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บทคดัย่อ  
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาทศันคติที่มีต่อเวบ็ไซต์ และประเภทการน าเสนอภาพยนตร ์
โฆษณา ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่ใช้                  
ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่  ผู้ ใช้อิน เทอร์เน็ตซึ่ งเคยใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์  Youtube จ านวน 400 คน                     
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24-32 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา             
ปรญิญาตร ีอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ มรีายได ้10,001-20,000  บาทต่อเดอืน มคีวามถี่  ในการเขา้เวบ็ไซต ์
Youtube 4-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ และเขา้ชมเวบ็ไซต์ Youtube เพื่อความบนัเทงิ ผู้เขา้ชมส่วนใหญ่มทีศันคติที่มต่ีอ
เวบ็ไซต ์Youtube โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคีวามสนใจประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาใน Youtube โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก และมพีฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้เขา้ชม
เวบ็ไซต์ Youtube ที่มสีถานภาพ และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และ ทศันคติทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ ด้านชื่อเวบ็ไซต์มคีวามสมัพนัธ์ 
กบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ด้านการเลือกให้ความสนใจ ในทิศทางตรงกนัข้าม               
ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิภาพยนตรโ์ฆษณา พฤตกิรรมการรบัสือ่ 
 

Abstract 
 
 This research aims to study the attitudes toward websites and types of advertising techniques 
related to advertising exposure behavior on Youtube. The sample group consisted of four hundred 
internet users who have accessed the YouTube website. A questionnaire was applied as a tool for data 
collection.  
 
____________________________________ 
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 The findings were as follows:  
 Most visitors were females aged between twenty four to thirty two years of age, single, holding a 
Bachelor’s degree and occupied as students. They earned THB 10,001 to 20,000 per month. The 
frequency of accessing the YouTube website was four to five times a week and for entertainment 
purposes.  
 Most visitors had an attitude towards YouTube at the good level and their overall interest in 
advertising on YouTube was at the high level. Moreover, their overall behavior in terms of media 
exposure was also at the high level.  
  The YouTube visitors of a different marital status and career demonstrated different behavior 
regarding media exposure at 0.01 level of statistical significance.  
 The attitudes towards the website on the title of the website a dimension related to their 
behavior with advertising media exposure on YouTube, in terms of attention selection and in the opposite 
direction at a low level at a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Attitude, Advertising, Behavior, Media Exposure 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัการตดิต่อสื่อสารและการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์ต่างๆ มแีนวโน้มไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ ไม่ว่า
จะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นรูปแบบมวลชน หรือระหว่างบุคคล ต่างก็มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์นัน้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรม                  
ของผูบ้รโิภคในยุคดจิติอล จงึส่งผลใหก้จิกรรมทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวบ็ไซต์มเีพิม่มาขึน้ ทัง้ในแง่ของการ
ขายสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ (E-commerce) หรอืแม้กระทัง่การส่งเสรมิการตลาดต่างๆ (E-Marketing) ส่งผลให้
ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรบัตัวให้เข้ากนัสภาพการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อให้ธุรกิจหรือสนิค้า
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัต้องสามารถตอบสนองความต้องการ  
ของผูบ้รโิภคในการรบัสือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั 
 ศกัยภาพในการแขง่ขนัในตลาดทีม่คีวามรุนแรงขึน้ในโลกทีก่ารตดิต่อสือ่สารเปลีย่นแปลงไป ซึง่จะเหน็ได้
จากในปัจจุบันเครื่องมือในการส่งเสรมิการตลาด ได้ถูกสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าไปอยู่ในสื่อทางเ ว็บไซต์มากขึ้น               
โดยรูปแบบของการน าเสนอกจ็ะถูกปรบัเปลี่ยนไปตามลกัษณะเนื้อหาและรูปแบบในแต่ละเว็บไซต์ เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกนัระหว่างเนื้อหาของสาระกบัเนื้อหาของเวบ็ไซต์ ซึ่งขณะเดียวกนัการเลือกประเภท             
ของเวบ็ไซตก์จ็ะสามารถเป็นตวัก าหนดกลุ่มผูเ้ขา้ชม (Target Audience) ทีค่าดหวงัไดอ้กีดว้ย  
 ถงึแม้รูปแบบของช่องทางการสื่อสารจะมกีารพฒันาไปมากเพียงใดกต็าม แต่จะเห็นได้ว่าการโฆษณา          
ยงัถือว่าเป็นเครื่องมือหลกัอย่างหนึ่งในการติดต่อสื่อสารไปยงัผู้บรโิภค ที่ยงัคงมีความส าคญัอยู่ตัง้แต่ในอดีต               
ถงึปัจจุบนั เน่ืองจากการโฆษณาไม่เพยีงแต่ช่วยในการสรา้งการตระหนกัรูถ้งึขอ้มลูข่าวสารสนิคา้และบรกิารไปยงั
ผู้บริโภคเท่านัน้ แต่โฆษณายังมีบทบาทที่หลากหลาย อย่างเช่น การสร้างการรบัรู้ได้ในวงกว้าง การสร้าง                  
ความน่าเชื่อถือให้ตราสนิค้า การสร้างการจดจ าการสร้างความบนัเทิง และกระตุ้นให้เกดิการ ระลึกถึง เป็นต้น                
จากความส าคญัของการโฆษณานี้เอง จงึท าให้ทุกบรษิัทจ าเป็นต้องลงทุนในการสร้างสรรค์งานโฆษณา และ                
การซื้อสื่อมวลชนเพื่อน าภาพยนตร์โฆษณาออกสู่ตลาดด้วยเม็ดเงินมหาศาล แต่หากในปัจจุบันช่องทาง                
การสือ่สาร (Chanel) ในการลงสือ่โฆษณาไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีใ่ชส้ื่อมวลชนทีม่รีาคาแพง กลายเป็น
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สือ่ดจิติอลทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้ อกีทัง้ยงัมรีาคาถูก ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องเจา้ของตราสนิคา้ และนกัออกแบบ
