ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมและติดตามช่องรายการในยูทูบ
ของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Viewing and Subscribing

YouTube Channels of Generation Y in Bangkok.

												
กัญฉกาจ ตระการบุญชัย*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมติดตาม ช่องรายการยูทูบของกลุ่มเจเนอเร
ชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ 1)เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรของกลุม่
เจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อปัจจัยในการรับชม ติดตาม ช่องต่าง ๆ 2) เพือ่ ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกการรับชม ติดตาม ช่องต่าง ๆ ของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจยั เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงสำ�รวจ (SurveyResearch) เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่ (Cross – SectionalStudy) โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
ทางออนไลน์เป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self – AdministeredQuestionnaire) ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนกลุ่มเจเนอเรชันวาย (GenerationY) คือ ผู้ที่มีอายุในช่วง 17
– 37 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับชมรายการทางยูทูบ จำ�นวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามออนไลน์เป็นคำ�ถามปลายปิด
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ ราย
ได้ แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชม ติดตาม ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ เหตุผลของการรับชม ติดตาม
เพราะจะเลือกรับชมจากเนื้อหาของรายการ ซึ่งรายการที่มีเนื้อหาที่ดีเป็นประโยชน์ ส่วนของเพศ
อายุ รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองความต้องการรับชมแตกต่างกัน เพราะอาจจะมี
ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารมาขึ้นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เนื่องจากอาจมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และยังอาจรวมต้องการตอบสนองด้าน
ความรู้มากขึ้นนอกเหนือจากความบันเทิง ส่วนการรับชม ติดตาม มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านผู้ดำ�เนินรายการต่อการรับชม ติดตามช่องรายการทางช่องยูทูบความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน
คำ�สำ�คัญ: การรับชมและติดตาม / ช่องรายการในยูทูบ / เจเนอเรชันวาย
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Abstract
The objectives of this research are to study 1)Studydemographic characteristics
of generation Y in Bangkok hasfactors affecting the viewing and subscribing2)Studyfactors
affecting the viewing and subscribing of generation Y in Bangkok. This quantitative research
uses survey approach, the samples consist of 400 people of Generation Y, between 1740 years old in Bangkok who watchYouTubechannels, using online questionnaire withclosed-ended questions.
Theresultshowsthatthesamplesuch as gender, status, age, education, occupation,
and income are not distinctive reasons for watching and subscribe becausethe content
is good. Differencesin gender, age, occupation, and income yield different responses
because they are concerned about Covid-19 situationwhichmakesthemsearchfor validinformationabout Covid-19aside from their usual entertainment channels. The relation
between watching,subscribing and host for viewing, are inopposite direction
Keywords: Viewing and Subscribing / YouTube Channels / Generation Y
บทนำ�

