบัสูงไปดว้ย แสดงว่าถา้สามารถท าใหผู้ช้มรับชมช่อง

เฮฮาเพิ่มข้ึนได ้ผูช้มก็จะมีแนวโน้มท่ีจะชอบช่องเฮฮามากข้ึน ส่วนผูช้มท่ีไม่ชอบช่องเฮฮา ก็อาจ

เพราะว่าไม่เคยรู้จกัช่องเฮฮา และยงัสอดคลอ้งกบั พชัรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษา

วิจยั ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียง กรณีศึกษา

ยทููบ (YouTube) ท่ีไดส้รุปไวว้า่ผูใ้หส้มัภาษณ์มีทศันคติเชิงบวกต่อยทููบและมีพฤติกรรมการส่ือสาร
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ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยเฉพาะยทููบอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อยทููบ วา่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดลกัษณะและองคป์ระกอบของ

ทศันคติท่ี (Roger, 1978, p. 208-209 อา้งถึงใน ศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์, 2554, น. 11) ไดก้ล่าวว่า 

ทศันคตินั้นเกิดจากความนึกคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงรอบขา้ง ว่าจะเป็นความรู้สึก

พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงผลของพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลนั้น

มาจากองคป์ระกอบของทศันคติทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความนึกคิด เป็นทศันคติในส่วนของความ

เขา้ใจ ความเช่ือของแต่ละบุคคลต่อส่ิงรอบขา้ง ดา้นความรู้สึกเป็นทศันคติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอารมณ์ ท่ี

มีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกและค่านิยมของแต่ละบุคคล และดา้นการกระท าเป็นองคป์ระกอบ

ของทศันคติดา้นสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบของ

ทศันคติด้านความคิด และความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า

องคป์ระกอบของทศันคติท่ีไดก้ล่าวมานั้นมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการเลือกการเปิดรับสารของ

บุคคลตามหลกัแนวความคิดกระบวนการเลือกสรรการเปิดรับข่าวสารของ Klapper (1960, p. 19-25 

อา้งถึงใน ศิวชั  จนัทนาสุภาภรณ์, 2554, น. 9) ทั้ง 4 กระบวนการ อนัไดแ้ก่ ขั้นตอนการเลือกเปิดรับ

เป็นขั้นแรกของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของแต่ละบุคคลว่ามีความถนัดและความสนใจในการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางใด หากบุคคลนั้นมีความคิด ความรู้สึก และทศันคติท่ีไม่ดีในการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางใดช่องทางหน่ึง บุคคลนั้นอาจเล่ียงไม่ใช้ช่องทางนั้นในการ

เปิดรับส่ือก็ว่าได ้ตวัอย่างเช่น หากผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ไม่มีความรู้ในการใชส้มาร์ท

โฟน หรืออินเทอร์เน็ต ในการเขา้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน่ ยูทูบ ผูช้มอาจหลีกเล่ียงการรับชม

ละครซีรีส์ผา่นส่ือยทููบ อนัเน่ืองมาจากความรู้สึกท่ียุง่ยากในการเขา้ถึง ซ่ึงพวกเขาอาจใชส่ื้ออ่ืนแทน 

เช่น โทรทศัน์ 

 โดยทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ส่วนใหญ่เห็นดว้ย กบัการเลือกชมผ่าน

ส่ือยูทูบ เน่ืองจากสามารถรับชมง่าย สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Schamm and Atkin (อา้งถึง

ใน วิลาวณัย ์เรืองปฎิกรณ์, 2546, น. 58) ไดก้ล่าวว่า การเลือกเปิดรับส่ือของผูรั้บสารไวใ้นลกัษณะ

เดียวกนัว่า ผูรั้บสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีสามารถจดัหามาได ้และสะดวกในการเปิดรับ

มากท่ีสุด รวมถึงเป็นส่ือท่ีผูรั้บสารเปิดรับเป็นประจ า และเน่ืองดว้ยมีเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีพฒันา จึง

ท าใหส้มาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมในการรับชมละครซีรีส์มากท่ีสุด เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีทุกคน

พกติดตวั และสามารถรับชมเวลาใดกไ็ดท่ี้สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องตนเอง 

 ซ่ึงผู ้ชมยุคดิจิทัลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ี ทุกเวลา ประกอบกับการพัฒนาของ

อินเทอร์เน็ตท่ีขยายครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะความเร็วท่ี