โฆษณาที่ต้องมีการปรบัรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่ อสารใหม่นี้ ซึ่งความนิยมและ              
ความแพร่หลายของสื่อใหม่นี้ จะเห็นได้จากเว็บไซต์ที่มียอดเข้าชมอนัดบั 3 ของโลกอย่าง Youtube จากการ                
จัดอันดับเว็บไซต์ Alexa (www.alexa.com 15/09/2015) ที่ท าการวัดจากยอดผู้เข้าชมภายในเวลา 1 เดือน                
ซึง่ในอดตี Youtube เป็นเพยีงเวบ็ไซต์ทีใ่หบ้รกิารแชรแ์ละชมคลปิวดีโีอออนไลน์ แต่ในปัจจุบนัไดม้กีารใหบ้รกิาร
เพิม่ขึน้โดยเป็นสื่อเพื่อการโฆษณาหลากหลายรปูแบบ เช่น การโฆษณาแบบขึน้แทบไฮเปอรล์ิง้ (Hyperlink) และ
การสอดแทรกภาพยนตรโ์ฆษณาต่างๆเขา้ไปในคลปิวดิโีอ เป็นตน้ 
 จากขา้งต้นผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัในด้านต่างๆ รวมถึงทศันคติที่มต่ีอเวบ็ไซต ์
และประเภทการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณาพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube เพื่อที่ใช ้            
เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธใ์นดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube จ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซต ์กบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์
Youtube  
 3. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณา กบัพฤตกิรรมการเปิดรบั
สือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ความถี่
ในการเขา้เวบ็ไซต ์และจุดประสงคใ์นการเขา้เวบ็ไซต ์ 
 2. ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ ประกอบด้วย ด้านชื่อเว็บไซต์  ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบเว็บไซต์           
ดา้นการปฎสิมัพนัธ ์และดา้นความเชื่อมัน่  
 3. ประเภทการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณา ประกอบดว้ย การโฆษณาแบบเน้นเรื่องราว การโฆษณาโดย
แสดงเสี้ยวหนึ่งของชวีิต การโฆษณาโดยใช้บุคคลรบัรอง การโฆษณาโดยใช้ผู้น าเสนอ การโฆษณาโดยแสดง
ขัน้ตอนใชส้นิคา้ การโฆษณาโดยการใชเ้พลง การเตน้ร า และการโฆษณาแบบใชเ้ทคนิคพเิศษ  
 ตวัแปรตาม (Dependent variable)  
  พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ประกอบด้วย การเลอืกเปิดรบั การเลอืกให้ความ
สนใจ การเลอืกรบัรูห้รอืตคีวามหมาย และการเลอืกจดจ า  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้เขา้ชมเวบ็ไซต์ Youtube ที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ต่อเดอืน ความถี่ในการเข้าเว็บไซต์ จุดประสงค์ในการเขา้เวบ็ไซต์ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรบั             
สือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube แตกต่างกนั  
 2. ทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซตม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube  
 3. ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์
Youtube 

http://www.alexa.com/
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ 
 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demography) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ
ครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ซึง่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้อง
ประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะทางดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยในการ
อธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมาย แต่ส าหรบัข้อมูลด้านประชรกรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง                  
ไดง้่ายกว่าตวัแปรอื่น และท าใหม้ปีระสทิธภิาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 41) 
 1. เพศ (Gender) ความแตกต่างของเพศ ส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านความคิด และ
พฤตกิรรม  
  2. อายุ (Age) เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม ซึง่ทศันคตแิละ
ความคดิต่างๆ มกัจะมกีารปรบัเปลีย่นตามประสบการณ์ที่บุคคลนัน้ได้เรยีนรู้ในแต่ละช่วงของชวีติ เสมอ ดงันัน้ 
อายุจึงถือเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคญั ท าให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรม               
ของกลุ่มเป้าหมายได ้ 
  3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) เป็นปัจจยัทีจ่ะใหค้วามส าคญัในกบัจ านวน และลกัษณะของบุคคล
ในครวัเรอืน อนัจะท าใหม้ผีลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมต่างๆของผูบ้รโิภค  
  4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการ
ก าหนดส่งของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดมกัจะสนใจผู้ทีม่ฐีานะร ่ารวย อ านาจในการซือ้สูง แต่ตลาดทีม่ขีนาด
ใหญ่นัน้ จะเป็นตลาดของผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงต ่ า ซึ่งอาจมีความสามารถในการซื้อได้เช่นกัน ดังนั ้น                   
การมองข้ามกลุ่มนี้ไปอาจท าให้เกิดการสูญเสยีลูกค้าในกลุ่มนี้ไปได้ และนอกเหนือจากปัจจยัด้านรายได้แล้ว                  
ยงัมีปัจจยัด้านรูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กเ็ป็นเกณฑ์การตัดสนิใจที่ส าคญั 
เน่ืองจากปัจจยัทัง้หมดนี้มแีนวโน้มความส าคญัใกลช้ดิกนัในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลที่มกีารศกึษาต ่า โอกาส            
ทีจ่ะมงีานในระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า เป็นตน้ 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2533: 112) กล่าวว่า คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยา
ต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี้  
  1. เพศ ความแตกต่างทางด้านเพศ จะส่งผลให้บุคคลมพีฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกนั   
โดยเพศหญิงจะมแีนวโน้มมคีวามต้องการในการรบัและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายนัน้ ไม่ได ้            
มคีวามต้องการในการรบัส่งข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้  แต่มีความต้องการในการสร้างความสมัพันธ์อนัดี           
ใหเ้กดิขึน้ในระหว่างการรบัสง่ขา่วสารนัน้ดว้ย  
  2. อายุ ความแตกต่างทางดา้นอายุท าใหบุ้คคลมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและการแสดงออก
ของพฤตกิรรมต่างๆ เนื่องจากการผ่านประสบการณ์ชวีติที่แตกต่างกนั ท าให้เกดิการเรยีนรู้แตกต่างกนัไปด้วย 
โดยทีค่นอายุน้อยมกัจะมคีวามคดิในแบบเสรนีิยม หรอืมคีวามยดึตดิยดึถอืในอุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดกีว่า
