การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม

โดย
นายฤตานนท์ แสนสวย

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม

โดย
นายฤตานนท์ แสนสวย

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

AN EXPOSURE OF IN-STREAM ADVERTISEMENT ON YOUTUBE
AND VIEWERS’ RESPONSE BEHAVIORS

BY
MR. RUETANON SANSUAY

AN INDIPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
PROGRAM IN MASS COMMUNICATION ADMINISTRATION
FACULTY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2015
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

(1)
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ทปี่ รึกษา
ปีการศึกษา

การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
นายฤตานนท์ แสนสวย
วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์กลั ยากร วรกุลลัฏฐานีย์
2558

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ได้ศึกษาการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream
ad บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
ผู้ที่รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube จานวน 300 คน โดยแบ่งการ
เก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การแจกแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 150 ชุด และแจกแบบสอบถาม
จานวน 150 ชุด และทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
โดยมี ก ารใช้แนวคิดและทฤษฎี แนวคิดเกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะทางประชากรกั บ การเปิดรับ สื่อแนวคิด
เกี่ยวกั บการโฆษณา แนวคิดเกี่ยวกับ สื่อโฆษณาออนไลน์ : รูปแบบสื่อโฆษณา In-Stream ad บน
เว็บไซต์ Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บ ริโภค (Hierarchy of effect model)เป็น
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาลักษณะประชากร อันประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
อันประกอบด้วย ความถี่ในการรับชมและลักษณะในการรับชม และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ขั้นตอนการรับรู้ขั้นการเกิดความรู้สึกและขั้นแสดงพฤติกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
งานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด
สาหรับผู้ผลิตในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงจานวน
170 คนคิดเป็นร้อยละ 56.7 และเพศชายจานวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 36.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
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ตรีมีจานวน 217 คนคิดเป็นร้อยละ 72.3 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจานวน 149 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.7
สาหรับการเปิดรับ ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube นั้น
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ความถี่ในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน
Youtube มากที่สุดคือ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มี จานวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 47.7 อุปกรณ์ในการ
รับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube มากที่สุดคือ สมาร์ทโฟน มี
จานวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3 ในด้านของลักษณะในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad บน Youtube มากที่สุดคือการกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาทีที่มีจานวนถึง
223 คนคิดเป็นร้อยละ 77.7
ในด้านของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาโฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad บน Youtube พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอน
การรับรู้ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก ในระดับมาก
(3.4089) และมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม ในระดับมาก
ผลจากการศึก ษาถึง ความสัม พันธ์ พบว่า ลัก ษณะประชากร (เพศ อายุ และระดั บ
การศึกษา)นั้นมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube ยกเว้น อาชีพ ที่ ไม่ มีความนั้นมี ความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และพบว่าลักษณะ
ประชากรนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
และผลการศึกษาถึงความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream
ad บน Youtube ที่แตกต่าง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมขั้นตอนการรับรู้ขั้นการเกิด
ความรู้สึกและขั้ นแสดงพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญที่ร ะดับ 0.05สาหรับในด้านของลักษณะในการ
รั บ ชมรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน Youtube ที่ แ ตกต่ า ง มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมขั้นตอนการรับ รู้ขั้นการเกิดความรู้สึกและขั้นแสดงพฤติกรรม ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การเปิดรับ, ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube, พฤติกรรมการ
ตอบสนองของผู้ชม
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ABSTRACT
This research was aimed to study an exposure of in-stream advertisement
on Youtube and viewers’ response behaviors. The sample group comprised 300 cases
who view in-steam advertisement on Youtube. The data collection was divided into
two parts: 150 copies of online questionnaire and 150 copies of hard copy
questionnaire. The descriptive statistics andinferential statistics were applied for data
analysis. Meantime, the concepts of demographic characteristics with media exposure,
advertisement, online advertisement media, in-stream advertisement on Youtube
website and hierarchy of effect model were employed as guidelines for this research.
The demographic characteristics contained gender, age, education level
and occupation. An exposure to in-stream advertisement on Youtube consisted of view
frequency, view characteristics, and response behaviors of viewers at cognitive stage,
affective stage and behavioral stage as guidelines for creating in-stream ad on Youtube
and developing marketing communication for advertisement creators in the future.
The results showed that the majority of respondents were female (170
women accounting for 56.7% and 130 men accounting for 43.3%); aged between 25
and 29 years (109 persons accounting for 36.3%); education level was Bachelor’s

(4)
degree (217 persons accounting for 72.3%); and they were private company employees
(149 persons accounting for 49.7%).
The study on an exposure to the in-stream advertisement on Youtube
found that the sample group had view frequency 1-5 times per week (143 persons,
47.7%), equipment used for viewing in-stream advertisement on Youtube was
smartphone (154 persons, 51.3%), view characteristic was skipping when the ad length
was more than 5 seconds (223 persons, 77.7%).
For study on response behaviors of viewers, it was found that they had
response behaviors at cognitive stage at moderate level, at affective stage at high level,
and at behavioral stage at high level.
Moreover, the study on correlations revealed that the demographic
characteristics (gender, age and education level) had relationship with frequency of
viewing in-stream advertisement on Youtube, except for occupation which had no
relationship with view frequency with significance at the level of 0.05. In addition, the
demographic characteristics had no relationship with view characteristics with
significance at the level of 0.05
Finally, different view frequency of in-stream advertisement on Youtube
had no relationship with cognitive stage, affective stage and behavioral stage with
significance at the level of 0.05. The different view characteristics of in-stream
advertisement on Youtube had differently affected response behaviors of viewers at
cognitive stage, affective stage and behavioral stage with significance at the level of
0.05.
Keywords: An Exposure, In-Stream Advertisement on Youtube, Viewers’ Response
Behaviors
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กัลยากร วรกุลลัฏฐานีย์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดี ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย ทั้งนี้ขอ
กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร รับเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลเชิงสถิติ
ให้คาแนะนาที่ดี และให้แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทาให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกาลังใจและแรงผลักดันในการเรียนมาตลอด พร้อมกับ
มอบโอกาสในการเรียนในครั้งนี้
ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่ อน ๆ น้อง ๆ MCA17 ที่ คอยเป็นกาลัง ใจให้แก่ กัน คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ในทุก ๆเรื่อ ง และขอบคุณอย่างยิ่ง นายวราวุธ ถนอมจิตร์ และ นางสาว กิ ตติภาภรณ์
ประเทศ ที่ คอยให้ค าปรึก ษาและคาแนะนาในการค้น คว้าอิส ระฉบั บ นี้ พร้ อมทั้ ง คอยช่ว ยเหลื อ
ดาเนินการต่างๆ
ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมด
ในที่นี้ จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณไว้ในโอกาสนี้
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สารบัญตาราง
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2.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการโฆษณากับพฤติกรรม
การตอบสนองของผูบ้ ริโภค
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4.4 แสดงจานวนร้อยละของอาชีพ
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ขั้นตอนการรับรู้ จาแนกตามลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2555 และ 2556
และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่
กับคอมพิวเตอร์ ปี 2557
1.2 ผลสารวจการใช้โซเชียลมีเดีเพื่อเป็นสื่อโฆษณาดิจิทลั ที่มมี ูลค่าสูงสุดในปี 2559
1.3 การแสดงตาแหน่งของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ที่มีการนาเสนอก่อนคลิปวิดีโอเนือ้ หาหลัก
1.4 ปุ่มกดข้ามภาพยนตร์โฆษณาหากไม่ต้องการรับชม ซึง่ จะแสดงขึ้นเมื่อ
ภาพยนตร์โฆษณาดาเนินเรื่องไปแล้วระยะเวลา 5 วินาที
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2