สามารถรองรับการรับชมเน้ือหารายการผา่นทางทีวีออนไลน์บนเวบ็ไซต ์โมบายแอพพลิเคชัน่ หรือ
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ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ อีกทั้งการเขา้ถึงอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยา่งสมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ ในกลุ่ม

คนไทยก็ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการขยายตวัไปสู่ผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัและกลุ่มวยัท างานท่ีมี

อายุมากข้ึน รวมถึงการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G/ 4G ทัว่ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาวิจยัของ JustinGibbons และ MatthewHalfin 2008 ท่ีศึกษาการท า

โฆษณาผา่นวิดีโอออนไลน์ โดยเลือกเวบ็ไซต ์YouTube จากการศึกษาดงักล่าวพบวา่ ผูใ้ช ้YouTube 

มีทศันคติ หรือความคิดเห็นว่าเว็บไซต์ดงักล่าว เปรียบเสมือนทีวีเคร่ืองท่ีสองของพวกเขาเพราะ

สามารถเลือกรับชมคอนเทนทท่ี์ตอ้งการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งดูวนัออกอากาศตามผงัของช่อง สามารถ

ดูรายการหรือละครยอ้นหลงัประกอบกบัไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงเวลา สามารถดูไดไ้ม่จ ากดัเวลา 

จนท าให้วิดีโอออนไลน์ของ YouTube เป็นท่ีช่ืนชอบและได้รับความนิยมอย่างมาก และได้

สอดคล้องกับท่ี Rogers (1983 , p. 11) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะส าคัญของส่ือใหม่คือ การมี

ปฏิสัมพนัธ์ไดง่้าย (Interactivity) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของการส่ือสารแบบสองทาง(Two-ways 

communication) มีความสามารถเคล่ือนท่ีไดสู้ง (Mobility) ท าใหส้ะดวกต่อการพกพาไปในท่ีต่าง ๆ 

(Compactable) สามารถดัดแปลงเปล่ียนรูปได้ (Convertibility) ตลอดจนสามารถเช่ือมต่อกัน

โดยง่าย  (Connectivity) ทั้งยงัสามารถหาไดห้รือใชป้ระโยชน์ไดใ้นทุกท่ี (Ubiquity) มีความรวดเร็ว

ในการส่ือสาร (Speedof Communication) มีลกัษณะท่ีไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมี

ความเป็นดิจิทลั (Digitalization) 

 ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับชมทุกวนัคือ 21.01 น. – 24.00 น. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

ส ารวจ “พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และการรับรู้ตราสินคา้สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ของ

กลุ่มผูช้มวยัรุ่น” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กล่าวไวว้่า เวลาท่ีคนส่วนใหญ่เปิด

รับชมยอ้นหลังคือเวลา 20.00 น. – 24.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีวัยรุ่นมีกิจกรรมในการดูทีวีผ่าน

แพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ดูผา่นจอทีวีปกติ ซ่ึงหากสถานีดิจิทลัอยากจะส่ือสารกบักลุ่มวยัรุ่นผา่น

แพลตฟอร์มส่ือใหม่ ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีน่าสนใจ ในการส่ือสารเพราะพวกเขาเปิดรับส่ืออยู ่

 ทัศนคติ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือ 

ยูทูบ มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ผูรั้บชม

ช่อง GMM25 ผ่านส่ือยทููบ มีทศันคติท่ีดีต่อการรับชมสูง จะมีความพึงพอใจต่อประเภทละครและ

ส่ือท่ีใช้รับชมสูงตามไปด้วย ซ่ึงผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านส่ือยูทูบ ส่วนใหญ่มีทศันคติ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในส่วนของดา้นการใชง้าน ท่ีสะดวก รวดเร็ว และเป็นทั้งส่ือหลกั ๆ ใน

การรับชมละครซีรีส์ยอ้นหลงั พร้อมทั้งยงัสามารถควบคุมการเล่นหรือหยุดเองได ้ในดา้นรูปแบบ

ต่าง ๆ กส็ามารถใชง้านง่าย การคน้หา หรือการจดัระเบียบหมวดหมู่ของซีรีส์ ท าใหผู้ช้มสามารถเขา้

ไปดูเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ในส่วนของดา้นพื้นท่ีโฆษณาทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัรับชมละคร
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ซีรีส์ ไม่ไดส่้งผลต่ออรรถรสของผูรั้บชมละครซีรีส์ ตราบใดท่ียงัมีปุ่ม skip ads (การขา้มโฆษณา) 