ยูทูบ เป็นสื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเองได้ ทำ�ให้
เกิดผู้ผลิตวิดีโอ และเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว และมีโอกาสที่ทำ�ให้เติบโตมากขึ้น มีผู้ชมจำ�นวนมาก
ติดตามเนื้อหาใหม่และมีผู้ผลิตเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 1 รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
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จากสถิตกิ ารใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) หรือ ETDA(เอ็ตด้า)ผลสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561พบว่า ช่วงอายุ
ทีม่ กี ารใช้งานอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ได้แก่ กลุม่ เจเนอเรชันวาย (GenerationY) คือช่วงอายุ 18-37 ปี และ
มีการใช้งานในการรับชมวิดีโอ รองจากการใช้สื่อสังคม (Socialmedia) โดยมีการใช้งานเฉลี่ย 2 ชั่วโมง
35 นาทีต่อวัน และในเจนวายมีการใช้งานสื่อยูทูบมากที่สุด
ช่องรายการทางยูทูบเป็นสื่อที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นช่องทางสร้างสรรค์สื่อของตนเอง จึงทำ�ให้เกิดยู
ทูบเบอร์มากมาย เกิดคนที่มีชื่อเสียงจากที่มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เป็นจำ�นวนมาก บุคคลเหล่านี้ต่างก็ผลิต
เนือ้ หาเผยแพร่ผลงานของตนเอง จึงเป็นทีม่ าของการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับชมติดตาม ช่องรายการ
ในยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครผู้ใช้งานที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย (GenerationY) ที่
มีการใช้งานยูทูบมากที่สุดเป็นอันดับ 1
ปัญหานำ�วิจัย
ลักษณะประชากรของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อปัจจัยในการรับชม
ติดตามช่องยูทูบอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรของกลุม่ เจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อปัจจัยใน
การรับชม ติดตาม ช่องต่าง ๆ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับชม ติดตาม ช่องต่าง ๆ ของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. ลักษณะประชากรของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันจะมีการรับชม
ติดตามช่องรายการต่าง ๆ ทางยูทูบแตกต่างกัน
2. การรับชม ติดตาม ของกลุ่มเจเนอเรชันวายมีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อการ
รับชม ติดตาม ของกลุ่มเจเนอเรชันวายของช่องรายการทางยูทูบ
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในช่วงอายุ 17-37 ปี ที่อาศัย และประกอบ
อาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และเป็นผู้ใช้ยูทูบ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 โดยเก็บข้อมูลจาก
การทำ�แบบสอบถามออนไลน์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร (MediaExposure)
Mowen and Minor (1998) และ Schiff man and Kanuk (2000) (อ้างใน อมามพร แสน
ยศ. (2558))ได้นิยามการเปิดรับข้อมูลว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลเลือกเปิดรับข้อมูลตามความสนใจ และ
จัดการตีความสิ่งเร้า หรือข้อมูลนั้นเพื่อการกระทำ�ที่เหมาะสมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับAsael (1998)
และSeminik (2002) ที่นิยามการเปิดรับข้อมูลว่าเป็นทางเลือกจัดการกับสิ่งเร้าที่เข้ามาในความคิดของ
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บุคคล หากมีระดับทีส่ ามารถกระตุน้ ความต้องการของบุคคลได้สงู ก็จะส่งผลให้เกิดการเปิดรับสือ่ มากเพือ่
หาข้อมูลที่สามารถระงับแรงกระตุ้นนั้นได้
ความหมายของการเปิดรับข่าวสารซึ่ง แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker, 1972 อ้างใน
อมามพร แสนยศ. (2558)) ได้ให้ความหมาย ของการเปิดรับข่าวสาร โดยจำ�แนกตามพฤติกรรมการเปิด
รับข่าวสาร คือ
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการ
ให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป
2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร เพื่อทราบ
ข้อมูลทีต่ นเองสนใจ อยากรูส้ นใจ หากมีขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเอง ก็จะให้ความเอาใจใส่อา่ นหรือ
ดูหรือฟังเป็นพิเศษ
3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะเปิดรับข่าวสาร
เพราะต้องการกระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ สำ�หรับเหตุผลในการที่มนุษย์เลือกสนใจ
หรือตั้งใจรับข่าวสารอย่างไรจากสื่อใดนั้นมีนักวิชาการหลายท่านที่มีความเห็นสอดคล้องกัน
แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Online Influencer)
ShiffmanและKanuk (2004) นิยามว่าหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ของผู้บริโภคในการกำ�หนดค่านิยม (value) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) หรืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งผู้มีอิทธิพลทางความคิดอาจเป็นกลุ่มคนธรรมดาหรือดาราศิลปินหรือใครก็ตามที่มีลักษณะ
สำ�คัญคือเป็นผูม้ คี วามน่าเชือ่ ถือมีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและมีการสร้างสรรค์เนือ้ หาหรือนำ�เสนอด้วย
วิธีที่แปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ
คุณลักษณะของผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิดมองแบบผิวเผินผูค้ นส่วนใหญ่มกั นึกถึงผูท้ รงอิทธิพลทาง
ความคิดในรูปแบบของดาราหรือผู้มีชื่อเสียงในวงการเท่านั้นแต่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าดาราหรือผู้มีชื่อเสียงจะ
เป็นผูท้ รงอิทธิพลทางความคิดเสมอไปเพราะสิง่ สำ�คัญคือบุคคลนัน้ ๆต้องสามารถพูดและทำ�ให้ผตู้ ดิ ตามเชือ่
ถือและคล้อยตามหรือส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่ โดยอาจเป็นบุคคลหรือกลุม่ ธรรมดาทีไ่ ม่มชี อื่
เสียงก็ได้ โดยสามารถจำ�แนกประเภทของผูท้ รงอิทธิพลทางความคิดในลักษณะแบบบุคคลหรือกลุม่ บุคคล
ทั่วไปที่พบได้ในปัจจุบันดังนี้ (รติมาศรีสมวงศ์และคณะ, 2555 อ้างถึงใน ภัสสรปราชญากูล,2560)
1. Amateur Reviewer บุคคลธรรมดาที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนำ�มาเขียนรีวิวให้กับผู้อื่นอ่าน
โดยอาจไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะแต่เขียนได้น่าสนใจก็อาจมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้โดยณัฏฐาอยู่
มานะชัย (2556) ยกตัวอย่างผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในกลุ่มนี้ว่าเช่นบล็อกเกอร์ที่ใช้นามแฝง ลูกบัว
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินซึง่ เขียนเรือ่ งราวประสบการณ์การเดินทางในประเทศต่างๆด้วยการใช้ภาษา
ที่สนิทสนมเป็นกันเองและมีความจริงใจเข้าใจง่ายมีความเป็นกันเอง และมีผู้ติดตามเป็นจำ�นวนมาก
2. User Group กลุม่ ของลูกค้าทีม่ คี วามสนใจประเภทเดียวกันและใช้เว็บบอร์ดในการสนทนาแนะนำ�
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งการแสดงออกถึงความคิดของคนหมู่มากจะมีผลต่อผู้อ่านรายอื่นไปด้วย
3. Customer Complain กลุ่มลูกค้าที่ผิดหวังจากการใช้บริการหรือซื้อสินค้า โดยการแสดง
ความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้ผอู้ นื่ รับรูซ้ งึ่ มีอทิ ธิพลต่อสังคมมาก ทัง้ นีเ้ พือ่ ทำ�ความเข้าใจลักษณะ
หรือ คุณสมบัติของผู้มีอิทธิพลทางความคิดมากขึ้น