5
8
9

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การสื่อ สารในยุคที่ มี ความก้ าวล้าในด้านของเทคโนโลยีนั้น กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของ
ชีวิตประจาวันคนเราไปแล้ว ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มักจะเห็นผู้คนต่างก้มหน้ากดแต่โทรศัพท์ เพราะ
การเข้าถึงแหล่งของข้อมูลนั้นเป็นไปง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงข่าวสาร รวมไปถึงการ
ติดต่อสื่อสารกับคนที่ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งได้ โดยผ่านทางการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
และส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นการเข้าถึงแหล่งของความบันเทิง เช่นการฟังเพลง ดูหนัง ดูละครย้อนหลัง
เป็นต้น ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างหาช่องทางและพยายามเข้าถึง กลุ่ม เป้าหมายโดยอาศัย
พฤติกรรมและเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนาด้านการสื่อสารทางการตลาด
ผลสารวจรายงานประจาปี 2556 ดัชนีชี้วัด(ไอทีย)ู พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการใช้งาน
อิน เทอร์เ น็ต ในปี 2557 ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้น เป็ น อัน ดั บ 1 ของโลก จากเดิ ม นั้น อยู่ใ นอั น ดับ ที่ 105
ในปี 2555 นอกจากนี้ดัชนีชี้วัดระดับพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังพบว่าในปี 2556
ประเทศไทยอยู่อันดับ 81 จากทั้งหมด 166 ประเทศ สูงขึ้นจาก 10 อันดับ ซึ่งสถานการณ์สอดคล้อง
กับผลสารวจของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ที่ระบุว่าได้จัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปี 2557 ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 67 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอันดับที่ 74 ซึ่งปัจจัยที่
ทาให้เ กิดผลดัง กล่าวคือ ราคาของโทรศัพท์ มือถือมีอัตราที่ ถูก ลง และมีก ารพัฒ นาระบบเครือข่าย
สัญญาณ 3G (Innnews, 2557)
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ภาพที่ 1.1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2555 และ 2556 และพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนทีก่ ับคอมพิวเตอร์ ปี 2557. โดย
http://magawn19.blogspot.com/2014/11/27-2557-81-2556-166-10-2557-67-255674.html
สาเหตุ ที่ ท าให้ป ระเทศไทยมี อั ต ราการขยายตั ว เร็ ว ขึ้น นั้ น เป็ น เพราะการใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้มีบทบาทสาคัญเป็นอันมาก โดยหลังจากเปลี่ยนระบบ 2G มาเป็น
3G ก็ ท าให้ ป ระเทศไทยเพิ่ ม อั ต ราการใช้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และยั ง มี ก ารผลิ ต แอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ เช่ น
Facebook Line Youtube เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โลกออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่าง
ยิ่งในชีวิตของคนเราปัจจุบัน จึงเป็นช่องทางสาคัญที่จะเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการได้มีช่องทางใน
การสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายของตนเพิ่มมากขึ้นด้วย
เมื่ อโลกได้มีก ารพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ ช่วยให้การสื่อสารในปัจ จุบันนั้นมีความทั นสมั ย
โดยอาศัยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงในการสื่อสาร ดังนั้นสื่อออนไลน์นั้นกลายมาเป็นช่อง
ทางการสื่อสารหลัก ในทุก วันนี้ ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายและเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วผ่านสังคม
ออนไลน์ที่ขยายใหญ่ขึ้น และเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งถูกนิยามไว้ว่า “เมื่อหยุดอยู่กับที่คือการเดิน
ถอยหลัง” จึงเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้สินค้าและบริการต่างๆ ล้วนหาหนทางที่จะใช้สื่อออนไลน์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ที่เรามักจะเห็นได้อย่างมากคือการทาโฆษณาออนไลน์นั้นเอง
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การสื่อสารการตลาดออนไลน์นั้นได้มีการพัฒนาตามยุคสมัย ซึ่งในยุคที่ผ่านมานั้นเป็น
การใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จนมาถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงส่งผลให้การทาสื่อโฆษณา
ออนไลน์เข้าถึงกั บผู้บริโ ภคได้โดยง่าย ในปัจจุบันมีข้อมู ลน่าสนใจจากเว็บไซต์ IT24Hrs ที่ รายงาน
ถึงผลการส ารวจพฤติก รรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ที่ ได้จัดขึ้นโดย สานักงาน
พัฒนาธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ได้มีการจัดการสารวจจากทางออนไลน์ ในช่วงเดือน
มี นาคม-พฤษภาคม 2558 ที่ ผ่านมามี ผู้ตอบออนไลน์ ที่ ส มบูร ณ์ 10,434 คน จากผู้ ตอบออนไลน์
17.010 คน โดยได้แบ่ง กลุ่ม ผู้ใช้งานอินเทอร์เ น็ตตามอายุออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ของGen X
(35-50 ปี ) กลุ่ ม ของGen Y (15-34 ปี ) กลุ่ ม ของGen Z ( น้ อ ยกว่ า 15 ปี ) และกลุ่ ม ของ Baby
Boomer (51 ปี ขึ้ น ไป) จากผลส ารวจเผยว่ า กลุ่ ม ของ Gen Y เป็ น กลุ่ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เ น็ต มากที่ สุด ถึง 54.2 ชั่วโมง/สัป ดาห์ (เฉลี่ ยแล้ว คนในกลุ่ม ของGen Y มี อัต ราการใช้
อินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน) (IT24hrs.com, 2558)
ทั้ง นี้อุ ป กรณ์ที่ ใช้ในการเข้าถึง อินเทอร์เ น็ต มี ห ลากหลายช่องทาง ผลการส ารวจนี้
สะท้อ นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่ มีการใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ในทุกช่วงเวลาโดยเฉลี่ยแล้วถึง 6.6 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และคอมพิวเตอร์พกพา ตามลาดับ จากที่ได้กล่าวข้างต้น พฤติกรรมการใช้งานออนไลน์นั้นได้ถูก
เป็นเครื่องมือการใช้ประโยชน์จากหลากหลายสินค้าและบริการ (IT24hrs.com, 2558)
ในอดีตจนถึงปัจจุบันการส่งข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนั้นได้มีการ
ลงทุนในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงป้ายประกาศกลางแจ้ง ซึ่งเป็นการ
สื่อสารแบบทางเดียว รวมทั้งธุรกิจต้องมีการลงทุนมากยิ่งขึ้น หากต้องการขยายการรับรู้ให้ไปถึงกลุ่ม
ลูก ค้ า มากขึ้ น จึง ต้ อ งอาศั ย เครื่อ งมื อ และช่ อ งทางที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม ลู ก ค้ าไ ด้ โ ดยง่ า ย และ
โลกออนไลน์ก็เป็นคาตอบของการที่เข้ามาช่วยให้สินค้าและบริการนั้นเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าของตน และ
ในทางกลับกันลูกค้านั้นก็สามารถเข้ามาถึงสินค้าและบริการได้โดยง่ายนั้นเอง
การโฆษณา คือ ช่อ งทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้ผู้บ ริโ ภคเลือกสินค้าให้ไ ด้
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ในกระบวนการโฆษณานั้นประกอบไปด้วยผู้ส่งสารหรือเจ้าของ
สินค้า และผู้รับสารหรือผู้บริโภคที่จะรับข่าวสารโฆษณาของสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สาหรับการตัดสินใจเลือ กซื้อ สินค้า โดยมี การนิยามว่า “สื่อโฆษณาเป็นช่องทางในการนาข่าวสาร
โฆษณาจากผู้โ ฆษณาไปสู่ผู้บ ริโ ภคที่ เ ป็นกลุ่ม เป้าหมาย” (กั ล ยกร วรกุ ล ลัฏฐานีย์ และ พรทิ พย์
สัมปัตตะวนิช, 2551)
ภาพยนตร์โฆษณาที่ปรากฏผ่านช่องทางโทรทัศน์ที่เราได้เห็นกันอยู่นั้น มีลักษณะที่เป็น
ในรู ป แบบของการสื่ อ สารการตลาดแบบทางเดี ย ว คื อ การโฆษณาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ กั บ
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กลุ่ม เป้าหมายให้ได้รับชมในช่วงเวลาที่ ได้ก าหนด ซึ่งมั กจะมีความยาวของเนื้อหา 15 30 และ 60
วินาที โดยปัจ จัยที่ เ ข้ามาก าหนดความสั้นยาวของเนื้อหานั้นคือ งบประมาณในการซื้อพื้นที่ ก าร
ออกอากาศ ดังนั้นภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่ที่เห็นจะออกมาในรูปแบบของการนาเสนอสินค้าที่มี
ลัก ษณะคล้ายกั นทั้ ง สิ้น มากกว่าการนาเสนอคุณค่าของสินค้าและบริการ ในยุคของทุ นนิยมนั้น
ภาพยนตร์โฆษณาเปรียบเสมือนเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการของผู้บริโภคในปริมาณที่มากก็คือช่องทางของการแสวงหาผลกาไร และภาพยนตร์โฆษณายัง
เป็ น การถ่ ายทอดวั ฒ นธรรมการบริโ ภคของสิ นค้ า และบริก ารในแต่ ล ะประเภท และถ่ ายทอด
วัตถุประสงค์ ทัศนคติของเจ้าของสินค้าและบริการ ที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อสินค้าในที่สุด
(นรินทร์ สุบรรณพงษ์, 2554)
จะเห็นว่ามีโ ฆษณาหลายต่อหลายตัวนั้ นได้พยายามสร้างความจดจ าให้แก่ ผู้บริโ ภค
โดยมีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับงานโฆษณา ซึ่งแต่ก่อนนั้นเราจะ
เห็นภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เท่านั้น แต่ในยุคโลกออนไลน์แล้วผู้บริโภคกลับมีการใช้เทคโนโลยี
มากขึ้นสาหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังนั้นงานภาพยนตร์โฆษณาจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
เข้า ถึง กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคที่ เ รียกว่า โฆษณาออนไลน์ แล้ว จะท าอย่างไรในการคิ ดสร้ างสรรค์โ ฆษณา
ภาพยนตร์ให้เ ป็นที่ ดึง ดูดใจให้ผู้บริโภค เพื่อมี ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บ ริโ ภคต่อไป รวมไปถึง
ผลกระทบจากการรับชมภาพยนตร์โฆษณาด้วย โดยหลักข้างต้นที่ได้กล่าวนั้นจึงเป็นหัวใจหลักใน
การศึกษาในครั้งนี้
สื่อโฆษณาออนไลน์นั้น คือช่องทางการสื่อสารโฆษณาในรูปแบบเดิมมาช่องทางออนไลน์
ซึ่งโฆษณาออนไลน์ได้หลายประเภท เช่น สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Display Ad สื่อโฆษณาออนไลน์
แบบ Mobile Ad สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Google search สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Direct mail
สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Viral Marketing สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Social Media และ สื่อโฆษณา
ออนไลน์บน Youtube เป็นต้น
จากมีการสารวจของกลุ่มสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising
Association (Thailand) (DAAT) ได้พบว่าในปี 2558 นั้น Facebook นั้นเป็นรูปแบบการสื่อโฆษณา
ที่มีส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทั ลสูงสุดด้วยมูลค่า 1,907 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวขึ้นกว่าปี 2557 ถึง 94%
และมีอัตราส่วนมากกว่า Display ad ที่มีมูลค่าเพียง 1,659 ล้านบาทเท่านั้น โดยอุตสาหกรรมที่ได้
ลงทุนกับการโฆษณาดิจิทัลนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องสาอางบารุงผิวต่างๆ และยังมีคาดการณ์ถึงการ
ทาโฆษณาทาง Youtube ว่าจะเป็นช่องทางการทาการตลาดดิจิทัล ที่จะมีมูลค่าเติบโตสูงขึ้นจากใน
ปี 2558 จานวน 1,599 ล้านบาท เป็น 1,982 ล้านบาทในปี 2559 นี้ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนการดูวีดีโอออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลมา
จากการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแหล่งชุมชนของเครือข่ายสัญญาณต่างๆ และมีการ
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บริการ 4G ที่มีความเร็วสูงในราคาค่าใช้บริการที่ต่าลง รวมไปถึงปัญหาจากทีวีดิจิทัลที่ยังการจัดการ
ไม่ลงตัวนั้น จึงทาให้ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางการสื่อสารและรับชมในสื่อออนไลน์มายิ่งขึ้น จึงทาให้
Rating ในสื่อทีวีดิจิทัลนั้นลดลง ดังนั้นจึงทาให้ผู้ผลิตสินค้าหันมาลงงบประมาณโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
มากขึ้น (DAAT, 2015)

ภาพที่ 1.2 ผลสารวจการใช้โซเชียลมีเดีเพื่อเป็นสื่อโฆษณาดิจิทัลที่มีมลู ค่าสูงสุดในปี 2559. โดย
http://marketeer.co.th/2016/04/8-real-digital-ad-160416/
Youtube เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของโลกที่มีผู้เข้าชมในแต่ละวัน
เป็นจานวนมากรวมถึงประเทศไทย เมื่อเราเข้าไปใช้บริการ www.youtube.com หากต้องการดูคลิป
วีดีโอ บ่อยครั้งที่จะมีสื่อภาพยนตร์โฆษณาขึ้นมาฉายก่อนที่จะเป็นคลิปวีดีโอที่ต้องการจะรับชม นั้นคือ
ที่มาของช่องทางการสื่อสารภาพยนตร์โฆษณาในยุคปัจจุบัน สื่อภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์เข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้เ ข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้ร วดเร็ว ผู้บ ริโภคของ
ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ให้ความนิยมการชมคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ส่วนใหญ่
เป็นการรับชมเนื้อหาเพื่อความบันเทิง อาทิ รายการโทรทั ศน์ ละคร ภาพยนตร์ เพลง จากสถิติได้
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันคนไทยใช้เวลากับการรับชมคลิปใน YouTube โดยรวมแล้วมากถึง 1 ล้าน
กว่าชั่วโมงต่อวัน และมีมากกว่า 1,000 ล้านครั้งต่อเดือน จากสถิตินี้จะทาให้เห็นถึงความน่าสนใจใน
การทาการตลาดผ่าน Youtube หลายประการ ดังนี้ (Maketeer, 2015)
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1. 87% ของคนไทยเปิด Youtube เป็นสื่อแรกเมื่อต้องการหาวีดีโอ และเป็น 1 ใน 3
ของผู้ชมในประเทศไทยจะเปิดดูจาก Youtube จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ แท๊บเล็ต ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบ Mobile First ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
2. มีถึง 50% ของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของการเสพสื่อ ได้เปลี่ยนจาก
Main Screen เข้าสู่ Multi Screen มากขึ้น คือจะมีการเข้าใช้ Youtube และจะเปิดทีวีควบคู่ไปกับ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ Youtube เป็นช่องทางที่
สาคัญในการตอบโจทย์ผู้บ ริโภคที่อยากเห็น อยากแชร์ แบบครบวงจรในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง เป็น
เครื่องมือให้กับแบรนด์ในการแสดงแบบทันทีหรือ Real Time Feedback ได้อีกด้วย
3. พฤติกรรมคนดูวีดีโอ ผ่าน Youtube มากขึ้นจากความรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและ
เจ้า ของสิ นค้ าและบริก ารต่างๆน าเสนอเนื้ อหาผ่ าน Youtube หลากหลายรู ป แบบ รวมถึง การ
ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube เช่น รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งเป็นรายการแรกที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
นี้
4. มีถึง 3 ใน 4 ของผู้ใช้งาน Youtube ไม่ได้มีปัญหาในการที่ Youtube มีโฆษณาคั่น
ก่อนชมคลิป ในกรณีที่ Youtube มีการให้กดข้ามภาพยนตร์หรือการ Skip Ad เป็นการเปิดทางเลือก
แก่ผู้ชมในการเลือกสิ่งที่ไม่สนใจออกไป ถึงแม้ว่าการสื่อสารในปัจจุบันเป็นยุคของ Content is King
5. ถึง 3 ใน 4 เห็นว่า Youtube มีประโยชน์เวลาต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
แบรนด์ เพราะ Youtube เป็นแหล่งการหาข้อมูลหรือ Search Engine วีดีโอคลิปที่ใหญ่ที่สุด สามารถ
รับชมได้ทั้งภาพและเสียง ผู้ชมสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและรู้สึกอินไปกับสินค้าและ แบรนด์
สิ่งที่สาคัญที่สุดนั้นคือการที่ต้องเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
จะสื่อออกไป นอกจากเนื้อสารที่ได้ทาออกมาดีแต่มีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่ผิดนัน้ ก็จะทาให้การ
สื่ อ สารไม่ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ หากเข้ า ใจลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการใช้ ช่ อ งทางของ
กลุ่มเป้าหมาย ก็จะสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ และช่วยประหยัดงบประมาณที่ตั้งเอาไว้
การท าโฆษณาบน Youtube รูปแบบที่ ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือรูป แบบการ
นาเสนอ In-stream ad (YouTube In-Stream Ad, 2012) คือนาเสนอเนื้อหาโฆษณาที่ มี ลัก ษณะ
คล้ายกับภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการนาเสนอให้เข้ากับการ
เข้าถึง เครื่องมือ การสื่อสารในยุคปัจ จุบัน สินค้าและบริก ารสามารถนาเสนอภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบดังกล่าวถึงกลุ่มผู้เข้าหลายล้านคน โดยที่สามารถเลือกรับชมสื่อภาพยนตร์โฆษณานั้นได้ มีหลัก
ดังนี้

1. การสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ
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ภาพยนตร์โฆษณาในแต่ละประเภทนั้นจะปรากฏขึ้นกับกลุ่มผู้ชมที่ต่างกัน โดยมีใช้
ข้อมูลประชากรของกลุ่ม เป้าหมายที่ได้ทาการลงทะเบียนเข้าใช้บริการของ Youtube นั้นจับคู่กั บ
ประเภทของภาพยนตร์โ ฆษณาในแต่ล ะประเภท เช่น ผู้เ ข้าชมเว็บ ไซต์ เป็นเพศหญิง อายุ 25 ปี
ชอบการแต่ง หน้า ดัง นั้ นภาพยนตร์โ ฆษณาที่ จ ะปรากฏขึ้น ก็ จ ะเป็ น ภาพยนตร์โ ฆษณาประเภท
เครื่องสาอาง ครีมบารุงผิว สถานเสริมความงาม เป็นต้น
2. สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของสินค้าและบริการ
เมื่อภาพยนตร์โฆษณาปรากฏขึ้นมาแล้วนั้น กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในสินค้าและบริการ
ที่ได้รับ ชมนั้นสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูข้อมูล สินค้าและบริก ารนั้นๆได้ทาง เว็บไซต์ของสินค้าและ
บริการ โดยมีการติด URLs ของเว็บไซต์บนช่องจอภาพของภาพยนตร์โฆษณานั้นๆ
3. กาหนดงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
สามารถกาหนดงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการปรากฏขึ้น
ของภาพยนตร์โฆษณานั้นๆ โดยการคิดค่าบริการพื้นที่จะถูกหักจากงบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อภาพยนตร์
โฆษณานั้นได้ถูกรับชมเกิน 30 วินาที หรือจนจบ หากมีเนื้อหาที่น้อยกว่า 30 วินาที
ลักษณะของ In-stream ad
- ตาแหน่งการปรากฏขึ้นของ ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In-stream ad
In-stream ad จะปรากฏขึ้นใน 3 ช่วงของคลิปวีดีโอหลัก คือ ช่วงต้น ช่วงกลาง และ
ช่วงท้าย โดยที่ตัวเนื้อ หานั้นจะมี ความยาว 15, 30, 60 วินาที หรือ ยาวกว่านั้น เสมื อนภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ปรับรูปแบบมาทางสื่อออนไลน์
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ภาพที่ 1.3 การแสดงตาแหน่งของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่มีการ
นาเสนอก่อนคลิปวิดีโอเนื้อหาหลัก. โดย http://www.nuttaputch.com/5-major-youtube-adtypes/
- การมีส่วนร่วมกับการตลาด
เมื่อภาพยนตร์โฆษณานั้นกาลังดาเนินเรื่อง ได้มีการเก็บข้อมูลการเข้าชมของผู้ชมนั้นๆ
ถึง ความถี่ของการรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณานั้นๆ และเป็นการสร้างการมี ส่วนร่วมของภาพยนตร์
โฆษณาเมื่ อมีก ารกดติดตามบัญชีรายชื่อของสินค้าและบริก าร เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่
สินค้าและบริการได้มีการประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์โฆษณา รูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่กาลังเป็นช่องทางที่ให้สินค้า
และบริการนั้นได้ใช้พื้นที่การทาโฆษณามีอยู่ 2 ประเภทดังนี้
แบบ TrueView in-stream ad
TrueView in-stream ad คือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับชมนั้นเลือกรับชมหรือกดข้าม
ภาพยนตร์โฆษณานั้นเพื่อเข้าสู่คลิปวีดีโอหลักที่ต้องการรับชมได้ โดยที่เมื่อภาพยนตร์โฆษณาดาเนิน
เรื่อง บริเวณด้านขวาล่างขอหน้าจอแสดงเนื้อหา จะมีการขึ้นกล่องข้อความ โดยมีการนับถอยหลังการ
กดข้าม เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ระบบก็จะอนุญาตให้กดข้ามภาพยนตร์โฆษณาได้ โดยที่จะมีการคิด
ค่าบริการเมื่อภาพยนตร์โฆษณานั้นถูกรับชม 30 วินาที เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะจบในกรณีที่มีเนื้อหา
ที่สั้นกว่า 30 วินาที เป็นผลดีแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าและบริการทั้ง 2 ฝ่าย
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ภาพที่ 1.4 ปุ่มกดข้ามภาพยนตร์โฆษณาหากไม่ต้องการรับชม ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อภาพยนตร์โฆษณา
ดาเนินเรือ่ งไปแล้วระยะเวลา 5 วินาที. โดย http://www.twfdigital.com/blog/wpcontent/upload/2014/08/edit-4.png
แบบ Standard in-stream ad
Standard in-stream ad นั้นคือภาพยนตร์โ ฆษณาที่ ไม่ ส ามารถกดข้ามได้ เป็นการ
บังคับให้ผู้ชมนั้นรับชมจนจบ โดยมีการผลิตเนื้อหา 15 30 60 วินาที หรือมากกว่านั้น การปรากฏขึ้น
ของภาพยนตร์โฆษณาแบบนี้ สามารถปรากฏได้ทั้งตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้ายของคลิปวีดีโอ
หลักได้
สามารถกล่าวได้ว่า Youtube นั้นกลายมาเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สินค้าและ
บริการเข้ามาใช้พื้นที่ทาการตลาดอย่างเต็มที่ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้สินค้าและบริการที่มีทุน
การตลาดไม่มากนักให้ได้มาทาการตลาดประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นการสร้างการตลาดให้กับสินค้าและ
บริ ก ารใหม่ ๆ ได้ ดี จุ ด เด่ น ของการโฆษณาผ่ า นทางช่ อ งทางของ Youtube นั้ น คื อ การเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่ ได้มี การจากัดเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของสินค้าละบริก าร และอีก
ประการหนึ่งในเรื่องของค่าบริการที่สามารถจัดสรรเองได้ แม้จะมีงบการประชาสัมพันธ์ที่ไม่มากก็ตาม
จึงเป็นที่น่าสนใจต่อการศึกษาถึงผลของการสื่อสารภาพยนตร์โฆษณาทาง Youtube นั้นมีผลต่อผู้ชม
อย่างไร
แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารหรือการทาโฆษณาของสินค้าและบริการผ่านช่องทางใดก็
แล้วแต่นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสาร ไม่ใช่เพียงการ
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เปิดรับชมโฆษณาในช่องทางที่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่การตอบสนองของผู้รับสารหรือผู้บริโภคก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การโฆษณานั้นบรรลุเป้าหมาย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคในแง่ของการโฆษณานั้นมีระดับการตอบสนอง
หลังจากการเปิดรับโฆษณา ได้ถูกแบ่งเป็น 3 ขั้นของการตอบสนอง ขั้นที่ 1 พฤติกรรมการตอบสนอง
ของผู้บริโภค ขั้นตอนการรับรู้ (Awareness) ถึงโฆษณา ว่าสินค้าและบริการมีลักษณะอย่างไร รูปร่าง
น่ า ตาของสิ น ค้ า เป็ น อย่ า งไร เป็ น สิ น ค้ า และบริ ก ารประเภทใด คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไร รวมไปถึ ง
คุณประโยชน์ของสินค้านั้นเป็นเช่นไร ขั้นที่ 2 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บ ริโภค ขั้นการเกิ ด
ความรู้สึก (Feel) ซึ่ง เป็นขอบเขตของอารมณ์ก ารโฆษณา และการส่ง เสริม การตลาด เพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการ ให้ได้มีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับโฆษณาที่ได้
สื่อสารออกไป เช่น มีความรู้สึก ชอบหรือไม่ชอบ กับสินค้า หรือการโฆษณานั้น มีการรวมสนุก เศร้า
หรือคล้ อ ยตามไปกั บ โฆษณานั้นๆ และขั้นที่ 3 พฤติก รรมการตอบสนองของผู้บ ริโ ภค ขั้ นแสดง
พฤติกรรม (Do) ที่เป็นขอบเขตของการสร้างเหตุจูงใจในการโฆษณา โดยส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้น
การกระตุ้นให้เกิดความต้องการของสินค้าและบริการ หรือเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ใน
ที่นี้จะหมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการโฆษณา คือการเข้าเว็บไซต์ของสินค้าและบริการหลังจากที่
ได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาแล้วเสร็จ (Robert Lavidge & Gary Steiner, 1961)
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ก ล่ า วมานั้ น ท าให้ ผู้วิ จั ย นั้ นเกิ ด ความสนใจศึ ก ษาถึ ง การเปิด รั บ สื่ อ
ภาพยนตร์โฆษณาโฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ว่ามีพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้บริโภคนั้นเป็นอย่างไรในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เมื่อได้ทาการรับชมภาพยนตร์โฆษณาแล้ว เพื่อ
สร้างความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาและการสื่อสารของสินค้าและบริการ
ให้ได้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารทางการตลาด
1.2 ปัญหานาวิจัย
1.2.1 ผู้ช มภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In - stream ad บน Youtube มี ลัก ษณะ
ประชากรเป็นอย่างไร
1.2.2 การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ของ
ผู้ชมมีลักษณะเป็นอย่างไร
1.2.3 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมต่อการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube เป็นอย่างไร
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1.2.4 ลักษณะทางประชากรมี ความสัม พันธ์กั บ การเปิดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube อย่างไร
1.2.5 การเปิดรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน Youtube ที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In - stream
ad บน Youtube
1.3.2 เพื่อศึกษาการเปิดรับของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน
Youtube
1.3.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมต่อการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรกับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
1.3.5 เพื่ อ ศึก ษาหาความแตกต่างของการเปิดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ
In-stream ad บน Youtube กับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1.4.1 ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
1.4.2 การเปิดรับที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่แตกต่างกัน
1.5 ขอบเขตในการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ผู้ วิ จัย มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาถึ ง การเปิ ดรั บ ภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ
In-stream ad บน Youtube และพฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชม ซึ่ง เป็นการวิจัยเชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการเก็บมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กับกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์โฆษณา ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube โดยดาเนิน
การศึกษาในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559