ดงันั้นความพึงพอใจโดยรวมของผูรั้บชมละครซีรีส์ก็อยู่ในระดบัมากดว้ยเช่นกนั ทั้งในส่วนของ

ดา้นการใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2539, น. 166 – 167) กล่าวว่า ทศันคติก่อก าเนิด

เกิดข้ึนมา และเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยข่าวสารข้อมูล 

(Information) ทศันคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารท่ีไดรั้บรวมทั้งลกัษณะของ

แหล่งท่ีมาของข่าวสาร ด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่าง ๆ 

(Selective Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้น จะท าใหบุ้คคลนั้นเก็บไปคิดและ

สร้างเป็นทศันคติข้ึนมาได ้ดงันั้นหากประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อข่าวสารท่ีไดรั้บ ก็จะท าให้เกิด

ความพึงพอใจในข่าวสารนั้นดว้ย 

 พฤติกรรมการเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM 25 

ผ่านส่ือยูทูบ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์

ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยูทูบ 2 - 3 วนัต่อคร้ัง คร้ังละ 1 - 2 ชัว่โมง และส่วนมากขณะรับชมจะตั้งใจ

ชม ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

แทบทุกวนั จนเกิดความเคยชิน เกิดความรู้สึกท่ีดี และเกิดความประทบัใจ ทั้งในส่วนของละคร 

และส่ือยทููบ สามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งในดา้นเน้ือหาของละครท่ีมีหลากหลาย คน้หาง่าย 

ส่วนดา้นการใช้งานของเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ยูทูบ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ท าให้เม่ือ

ตอ้งการชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ก็จะตอ้งนึกถึง ยทููบ เป็นอนัดบัแรก และผูท่ี้รับชมช่อง GMM 

25 ผ่านส่ือยูทูบ ยงัคงจะใชส่ื้อยูทูบเป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ต่อไป และยงัมี

ความรู้สึกท่ีอยากแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใชส่ื้อยูทูบในการรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง 

GMM25 

 

5.4 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
 

 จากผลการศึกษางานวิจยัเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผูช้ม

ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ” สามารถน าผลวิจยัท่ีไดม้าประยกุตใ์ชด้งัน้ี  

5.4.1 ผลการวิจยั พบว่า วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์เวลา 21.01 น. – 24.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ี
รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ มากท่ีสุด ดงันั้นจึงน ามาเป็นแนวทางการวางแผน      

กลยุทธ์ทางการตลาดโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ละครซีรีส์ผ่านทางยูทูบ หรือส่ือออนไลน์ เพื่อ

สามารถออกแบบเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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5.4.2 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีรับชมช่อง GMM 25 มีอายรุะหว่าง 18 - 

34 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่น คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลยั และวยัเร่ิมตน้ท างาน 

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ดงันั้น กลุ่มคนพวกน้ีมกัจะมีความกระตือรือร้นสูง มีพลงัในการใชจ่้าย เป็น

กลุ่มท่ีเร่ิมตน้ใชชี้วิตในการสร้างฐานะ ถา้ลูกคา้ท่ีตอ้งการโฆษณาเจาะตลาดคนกลุ่มน้ี กเ็ป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5.4.3 ในดา้นการโฆษณาในยูทูบ จากผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์
ส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ กบัการมีโฆษณาก่อน หรือแทรกระหวา่งการรับชม ตราบใดท่ียงัมีปุ่ม Skip Ad 

(ขา้มโฆษณา) ดงันั้น ไม่ควรแทรกโฆษณาระหว่างชมละครซีรีส์อยา่งพร ่ าเพร่ือ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ช้ม

เสียอรรถรส ไม่เช่นนั้นผูช้มละครซีรีส์ผ่านยูทูบจะมีทางเลือกในการเลือกรับชมซีรีส์ผ่านส่ือท่ีมี

ลกัษณะหรือประเภทเดียวกนัในช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งชมโฆษณา  

5.4.4 ผูป้ระกอบการผลิต DVD หรือ Box Set หรือในอนาคตอาจจะมีการแพคละครซีรีส์

ขายใน Apple TV หรือ iTune ก็ตาม สามารถน าพฤติกรรมมาวิเคราะห์ไดว้่า ผูช้มละครซีรีส์ชอบ

ละครประเภทใด ซ่ึงสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอ หรือประเภทของละคร เพื่อให้มีการจดั

