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ชื่อการศึกษาคนควาอิสระ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการของ 
สภากาชาดไทยผาน YouTube 
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ปการศึกษา    2564 

 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ระยะเวลาการรับชม
รายการ และการตัดสินใจรับชมรายการของสภากาชาดไทยผาน  YouTube (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับระยะเวลาท่ีรับชมรายการในแตละครั้งของผูรับ
ชมรายการของสภากาชาดไทยผาน YouTube (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การตัดสินใจเลือกรับชมรายการและระยะเวลาท่ีรับชมรายการในแตละครั้งของผูรับ
ชมรายการของสภากาชาดไทยผาน YouTube เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเคยรับชมรายการของสภากาชาดไทยผาน YouTube จํานวน 400 คน 
ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564   

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 -35 ป มีสภานภาพโสด 
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยมากกวา 
30,000 บาท ขึ้นไป มีพฤติกรรมในการรับชมรายการของสภากาชาดไทยผาน YouTube ผานทาง 
Tablet/Smart Phone เลือกรับชมรายการประเภทขาว (News Program) โดยมีระยะเวลาในการ
รับชมรายการอยูท่ี 3 – 4 นาที สวนใหญไมมีปฏิสัมพันธกับรายการ มีวัตถุประสงคในการรับชม
รายการเพื่อหาความรูใหม ๆ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับชมรายการคือตนเอง  ในสวน
ของรูปแบบการดําเนินชีวิตสามารถแบงไดเปน 6 กลุม คือ  (1) ชีวิตดีสังคมดี (2) ชีวิตคือการเรียนรู 
(3) ชีวิตยุค4G (4) ชีวิตติดกิจกรรม (5) ชีวิตเบิกบาน (6) ชีวิตดีมีคุณคา โดยกลุมตัวอยางมีการ
ตัดสินใจรับชมรายการบางครั้งบางคราว ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของสภากาชาดไทยสงผลตอ
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การเลือกรับชมรายการของกลุมตัวอยางมากท่ีสุด และกลุมตัวอยางยังแนะนําใหบุคคลอื่นรับชม
รายการของสภากาชาดไทย 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูรับชมรายการของสภากาชาดไทย
ผาน YouTube มีความสัมพันธเชิงบวกกับระยะเวลาในการรับชมรายการและการตัดสินใจรับชม
รายการ ในสวนของลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรับชมรายการในแต
ละครั้ง ไดแก เพศ อาชีพ และรายได 
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 The objective of this research is 1 )  To study the factors that affected the 
lifestyle, time for viewing, and decision on watching programs of Thai Red Cross 
Society via YouTube.  2 )  To study the relationship between of demographic 
characteristics and time for viewing programs of Thai Red Cross Society via 
YouTube. 3) To study the relationship between of affected the lifestyle, decision 
on watching programs and viewing time of Thai Red Cross Society via YouTube. 
This study is a quantitative survey research utilizing the questionnaires as the main 
instrument to collect the data.  There were 400 participants in this study.  During 
April 2021 to May 2021  

The results showed that most of the samples were female, aged 21–35 years 
old, single, Level of education are undergraduate.  Most of them work as private 
employees.  a monthly income of at least 30,000 baht.  Behavior of watching 
programs of Thai Red Cross Society via YouTube on a tablet or smart phone. 
Choose to watch news programs (news programs) with a duration of 3–4 minutes 
to watch programs. Most of them do not interact with the program. The objective 
is to watch the program to gain new knowledge.  And the person who influences 
your decision to watch the program is yourself. In terms of lifestyle, it can be  
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divided into 6 groups: (1) good life, good society; (2) learning is life; (3) life in the 
4G era (4) life is addicted to activities (5) life is happy (6) a good life is worth living 
The sample group decided to watch the program from time to time. The reputation 
and credibility of the Thai Red Cross Society affects the selection of the program 
of the most sample group. And the sample also recommends others to watch the 
programs of the Thai Red Cross Society.  

Results of  hypothesis, lifestyle of the Thai Red Cross Society's viewers via 
YouTube was positively correlated with the duration of viewing and the decision 
to watch the program.  The demographic characteristics associated with                 
the duration of viewing each time were gender, occupation, and income. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