12
1.6 นิยามศัพท์
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ภูมิหลังของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาทาง Youtube ใน
รูปแบบ In-stream ad ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ
ภาพยนตร์โ ฆษณาทาง Youtube ในรูป แบบ In-stream ad หมายถึง สื่อโฆษณา
ออนไลน์ชนิดหนึ่งโดยมีประกอบรวมของภาพเคลื่อนไหว เสียง และเรื่องราว ที่เรียกว่าสื่อภาพยนตร์
โฆษณา โดยมีการเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของภาพยนตร์
โฆษณานั้น จะปรากฏขึ้นตอนต้นของเนื้อหาวีดีโ อหลัก หรือแทรกไว้ตอนกลางระหว่างวีดีโอหลัก
สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ แบบสามารถกดข้ามภาพยนตร์โฆษณาได้เมื่อดาเนินเรื่องไป
แล้ว 5 วินาที และ แบบไม่สามารถกดข้ามได้
การเปิ ดรับ ภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน Youtube หมายถึง
การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube เช่น ความถี่ในการรับชม
อุปกรณ์ในการรับชม รวมไปถึงลักษณะการรับชมภาพยนตร์โฆษณาทาง Youtube ในรูปแบบ Instream ad
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน
Youtube หมายถึง ผลกระทบภายหลักจากการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube โดยแบ่งระดับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคออกเป็น 3 ระดับ
1. พฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้บ ริโ ภค ขั้น ตอนการรับ รู้ (Awareness) คื อ
ลัก ษณะของการรู้ ถึง ตัวสินค้าและบริ ก ารนั้นมี ลัก ษณะ รูป ลัก ษณ์อย่างไร เป็นสินค้าและบริก าร
ประเภทใด รวมไปถึงคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการนั้นๆ
2. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค ขั้นการเกิดความรู้สึก (Feel) คือขอบเขต
ของอารมณ์การโฆษณา และการส่งเสริม การตลาด เพื่อเปลี่ยนทั ศนคติและสร้างความรู้สึก ที่ ดีต่อ
สินค้าและบริการ ให้ได้มีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับโฆษณาที่ได้สื่อสารออกไป เช่น มีความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ กับสินค้า หรือการโฆษณานั้น มีการรวมสนุก เศร้า หรือคล้อยตามไปกับโฆษณานั้นๆ
3. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บ ริโภค ขั้นแสดงพฤติกรรม (Do) คือขอบเขต
ของการสร้างเหตุจูงใจในการโฆษณา โดยส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ของสินค้าและบริการ หรือเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ในที่นี้จะหมายถึงการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับการโฆษณา คือการเข้าเว็บไซต์ของสินค้าและบริการหลังจากที่ได้รับ ชมภาพยนตร์โฆษณาแล้ว
เสร็จ
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 เพื่อทราบถึงลักษณะประชากรที่เปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In - stream ad บน Youtube
1.7.2 เพื่ อ ทราบถึง การเปิด รับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน
Youtube ของประชากร
1.7.3 เพื่ อ ทราบถึ ง พฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชมต่อการเปิดรับ ชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
1.7.4 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
1.7.5 เพื่อทราบถึงความแตกต่างของการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube กับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริชม
1.7.6 เพื่อนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ให้มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้ชม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์ : รูปแบบสื่อโฆษณา In-Stream ad บนเว็บไซต์
Youtube
2.5 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม (Hierarchy of effect model)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดตามลักษณะประชากร
ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างกันนั้น ย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วยเช่นกั น
ร่วมไปถึงการเปิดรับข่าวสารและข้อมูล การใช้ช่องทางการสื่อสาร รวมไปถึงการนาเอาสารที่ได้รับ
นาไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกั น
สิ่งแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู การศึกษา เป็นต้นโดยที่การศึกษานี้จะเน้นการศึกษาใน
ระดั บ ของปั จ เจกบุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น (Defleur, 1970, pp. 122-124, อ้ า งถึ ง ใน
ภัทรวริน แก้วหนองแสง, 2556)
ได้มีข้อสรุปจาก พีระ จิรโสภณ (2540) นักวิชาการที่ได้กล่าวถึงหลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดความแตกต่างในระดับปัจเจกบุคคล
1. มนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างกันในส่วนขององค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาส่วนตน
2. ความแตกต่างนั้นเป็นผลมาจากลักษณะที่แตกต่างกันทางร่างกาย และการเรียนรู้
3. การเลี้ยงดูของครอบครัวนั้นก็มีส่วนที่ทาให้พฤติกรรมในแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
4. สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ก็ตาม ก็มีผลกับทางจิตวิทยาของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน
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1. เพศ (Sex)
จากหลักทางด้านของจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและ
ชายอย่างมาก เช่น ความคิด ค่านิยม และมุมมองทัศนคติ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม ที่มาเป็นปัจจัยที่เข้ามากาหนดให้เพศหญิงและเพศชายนั้นมีความแตกต่างกัน
การวิ จัยทางจิ ตวิท ยา ได้แสดงให้ เ ห็น ว่า ผู้ ชายมี ความแตกต่า งในเรื่อ งความคิ ด
ทัศนคติ และค่านิยม เพราะสังคมและวัฒนธรรมได้เข้ามากาหนดบทบาทและหน้าที่ของทั้งสองเพศไว้
แตกต่างกัน ผู้หญิงมักเป็นคนจิตใจอ่อนไหว เจ้าอารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม และยังมีการแสดงให้เห็น
ว่าเพศหญิงนั้นมีการถูกชักจูงในได้ง่ายกว่าเพศชาย และเพศชายนั้นมีความสามารถในการจดจาได้
ดีกว่าเพศหญิง (วิทสุดดา ทุมวงศ์, 2556)
2. อายุ (Age)
อายุนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์มีความแตกต่างกั น
เนื่องจากทักษะทางด้านการรับรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ของแต่ละคน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และการดาเนินชีวิต ในแต่ละช่วงอายุ ทั้งนี้เพราะอายุจะสามารถ
บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของชีวิตที่แต่ละบุคคลได้ประสบมา การได้พบเจอประสบการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตมากขึ้นจะทาให้คนเราสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างแตกต่างกันออกไป โดยที่อายุเป็นคุณลักษณะที่ สาคัญในการศึก ษาและวิเคราะห์ท างด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยทาหน้าที่วุฒิภาวะของแต่ละคน ในการเปิดรับข้อมูล อายุก็ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้บุคคลตัดสินใจเลือ กรับข้อมูล ข่าวสารที่ แตกต่างกันออกไป เช่น เด็กที่มี อายุน้อยจะแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองความบันเทิงให้กับตนเอง ในขณะที่ผู้ใหญ่นั้นมักจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากขึ้น
3. การศึกษา (Education)
เป็นปัจจัยที่ทาให้บุคคลมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ โดยมีผลมาจากการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคลทีไม่เท่ากัน ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงนั้นก็จะมีความสามารถในด้านการรับรู้ข่าวสารและสามารถ
เข้าใจถึงสารนั้นๆได้ดีกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อยกว่า รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ของข้อมูลข่าวสารนั้น
ด้วย โดยทั่ ว ไปผู้ที่ มี ก ารศึก ษาในระดับ สูง มั ก ใช้ สื่อสารมวลชนมากกว่า ผู้ที่ มี ก ารศึก ษาต่า ดัง นั้ น
การศึกษาจึงบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอัตราการรู้หนังสือ ระดับการศึกษา
จะทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป
4. อาชีพ (Occupation)
อาชีพเป็นส่วนหนึ่งของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ชี้ให้เห็นว่า สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของผู้รับ สารมีอิ ทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อปฏิกิ ริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ ท าให้แต่ล ะบุคคลมี ความแตกต่างกั นในเรื่องของวัฒ นธรรม เช่น
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ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านวิชาการก็จะมีความรู้ทางด้านหลักการ วิชาการมากกว่าอาชีพพ่อค้ า
แม่ค้า เป็นต้น ดังนั้นการคิดวิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับมานั้นก็จะมีความแตกต่างด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละ
อาชีพ และสาขานั้น มี ความสามารถและประสบการณ์ที่ ต่างกั น ดัง นั้นจึง ท าให้พฤติก รรมการรับ
ข่าวสารมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นแนวความคิดด้านประชากรถือได้ว่ามีบทบาทและอิทธิพลสาคัญต่อการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารและการเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งตัวแปรที่ได้กล่าวมานั้นต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อเช่นกัน
การศึกษาในครั้งนี้ต้องการทราบถึงความแตกต่างในด้านประชากรว่ามีความสัมพันธ์
กับการเปิดรับและพฤติกรรมตอบสนองของผู้ บริโภคเมื่อเกิดการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube นั้นมีความแตกต่างหรือไม่อย่างไร
2.2 แนวคิดการเปิดรับสื่อ
ปัจจัยในการสื่อสารที่มักจะมีการกล่าวถึงว่าเป็นตัวกาหนดของความสาเร็จ หรือความ
ล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับสาร นั้นก็คือกระบวนการการเลือกสรร (Selective Process) ของ
ผู้รับสาร โดยที่ข่าวสารต่างๆ แม้ว่าจะได้รับการตระเตรียมมาอย่างดีแล้วนั้น ใช้ผู้ถ่ายทอดที่มีความ
เชียวชาญสูง หรือ การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพมากก็ตามนั้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการประกันได้ถึง
ความสาเร็จของการสื่อสารไปยังผู้รับสารทั้งหมด โดยที่กล่าวมานั้นการสื่อสารเองต้องมองไปยังผู้รับ
สารด้วยเช่นกั น ว่ามี ความพร้อ มในการรับสารที่ส่ง ไปมากน้อยเพียงใด เพราะผู้รับ สารนั้นมีความ
แตกต่างกัน ทั้ง ในเรื่องของอารมณ์ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถในการตีความและเข้าใจ
ความเชื่อของแต่ละบุคคล ศาสนา สังคม วัฒนธรรมเป็นต้น ดังนั้นผู้รับสารจึงมีกระบวนการเลือกสรร
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ (พีระ จิรโสภณ, 2546)
ไม่ว่าการสื่อสารหรือ การสร้างสรรค์งานโฆษณานั้นจะออกมาดีเพียงใด จะเข้าถึงกั บ
ผู้บริโภคหรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับการเปิดรับของผู้บริโภค ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเปิดรับนั้น
เช่น
- ลักษณะของผู้บริโภคนั้นเป็นอย่างไร กล่าวคือในด้านของประชากรศาสตร์ ที่ประกอบ
ไปด้ ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา และอาชี พ รวมไปถึ ง ประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ โ ภค เหล่ า นี้ นั้ น เป็ น
องค์ประกอบทางชีวภาพในตัวของผู้บ ริโ ภค ดัง นั้นผู้ที่คิดสร้างสรรค์ง านโฆษณาจึงจ าเป็นต้องตั้ง
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการของตนให้เหมาะสมกับการสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้บริโภค
นั้น
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- ช่องทางของการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้การสื่อสารนั้น
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นควรรู้และทราบถึงพฤติกรรมการใช้ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามี
การเปิดรั บ ข้อ มู ล ทางช่อ งทางใดบ้า ง เช่ น การปิดชมโทรทั ศน์ การใช้โ ทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ การใช้
คอมพิวเตอร์เป็นต้น
- ความถี่ของการหรือระยะเวลาของการเปิดรับว่ามีโอกาสหรือช่วงเวลาในการสื่อสาร
มากน้อยเพียงได้ เพื่อที่จะได้นาไปสร้างและกาหนดรูปแบบการนาเสนอให้ได้ปรากฏกับกลุ่มผู้บริโภค
ได้มากที่สุด และทาให้เกิดการจดจาในสินค้าและบริการที่ได้ทาการโฆษณาออกไป
- พฤติก รรมการรับ ชมหรือการใช้สื่อนั้น มี ลัก ษณะเป็นอย่างไร มีความตั้ง ใจต่อการ
เปิดรับสารมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงการใช้สื่อหลายๆสื่อ ในเวลาเดียวกัน ก็จะทาให้ความสนใจใน
ช่องทางที่ได้ทาการสื่อสารโฆษณานั้นลดน้อยลง
2.2.1 กระบวนการการรับรู้ (Perception Process)
การรับรู้นั้นคือกระบวนการที่มนุษย์เรานั้นได้ใช้เพื่อการรับรู้และเข้าใจในทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เ กิดขึ้นบนโลกนี้ ดังนั้นความจริง ของผู้บริโ ภคคือการรู้สิ่งต่างๆว่า เกิดอะไรขึ้น อย่างไร
บุคคลที่มีการกระทาและมีปฏิกิริยาต่อส่งต่างๆ โดยมีพื้นฐานอยู่บนการรับรู้ของตนเอง การรับรู้ของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาจึงเป็นส่งที่สาคัญอย่างมาก เพราะการ
รับรู้นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภค
Schiffman & Kanuk (1987, อ้ า งใน กั ล ยกร วรกุ ล ลั ฎ ฐานี ย์ และ พรทิ พ ย์
สัมปัตตะวนิช, 2551) ได้ให้คาจากัดความถึงการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้นั้นคือ กระบวนการซึ่งบุคคลนั้นได้
เลือก จัดการ และตีความต่อสิ่งเร้า ให้เกิดเป็นภาพในการมองโลกที่มีความหมายเป็นเรื่องราว
กระบวนการรับรู้นั้นจะเกิ ดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามาผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5
การมอง การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรู้ถึงรสชาติ และการสัมผัส จึงกล่าวได้ว่าการโฆษณานั้นเป็นสิ่ง
เร้าอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นได้เกิดการรับรู้ต่อสินค้าและบริการที่ได้ทาการสื่อสารออกมา จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นหรือไม่ การรับรู้จึงเป็นด่านแรกที่นัก
โฆษณานั้นจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิ ดการรับ รู้ต่อตัวสินค้าได้ โดยท าความเข้าใจกั บ ประเด็น 3
ประเด็นคือ (Belch & Belch, 2004)
1. ผู้บริโภคใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ สิ่งเร้าภายนอกได้อย่างไร
2. ผู้บริโภคเลือกและสนใจสิ่งเร้าต่างๆที่อยู่รอบตัวได้อย่างไร
3. ข้อมูล ของสิ่งที่ เร้านั้น เมื่อเลือกรับรู้แล้ว ผู้บริโ ภคจะทาการตีความและให้
ความหมายได้อย่างไร
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การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ ลักษณะของตัวสิ่งเร้า
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับสิ่งแวดส้อมรอบๆ และสภาวะทางจิตใจของผู้บริโภค (Wells, Burnett,