คนทีม่อีายุมาก ในขณะทีค่นทีม่อีายุมากมกัจะมคีวามคดิแบบอนุรกัษ์นิยม คอืการยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั และ
มองโลกในแง่รา้ยมากกว่าคนที่อายุน้อย มลีกัษณะการใชส้ื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารมากกว่า ซึ่ งจะแตกต่าง
จากคนอายุน้อยทีเ่น้นไปทีก่ารแสวงหาความบนัเทงิ  
  3. การศกึษา เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลใหบุ้คคลมคีวามคดิ ค่านิยม และทศันคต ิซึง่จะส่งผลท าใหเ้กดิพฤตกิรรม
ที่แตกต่างกนั โดยคนที่มีการศกึษาสูงจะมโีอกาสในการเป็นผู้รบัสารที่ด ีเนื่องจากการศึกษาส่งผลให้บุคคลนั ้น              
มทีกัษะในการเข้าใจสารได้ดี โดยมีการวเิคราะห์เหตุและผลของสารที่ได้รบัด้วย ในขณะที่คนที่มีการศกึษาต ่า               
จะมคีวามสามารถในการวเิคราะห์และเขา้ใจสารที่ได้รบัยากกว่า ซึ่งสื่อโดยทัว่ไปที่มกัจะเปิดรบัก็มกัจะเป็นสื่อ
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ประเภทวทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์เน่ืองจากเป็นสื่อทีง่่ายต่อการสื่อสารใหเ้ขา้ใจ แต่ส าหรบัผูท้ีม่กีารศกึษาสูง
มกัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สงิพมิพเ์พิม่เตมิดว้ย  
  4. สถานะทางสงัคม และเศรษฐกจิ หมายถึง อาชพี รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของแต่ละบุคคล   
โดยปัจจยัเหล่านี้มอีทิธพิลอย่างมากต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร 
 ความหมายของทศันคติ 
 สุวานี ดเิรกวฒันะ (2538: 12) กล่าวว่า ทศันคต ิเป็นภาวะทางจติใจของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล หรอืสิง่ของ 
สถานการณ์ อนัเกดิจากสภาพแวดลอ้มทีไ่ดร้บัในดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึ ทัง้เป็นประสบการณ์โดยตรง 
และการไดร้บัการถ่ายทอดมาเกีย่วกบับุคคล สิง่ของ หรอืสถานการณ์นัน้ๆ ท าใหเ้กดิความรู ้ความเชื่อ ความรูส้กึ 
มพีลงัผลกัดนัใหผู้ค้นพรอ้มทีจ่ะแสดงออกมาตามความรูส้กึเชงิบวก หรอืเชงิลบ ต่อบุคคลนัน้ๆ โดยผูรู้ส้กึสามารถ
บอกไดว้่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ชอบ ไม่ชอบ พอใจ หรอืไม่พอใจ  
 สชุา จนัทรเ์อม (2524: 80) กล่าวว่า ทศันคต ิคอืความรูส้กึหรอืท่าทขีองบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล วตัถุ สิง่ของ
หรอืสถานการณ์ต่างๆ ความรูส้กึท่าทนีี้จะเป็นไปในท านองที่พงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจ เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ดว้ย             
กไ็ด ้
 ลกัษณะของทศันคติ  
 สรุางค ์โคว้ตระกลู (2533: 246-247) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะของทศันคตไิว ้6 ประการ ดงันี้  
  1. ทศันคตเิป็นสิง่ทีเ่รยีนรู ้ 
  2. ทศันคติเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลกล้าเผชญิกบัสิง่เรา้ หรอืหลกีเลี่ยง ฉะนัน้ ทศันติจงึมทีัง้บวก            
และลบ  
  3. ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก อารมณ์ (Affective 
Component) องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive Component) และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม 
(Action Tendency Component)  
  4. ทศันคติ เปลีย่นแปลงไดง้่าย การเปลี่ยนแปลงทศันคติอาจเปลีย่นแปลงจากบวกเป็นลบ หรอืจากลบ
เป็นบวก ซึ่งบางครัง้เรยีกว่า การเปลี่ยนแปลงทศิทางของทศันคติ หรอือาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ 
(Intensity) หรอืความมากน้อย ซึง่ทศันคตบิางอย่างอาจจะหยุดเลกิได ้ 
  5. ทศันคติเปลีย่นแปลงตามชุมชนหรอืสงัคมที่บุคคลนัน้เป็นสมาชกิ เนื่องจากชุมชน หรอืสงัคมหนึ่งๆ 
นัน้ อาจจะมคี่านิยมทีเ่ป็นอุดมการณ์เฉพาะ ดงันัน้ค่านิยมเหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อทศันคตขิองบุคคลที่เป็นสมาชกิ 
ซึง่ในกรณีทีต่อ้งการจะเปลีย่นทศันคต ิจะตอ้งเริม่จากการเปลีย่นค่านิยมในสงัคมนัน้ๆ  
  6. สงัคมประกติ (Socialization) มีความส าคญัต่อพฒันาการของทศันคติของเด็ก โดยเฉพาะทศันคติ            
ต่อความคดิและหลกัการทีเ่ป็นนามธรรม อุดมคต ิเช่น ทศันคตต่ิอเสรภีาพในการพูด การเขยีน โดยเดก็ทีเ่ตบิโต  
มาจากครอบครวัทีม่สีภาพเศรษฐกจิสงัคมสงู จะมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิทศันคตทิางบวกสงู  
 แนวความคิดเก่ียวกบัการออกแบบเวบ็ไซต ์ 
  ความส าคญัของการออกแบบเวบ็ไซต ์ 
  ปราณี พุ่มบางป่า (2542: 49) กล่าวว่า ลกัษณะของสือ่อนิเทอรเ์น็ตนัน้เป็นสือ่ดงึ (Pull Medium) คอืเป็น
สือ่ที่ถูกควบคุมโดยผูร้บัสารมากกว่าเป็นสื่อทีค่วบคุมโดยผูส้่งสาร ดงันัน้การออกแบบเวบ็ไซต์ใหม้คีวามสามารถ  
ในการดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม จึงถือเป็นปัจจยัส าคญัเบื้องต้นที่จะส่งผลให้เกิดการตัดสนิใจเข้าสมเว็บไซต์             
ให้น่าสนใจมากขึ้น โดยการใช้เทคนิคการจัดหน้าและภาพ (Lay-out) เข้ามาช่วยเสริมเนื้อหาให้โดดเด่นและ             
จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ชมมากขึน้  
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 เกณฑก์ารพิจารณาในการออกแบบเวบ็ไซต ์ 
  เกณฑก์ารพจิารณาในการออกแบบเวบ็ไซต ์มดีงัน้ี (ประสทิธิ ์วรฉตัราวณิช. 2543: 301-310) 
  1. สามารถอ่านได้ง่าย (Read ability) ค าว่าอ่านง่ายหมายความว่า ขนาดตัวหนังสอืไม่เลก็จนเกินไป 
หรอืไม่ใสพ่ืน้หลงัทีม่ลีวดลายมากเกนิไป ซึง่จะสง่ผลในการรบกวนสายตาของผูอ้่าน  
  2. ดาวน์โหลดไดร้วดเรว็ (Fast load) ซึง่เวบ็เพจทีด่คีวามจะดาวน์โหลดเสรจ็ภายในเวลาไม่เกดิ 30 นาท ี
และความยาวของหน้าเวบ็ไม่ควรเกนิ 3 หน้าจอ  
  3. ปรับเปลี่ยนข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ (OLD: Of the day / OTW: Of the week) เว็บไซต์ที่ไม่มีการ
ปรบัเปลีย่นขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่เขา้มาดซูือ้อกี  
  4. การสะกดตวัอกัษรถูกต้อง (Good spelling) เนื่องจากหากมคี าผดิปรากฏในเวบ็ไซต์มากๆ จะท าให้
ผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นผูอ้่านอาจเกดิความร าคาญ และเป็นการแสดงถึงความเป็นน่าเชื่อถือและความไม่เป็นมอือาชพี
ของเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารได ้
 แบบจ าลองพฤติกรรมการเลือกรบัสารโฆษณา  
 เนื่องจากในสภาพความเป็นจรงิผู้บรโิภคจะเห็นโฆษณาต่างๆเป็นจ านวนมาก แต่จะสามารถจดจ าได้
เพยีงบางส่วนเท่านัน้ ทัง้นี้กเ็นื่องมาจากพฤติกรรมการเลอืกรบัสารของผู้บรโิภค ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน 
(ปรมะ สตะเวทนิ. 2541: 26) ดงันี้คอื  
  1. การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) ในขัน้ตอนนี้ถือเป็นคนัแรกที่ผู้รบัสารจะท าการเลอืกรบัสาร