92

Siam Communication Review Vol.20 Issue 1 (January-June 2021)

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมติดตาม ช่องรายการในยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชันวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร”เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำ�รวจ
(SurveyResearch) โดยการดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (PrimaryData) ซึ่งประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั คือ ประชาชนกลุม่ เจเนอเรชันวาย (GenerationY) คือ ผูท้ มี่ อี ายุในช่วง 17 – 37 ปี ประกอบ
อาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับชม ติดตาม ช่องยูทูบ จำ�นวน 400 คน เก็บข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง
(Cross – SectionalStudy) ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายในการศึกษา กำ�หนดผู้ตอบแบบสอบถามบุคคลช่วงอายุ 17 ปีขึ้นไป ที่
ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ใช้งาน รับชม ติดตาม ช่องรายการทางยูทูบ โดยใน
ปี2561ประเทศไทยมีคนใช้งานยูทูบ (Users) ประมาณ 40 ล้านคนซึ่งในการทำ�แบบสอบถามผู้วิจัยจะคัด
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบอายุ 41 ปีขึ้นไปออกจากการคำ�นวณ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำ�นวณของทาโร่ ยามาเน่ (TaroYamane) ซึ่งกำ�หนดระดับความเชื่อ
มั่นที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ไม่เกิน 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ (OnlineQuestionnaire) จำ�นวน
400 ชุด เป็นคำ�ถามปลายปิด (Closed – EndedQuestionnaire) ด้วยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้
กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self – AdministeredQuestionnaire) โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทางลักษณะประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ
		
สมรส อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ จำ�นวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคำ�ถาม การรับชม ติดตาม ช่องรายการในยูทูบ
ส่วนที่ 3 เป็นคำ�ถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชม ติดตาม ช่องรายการในยูทูบ
1. คำ�ถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการ (Content)
2. คำ�ถามเกี่ยวกับผู้ดำ�เนินรายการ (Host)
3. คำ�ถามเกี่ยวกับการนำ�เสนอวิดีโอ (Production)
โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็นออกเป็น
5 ระดับจากน้อยไปมาก (Likert scale) ดังนี้
1
หมายถึง		
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2
หมายถึง		
เห็นด้วยน้อย
3
หมายถึง		
เห็นด้วยปานกลาง
4
หมายถึง		
เห็นด้วยมาก
5
หมายถึง		
เห็นด้วยอย่างมากที่สุด
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จากนัน้ กำ�หนดการแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ของมาตราส่วนประเมินค่าทางสถิตคิ ะแนนเฉลีย่
(Arithmetic Mean) โดยกำ�หนดช่วงของการวัด ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับดีมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง ระดับแย่
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง ระบบแย่ที่สุด
วิธีการเลือกกลุ่มตัวยอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลให้ครบตามต้องการโดย
ไม่มกี ฎเกณฑ์แน่นอน และการสุม่ ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ตาม คือ แบ่งปัน (Share) แบบสอบถามไปทางเฟซบุ๊กเพจ (Facebook) และทางข้อความเฟซบุ๊ก (MessengerFacebook) ของผู้วิจัยโดยสามารถแบ่งปันต่อไปได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามใช้สถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ค่า
ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้และอาชีพ และใช้แจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพือ่ หาความแตกต่างลักษณะ
ประชากรกับการเปิดรับและการหาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรโดยใช้สถิติทดสอบดังนี้
		
2.1. ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยใช้F - test เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1
		