and Moriaty, 2003, อ้ า งใน กั ล ยกร วรกุ ล ลั ฎ ฐานี ย์ และ พรทิ พ ย์ สั ม ปั ต ตะวนิ ช , 2551) เช่ น
ลักษณะการออกแบบและการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยใช้ภาพและข้อความถือว่าเป็นปัจจัยด้านสิ่ง
เร้าเองว่าจะทาให้เกิดการรับรู้ได้อย่างไร โฆษณานั้นๆ อยู่ท่ามกลางโฆษณาที่เป็นสิ่งเร้าตัวอื่นๆ ที่
น่าสนใจมากหรือน้อยเพียงใด และจะทาให้ผู้บริโภคนั้นเกิดการรับรู้ เข้าใจ ตีความจนไปสู่พฤติกรรม
การซื้อสินค้าและบริการได้อย่างไร
การเลือกของผู้บริโภคนั้นได้ถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ลักษณะคือ การคัดเลือกสิ่งเร้า
จากทางกายภาพ หมายถึง การเลือกสิ่งเร้าที่น่าสนใจ มีความดึงดูดให้เกิดการสนใจของผู้บริโภค และ
การคัดเลือกสิ่งเร้าจากทางจิตวิทยา หมายถึงการคัดเลือกสิ่งเร้าตามลักษณะของผู้บริโภคเอง ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นกับปัจจัยในตัวของผู้บริโภคนั้นเอง เช่น การสนใจในสิ่งเร้าที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความ
ต้องการ ความเชื่อ และทัศนคติของผู้บริโภคนั้นเอง (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะ
วนิช, 2551)
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (1960) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
การเปิดรับ นั้นเปรียบเสมื อนเครื่อ งกรองสารของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้น
ตามลาดับดังนี้
1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) บุคคลนั้นสามารถเลือกที่จะเปิดรับ
สื่อผ่านหลายช่องทาง เช่น การเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ จนไปถึงกับการเลือก
ตัวเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น หนังสื่อพิมพ์ฉบับใด วิทยุคลื่นความถี่ที่เท่าใด ช่วงเวลาออกอากาศใด เป็น
ต้น
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้ที่เปิดรับสารนั้นมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกสนใจสารที่ตนเองนั้นสนใจ และแสวงหาการรับรู้ โดยมักที่จ ะเลือกตามความเห็น ความ
เข้าใจ หรือ ทั ศนคติเดิม ที่มี อยู่และ เพื่อไม่ให้เกิ ดภาวะทางจิตใจที่ไม่ส มดุล หรือมี ความไม่แน่ใจ ที่
เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านของจิตใจ
3. ก าร เ ลื อก รั บ รู้ แ ล ะ กา ร ตี ควา ม หม า ย (Selective Perception and
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับ รู้ตัวเนื้อสารนั้นตามจุดประสงค์
ต้องการของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะคนเรานั้นมีความสามารถในการตีความหมายที่แตกต่างกัน การ
รับรู้และการตีความนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน ผู้รับสารจะรับสารและมีการตีความหมายตามความรู้สึก
และมี ทิ ศทางที่ ส นใจต่อ ตัวเนื้อ สารนั้นๆ ประสบการณ์ ความเชื่อ ทั ศนคติ ความต้องการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย และสภาวะทางด้านจิตใจนั้นก็มีส่วนต่อการตีความหมายได้
ด้วยเช่นกัน
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4. การจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่ตรง
กับที่ตนนั้นสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ของตน และมักจะลืมหรือไม่ได้ทาการถ่ายทอดต่อส่วนที่
ตนเองไม่ได้สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่มีความขัดแย้งกัน ข่าวสารที่ถูกจดจาไว้นั้นจะมีเฉพาะในส่วน
ที่ตนเองสนใจ หรือความเชื่อของแต่ละบุคคลที่มีต่อการสื่อสารที่ได้รับ
จากการรับรู้ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้นทาให้ทราบได้ว่าโฆษณาในฐานะที่เป็นสิ่งเร้าชนิด
หนึ่ง ซึ่ง กว่าจะผ่านกระบวนการกลั่นกรองจนสู่การจดจ านั้นต้องเริ่ม จากการที่ จ ะท าอย่างไรให้
ผู้บริโภคนั้นเกิดการเปิดรับการเสียก่อน ความโดดเด่นและสร้างสรรค์นั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ และสอดคล้องกับลักษณะทางจิตวิท ยาภายในของผู้บริโภค จึงจะทาให้ไปสู่การเลือก
นอกจากนี้แล้ว องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์งานโฆษณาต้องถูกการนาเสนอที่ทาให้เกิดแรงกระตุ้น
เกิดการตีความและเข้าใจในตัวโฆษณาเพื่อผลสุดท้าย นั้นก็ คือพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
นั่นเอง
1. ความอยากรู้อยากเห็น เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคน
ย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพื้นฐานในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของ
หรือข่าวสารก็ตาม นอกจากนี้พฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็นในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆที่จะ
มีผลต่อตนมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมหรืออาจจะเป็นผลกระทบต่อคนอื่นด้วย
2. ลักษณะเฉพาะช่องสื่อ สื่อแต่ละประเภทมี ลักษณะเฉพาะของตน เมื่อผู้รับ
ข่าวสาร แต่ละคนเปิดรับ สื่อ มัก จะพิจ ารณาจากสื่อที่ส ามารถตอบสนองความต้องการและทาให้
ตนเองเกิดความพึงพอใจ
ดังนั้นการเปิดรับที่ของผู้บริโภคที่ได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บนYoutube นั้ นจะมี ค วามแตกต่า งกั นอย่ างไร และจะส่ ง ผลให้ มี พฤติก รรมการ
ตอบสนองของผู้บริโภคนั้นแตกต่างกันหรือไม่ในการศึกษาในครั้งนี้
นอกจากนี้แล้วงานวิจัยของ MeLeod ได้กล่าวถึงตัวชี้วัด (Index) ที่ใช้ในการวัด
พฤติกรรมในการใช้สื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ชนิดคือ
การวัดจากเวลาที่ใช้สื่อ
การวัดจากความถี่ของการใช้สื่อ
MeLeod (อ้างถึงใน ประภาพรรณ ลิ้มสุขศิริ, 2543) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การ
วัดเรื่องของเวลาที่ใช้กับสื่อนั้นได้มีข้อเสียตรงที่ คาตอบนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความ
สนใจของผู้รับสาร เวลาว่าง หรือการใช้สื่ออื่นร่วมกันในเวลาเดียวกันนั้น ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ความ
ชัดเจนของข้อมูล ด้วยเหตุนี้ คาตอบที่วัดได้จากเวลาการใช้ สื่อนั้นจึงไม่สามารถแปลความหมายได้
ในทางจิตวิทยา และมักจะให้เหตุผลที่ชัดเจน เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวแปร
อื่น การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงความถี่ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
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บน Youtube ที่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่สามารถกดข้ามภาพยนตร์โฆษณาได้เมื่อไม่ต้องการ
รับชม และประเภทที่ไม่สามารถกดข้ามได้ เพื่อนามาเชื่อมโยงถึงตัวแปรด้านพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผู้บริโภคว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
2.2.2 กระบวนการเรียนรู้ ( Learning Process)
นักสื่อสารโฆษณาต่างให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่
ตนเองต้องการจะสื่อสารออกไป ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการรับรู้ และการสนใจ และจนเกิดเป็นการ
ตีความให้ความหมายกับสารที่ได้รับรู้ กระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการที่ไม่จบสิ้น มีความรู้
ใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุให้พฤติกรรมต่างๆนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีการ
ผสมผสานของประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เดิมแล้ว สร้างเป็นการเรียนรู้ใหม่ขึ้นมาและเป็นกรอบความคิด
และสะสมไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการรับรู้ที่มีเนื้อหาคล้ายเดิม ก็สามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้โดยง่าย
เช่นเดียวกับ การซื้อสินค้าเดิม ๆ ที่เ กิดจากการเรียนรู้อยู่แล้วว่ามี ประสิทธิภาพอย่างไร ขั้นตอนใช้
อย่างไร จึงทาให้ความสนใจในตัวสินค้านั้นลดลง เนื่องจากเกิดความเคยชินของข้อมูล แต่อย่างไรก็
ตามการเรียนรู้นั้นที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นมาจะต้องมีลักษณะที่มีการเชื่อมโยงอย่างง่าย จนไป
ถึงการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
การเรียนรู้ต่างๆจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของความ
เกี่ยวข้อง (Involvement) ระหว่างตัวสินค้าและผู้บริโภค สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ความเกี่ยวข้องต่า ( Low-Involvement Leaning ) และการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์ความเกี่ยวข้องสูง ( High-Involvement Leaning ) ซึ่งระดับความเกี่ยวข้องนั้นเป็นตัว
กาหนดการมีความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริโภค สิ่งเร้า และสถานการณ์ เช่น ถ้าภายใต้สถานการณ์ความ
เกี่ยวข้องต่า คือผู้บริโภคจะมีความสนใจในสินค้าน้อย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีการ
ซื้ออยู่เ ป็นประจาทาให้เกิดการเรียนรู้ในข้อมู ลเดิม จึง ส่ง ผลให้ผู้บริโภคนั้นขาดความสนใจในการ
โฆษณาและการเปิดรับที่น้อยลง ในทางกลับกันแล้วในภายใต้สถานการณ์ความเกี่ยวข้องสูง ซึ่งมักที่จะ
เกิดขึ้นกับสินค้าที่สาคัญมากกับผู้บริโภค และพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจ จะมี
แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การสอบถามเพื่อน หรือพนักงานขาย รวมไปถึงการเปิดรับการโฆษณา
(Hanna and Wozniak, อ้างถึงใน กัลยากร วรกุลลัฏฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551)
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่จ ะท าให้การท าภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In - stream ad บน Youtube เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และทาให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง
ในต่อไป
อุปกรณ์การสื่อสารที่มีความทันสมัยมากขึ้นนั้น ก็ ช่วยให้การเปิดรับสื่อต่างๆ ได้
รวดเร็วขึ้น เนื่องด้วยจากการพัฒนาในระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นตัวเชื่อโยงในการติดต่อสื่อสาร โดย
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ้างถึงใน http://www.tcij.com/TCIJ.com, 2556) ได้
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ออกมาให้ข้อมูลถึงผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 นั้นได้พบว่า ภายใน
ช่วงเวลาเพียง 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีจานวนชั่วโมงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 76.3 และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 9 มีชั่วโมงการใช้งาน
ต่อสัปดาห์สูงถึง 105 ชั่วโมง โดยการใช้อุป กรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้มีแนวโน้มหันมาใช้
อุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ มาก ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์เ คลื่อนที่ โดยกิจกรรมที่ ได้รับ
ความนิยมในการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตคือ การใช้งานโซเชียลมีเดีย แต่การรับส่งอีเมลนั้นยังคงเป็นการ
ใช้งานพื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์การสื่อสารที่ ทาให้ก ารเปิดรับสื่อในปัจ จุบันนั้น คืออุป กรณ์สื่อสารใน
รูปแบบของดิจิทัล ที่มีความหลากหลายของตัวสื่อ และยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและตัว
ผู้ใช้ นั้นคือการสามารถส่งข้อมูล หรือการนาไปเผยแพร่ข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่นๆ โดยได้สอดคล้องกับ
Rogers (อ้างถึงใน สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย, 2557) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม (Innovation) โดยที่มี
คุณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของสื่ อ ใหม่ คื อ การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ โ ดยง่ า ย ในรูป แบบของ การสื่ อสาร 2 ทาง
(Two–way communication) มีความสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสูง ทาให้สะดวกต่อการพกพาไปในที่
ต่างๆได้ และมีการเปิดรับสื่อได้ทุกเวลา ความเร็วของการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์การสื่อสารนั้น
สรุปได้ว่าการเปิดรับสื่อนั้นเป็นกระบวนการขั้นต้นของการรับสาร เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ รั บ น าสู่ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ต่ อ ไป โดยภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บน Youtube นั้นเป็นสารที่ได้รับการส่งมายังผู้บริโภค อาศัยเทคนิคต่างๆเพื่อเป็นการดึงดูดให้เกิด
การเปิดรับ นอกจากนี้แล้วยัง มี ปัจ จัยอื่นๆที่ มี ผ ลต่อการเปิดรับ ของผู้บริโ ภค เช่น อุป กรณ์ที่ เ ป็น
เครื่องมือหรือช่องทางการเปิดรับ อารมณ์ของผู้บริโภค ความคิดและทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณา
เป็นต้น ดังนั้นการเปิดรับจึงเป็นด่านแรกของการศึกษาในครั้งนี้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา
คาว่า “โฆษณา” ในภาษาไทยมาจากคาว่า “โฆษะ” แปลว่า ทาให้เป็นที่รับรู้และสนใจ
แก่ คนทั่ วไป ท าให้ดัง ท าให้กึ ก ก้อ ง ดัง นั้น คาว่า โฆษณา จึง หมายถึง กาแพร่ข้อความออกไปยัง
สาธารณชน การป่ าวร้ อ ง ป่ าวประกาศ เช่น โฆษณาสิ นค้า กระท าการไม่ ว่ าโดยวิธี ก ารใดๆ ให้
สาธารณชนเห็น หรือ ทราบความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า(กัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์, 2549)
เอเรนส์ (อ้างถึงใน กัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์, 2549) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นการสื่อสาร
ข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคล (ใช้สื่อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล จูงใจและเพื่อเตือนความทรงจา
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เกี่ยวกับสินค้า (GOOD) บริการ(SERVICE) หรือ ความคิด(IDEA) ซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัม ภ์รายการ
(ผู้ผลิต หรือ ผู้จาหน่ายสินค้าที่โฆษณา) โดยผู้อุปถัมภ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับสื่อโฆษณา
ดารา ที ป ะปาล (อ้ า งถึง ใน กั ญ จณิพัฐ วงศ์สุเ มธรต์ , 2549) ได้ส รุ ป สาระส าคัญ ของ
โฆษณา ดังนี้
1. การโฆษณาต้อ งอยู่ในรูปแบบของการเผยแพร่ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย(paid form) ใน
การเช่าพื้นที่สื่อ หรือเช่าเวลาสื่อ
2. การโฆษณาเป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน (mass media) ถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปไม่ใช่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3. การโฆษณาจะต้องระบุชื่อผู้อุปถัมภ์โฆษณา(identified sponsor)
โฆษณา คือ การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ความคิด ที่มีค่าใช้จ่าย
ผ่านสื่อมวลชน (mass media) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยระบุผู้โฆษณาชัดเจน และการทา
การตลาดนั้นจาเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เพื่อให้การสื่อสารทางการตลาดนั้นบรรลุเป้ าหมายที่ได้