จ าหน่ายละครในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5.4.5 จากงานวิจยัพบวา่ ละครซีรีส์ช่อง GMM25 ท่ีคนส่วนใหญ่รับชมคือละครประเภทเม

โลดราม่า เช่น คลบัฟรายเดย ์เน่ืองจากเป็นละครท่ีผลิตมาจากชีวิตจริง และท าใหผู้ช้มอิน ดงันั้นการ

น าเสนอละครประเภทน้ีควรระมดัระวงัในการน าเสนอท่ีอาจจะมีความรุนแรงทางอารมณ์ เพราะ

อาจก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบท่ีไม่ดีได ้เน่ืองจากผูรั้บชมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25 - 34 ปี 

รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ18 - 24 ปี ซ่ึงเป็นผูรั้บชมในช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน 

 

5.5 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

5.5.1 การศึกษางานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปในกลุ่มเป้าหมายของช่อง 
GMM25 ผลงานวิจยัช้ินน้ีอาจน าไปใชเ้ทียบเคียงกบัช่องอ่ืนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกนัได ้ทั้งน้ี 

ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า หากตอ้งการทราบถึง ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของ

ผูช้มละครซีรีส์ ผา่นส่ือยทููบ ควรศึกษาจากช่องดิจิทลัอ่ืน ๆ ท่ีไดเ้ผยแพร่ละครซีรีส์ผา่นยทููบ เพื่อให้

มีความหลากหลายในดา้นเน้ือหา และใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
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5.5.2 เน่ืองจากแนวโนม้พฤติกรรมการส่ือสารของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป มีการส่ือสารและท า
กิจกรรมในช่องทางออนไลน์มากข้ึน ส่ือสังคมต่าง ๆ จึงเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวยัรุ่น วยัท างาน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของช่อง GMM25 ดงันั้น ผูว้ิจยัมี

ความเห็นว่า ควรมีการศึกษาการส่ือสารการตลาดในส่ือออนไลน์ของช่อง GMM25 เพื่อสร้างการ

รับรู้และความเขา้ใจท่ีตรงกนัในมุมมองของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเขา้ใจในดา้นของมุมมองผูผ้ลิตมาก

ยิง่ข้ึน 

5.5.3 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ
ของผูช้มละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านส่ือยูทูบผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควร

ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง ยทููบ กบั Line TV เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ขอ้ไดเ้ปรียบหรือ

เสียเปรียบของแต่ละส่ือว่ามี ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจแตกต่างกนัมากนอ้ย

เพียงใด รวมถึงการวดัประสิทธิภาพของทั้งสองส่ือ เพื่อพฒันาต่อยอด และเป็นประโยชน์ต่อนกัการ

ส่ือสารการตลาดในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 
ทัศนคติ พฤตกิรรมการเปิดรับและความพงึพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 

 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามน้ีใช้เป็นขอ้มูลในการท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวตักรรม) คณะนิเทศ

ศาสตร์และนวตักรรมการจดัการสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ส่วนท่ี 2  การเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 ส่วนท่ี 3 ทศันคติของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย 3 ลงในช่องวา่งท่ีตอ้งการเลือกมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

 1.1 เพศ :  � (1) ชาย   � (2) หญิง 

 1.2 อาย:ุ   � (1) ต ่ากวา่ 13 ปี  � (2) 13 - 17 ปี   

    � (3) 18 - 24 ปี   � (4) 25 - 34 ปี   

    � (5) 35 - 44 ปี   � (6) 45 - 54 ปี 

    � (7) 55 ปีข้ึนไป 

    อา้งอิง: สถิติยอดผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียในประเทศไทย, สมาคม 

                                                      โฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย)   

 1.3 ระดบัการศึกษา: � (1) มธัยมศึกษา  � (2) ปวช./ปวส.  

    � (3) ปริญญาตรี  � (4) ปริญญาโท 

    � (5) อ่ืนๆ ระบุ……………………….. 

 1.4 อาชีพ:  � (1) นกัเรียน/นกัศึกษา  � (2) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    � (3) ธุรกิจส่วนตวั  � (4) พนกังาบริษทัเอกชน 

    � (5) ไม่ประกอบอาชีพ  � (6) อ่ืนๆ ระบุ……………. 