2.2. ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 โดยใช้คา่ t-test เพือ่ หาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร
สรุปค่า R
R ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
R ตั้งแต่ 0.50 - 0.69
R ตั้งแต่ 0.30 - 0.49
R ตั้งแต่ 0.10 – 0.29
R ตั้งแต่ 0.01 – 0.09
หมายเหตุ:
		

ถือว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
ถือว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันสูง
ถือว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
ถือว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันตํ่า
ถือว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันตํ่ามาก

ถ้าค่า R มีค่าเป็น + แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ถ้าค่า R มีค่าเป็น – แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
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สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปทางประชากร (ใส่ตารางแทน)
1. เพศ: กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจำ�นวนมากว่าเพศชาย และเพศทางเลือก คือเพศหญิงจำ�นวน
221 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นเพศชาย จำ�นวน 163 คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ เพศทางเลือก
จำ�นวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
2. สถานภาพ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำ�นวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 รอง
ลงมา สถานภาพสมรส จำ�นวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 อันดับทีส่ าม ได้แก่ สถานภาพหย่าร้าง จำ�นวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และอันดับสุดท้ายสถานภาพ พ่อ/แม่ เลี้ยงเดี่ยว จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
3. อายุ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 19-23 ปี จำ�นวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รอง
ลงมา มีจำ�นวนเท่ากันคือ ช่วงอายุ 24-29 ปี และช่วงอายุ 36-40 ปี จำ�นวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4
อันดับที่สาม 30-35 ปี จำ�นวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และอันดับสุดท้ายมีช่วงอายุ 15-18 ปี จำ�นวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6
4. การศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า จำ�นวน 303 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมาระดับปริญญาโท จำ�นวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 อันดับที่สาม ได้แก่
ระดับมัธยมปลาย/ปวช. หรือตํ่ากว่า จำ�นวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 อันดับที่สี่ ได้แก่ ระดับอนุปริญญา
ตรี/ปวส. จำ�นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และอันดับสุดท้าย ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1
5. อาชีพ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จำ�นวน 152 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.8 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน จำ�นวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9
อันดับทีส่ าม อาชีพอิสระ จำ�นวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 อันดับทีส่ อี่ าชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำ�นวน
42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 อันดับทีห่ า้ อาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานภาครัฐ จำ�นวน
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 อันดับที่หก ธุรกิจออนไลน์ จำ�นวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และอันดับสุดท้าย
ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพแม่บ้าน/ พ่อบ้าน จำ�นวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1
6. รายได้:
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท จำ�นวน 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมามีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท จำ�นวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 อันดับที่สาม
มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท จำ�นวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 อันดับที่สี่ 45,001 – 60,000 บาท
จำ�นวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 อันดับที่ห้า มีรายได้ 75,001 บาท ขึ้นไป จำ�นวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.7 และ อันดับสุดท้าย 60,001 – 75,000 บาท จำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับชม ติดตาม ช่องรายการยูทูบ
1. จำ�นวนช่องที่กดติดตาม: กลุ่มตัวอย่างมีการติดตามช่องรายการยูทูบมากกว่า 9 ช่องขึ้นไป
มากที่สุด จำ�นวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือ กดติดตาม 5 ช่องรายการ จำ�นวน 5 ช่อง
คิดเป็นร้อยละ 12.7 กดติดตาม 3 ช่อง จำ�นวน 31 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 7.7 กดติดตาม 4 ช่อง จำ�นวน 23
ช่อง คิดเป็นร้อยละ 5.7 กดติดตาม 6 ช่อง จำ�นวน 21 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 5.2 กดติดตาม2 ช่องจำ�นวน
15 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 3.7 กดติดตาม 8 ช่อง จำ�นวน 12 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 3 กดติดตาม 7 ช่อง จำ�นวน
11 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 2.7 กดติดตาม 1 ช่อง จำ�นวน 9 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 2.2 และกดติดตาม 9 ช่อง
จำ�นวน 6 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 1.5
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2. ประเภทรายการในช่องยูทบู ทีร่ บั ชม ติดตาม: กลุม่ ตัวอย่างของประเภทของการรับชม ติดตาม
ช่องรายการยูทูบ โดยประเภทเพลงเป็นช่องที่มีการรับชม ติดตามมากที่สุด จำ�นวน 264 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.23 รองลงมา เป็นประเภท Entertainment จำ�นวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ประเภท Food
จำ�นวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 ประเภท Comedy จำ�นวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59 ประเภท
Gaming จำ�นวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 ประเภท Travel จำ�นวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 5.27
ประเภท Beauty&Fashion จำ�นวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 5.02 ประเภท Sport จำ�นวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.17 ประเภท Action&Adventure จำ�นวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 ประเภท News
จำ�นวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 ประเภท Animation จำ�นวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 ประเภท
Reality&GameShows และ Family จำ�นวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ประเภทอนิเมะ จำ�นวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.85 ประเภท Health & Fitness และ Learning & Education จำ�นวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.76 ประเภท Documentary จำ�นวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ประเภทสยองขวัญ จำ�นวน