วางไว้ด้วย ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบของการวางแผนการโฆษณามี 2 ส่วนดังนี้
1. การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย คือ ต้องรู้เสียก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ
ของเรานั้นเป็นกลุ่มใด อาศัยอยู่ที่ใด มีรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างไร เหล่านั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่ เรา
จะต้องทาการสื่อสารไปถึง
2. การตั้งวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารโฆษณา คือ คือการตั้งเป้าหมายเพื่อสะท้อนความ
ต้องการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งสารนั้นว่า ต้องการจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่ออะไร โดยมีปัจจัย 2
อย่างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั้นคือ การเข้าถึงและความถี่
- การเข้าถึง ไม่ว่าผลงานการผลิตโฆษณานั้นจะออกมาดีเพียงใด จะไม่มีประโยชน์เลย
หากไม่ได้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ ซึ่งการเข้าถึงโฆษณานั้นจะมีการเข้าถึงประมาณ 4 สัปดาห์
แรกของการเริ่มการสื่อสารโฆษณาออกไป ซึ่งจะส่งผลไปถึงงบประมาณในการสื่อสารการตลาด ว่า
ควรลงทุนเท่าใด และมีการลดต้นทุนส่วนนี้เมื่อใด
- ความถี่ กลุ่มเป้าหมายได้มีความถี่ในการรับการสื่อสารโฆษณาบ่อยครั้งเพียงใด ก็จะ
ทาให้เกิดการจดจาได้ดีมากเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วพฤติกรรมของผู้ บริโภคมักไม่สนใจ
กับการโฆษณา ดังนั้นความถี่จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะทาให้กลุ่ม เป้าหมายได้เกิดการรับรู้ และเกิดการ
จดจา ซึ่งความถี่ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3-10 ครั้งต่อระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ต่างๆในแต่ละประเภท ว่ามีคู่แข่งมากน้อยเพียงใด
(กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551)
โฆษณาเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากต่อการสร้างความรับรู้ให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้มี
การกระจายตัวของการสื่อสารโฆษณาไปอย่างแพร่หลายนั้น จึงต้องมีต้นทุนต่างๆ เช่น การซื้อพื้นที่
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โฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณาให้น่าสนใจหรือที่เรียกกันว่าการซื้อความคิดของนักคิดสร้างสรรค์
งานโฆษณา จะมี วิธีการอย่างไจที่จะดึงดูดให้ผู้ที่ ได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาได้เกิ ดความสนใจ และ
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่เป็นการศึกษาในครั้งนี้
2.3.1 รูปแบบสื่อโฆษณา In-Stream ad บนเว็บไซต์ Youtube
2.3.1.1 สื่อโฆษณาออนไลน์
สื่อโฆษณาออนไลน์กลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจการ
โฆษณาในปัจจุบัน โดยมีการนาความทันสมัยมาผสมกับศิลปะการนาเสนอเพื่อให้เกิดช่องทางการทา
การตลาดในรูปแบบใหม่ ๆอย่างที่ได้เห็นกั นอยู่ทุก วันนี้ อันเนื่องมาจากได้มีก ารพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถย่อโลกทั้งโลกมาไว้ที่ในมือ จึงทาให้ช่องทางการ
สื่อสารนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนนี้แล้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังมีอิทธิพลการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับรู้ข่าวสารของมนุษย์เราด้วยเช่นกัน สื่อออนไลน์ได้มี การพัฒนาช่องทางและมีก ารจัดสรรพื้นที่
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จึงเป็นช่องทางให้สินค้าแบละบริการต่างต้องการที่จะใช้พื้นที่และโอกาส
ดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์โฆษณา
ได้มีการให้นิยามของคาว่า โฆษณาออนไลน์ ไว้ว่า คือลักษณะของสื่อที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยเป็นการรวมกิจกรรมเด่นๆของสื่อต่างไว้ด้วยกันเป็นการผสมผสานระหว่างการ
โฆษณาทางสื่อเดิมและการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน (ลัชนา สีเหลือง, 2551) และยังมีการให้ความหมาย
ของโฆษณาออนไลน์ไว้ว่า เป็นการผสมผสานของตราสินค้า ข้อมูลสินค้า การนาเสนอสินค้า และการ
ติดต่อซื้อขายไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นการโฆษณาออนไลน์จึงเป็นการหลอมรวมกันของการโฆษณา
สื่อเดิมและการตลาดทางตรง (Zeff Robbin & Aronson Brad, 1999)
การทาสื่อโฆษณาออนไลน์ของสินค้าหนึ่งๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
สามารถจาแนกสื่อโฆษณาออนไลน์ได้หลายประเภท เช่น สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Display Ad สื่อ
โฆษณาออนไลน์แบบ Mobile Ad สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Google search สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ
Direct mail สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Viral Marketing สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Social Media และ
สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube เป็นต้น
(1) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Display Ad.
หมายถึ ง สื่ อ โฆษณาที่ ไ ด้ มี ก ารท ารู ป ภาพ ค าพู ด ตั ว อั ก ษร หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะกับตัวสินค้าและบริการนั้นๆ เพื่อกระตุ้นการเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของสินค้า
และบริการนั้นได้ดีกว่าทางอื่น
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(2) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Mobile Ad
หมายถึง การสร้าโฆษณาในรูปแบบต่างๆโดยผ่านทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบนั้นก็จะมีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างจากสื่อโฆษณาออนไลน์แบบอื่นๆ เช่น ขนาด ความละเอียด เป็นต้น เพราะการสร้างเนื้อหา
และรูปแบบการทาโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงรูปแบบการนาเสนอโดยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
จึงต้องคานึงถึงตัวโทรศั พท์ เคลื่อนที่นั้นๆด้วย ที่แต่ล ะรุ่นและยี่ห้อที่ มีแตกต่างกัน ทั้ง หน้าจอ การ
แสดงผลของภาพ รวมไปถึงเสียงด้วยเช่นกัน
(3) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Google search
การทาสื่อโฆษณาออนไลน์ป ระเภทนี้นั้นคืออาศัยพฤติก รรมการเข้าหา
ข้อมูลใร เว็บไซต์ Google ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้เข้าค้นหาข้อมูลสูงสุดในโลกอินเทอร์เน็ต โดยการใช้
หลัก การการจับ คู่คานั้นคือ เมื่ อ เราต้องการหาข้อมู ล ใดใน Google เช่น การใส่คาหลัก โรงแรม
Google ก็ จ ะแสดงผลการค้ น หาเว็ บ ไซต์ โ รงแรม โดยการขึ้ น เว็ บ ไซต์ โ รงแรมที่ มี ก ารซื่ อ พื้ น ที่
การโฆษณากับทาง Google ขึ่นมาเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น
(4) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Direct mail
คือ การสื่อข้อมูลข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆไปยังช่องทาง
ของ อีเมล ซึ่งเป็นการประหยัดกว่าช่องทางสื่อออนไลน์อื่นๆ เพราะไม่จาเป็นต้องซื้อพื้นที่สื่อใดๆ
(5) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Viral Marketing
การสร้างสื่อโฆษณาให้เกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ จนเป็นที่พูดถึงและ
บอกกันต่อๆ เช่น การทาคลิปวีดีโอสั้นๆ ให้เกิดสถานการณ์ที่จะดึงดูดให้ผู้ที่ชมได้ดูและมีการนาไป
เผยแพร่ต่อไป
(6) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Social Media
คือ การนาเสนอโฆษณาในรูปแบบการอาศัยการสื่อสารในสังคมออนไลน์
เช่น Facebook เป็นต้น ที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมีการขายพื้นที่สาหรับการทาโฆษณา
การสร้างเพจสินค้าและบริการ
(7) สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube
เป็นรูปแบบการทาโฆษณาที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง เพราะมีการนาภาพยนตร์
โฆษณานามาแสดงในช่องทางสื่อโฆษณาออนไลน์ชนิดนี้ ที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถเห็น
ทั้งภาพและเสียง ที่เป็นรูปแบบที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชมได้ติดตามและสนใจได้มากที่สุด การเชิญชวน
การโปรโมท รวมไปถึงการสร้างแบรนด์สินค้า โปรโมทแบรนด์ ที่กาลังได้รับความนิยม
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2.3.2 การสร้างการตลาดของสินค้าและบริการ บน YouTube
ปัจจุบันการสร้างภาพยนตร์โฆษณาไม่ได้มีข้อจากัดในเรื่องเวลาอีกต่อไป เมื่อการ
สร้างเนื้อ หาและนามาอยู่บ น YouTube แล้วนั้นจึง ไม่ จ าเป็นต้องมี ก ารจ ากั ดเวลาของการสร้า ง
ภาพยนตร์โฆษณา ภายใน15–30 วินาทีอีกต่อไป ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่เป็นโฆษณาที่มีความ
ยาวหลายนาที โดยการสร้างเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ เมื่อผู้ชมดู
แล้วต้อ งรู้สึก ตรึงตาตรึง ใจ และต้องความคิด สร้างสรรค์ โดยมีก ารสื่อสารทั้ ง 2 ทาง และเป็นการ
สื่อสารในรูปแบบของวงกว้าง เข้าถึงทุกคนเน้นเรื่องของความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเลือกชม แชร์
และพูดถึงต่อไป
2.3.3 การทาโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube Trueview
อาจจะเคยได้ยินโฆษณาแบบPay per Click คือจ่ายตามจริงโดยคิดจากจานวน
คลิก โฆษณา เมื่ อเข้ามาถึงยุควิดีโอแล้ว การโฆษณาจะต้องจ่ายให้กั บ Youtube ต่อการชมวิดีโอก็
ตามมา โฆษณาจ่ายตามการเข้าชมในรูปแบบนี้เป็นการจ่ายเงินเพื่อแสดงวิดีโอใน 1 ครั้ง และหากผู้ชม
กดข้ามเพื่อชมเนื้อหาวิดีโอจริงๆ แล้ว ก็จะไม่ทาการไม่คิดเงิน แต่ผู้ชมต้องกดข้ามก่อนเข้าวินาทีที่ 5
เท่านั้น
การท าโฆษณาออนไลน์ แ บบ Trueview เป็ น รู ป แบบโฆษณาแบบใหม่
ที่ YouTube เปิดให้เจ้าของธุรกิ จได้มีโ อกาสโฆษณาเป็นภาพยนตร์โฆษณา ก่อนเข้าชมวิดีโอหลัก
ที่ต้องการเข้าดู ซึ่งเป็นตัวหลักที่ YouTube เน้นซึ่งเรียกว่า In-Stream Ad จุดเด่นของโฆษณาแบบนี้
คือ สามารถเลือกกลุ่มผู้ชมโฆษณาได้ รวมถึงเลือกให้โฆษณาขึ้นแสดงในวิดีโอเนื้อหากลุ่มที่เกี่ยวข้องได้
ด้วยเช่นกั น เช่น ขึ้นโฆษณาอาหารแมวในคลิป ที่เ กี่ ยวกั บ แมวเท่านั้น จึง ท าให้ประสิท ธิภาพของ
โฆษณาขึ้นอยู่กับการเลือก คาที่ต้องการค้นหา และสามารถจับกลุ่มเป้าหมายที่จะแสดงโฆษณาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การทาโฆษณาออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Youtube นั้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
ดังนี้
2.3.3.1 แบบ TrueView in-stream ad
TrueView in-stream ad คื อ การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ชมนั้ น เลื อ ก
รับ ชมหรื อ กดข้า มภาพยนตร์ โ ฆษณานั้ น เพื่ อเข้ าสู่ คลิ ป วี ดี โ อหลั ก ที่ ต้ องการรับ ชมได้ โดยที่ เ มื่ อ
ภาพยนตร์โฆษณาดาเนินเรื่อง บริเวณด้านขวาล่างขอหน้าจอแสดงเนื้อหา จะมีการขึ้นกล่องข้อความ
โดยมีการนับถอยหลังการกดข้าม เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ระบบก็จะอนุญาตให้กดข้ามภาพยนตร์
โฆษณาได้ โดยที่จะมีการคิดค่าบริการเมื่อภาพยนตร์โฆษณานั้นถูกรับชม 30 วินาที เป็นต้นไป หรือ
จนกว่าจะจบในกรณีที่มีเนื้อหาที่สั้นกว่า 30 วินาที เป็นผลดีแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าและบริการ
ทั้ง 2 ฝ่าย
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2.3.3.2 แบบ Standard in-stream ad
Standard in-stream ad play คือ ภาพยนตร์โ ฆษณาที่ ไม่ ส ามารถกด
ข้ามได้ เป็นการบังคับให้ผู้ชมนั้นรับชมจนจบ โดยมีการผลิตเนื้อหา 15, 30, 60 วินาที หรือมากกว่า
นั้น การปรากฏขึ้นของภาพยนตร์โ ฆษณาแบบนี้ สามารถปรากฏได้ ทั้ ง ตอนต้ น ตอนกลาง และ
ตอนท้ายของคลิปวีดีโอหลักได้
2.3.4 True View In-Stream Ad
จุดเด่นของ True View In-Stream Ad นั้นช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภค
ให้ได้เห็นเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาและสามารถอธิบายธุรกิจได้ง่าย และยังเป็นอีกช่องทางการโฆษณา
เนื้อหาของสินค้าและริการจากทางผู้ผลิตให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย โดยการใช้ฐานข้อมูลจาก
การลงทะเบียนผู้ใช้ผ่านทางช่องทางของwww.youtube.com ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์โฆษณาครีม
บารุงสาหรับสุภาพสตรีก็จะแสดงขึ้นเฉพาะผู้ที่เป็นสุภาพสตรี เป็นต้น โดยมีหลักการคิดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อพื้นที่การโฆษณาดังนี้ โดยคิดเงินผู้ลงโฆษณาต่อเมื่อผู้ชมโฆษณาดังกล่าวเกิน 30 วินาที หรือจบ
ภาพยนตร์โฆษณาแล้วเท่านั้น (ในกรณีที่มีเนื้อหาที่ต่ากว่า 30 วินาที)
โดยช่ อ งทางการสื่ อสารภาพยนตร์ โ ฆษณาผ่ านทางช่อ งทางของ Youtube
ในรู ป แบบของ True View In-Stream Ad นั้ น เป็ น มี ทั้ ง ข้อ ดี ส าหรับ ผู้ ผ ลิ ต ทั้ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร
แต่ในทางกลับกันแล้วนั้นผู้บริโภคบางส่วนได้มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ชมไม่ต้องการที่จะรับชมภาพยนตร์ แต่ยังมีภาพยนตร์โฆษณาสินค้าและบริการบางรายการได้รับ
ความนิยมและเป็นที่ กล่าวถึงอยู่เช่นกัน โดยการสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นและดึง ดูดให้ผู้บริโภครับชม
เนื้อหาทั้งหมดของภาพยนตร์โฆษณานั้นๆ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2557 YouTube ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทย และในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน บริษัทสินค้าและบริการของคนไทยก็สามารถติดอันดับ
1 ใน 10 ของโฆษณาบน YouTube ที่มียอดรับชมสูงสุดในเอเชียในช่วงปี 2557 (“Unsung Heroes”
จากไทยประกันชีวิต) ซึ่งไทยประกันชีวิตได้ดาเนินการต่อความสาเร็จในปี 2558 ด้วยการได้อันดับ
สูงสุดบน Leaderboard สาหรับไตรมาสแรกของปี 2558 ด้วยโฆษณาสุดประทับใจ “The Reason”
ซึ่งเป็นหนังสั้นความยาวกว่า 4 นาทีที่ได้มีการสารวจความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อม
ทั้งตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมชาวไทยคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการยืนตรงเพื่อร้องเพลงสดุดี
พระมหากษัตริย์ของไทย
ภาพยนตร์โ ฆษณาของไทยประกันชีวิตคือผลงานที่ มีลัก ษณะเป็นการกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึก โดยมียอดรับ ชมสูงกว่า 3 ล้านครั้งทั่วโลก นอกเหนือจากภาพยนตร์โฆษณาไทย
ประกั นชีวิตแล้ว ยัง มีสินค้าและบริการอื่นๆ ใน Leaderboard ที่ส ร้างความประทั บ ใจให้แก่ผู้ชม
จานวนมาก ทั้งนี้ บริษัทสินค้าและบริการของไทยได้มีการคานึงว่า YouTube ได้ทาลายข้อจากัดของ
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โฆษณาทางทีวีทั่วไป ซึ่งมีความยาวเพียง 30 หรือ 60 วินาทีเท่านั้นและมีค่าซื้อพื้นที่ในราคาที่สูง และ
ทั้งยังเปิดโอกาสให้บอกเล่าเรื่องราว และนาเสนอเนื้อหาที่ ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับ YouTube
โดยเฉพาะ เพื่อดึงดูดและใกล้ชิดกับผู้ชมอย่างชัดเจน
อริยะ พนมยงค์ (marketingoops, 2015) หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศ
ไทย ได้กล่าวว่า ประเทศไทย ติด Top 10 ของโลก ในแง่การใช้เวลาบน YouTube ซึ่งเกิดจากหลาก
ปัจจัย ทั้งการมีเนื้อหา ที่เป็นภาษาไทยจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพลง ละคร โฆษณา ฯลฯ รวมถึงการ
มีเครือข่ายที่เสถียร 3G และ 4G รวมไปถึงราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีราคาที่ต่าลง ทาให้ผู้บริโภคชาว
ไทยเข้าถึง YouTube ได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง 50% ของเวลาที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ YouTube ก็มาจากมือ
ถือ จึงส่งผลให้เกิดโอกาสการเติบโตของกลุ่ม ผู้สร้างเนื้อหา หรือ Content Creators ไปด้วย
จึงจะเห็นได้ว่าการสื่อสารโฆษณาในยุคปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าไปอย่า งมาก
จากการที่ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นช่องทางในการสื่อสารทางการตลาด และ Youtube ก็เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่ก าลังได้รับความนิยม ดัง นั้นภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน Youtube
จึ ง เป็ น จุ ด ที่ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาถึ ง การเปิ ด รั บ ภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค
2.4 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค (Hierarchy of effect model)
2.4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior Theory)
พฤติกรรมผู้บ ริโ ภค หมายถึง กิจ กรรมทั้ง หมดที่มี ความเกี่ ยวข้องโดยตรงหรือ
ทางอ้อมกับการได้มาซึ่ง การบริโ ภคหรือการเลือกซื้อสินค้าและบริการ รวมไปถึง กระบวนการที่ได้
ตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการด้วย ซึ่งการสื่อสารโฆษณานั้นย่อมมีการหวังผลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภค เพื่อแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารโฆษณานั้นๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของการ
ทาโฆษณา คือการชักจูงหรือโน้มนาวใจให้ผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้มีทัศนคติและมีพฤติกรรมบางอย่าง
ที่ ต อบสนองการรั บ รู้ ของการโฆษณา การสื่ อสารนั้ นจะบรรลุเ ป้า หมายหรือ ไม่ นั้น ขึ้น อยู่ กั บ ว่ า
ผู้วางแผนโฆษณามีความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างดี กล่าวคือการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนการทาโฆษณา การที่ได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้บริโภคเพื่อนามาวางกลยุทธการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ เหมาะสม และตรงใจกับผู้บริโภคได้
สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนและมีปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องและอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอยู่หลายประการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลักคือ
ปัจจัยที่เกิดในตัวผู้บริโภคเอง และปัจจัยภายนอกตัวผู้บริโภคซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ ทาให้ทราบ
ถึงข้อมูลที่สามารถนาไปใช้การพัฒนากลยุทธ์โฆษณา และสื่อโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
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พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นหมายถึง การกระทาหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งของ
ผู้บริโภคที่มีผลจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้หลากหลาย
ด้วยกัน (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551)
Bearden (2004) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคไว้ ว่ า
กระบวนการทางอารมณ์และความคิด และกิจกรรมทางกายภาพของบุคคลซึ่งทาการซื้อและใช้สินค้า
และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
Belch and Belch (2004) กล่าวว่า พฤติก รรมผู้บ ริโภคคือ กระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆที่ผู้บริโภคนั้นมีส่วนร่วมในการแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การประเมิน และการ
เลือกใช้สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน
พฤติกรรมผู้บ ริโ ภค คือความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนได้เสมอระหว่าง 3 ส่วนคือ
ความรู้สึกและความคิด พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนต่างๆ
ขึ้นในชีวิต (The American Marketing Association, 1999) พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจึงหมายถึงการ
กระทาโดยรวมที่มีความเกี่ยวข้องกั บความคิดและความรู้สึก ที่ผู้บริโ ภคนั้นได้ทาการแสดงออกมา
รวมถึง ทุกๆอย่างรอบตัวของผู้บริโภคนั้นๆด้วย โดยจากการจากัดความหมายที่ได้กล่าวมา สามารถ
แบ่งลักษณะได้ดังนี้
- พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่นการสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม เป็นต้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยด้าน
ความคิด ความรู้สึกของผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภคได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกและ
ภายใน จึงส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ
- พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับปฏิสัม พันธ์ (Interactive) องค์ป ระกอบด้าน
ปัจจัยต่างๆ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมผู้บริโภค กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เหล่านี้ทาให้เกิด
ความเข้าใจต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการทราบว่า ผู้บริโภคนั้นมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
อะไร อย่างไร และทาไม
- พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) คือ ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่างกับบางคน กล่าวถึงในการศึกษานี้คือระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน
พรสุรีย์ ไข่ติยากุล (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ได้กล่าวถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นที่ต้องรู้ต่อการสื่อสารโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อเป็นพื้นฐานของการคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงจูงในให้ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการนั้น โดย
จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มจากการทาให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการของสินค้าและ
บริการเมื่อ ได้รับ ชมโฆษณาและเกิ ดการตอบสนองของผู้บ ริโ ภคคือการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
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ดั ง กล่ า ว จึ ง เรี ย กพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคนี้ ไ ด้ ว่ า S-R Theory (Stimulus-Response) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
- สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในร่างกายและภายนอก
ของร่างกายได้ นักการตลาดจะสนใจและจัดสิ่งที่กระตุ้นภายนอกเพื่อเป็นการเร้าต่อผู้บริโภคให้เกิด
ความต้องการต่อสินค้าและบริการ สิ่งกระตุ้นนั้นถือว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดความต้องการของสินค้า ซึ่ง
อาจจะใช้เหตุจูงใจในด้านของเหตุผลและจิตวิทยาก็ได้ สิ่งที่กระตุ้นภายนอกนั้นประกอบไปด้วย 2 สิ่ง
คือ
- สิ่ง กระตุ้ นทางการตลาด(Marketing Stimulus) เป็น สิ่ง ที่ นั ก การตลาดนั้ น
สามารถควบคุม และสร้ างสรรค์ใ ห้เ กิ ด ขึ้นได้ เป็น สิ่ง ที่ ก ระตุ้น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การผสมผสานทาง
การตลาด เช่น สิ่งกระตุ้นด้านของผลิตภัณฑ์ (การออกแบบที่สวยงาม เพื่อกระตุ้นความต้องการ) สิ่ง
กระตุ้นของด้านราคา (การลด แลก แจก แถม) สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจาหน่าย (สถานที่
การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ) และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการขาย (การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการขาย ให้เกิดความน่าสนใจต่อสินค้าและบริการ)
- สิ่ ง กระตุ้น อื่ นๆ (Other stimulus) คือ สิ่ง ที่ ก ระตุ้ นให้เ กิ ค วามต้อ งการของ
ผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุม ได้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิ จ สิ่งกระตุ้นทางด้าน
เทคโนโลยี สิ่งกระตุ้นทางด้านกฎหมายและการเมือง และสิ่งกระตุ้นทางด้านวัฒนธรรม
- ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ( Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่
เปรียบเสมือนกล่องดา ซึ่งผู้ผลิตสินค้าและบริการนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องพยายามทาการค้นหา
ความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลต่างๆจากลักษณะของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจ
อันประกอบไปด้วย ลักษณะของผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
- การตอบสนองของผู้บริโภค ( Buyer’s Response) หรือการตัดใจของผู้บริโภค
ว่าต้องการจะเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นหรือไม่ โดยผู้บริโภคนั้นจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. การเลือกสินค้าและบริการ โดยเป็นการเลือกจากรูปลักษณ์ของสินค้า โดย
ใช้สัมผัสทั้ง 5 นั้นเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ
2. การเลือกตราสินค้าและบริการ ในบางครั้งตราสินค้านั้นสามารถบ่งบอกถึง
คุณภาพของสินค้านั้นได้ รวมไปถึงสถานะทางสังคม
3. การเลือกผู้ขาย เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทาให้ผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อสินค้า
และบริการ ในที่นี้จะหมายถึงการนาเสนอโฆษณาผ่านทางช่องทางของ Youtube ที่เปรียบเสมือนเป็น
ผู้ขาย
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4. การเลือกเวลาในการซื้อ สินค้าและบริการบางอย่างนั้นจะมีการเข้ามามี
ส่วนร่วมของเวลาที่จะมีอิทธิพลส่งผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค แต่ในที่นี้นั้นการนาเสนอโฆษณา
ผ่านทาง Youtube ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา จึงทาให้อิทธิพลของเรื่องเวลานั้นลดน้อยลง
2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการโฆษณากับพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผู้บริโภค (Hierarchy of effect model)
Vakratsas and Ambler (1999) ได้ มี ก ล่ า วถึ ง หน้ า ที่ ข องงานโฆษณาและ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคไว้ว่า หน้าที่การปฏิบัติของโฆษณานั้นประกอบไปด้วย 4 ส่วน
คือ 1)ปัจ จัยของการเข้ าถึง ของโฆษณา คือการรับ รู้ถึง โฆษณา รวมไปถึง ช่อ งทางของการเข้าถึ ง
2)ตัวกลั่นกรอง ได้แก่ แรงจูงใจ ความสามารถ 3)ผู้บริโภค ความเข้าใจ ความรู้สึก และประสบการณ์
และ 4)พฤติกรรมผู้บริโภค คือพฤติกรรมการตอบสนองการเลือกซื้อสินค้า รวมไปถึงการมีส่วนร่วม
ของสินค้าและบริการนั้นๆ กล่าวในที่นี้คือ เมื่อมีการรับชมภาพยนตร์โฆษณาทาง Youtube แล้วนั้น
เกิดพฤติกรรมการเข้าสู่แหล่งข้อมูลของสินค้าและบริการ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของสินค้านั้นๆต่อไป
Robert Lavidge & Gary Steiner (1961) ได้ ให้ รูป แบบความคิ ด เพื่อ ใช้ เ ป็ น
ตัวกาหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณาโดยได้ยึดหลักความเชื่อในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีจากการที่ได้รับรู้ภาพยนตร์ แต่จะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์
รวมถึงปัจจัยที่จ ะกระตุ้นให้เกิ ดการตัดสินใจ จนไปถึงกระบวนการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ
ดังนั้นการโฆษณาจึงกล่าวได้ว่าไม่ใช่เพียงการสื่อสารเท่านั้น แต่ต้องมีการจูงใจให้ผู้บริโภคได้เกิดการ
รับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการซื้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการโฆษณา ซึ่งพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้บริโภคนั้นแบ่ง เป็น 3 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บ ริโภค ขั้นตอนการรับรู้ (Awareness)
หลังการเปิดรับชมโฆษณาแล้ว โดยผ่านหลักของการเลือกรับรู้ ก็จะสู่กระบวนการทาความเข้าใจ โดย
แบ่งระดับความเข้าใจนั้น เป็นดังนี้
1. การรับรู้ (Awareness) การได้รับรู้กับตราสินค้า หรือตัวสินค้าและบริการ
นั้นๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นสินค้าประเภทใด
2. ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ถึงตัวสินค้าและบริการ มีคุณสมบัติ และ
ประโยชน์อย่างไร จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ
3. ความเข้าใจ (Comprehension) เข้าใจถึงตัวสินค้าและบริการอย่างลึกซึ้ง
มีการเปรียบเทียบถึงคุณค่าและประโยชน์ของสินค้าและบริการ
ขั้นที่ 2 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค ขั้นการเกิดความรู้สึก (Feel) เป็น
ขอบเขตของอารมณ์การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและสร้างความรู้สึกที่ดี
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ต่อสินค้าและบริการ ให้ได้มีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับโฆษณาที่ได้สื่อสารออกไป โดยแบ่งระดับ
ของการเกิดความรู้สึกได้ดังนี้
1. ความชอบ (Like) การรู้สึกชอบในตัวสินค้าและบริการผ่านทางโฆษณาและ
บริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดความอยากได้ หรือความต้องการในขั้นต้น
2. ความพอใจ (Preference) การรู้ สึ ก พอใจกั บ สิ น ค้า และบริก ารนั้ น ได้
ตอบสนองกับความต้องการอยากรู้หรือความประสงค์ที่ต้องการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ
3. ความเชื่อมั่น (Conviction) การโฆษณานั้นพึ่งต้องมีการนาเสนอที่มีความ
น่าเชื่อถือ และข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค จึงจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ รวม
ไปถึงวิธีการนาเสนอที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยเช่นกัน
ขั้นที่ 3 พฤติก รรมการตอบสนองของผู้บ ริโ ภค ขั้ นแสดงพฤติก รรม (Do) เป็ น
ขอบเขตของการสร้างเหตุจูงใจในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้ นการกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการของสินค้าและบริการ หรือเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ตารางที่ 2.1
ตารางความสัม พันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการโฆษณากับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค
(Hierarchy of effect model)
พฤติกรรม
ผลกระทบจากการสื่อสาร
ขั้นที่ 1 การเกิดการรับรู้ (Think)
การตระหนักรู้ (Awareness)
เป็ นของเขตของความคิ ด การ ความรู้ (Knowledge)
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดที่ ความเข้าใจ(Comprehension)
ให้ข้ อมูล และข้อเท็จจริงของสิ นค้ า
และบริการ