 1.5 รายได:้  � (1) ต ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป 
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 1.6 สถานภาพ:  � (1) โสด   � (2) สมรส 

    � (3) หยา่/แยกกนัอยู ่   

 
ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการเปิดรับชมละครซีรีส์ทางช่องGMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย 3 ลงในช่องวา่งท่ีตอ้งการเลือกมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

2.1. คุณรับชมรายการแต่ละประเภททางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบบ่อยคร้ังเพียงใด 

 

 เป็น

ประจ า 

(5) 

บ่อย 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นานๆ 

คร้ัง 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ละครซีรีส์ 

Ex. คลบัฟรายเดย ์/ รักนะเป็ด

โง่ / วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ / 

มาลี เพื่อนรัก พลงัพิสดาร / 

Devil lover 

     

รายการวาไรตี ้
Ex. แฉแต่เชา้ / Ment& Mount / 

EFM on TV / Club Friday 

Show 
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2.2 คุณรับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 แต่ละประเภท ผา่นส่ือยทููบมากนอ้ยเพียงใด 

 

 เป็น

ประจ า 

(5) 

บ่อย 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นานๆ 

คร้ัง 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ละครประเภทเมโลดราม่าเช่น 

คลบัฟรายเดยเ์ดอะซีรีส์ 

     

ละครประเภทรักอิงนิยาย คอม

มาด้ีเช่น รักนะเป็ดโง่ 

     

ละครประเภทโรแมนติก-คอม

มาด้ีเช่น วนัหน่ึงจะเป็นซุปตาร์ 

     

ละครประเภทแฟนตาซี-คอม

มาด้ีเช่น มาลี เพื่อนรัก พลงั

พิสดาร 

     

ละครประเภทโรแมนติก-

แอค็ชัน่-ไซไฟเช่น Devil lover 

(เผลอใจใหน้ายปีศาจ) 

     

 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

  � (1) สมาร์ทโฟน   � (2) แทบ็แลต็ (Tablet) 

  � (3) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) � (4) คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) 

  � (5) อ่ืนๆ ระบุ…………………….. 

2.4 สถานท่ีในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

  � (1) บา้น / หอพกั   � (2) ท่ีท างาน 

  � (3) โรงเรียน / มหาวิทยาลยั  � (4) ร้านอินเตอร์เน็ต 

  � (5) ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ  � (6) อ่ืนๆ ระบุ………………… 
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2.5 ขณะท่ีคุณรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นยทููบ คุณท ากิจกรรมอ่ืนๆไปพร้อมกนัดว้ย

หรือไม่ 

  � (1) ตั้งใจดู ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน   � (2) ท างาน/ท าการบา้น 

  � (3) ท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้า กินขา้ว � (4) ท างานบา้น/ 

                                                                                                                        ออกก าลงักาย 

  � (5) อ่ืนๆ ระบุ ______ 

2.6 ความถ่ีในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

  � (1) มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั   � (2) วนัละ 1 คร้ัง 

  � (3) 2-3 วนั ต่อ 1 คร้ัง    � (4) สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

  � (5) เดือนละ 1 คร้ัง     

2.7 ช่วงเวลาในการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ในวนัจนัทร์-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 ผา่นส่ือยทููบ ในวนัเสาร์ - อาทิตย ์

  � (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. 

2.9ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเปิดรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ ในแต่ละคร้ัง 

  � (1) นอ้ยกวา่ 30 นาที    � (2) 30 นาที - 1 ชัว่โมง 

  � (3) 1 - 2 ชัว่โมง    � (4) 2 - 3 ชัว่โมง  

  � (4) 3 ชัว่โมงข้ึนไป     
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2.10 การแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันเก่ียวกบัการรับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

 

 เป็น

ประจ า 

(5) 

บ่อย 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นานๆ 

คร้ัง 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

Like หรือ Unlike      

Comment       

Share ไปยงัเครือข่ายสงัคมอ่ืน 

เช่น Facebook 

     

 

ส่วนที่ 3ทศันคติของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่องGMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย 3 ลงในช่องวา่งท่ีตอ้งการเลือกมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

3.1 คุณมีความคดิเห็นอย่างไรต่อการรับชมละครซีรีส์แต่ละประเภททางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 
ระดบั 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่    4 = เห็นดว้ย    3 = เฉยๆ    2 = ไม่เห็นดว้ย    1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ระดบัความคิดเห็น 

การใช้งาน 5 4 3 2 1 

3.1.1 การรับชมสามารถท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว      

3.1.2 เป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์ยอ้นหลงั      

3.1.3 การแสดงความคิดเห็นท่ีท าใหส้ามารถพดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้      