54 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ประเภท Drama จำ�นวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ประเภท Science&Tech
จำ�นวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 1.66 ประเภท ClassicTV จำ�นวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 ประเภท
อาชญากรรม จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ประเภทรายการบนเว็บ จำ�นวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.36 ประเภท Home&Garden จำ�นวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ประเภทรายการพิเศษ จำ�นวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 ประเภทกิจกรรมพิเศษ และ Nature จำ�นวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02
ประเภททีวีนานาชาติ จำ�นวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 ประเภท ScienceFiction จำ�นวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.29 ประเภท Soap จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ประเภทภาษาสเปน จำ�นวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.08
3. ภาษาของรายการช่องยูทบู ทีเ่ ลือกรับชม ติดตาม: กลุม่ ตัวอย่างมีรบั ชม ติดตาม ภาษาของช่อง
รายการมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทย จำ�นวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 46.41 รองลงมา ช่องภาษาอังกฤษ
จำ�นวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 ภาษาเกาหลี จำ�นวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24 ภาษาญี่ปุ่น
จำ�นวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 6.69 ภาษาจีน จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 ภาษาอื่น ๆ จำ�นวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83
4. ผูแ้ นะนำ�ให้รบั ชมติดตาม ช่องรายการในยูทบู : กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การแนะนำ�ให้รบั ชม ติดตาม
มากที่สุด ได้แก่ จากระบบแนะนำ�ของช่องยูทูบ จำ�นวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 รองลงมา จากสื่อ
อื่น ๆ จำ�นวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96 เพื่อนสนิท จำ�นวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 17.15 คนใกล้
ชิด จำ�นวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ครอบครัว จำ�นวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 เพื่อนร่วมงาน
จำ�นวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75
5. เหตุผลในการรับชม ติดตาม รายการช่องยูทูบ: กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการรับชม ติดตาม
ช่องรายการยูทูบมากที่สุด ได้แก่ เพราะเนื้อหารายการ จำ�นวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมา
เพราะผลงานคลิปวิดีโอ จำ�นวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 เพราะผู้ดำ�เนินรายการ จำ�นวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.9 และ สาเหตุอื่น ๆ จำ�นวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7
6. การสนองความความต้องการในการรับชมช่องยูทูบ: กลุ่มตัวอย่างของการรับชม ติดตามช่อง
รายการยูทูบตอบสนองความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ตอบสนองความบันเทิง จำ�นวน 211 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาได้แก่ ตอบสนองการรับรู้ จำ�นวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตอบสนองเพื่อทัน
สมัย/ทันเหตุการณ์ จำ�นวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตอบสนองได้รบั ความรูช้ ว่ ยในการตัดสินใจจำ�นวน
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50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตอบสนองไว้คุยกับผู้อื่น จำ�นวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และตอบสนอง
ด้านอื่น ๆ จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
7. ผูด้ �ำ เนินรายการทีน่ ยิ มรับชม กดติดตาม: กลุม่ ตัวอย่างของผูด้ �ำ เนินรายการทีน่ ยิ มรับชม ติดตาม
รายการช่องยูทูบมากที่สุด ได้แก่ ผู้ดำ�เนินรายการได้ดี สนุก บันเทิง จำ�นวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8
รองลงมา ผู้ดำ�เนินรายการที่น่าเชื่อถือ จำ�นวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ15.8 ผู้ดำ�เนินรายการที่มีความ
เชี่ยวชาญ จำ�นวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ผู้ดำ�เนินรายการที่สร้างสรรค์ จำ�นวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 ผู้ดำ�เนินรายการที่หน้าตาดี จำ�นวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอื่น ๆ จำ�นวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการรับชม ติดตาม ช่องรายการยูทูบ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับชม ติดตาม ช่องรายการยูทูบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.32 โดยแยกตามหัวข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการนำ�
เสนอ อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.43 รองลงมา ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ อยู่
ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.36 และค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นต่อผู้ดำ�เนินรายการ อยู่ในระดับดีมาก
เท่ากับ 4.19
การศึกษาหัวข้อความคิดเห็นต่อเนือ้ หารายการมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ เท่ากับ 4.36
โดยเนือ้ หาทีใ่ ห้ความบันเทิงมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 รองลงมาเป็น
ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.45 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่
มีการให้ข้อมูล สาระความรู้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.28 และ ความคิดเห็นต่อเนื้อหา
ที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับดีมากที่สุด เช่นกัน เท่ากับ 2.24
ความคิดเห็นต่อผู้ดำ�เนินรายการ ที่มีค่าเฉลี่ยรวมในส่วนนี้ อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.19 โดย
มีการดำ�เนินรายการที่ดี สนุกสนาน ให้ความบันเทิงที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ
4.43 รองลงมา คือมีการใช้ภาษาพูด นํ้าเสียงที่น่าฟัง เป็นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.34
มีความสามารถในการดำ�เนินรายการอย่างน่าสนใจ น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.33 มี
บุคลิกภาพที่โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ�ทำ�ให้รู้สึกประทับใจและชื่นชอบ อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.24
และ มีรูปร่าง หน้าตาดี อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 3.62
ความคิดเห็นต่อการนำ�เสนอมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.43 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ หมด โดยมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในการนำ�เสนอทีน่ า่ สนใจ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ
4.50 รองลงมา มีการลำ�ดับเรือ่ งราวได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้สามารถเข้าใจได้งา่ ย และมีการตัดต่อทีด่ ี และทำ�ให้
วิดีโอสนุกเพลิดเพลิน เท่ากับ 4.45 มีการใช้รูปภาพ วีดีโอ และสื่อประกอบใหม่ ๆ ที่ทำ�ให้เกิดความคิดเห็น
น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าติดตาม เท่ากับ 4.42 และมีการถ่ายทำ�ดีและมีคุณภาพ เท่ากับ 4.36