โฆษณา โดยผู้รับสารจะเลือกเปิดรับหรือเลือกใช้สื่อมวลชนตามความปรารถนาของตน เช่น เมื่อผู้บริโภค                 
เปิดโทรทศัน์เขาจะเปิดไปดูช่องไหนรายการไหน ในช่วงเวลาใด หากเปิดฟังวทิยุเขาจะฟังสถานีไหน หรอืหากจะ
อ่านหนังสือพิมพ์ จะเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหน เป็นต้น ทัง้นี้โดยปกติแล้ว เราจะเลือกใช้สื่อมวลชน                   
ที่เสนอข่าวสาร และความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคดิของทศันคติของเรา ทัง้นี้  โดยธรรมชาติแล้ว คนเรา              
มคีวามตอ้งการอย่างยิง่ทีจ่ะปกป้องรกัษา และสง่เสรมิความคดิเกีย่วกบัตนเอง  
  2. การเลอืกให้ความสนใจ (Selective Attention) หลงัจากเลอืกเปิดรบัแล้ว ขัน้ต่อมาคอื การเลอืกที่ให้
ความสนใจกับเนื้อหาของสื่อที่ตนเองเลือกใช้ โดยปกติคนเรามักจะเลือกให้ความสนใจกับสิ่งที่ตนชอบ และ
สอดคลอ้งกบัทศันคต ิความคดิ และความเชื่อของเรา เช่น เวลาเราอ่านนิตยสารเรามกัจะเลอืกอ่านเฉพาะบางหน้า 
หรอืบางคอลมัน์ทีเ่ราสนใจ เป็นตน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และประเภทการน า เสนอภาพยนตร์โฆษณา                      
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ในประเทศไทย ซึ่งเวบ็ไซต์ Youtube 
เป็นเวบ็ให้บรกิารวดิีโอแชร์รงิ (Video Sharing) โดยมีส านักงานอยู่ที่เมืองซานบรูโน รฐัแคลฟิอร์เนีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยมีการปรบัเปลี่ยนภาษาและรูปแบบให้มีความสอดคล้องในแต่ละประเทศ โดยมกีารก าหนด
ขอบเขตการศกึษาคน้ควา้ได ้ดงันี้  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตซึง่เคยใชบ้รกิารเขา้ชมเวบ็ไซต ์Youtube ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตซึง่เคยใชบ้รกิารเขา้ชมเวบ็ไซต์ Youtube จากสตูรทีใ่ชก้บั
การหาขนาดตวัอย่าง แบบไม่ทราบค่าประชากรทีแ่น่นอน n = Z2 / 4E2 (กลัยา วานิชบญัชา. 2548: 26) โดยการ
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ค านวณประชากรทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดของตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คน 
จะได้เท่ากับ 400 คน โดยใช้การสุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนัน้ใช้วิธ ี               
การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ด้วยการแจกแบบสอบถามภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร                
ให้ครบตาม จ านวนแบบสอบถาม 200 ชุด โดยท าการแจกที่ย่านอโศกมนตร ีสลีม สาธร และแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ 200 ชุด  
 
ผลการวิจยั 
 การศกึษาเรื่อง ทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ และประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาที่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube ผลการศกึษาสรุปได ้ดงันี้  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี่ รอ้ยละ ค ่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 และ           
เพศชาย จ านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.25 ตามล าดบั  
 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อายุ 24-32 ปี จ านวน 140 คน คดิเป็น รอ้ยละ 35.00 รองลงมา
ได้แก่ อายุ 15-23 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 อายุ 33-41 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50              
อายุ 42-50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
ตามล าดบั  
 สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 229 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 
รองลงมาได้แก่ สมรส จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 14 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 ตามล าดบั  
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน              
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาได้แก่ ต ่ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 178 คน คดิเป็นร้อยละ 44.50 และ             
สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั  
 อาชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
35.25 รองลงมาได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ประกอบธุรกิจส่วนตัว                 
จ านวน  98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 และ
พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษยีณอายุ จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ตามล าดบั  
 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท               
จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 108 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 27.00 รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 รายได ้30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 และ 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ตามล าดบั  
 ความถี่ในการเขา้เวบ็ไซต์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเขา้เวบ็ไซต์ ต่อสปัดาห ์ 
4-5 ครัง้/สปัดาห ์จ านวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.75 รองลงมาไดแ้ก่ 2-3 ครัง้/สปัดาห ์จ านวน 120 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 30.00 มากกว่า 6 ครัง้/สปัดาห์ จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 และ 1 ครัง้/สปัดาห์ จ านวน 30 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั  
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 วตัถุประสงค์ในการเข ้าเวบ็ไซต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้เวบ็ไซต์ Youtube เนื่องจาก  
เพื่อความบนัเทงิ จ านวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.25 รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อชมสนิคา้หรอืบรกิาร จ านวน 72 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 เพื่อการดาวน์โหลด จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 เพื่อการศกึษา หาขอ้มูลวชิาการ/
จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และเพื่อตดิต่อสือ่สาร จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 ตามล าดบั  
  ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัทัศนคติท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ Youtube ประกอบด้วย 5 ด้าน
ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นชื่อเวบ็ไซต์ ทศันคตดิา้นเนื้อหา ทศันคตดิา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ทศันคตดิา้นการปฎสิมัพนัธ ์