3.1.4 มีปุ่มเคร่ืองมือต่างๆ ท าใหส้ามารถควบคุมการเล่นหรือ

หยดุละครซีรีส์ไดต้ามตอ้งการ 

     

รูปแบบ 5 4 3 2 1 

3.1.5 การวางรูปแบบของเวบ็ไซตท์ าใหใ้ชง้านง่าย และสะดวก      

3.1.6 การคน้หาละครซีรีส์เร่ืองท่ีตอ้งการสามารถท าไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

     

3.1.7 มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ของละครซีรีส์ชดัเจน      

3.1.8 การแนะน าวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งท าใหส้ามารถรับชมละครซีรีส์

อ่ืนได ้
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เน้ือหา 5 4 3 2 1 

3.1.9 มีประเภทของละครซีรีส์หลากหลาย ครบถว้น      

3.1.10 ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัละครซีรีส์ครบถว้นกวา่ช่องทาง

อ่ืน 

     

3.1.11 การจดัล าดบัตอนของละครซีรีส์ท าใหส้ามารถรับชมได้

อยา่งต่อเน่ือง 

     

3.1.12 การสมคัรรับขอ้มูล (Subscribe) ท าใหส้ามารถเลือก

ติดตามเฉพาะเร่ืองราวท่ีสนใจเป็นพิเศษได ้

     

พืน้ทีโ่ฆษณา 5 4 3 2 1 

3.1.13 การโฆษณาจากส่ือยทููบก่อนเร่ิมรับชมซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อ

การรับชม 

     

3.1.14 การโฆษณาแทรกจากส่ือยทููบระหวา่งท่ีรับชมซีรีส์ไม่ได้

ส่งผลต่อการรับชม 

     

3.1.15 การมีโฆษณาคัน่ภายในซีรีส์ไม่ไดส่้งผลต่อการรับชม      

3.1.16 แบนเนอร์โฆษณาระหวา่งรับชมซีรีส์ไม่ส่งผลต่ออรรถรส

ในการรับชม 

     

ภาพลกัษณ์ 5 4 3 2 1 

3.1.17 จ านวนการดู  (View) มีผลต่อการรับชม      

3.1.18 จ านวนการกดชอบ / ไม่ชอบ วิดีโอน้ี (Like / Unlike) มีผล

ต่อการรับชม 

     

3.1.19 ขอ้ความภายในช่องความคิดเห็นมีผลต่อการรับชม      

3.1.20 ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ผูรั้บชมใหดู้เป็นคนทนัสมยั      
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ส่วนที่ 4 ความพงึพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผ่านส่ือยูทูบ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย 3 ลงในช่องวา่งท่ีตอ้งการเลือกมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

4.1 คุณมีความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใดต่อการรับชมละครซีรีส์แต่ละประเภททางช่อง GMM 25 
ผ่านส่ือยูทูบ 

ระดบัความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง     2 = นอ้ย    1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4.1.1 รูปแบบในปัจจุบนัสามารถใชง้านไดง่้าย และสะดวก

รวดเร็ว 

     

4.1.2 มีปุ่มเคร่ืองมือต่างๆ ท าใหส้ามารถควบคุมการเล่นหรือ

หยดุละครซีรีส์ไดต้ามตอ้งการ 

     

4.1.3 มีปุ่มขา้มโฆษณาใหเ้ม่ือไม่ตอ้งการรับชมโฆษณา      

4.1.4 การแสดงภาพระบบ HD และเสียงสมจริง      

4.1.5 ระบบการคน้หาและจดัหมวดหมู่ละครซีรีส์ ง่าย และ

ชดัเจน 

     

4.1.6 การแนะน าวิดีโอถดัไปท าใหส้ะดวกในการรับชมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

     

4.1.7 สามารถดูละครยอ้นหลงัไดท้นัทีหลงัจากจบการ

ออกอากาศทางโทรทศัน์ 

     

4.1.8 พอใจท่ีจะสมคัรรับขอ้มูล (Subscribe) เพื่อติดตามเฉพาะ

เร่ืองราวท่ีสนใจเป็นพิเศษ 

     

4.1.9 ยงัคงใชส่ื้อยทููบเป็นส่ือหลกัส าหรับรับชมละครซีรีส์

ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป 

     

4.1.10 จะแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัใชส่ื้อยทููบในการรับชม

ละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูรั้บชมละครซีรีส์ทางช่อง GMM 25 ผา่นส่ือยทููบ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………
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