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนาบน 2564)
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
				

สมมติฐาน			

สมมติฐานที่ 1
1. ลักษณะประชากรแตกต่างกันการเลือกรับชมติดตามช่องรายการ
ต่างๆ ทางยูทูบแตกต่างกัน
1.1 เพศแตกต่างกันจะมีเหตุผลในการรับชม ติดตามช่อง
ยูทูบแตกต่างกัน
1.2 สถานภาพแตกต่างกันจะมีเหตุผลในการรับชม ติดตาม
ช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.3 อายุแตกต่างกันจะมีเหตุผลในการรับชม ติดตามช่อง
ยูทูบแตกต่างกัน
1.4 การศึกษาแตกต่างกันจะมีเหตุผลในการรับชม ติดตาม
ช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.5 อาชีพแตกต่างกันจะมีเหตุผลในการรับชม ติดตามช่อง
ยูทูบแตกต่างกัน
1.6 รายได้แตกต่างกันจะมีเหตุผลในการรับชม ติดตามช่อง
ยูทูบแตกต่างกัน
1.7 เพศแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการรับชม ติดตาม
ช่องยูทูบแตกต่างกัน					
1.8 สถานภาพแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการรับชม
ติดตามช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.9 อายุแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการรับชม ติดตาม
ช่องยูทูบแตกต่างกัน					
1.10 การศึกษาแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการรับชม
ติดตามช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.11 อาชีพแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการรับชม
ติดตามช่องยูทูบแตกต่างกัน				
1.12 รายได้แตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการรับชม
ติดตามช่องยูทูบแตกต่างกัน				
1.13 เพศแตกต่างกันจะมีการรับชมติดตาม ผู้ดำ�เนินรายการ
ช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.14 สถานภาพแตกต่างกันจะมีการรับชม ติดตาม ผู้ดำ�เนิน
รายการช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.15 อายุแตกต่างกันจะมีการรับชม ติดตาม ผู้ดำ�เนิน
รายการช่องยูทูบแตกต่างกัน				

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(F = 5.745, Sig. < 0.05)
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(F = 3.192, Sig. < 0.05)
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(F = 5.325, Sig. < 0.05)
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(F = 5.860, Sig. < 0.05)
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(F = 2.421, Sig. < 0.05)

98

Siam Communication Review Vol.20 Issue 1 (January-June 2021)

				

สมมติฐาน			

ผลการทดสอบสมมติฐาน

1.16 การศึกษาแตกต่างกันจะมีการรับชม ติดตาม ผู้ดำ�เนิน
รายการ ช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.17 อาชีพแตกต่างกันจะมีการรับชม ติดตาม ผู้ดำ�เนิน
รายการช่องยูทูบแตกต่างกัน
1.18 รายได้แตกต่างกันจะมีการรับชม ติดตาม ผู้ดำ�เนิน
รายการช่องยูทูบแตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