และทศันคตดิา้นความเชื่อมัน่  
 ด้านชื่อเว็บไซต์ ทศันคติที่มต่ีอเวบ็ไซต์ Youtube ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชื่อเวบ็ไซต์ มคี่าเฉลี่ย 
4.22 โดยระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จดจ าง่าย           
มีทัศนคติในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาได้แก่ สัน้กระชับมีทัศนคติในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.26             
มเีอกลกัษณ์ มทีศันคติในระดบัดคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และเชื่อมโยงถงึบรกิาร มทีศันคติในระดบัดคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.15 ตามล าดบั  
 ดา้นเนื้อหา ขอ้มูลทศันคตทิี่มต่ีอเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นเน้ือหา มคี่าเฉลีย่ 4.06 โดยระดบัความคดิเหน็
ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ 
ทนัสมยั มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.16 รองลงมา การเชื่อมโยงของแต่ละหน้ามีความต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ย 4.07 สามารถ
กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมสนองกลบัมคี่าเฉลีย่ 4.01 และมคีวามน่าสนใจมคี่าเฉลีย่ 4.00 ตามล าดบั  
 ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ ทศันคติทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ มคี่าเฉลีย่ 4.22 
โดยระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ใชง้านง่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 รองลงมา ดาวน์โหลดไดร้วดเรว็ มคี่าเฉลีย่ 4.11 ดูทนัสมยั 
มคี่าเฉลีย่ 4.09 และมคีวามน่าสนใจมคี่าเฉลีย่ 4.04 ตามล าดบั  
 ด้านการปฏิสัมพันธ์ ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ Youtube ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99              
โดยระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ การเปิดใหแ้สดงคดิเหน็ผ่านกระดานสนทนา มคี่าเฉลีย่ 4.07 รองลงมาไดแ้ก่ การไดร้บัขอ้มูล
ข่าวสารทางสารทางอเีมล ์มคี่าเฉลี่ย 4.05 การเปิดให้มกีารสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ มคี่าเฉลี่ย 4.04 และเชื่อมโยง           
กบัเวบ็อื่นๆ ได ้มคี่าเฉลีย่ 3.80 ตามล าดบั  
 ดา้นความเชื่อมัน่ ทศันคตทิี่มต่ีอเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นความเชื่อมัน่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 โดยระดบั
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดบัด ีเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความคดิเห็นอยู่ใน
ระดบัด ีไดแ้ก่ มคีวามปลอดภยัของขอ้มลูส่วนตวัมคี่าเฉลีย่ 4.06 รองลงมาไดแ้ก่ มคีวามเป็นส่วนตวัในการเขา้ถงึ
ขอ้มูล มคี่าเฉลีย่ 4.05 มชีื่อเสยีงมคีวามน่าเชื่อถอืมคี่าเฉลีย่ 4.04 และมคีวามเสถยีรของระบบเวบ็ไซต์มคี่าเฉลี่ย 
4.03 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 3 ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาใน Youtube  
 ประเภทการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณาใน Youtube มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยทุกขอ้มคีวามสนใจในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้ The Slice-of-life - ลกัษณะเรื่องทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของชวีติ 
เช่น โฆษณาปู่ ชวิของไทยประกันชวีติ ค่าเฉลี่ยสงูสุด เท่ากบั 4.18 รองลงมาได้แก่ The Story ลกัษณะเรื่องราว            
ที่ผูกเรื่องขึ้นมาใหม่ เช่น โฆษณา DTAC ชุด The power of love มีค่าเฉลี่ย 4.08 The Demonstration แสดง
ขัน้ตอนการใชส้นิคา้ เช่น โฆษณาผงซกัฟอกบรสีเอก็เซลสตูรน ้า มคี่าเฉลีย่ 4.02 The Announcer เน้นผูป้ระกาศ
เน้ือเรื่อง เช่น โฆษณา เช่น โฆษณาเยน็เตรก็ซ ์มคี่าเฉลีย่ 3.99 The Special Effect ใชเ้ทคนิคการถ่ายท าพเิศษ 
เช่น โฆษณารเีจนซี ่บรนัดไีทย มคี่าเฉลีย่ 3.98 The Song-and-dance เดนิเรื่องโดยใช้เพลงและการเต้นร า เช่น 
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โฆษณาเนเจอรก์ฟิ Extra Coffe Q10 ชุดฉนัหล่อไป มคี่าเฉลีย่ 3.90 และ The Testimonial การรบัประกนัคุณภาพ 
เช่น โฆณาสบู่ยีห่อ้เบนเน็ต ทีร่บัประกนัโดย ดร ปนดัดา บุ๋ม.มคี่าเฉลีย่ 3.64 ตามล าดบั  
  ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube โดยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ การเลอืกเปิดรบั การเลอืกใหค้วามสนใจ การเลอืกรบัรูห้รอืการตคีวามหมาย และการเลอืกจดจ าสือ่โฆษณา
ในเวบ็ไซต ์Youtube  
 ดา้นการเลอืกเปิดรบัสื่อ พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ด้านการเลอืกเปิดรบัสื่อ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยปกติท่าน
มกัจะรบัชมโฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube จนจบมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.96 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมกัใชเ้วลาในการ
เปิดรบัชม โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube นานกว่าสื่ออื่นๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ท่านมกัเลอืกเปิดรบัชม โฆษณา
ในเว็บไซต์ Youtube บ่อยกว่าสื่ออื่นๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ หากมีการแสดงโฆษณาที่ท่านเคยรบัชม              
ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube มาแลว้ ครัง้ต่อไปท่านจะรบัชมโฆษณานัน้ ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั ดา้นการ
เลอืกใหค้วามสนใจ  
 พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นการเลอืกใหค้วามสนใจ ภาพรวมในระดบัมาก
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube สามารถ
หยุดความสนใจไดด้กีว่าสือ่อื่นๆมคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 4.00 รองลงมาไดแ้ก่ โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube มคีวาม
สะดวก และง่ายในการรบัชมกว่าสื่ออื่นๆ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 โฆษณาที่ถูกฉายในเวบ็ไซต์ Youtube มคีวาม
แปลกใหม่กว่าสื่ออื่นๆ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 และ โฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube มคีวามน่าสนใจ เนื่องจากการ
น าเสนอภาพแบบเคลื่อนไหว มเีสยีงพดูบรรยาย และเสยีงดนตรปีระกอบมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ตามล าดบั  
ดา้นการเลอืกรบัรูห้รอืการตคีวามหมาย  
 พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นการเลอืกรบัรูห้รอืการตีความหมายภาพรวม
อยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ โฆษณาในเวบ็ไซต ์
Youtube ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจในตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่ โฆษณา               
ในเวบ็ไซต ์Youtube มรีปูแบบไม่ซบัซอ้น ท าใหต้คีวามและเขา้ใจไดง้่ายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 โฆษณาในเวบ็ไซต ์
Youtube ช่วยแจง้ขอ้มูลของสนิคา้และบรกิารไดล้ะเอยีด ครบถ้วน และชดัเจนกว่าสือ่อื่นๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 
และ โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube ช่วยท าใหเ้กดิความเขา้ใจในตวัสนิคา้และบรกิารมากขึน้กว่าเดมิอยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ตามล าดบั  
 ด้านการเลือกจดจ าสื่อโฆษณา พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ด้านการเลือก               
จดจ าสื่อโฆษณา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก             
ทุกข้อ โดยการชมโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ช่วยให้นึกถึงตราสนิค้าได้ง่ายขึน้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.03 
รองลงมาไดแ้ก่ การรบัชมโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ท าใหส้ามารถจดจ าเรื่องราวโฆษณาไดด้กีว่ารบัชมผ่านสื่อ
อื่นๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.95 การรบัชมโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ช่วยให้จดจ ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด            
ของสนิค้าได้ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 และ การรบัชมโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ช่วยให้สามารถจดจ าชื่อตรา
สนิคา้ไดด้กีว่าสือ่อื่นๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 ตามล าดบั  
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการตัง้สมมตฐิานในการศกึษาดงัต่อไปนี้  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ Youtube ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ              
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการเขา้เวบ็ไซต์ จุดประสงค์ในการเข้าเวบ็ไซต์ แตกต่างกนั               
มพีฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube แตกต่างกนั 



 10 

 ผลการวเิคราะห์ พบว่า ผู้เขา้ชมเวบ็ไซต์ที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณา             
ในเวบ็ไซต ์Youtube ดา้นการเลอืกเปิดรบั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 หมายความว่า ผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซต์ที่มีสถานภาพโสด หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube  
ดา้นการเลอืกเปิดรบัมากกว่าผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตท์ีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
 ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ด้านการ
เลอืกเปิดรบั แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตท์ีม่อีาชพีพนกังาน
เอกชนมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นการเลอืกเปิดรบัมากที่สุด ส่วนด้านการเลอืก 
ใหค้วามสนใจและดา้นการเลอืกจดจ าสือ่ ไม่มคีวามแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซตม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์
Youtube  
 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทศันคติที่มีต่อเว็บไซต์กบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต ์
Youtube ด้านการเลือกเปิดรบั โดยใช้สถิติค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Person Product 
Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
 ด้านชื่อเว็บไซต์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทศันคติด้านชื่อเวบ็ไซต์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ
โฆษณาในเวบ็ไซต ์ Youtube ดา้นการเลอืกใหค้วามสนใจ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อ
โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube  
 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณากบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อ
โฆษณาในเว็บไซต์ Youtube โดยใช้สถิติค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Person Product 
Moment Correlation Coefficient) พบว่า  
 ดา้นการเลอืกเปิดรบั มคี่า Sig. เท่ากบั 0.430 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube ดา้นการเลอืกเปิดรบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดา้นการเลอืกใหค้วามสนใจ พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.411 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ด้านการเลอืกให้ความสนใจ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ           
ทีร่ะดบั 0.05  
 ดา้นการเลอืกรบัรูห้รอืการตคีวามหมาย พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.380 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประเภทการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณา               
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์  Youtube ด้านการเลือกรับรู้หรือ                        
การตคีวามหมาย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านการเลือกจดจ าสื่อโฆษณา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.483 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประเภทการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณา                
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นการเลอืกจดจ าสื่อโฆษณา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการวเิคราะหท์ศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซต ์และประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณา ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้  
 สมมติฐานท่ี  1 ผู้ เข้าชมเว็บไซต์ Youtube ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ  สถานภาพ                  
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการเขา้เวบ็ไซต์ จุดประสงค์ในการเข้าเวบ็ไซต์ แตกต่างกนั               
มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube แตกต่างกัน พบว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีเพศ อายุ                
ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ความถีใ่นการเขา้เวบ็ไซต ์จุดประสงคใ์นการเขา้เวบ็ไซต์ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ด้านการเลือกเปิดรบั การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรบัรู้หรือ               
การตีความหมาย และการเลอืกจดจ าสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 ทัง้นี้เนื่องจาก
ปัจจุบนัในการเขา้ถึงโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube สามารถเขา้ถงึไดง้่าย ซึ่งในปัจจุบันคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์
คอมพวิเตอรต่์างๆ กถ็อืไดว้่าเป็นอกีสิง่หนึ่งทีม่คีวามจ าเป็นกบัชวีติของคนเราทัง้เพื่อการศกึษา การท างาน หรอืใช้
เพื่อความบนัเทงิกต็าม แมว้่าอาจจะมลีกัษณะในการใชง้านคอมพวิเตอร ์ตามแต่ละบุคคลทีต่่างกนั แต่มพีฤตกิรรม
การเปิดรับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ที่คล้ายคลึงกัน จึงมีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อโฆษณาที่                     
ไม่แตกต่างกนั รวมถงึการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ Youtube ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถงึไดทุ้กเพศทุกวยั ซึ่งสามารถรบัชม 
YouTube ไดเ้หมอืนๆ กนั เพราะในปัจจุบนัดว้ยราคาโทรศพัทม์อืถอื สมารท์โฟน และเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมรีาคา
ไม่ไดแ้พงมากนัก ดงัเช่นในอดตีทีผ่่านมา ท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ชมได้อย่างเท่าเทยีมกนัส่งผลใหผ้ลการศกึษา            
ทีไ่ดน้ัน้ พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัชม YouTube ไม่แตกต่างกนั โดยในส่วนของเพศสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วชัร ีกาเซน็ติมะ (2553) ท าการวจิยัเรื่อง การรบัรูต่้อสื่อโฆษณาออนไลน์บนเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook โดย
พบว่า ผู้ใช้เว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีการรับรู้ต่อสื่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บ 
Facebook ไม่ต่างกนั    

อย่างไรก็ตามพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต ์
Youtube จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้เขา้ชมเว็บไซต์ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ
โฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ด้านการเลือกเปิดรบั แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยผู้ชมที่มี
สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง มีพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณามากที่สุด เนื่องจากสถานภาพที่แตกต่างกนั            
ย่อมมคีวามสนใจทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ความสนใจดงักล่าวจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาทีแ่ตกต่างกนั 
รวมถงึผูท้ีม่สีถานภาพโสด หย่ารา้ง หมา้ย ใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัสื่อต่างๆ มากกว่าผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ที่มสีถานภาพ
สมรส และผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต ์Youtube ดา้นการ
เลอืกเปิดรบั แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ที่ประกอบอาชพีพนักงาน
เอกชน มพีฤติกรรมการรบัสื่อโฆษณามากที่สุด ทัง้นี้เนื่องจากพนักงานเอกชนมคีวามหลากหลายในการท างาน 
การท างานส่วนใหญ่เอือ้ต่อการเขา้ถงึสื่อโฆษณาได้มากกว่าอาชพีอื่นๆ ซึ่งบุคคลที่มอีาชพีต่างกนั ย่อมมองโลก               
มีแนวคิด อุดมการณ์  และค่านิยมต่อสื่อต่างๆ แตกต่างกันไป ซึ่งรวมไปถึงทัศนคติ และพฤติกรรม                         
การเปิดรบัสารด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และคณะ (2546) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละ
บุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซตม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณาในเวบ็ไซต ์
Youtube ทัศนคติด้านชื่อเว็บไซต์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube                  
ด้านการเลือกให้ความสนใจ ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                 
หมายความว่า ถ้าผูช้มมทีศันคตดิา้นชื่อเวบ็ไซต์ดขีึน้ส่งผลให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์มพีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณา 
ในเว็บไซต์ Youtube ด้านการเลือกให้ความสนใจมีลดลงในระดับต ่ า เนื่องจากในปัจจุบัน หากชื่อเว็บไซต ์                
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สัน้กระชบั มีเอกลกัษณ์ จดจ าง่าย และเชื่อมโยงถึงบริการ จะสามารถบ่งบอกความเป็นสนิค้าได้อย่างชดัเจน             
อาจท าให้ผู้เข้าชมเว็บไชต์สามารถเข้าใจความต้องการของโฆษณาได้ทันที  จึงไม่เป็นที่น่าติดตามหากซื้อ             
เวบ็ไซต์ยาว เขา้ใจยาก ท าใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซต์อาจความสนใจ อยากรูอ้ยากตดิตามว่าเป็นโฆษณาเกีย่วกบัสนิค้า
ชนิดใด ซึ่งเหน็ไดจ้ากการเปรยีบเทยีบระหว่างโฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads กบัโฆษณาประเภท 
Non-Skipable in-stream Ads ที่ถึงแม้จะเป็นรูปแบบวิดีโอเช่นเดียวกัน หากแต่โฆษณาประเภท TrueView              
in-streams Ads อนุญาตให้ผูใ้ช้งานสามารถกดขา้ม (Skip) โฆษณาได้ ซึง่ถือเป็นการไม่บบีบงัคบัให้ชมโฆษณา
มากจนเกินไป จึงท าให้โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองได้ดีกว่า ส่วนทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ด้านการออกแบบเวบ็ไซต์ ด้านปฏิสมัพันธ์ ด้านความเชื่อมั น่                   
ด้านชื่อเว็บไซต์ และด้านเนื้อหา ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube             
ดา้นการเลอืกเปิดรบั การเลอืกใหค้วามสนใจ การเลอืกรบัรูห้รือการตีความหมาย และการเลอืกจดจ าสื่อโฆษณา 
เนื่องจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่เข้าใช้บรกิารเวบ็ไซต์ใน Youtube มองเหน็หรอืรบัรูส้ ื่อโฆษณาจากการเลอืกเขา้ชม
วดิโีอที่ตนเองสนใจ ซึ่งไม่ได้เลอืกรบัชมสื่อโฆษณาด้วยตนเองตัง้แต่แรก ดงันัน้จงึไม่ส่งผลให้มพีฤติกรรมในการ
เปิดรบัสือ่ การรบัสือ่โฆษณาสว่นใหญ่มาจากความชื่นชอบสว่นตวัทีใ่หค้วามสนใจในสนิคา้ หรอืรบัรูจ้ากการสือ่สาร
ด้านอื่น ดังนั ้น ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านความเชื่อมัน่                     
ดา้นชื่อเวบ็ไซต ์และดา้นเนื้อหา จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัสือ่  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ประเภทการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อ
โฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ประเภทการน าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเปิดรบั
สือ่โฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube ดา้นการเลอืกเปิดรบั การเลอืกใหค้วามสนใจ การเลอืกรบัรูห้รอืการตคีวามหมาย 
และการเลอืกจดจ าสือ่โฆษณา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากประเภทของการน าเสนอภาพยนตร์
โฆษณาสว่นใหญ่แลว้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถเขา้ถงึไดง้่าย หลากหลายรปูแบบ หลากหลายประเภท และผู้เขา้ชม
เวบ็ไซต์รบัรูป้ระเภทการน าเสนอภาพยนตรท์ุกประเภทผ่านสื่อหลายรูปแบบที่แตกต่างกนั จงึไม่มคีวามสมัพนัธ ์
กบัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาในเวบ็ไซต์ Youtube การเปิดรบัของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน
ออกไป และจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่พฤติกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา รวมถึงเกี่ยวข้องกับประเภทสื่อ
ภาพยนตรโ์ฆษณาซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Assael (1998) กล่าวว่า การเปิดรบั (Exposure) หมายถงึ การที่
ประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภค ในทีน่ี้หมายถงึ การเหน็ การไดย้นิ การสมัผสั การไดก้ลิน่ ถูกกระตุ้นโดยสิง่เรา้ โดยที่
ผูบ้รโิภคจะเป็นผูเ้ลอืกสรรเองว่า สิง่เรา้ใดทีต่รงกบัความตอ้งการของตน ผูบ้รโิภคจะหลกีเลีย่งการเปิดรบัในสิง่เรา้
ที่ตนเองไม่สนใจ หากผู้บริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก็จะเกิดขึ้น ทัง้นี้การเปิดรับจะมีความสมัพันธ์กับ               
ความตัง้ใจในการรบัสารด้วย โดยที่ความสนใจ ( Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้บรโิภคกบั           
สิง่เร้านัน้จะสะท้อนออกมาในระดบัของความตัง้ใจ (Attention) ที่ผู้บริโภคมีแก่สิง่เร้านัน้ ซึ่งประเภทของการ
น าเสนอภาพยนตรโ์ฆษณาเป็นสิง่เรา้รปูแบบหนึ่ง และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2546) ทีก่ล่าวว่า 
สาเหตุที่ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรู ้ตลอดไปจนถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบริการ มจีุดเริม่ต้นจากการสรา้ง 
สิง่กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการผ่านเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยผลการวิจัย
ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัโฆษณาทางยทููปและพฤตกิรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูป แสดงใหเ้หน็
ว่าโฆษณาทางยูทูปสามารถท าให้ผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการตอบสนองได้แต่บณัฑติศกึษา คณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน สว่นใหญ่เป็นการตอบสนองเพยีงดา้นความตัง้ใจในการชมโฆษณา (Attention) เท่านัน้  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้เข้าชมเว็บไซต์เกี่ยวกับปัจจัยด้านอื่นๆ  อีก เช่น ปัจจัย                
ด้านสิง่แวดล้อมอื่นๆ เพื่อที่ได้ทราบว่า ปัจจยัด้านใดอกีบ้างที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับสื่อของผู้เข้า             
ชมเวบ็ไซต ์และน าผลวจิยัทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาต่อไปได้  
 2. ควรมีการศึกษาในด้านความต้องการ หรือความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube              
เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดต่อไปได ้ 
 3. ในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก                 
(Dept Interview) หรือการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Interview) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้เขา้ชมเว็บไซต์                 
อยู่เป็นประจ า เน่ืองจากจะสามารถใหข้อ้มลูเชงิลกึไดด้กีว่า ความคดิเหน็ ทีไ่ด้มาน่าเชื่อถอืกว่าผูเ้ขา้ชมแบบนานๆ 
ครัง้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารศกึษาในครัง้ต่อไปมคีวามชดัเจนและไดข้อ้มูลที่ลกึซึง้มาก รวมถงึการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพื่อเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัความคาดหวงัและพฤตกิรรมการเปิดรบัชมเวบ็ไซต์ YouTube เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีม่ี
ประสทิธภิาพ และสามารถน าขอ้มลูมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาช่องใหม้คีุณภาพและน่าสนใจ
มากยิง่ขึน้  
 4. การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาถงึความตอ้งการของเจา้ของสนิคา้ว่าตอ้งการใหส้ือ่ โฆษณาออกมา
ในรปูแบบใด ลกัษณะของสือ่ทีจ่ะใชส้ือ่สารกบัผูบ้รโิภคทีจ่ะสามารถดงึดดู กลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ขึน้ 
 5. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรทีร่บัชมในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมกีารเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ชมที่อยู่ต่างจงัหวดัด้วย 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายและครอบคลุมครบถว้นมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร ์                 
ที่ปรึกษาในการท าสารนิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง               
ของสารนิพนธ์ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผู้วจิยัจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ 
ณ โอกาสนี้  
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.วรนิทรา ศิรสิุทธกิุล 
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้
มคีวามสมบรูณ์ รวมทัง้ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานวจิยัฉบบันี้  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และ
บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัฉบบันี้ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวก
เป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  
 สดุทา้ยนี้คุณประโยชน์ และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมร าลกึเป็นเครื่องบชูาพระคุณ
บดิา มารดา ญาติ และบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิา อบรม สัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดแีละ              
มคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา หวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัฉบบันี้จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจ และเกีย่วขอ้ง
หากมขีอ้ผดิพลาดประการใดผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  
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