2. การรับชม ติดตาม มีความสัมพันธ์ตอ่ ความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อการรับชม ติดตามช่องรายการทางช่องยูทบู
2.1 การรับชม ติดตาม มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านเนื้อหาต่อการรับชม ติดตามช่องรายการ
ทางช่องยูทูบ
2.2 การรับชม ติดตาม มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านผู้ดำ�เนินรายการต่อการรับชม ติดตามช่อง
(r = -0.103*, Sig. < 0.05)
รายการทางช่องยูทูบ
2.3 การรับชม ติดตาม มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านการนำ�เสนอต่อการรับชม ติดตามช่องรายการ
ทางช่องยูทูบ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมติดตาม ช่องรายการในยูทูบ ของกลุ่มเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร” ได้ผลการศึกษานำ�มาอภิปรายผล คือ ผลการด้านลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นอย่างเพศหญิง มีสถานภาพโสด ช่วงอายุ 19-23 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้
งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 ข้อมูลจากสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA(เอ็ตด้า)ถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีการใช้งานยูทูบมาก
มีการติดตามช่องรายการยูทูบมากกว่า 9 ช่องขึ้นไป ช่องที่มีการติดตามมากที่สุด ประเภทที่มี
การติดตามมากที่สุดเป็นประเภทเพลง สอดคล้องกับ Klapper (1960, p.19) กับแนวคิดการรับสารของ
มนุษย์ คือการเปิดรับมีแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจ จากแหล่งใดด้วยกันหลายแหล่งและมีการรับชม
ช่องภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับ แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker, 1972 อ้างใน อมามพร แสน
ยศ. (2558)) การแสวงหาข้อมูลบุคคลที่จะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะ
เปิดรับข่าวสาร เพื่อทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้สนใจ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ก็จะให้ความเอาใจใส่อา่ นหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษซึง่ มีความคล้ายคลึงกันด้านภาษาของรายการทีเ่ ป็นภาษา
ไทย และเป็นภาษาหลักของผู้รับชมอีกด้วย
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ส่วนของการได้รับการแนะนำ�ให้รับชม ติดตาม พบว่า ผู้รับชมจะได้รับการแนะนำ�มาจากระบบ
แนะนำ�ของช่องยูทูบเป็นส่วนใหญ่ เพราะตัวระบบจะมีการคำ�นวณเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่ผู้รับชม
เคยรับชมไปแล้ว นำ�มาแนะนำ�ให้เลือกรับชมจำ�นวนมากทำ�ให้ง่ายต่อการเลือกรับชมกับผู้รับชม ส่วนของ
เหตุผลในการรับชม ติดตาม ช่องรายการยูทูบมาจากเนื้อหาของรายการ ส่วนของการตอบสนองความ
ต้องการ จะตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงสอดคล้องกับ พีรพัฒน์ตลุ ยาเดชานนท์ (2555) ทีไ่ ด้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของสมาชิกเฟซบุ๊ก
แฟนเพจธุรกิจสินค้าในประเทศไทย”, 2555 ผูร้ บั สารจะเกิดความพึงพอใจหากสารทีไ่ ด้รบั นัน้ สามารถตอบ
สนองความต้องการความพึงพอใจจากการได้รับความบันเทิง (Entertainment) ซึ่งช่วยให้ผู้รับชมได้ผ่อน
คลาย และเกิดความพึงพอใจต่อการสื่อสารนั้นและในส่วนของปัจจัยผู้ดำ�เนินรายการ ผู้รับชมจะรับชม
ติดตามผู้ดำ�เนินรายการช่องยูทูบที่ดี สนุก บันเทิงจะเป็นนิยมรับชมมากที่สุด สอดคล้องกับ ปรมะ สตะ
เวทิน (2541) ปัจจัยทีม่ กี ารเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล กล่าวคือ ความต้องการ (Need) ปัจจัยทีส่ �ำ คัญ
ทีส่ ดุ ปัจจัยหนึง่ ในกระบวนการเลือกของมนุษย์ คือ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทงั้ ความต้องการทาง
กายและใจทั้งความต้องการระดับสูง และความต้องการระดับตํ่า ย่อมเป็นตัวกำ�หนดการเลือกของเรา เรา
เลือกตอบสนองความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการเพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับใน
สังคมหรือเพื่อความพอใจ
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเนือ้ หารายการให้ความบันเทิงเป็นส่วน
สำ�คัญ มาเป็นสิ่งแรก ส่วนความคิดเห็นต่อผู้ดำ�เนินรายการผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความสำ�คัญกับผู้
ดำ�เนินเรายการทีด่ ี สนุกสนาน ให้ความบันเทิง ส่วนความคิดเห็นต่อรูปแบบในการนำ�เสนอมีความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการนำ�เสนอที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ การตัดต่อวิดีโอที่น่าติดตาม
อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะประชากรแตกต่างกันการรับชม ติดตามช่องรายการต่าง ๆ ทางยูทูบ
แตกต่างกัน
จากการศึกษาสมมติฐานการวิจัย พบว่าลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การ
ศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชม ติดตาม ไม่แตกกัน กล่าวคือ เหตุผลของการรับชม
ติดตาม เพราะเนื้อหาของรายการ ซึ่งมั่นใจได้ว่าหากรายการมีเนื้อหาที่ดีจะมีการรับชม ติดตาม มากกว่า
ทีจ่ ะผูด้ �ำ เนินรายการ และคุณภาพของวิดโี อส่วนของเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ทีแ่ ตกต่างกันมีการตอบสนอง
ความต้องการรับชมแตกต่างกัน เพราะเพศมีความต้องการตอบสนองเนื้อหาไม่เหมือนกัน เพราะอาจจะ
มีความต้องการในการรับรู้ข่าวสารเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนื่องจากอาจมี
ความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์โควิด-19 และยังต้องการตอบสนองด้านความรูม้ ากขึน้ นอกเหนือจากความ
บันเทิงส่วนสถานภาพ การศึกษา แตกต่างกันมีการตอบสนองความต้องการรับชม ติดตามช่องรายการ ไม่
แตกต่างกัน ในส่วนเพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกันมีการรับชม ติดตามติดตาม
ผู้ดำ�เนินรายการช่องยูทูบไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะมีความต้องการความบันเทิงแต่ในส่วนของอายุที่
แตกต่างกันจะมีการรับชม ติดตาม ผูด้ �ำ เนินรายการช่องยูทบู แตกต่างกัน อาจจะมีในส่วนของความน่าเชือ่
ถือของผูด้ �ำ เนินรายการทีม่ ากขึน้ จะมีความต้องการเนือ้ หาทีเ่ ป็นความรูม้ ากยิง่ ขึน้ จึงมีการรับชม ติดตาม
ผู้ดำ�เนินรายการที่มีความน่าเชื่อถือนอกเหนือจากความบันเทิงที่ได้รับ
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สมมติฐานที่ 2 : การรับชม ติดตามมีความสัมพันธ์ตอ่ ความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อการรับชม ติดตาม
ช่องรายการทางช่องยูทูบ
จากการศึกษาสมมติฐานการวิจัย พบว่า การรับชม ติดตาม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านเนื้อหาต่อการรับชม ติดตามช่องรายการทางช่องยูทูบ เนื่องจากความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
ลบ ถ้ามีการรับชม ติดตาม ช่องรายการทางยูทูบน้อย จะมีการรับชมเนื้อหาที่มีคุณภาพมากส่วนการรับ
ชม ติดตามมีความสัมพันธ์ตอ่ ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผูด้ �ำ เนินรายการต่อการรับชม ติดตามช่องรายการ
ทางช่องยูทูบ ความสัมพันธ์ไปในทิศทางลบ ถ้ามีการรับชม ติดตาม ช่องรายการทางยูทูบมาก จะมีการรับ
ชมผู้ดำ�เนินรายการที่น้อย
สรุป ปัจจัยในการรับชม ติดตาม ช่องรายการยูทบู ของผูร้ บั ชมนัน้ ปัจจัยหลักในการรับชม ติดตาม
มาจากเนือ้ หารายการทีใ่ ห้ประโยชน์มากกว่าคุณภาพในการผลิตและผูด้ �ำ เนินรายการ กล่าวคือนอกเหนือ
จากให้ความบันเทิง เนื้อหารายการต้องมีสาระ ความรู้ ประโยชน์ทางใดก็ทางหนึ่ง ผู้สร้างสรรค์จะ
สร้างสรรค์แต่ความบันเทิงอย่างเดียวไม่เพียงพอโดยคุณภาพของวิดโี อ เพียงมีการตัดต่อทีน่ า่ สนใจ คุณภาพ
ของภาพวิดีโอไม่จำ�เป็นต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง แค่เพียงสามารถรับชมได้ชัดเจนก็เพียงพอ ส่วน
ผู้ดำ�เนินรายการนั้น รูปร่างหน้าตาไม่ใช่ส่วนสำ�คัญหลักเพียงแต่มีความสามารถในการสื่อสาร ความเป็น
พิธีกรดำ�เนินรายการ และมีความรู้ในเรื่องที่นำ�เสนอ และสามารถนำ�เสนอได้อย่างดี
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