ขั้นที่ 2 การเกิดความรู้สึก (Feel) ความชอบ (Like)
เป็ น ขอบเขตของอารมณ์ ก าร ความพอใจ (Preference)
โฆษณา และการส่งเสริมการตลาด ความเชื่อมั่น (Conviction)
เพื่ อเ ป ลี่ ย นทั ศ นค ติ แล ะ สร้ าง
ความรู้สึกที่ดี

วัตถุประสงค์ในการโฆษณา
การสร้ า งการรั บ รู้ เช่ น การ
โฆษณาเพื่อให้รู้ถึงขอมูลของสินค้ า
และบริ การ เพื่ อ ดึ ง ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้
เกิ ด การเปิ ด รั บ โดยการใช้ ก ล
ยุทธวิธีการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
อั น ประกอบไปด้ ว ย ภาพ เสี ย ง
ข้อความ ฯลฯ
ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ เ ช่ น
การโฆษณาเปรี ยบเที ยบ หลั กฐาน
การพิสูจน์ การนาเสนอจุดเด่นและ
ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ สิ น ค้ า และ
บริ ก าร โดยใช้ ห ลั กการจู ง ใจด้ า น
จิตวิทยา หรือเหตุผล
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ตารางที่ 2.1
ตารางความสัม พันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการโฆษณากับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค
(Hierarchy of effect model) (ต่อ)
พฤติกรรม
ผลกระทบจากการสื่อสาร
ขั้นที่ 3 การแสดงพฤติกรรม (Do) การซื้อ (Purchase)
เป็ นขอบเขตของการสร้ างเหตุ
จู ง ใจในการโฆษณา การส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ มุ่ ง เน้ นการกระตุ้ นให้
เกิ ด ความต้ อ งการของสิ นค้ าและ
บริการ หรือเกิดพฤติกรรมการซื้อ

วัตถุประสงค์ในการโฆษณา
การโฆษณาเพื่อเตือนให้ระลึกถึง
ตราสิ นค้ าอยู่ เสมอ และกระตุ้นให้
เกิ ด การนึ ก คิ ด จนไปถึ ง การซื้ อ
สินค้า หรือการมีส่วนร่วมกับสินค้ า
แ ล ะ บ ริ ก า ร เ ช่ น ก า ร เ ข้ า สู่
แหล่ ง ข้ อมู ล ของสินค้ าและบริ การ
นั้นๆ (เว็บไซต์ของสินค้า)

หมายเหตุ. โดย ฐิติกร สุทธิสินทอง, 2556
จากตารางนั้นแสดงให้เห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ในการโฆษณานั้นมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค (Hierarchy of effect model) ที่เป็นหลักพื้นฐานของการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อสื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภค ให้เกิดความรู้แล้วความเข้าใจ และเกิด
การกระตุ้ น ให้ มี พ ฤติ ก รรมการตอบสนองในระดั บ ต่ า งๆ ตามที่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง านโฆษณาได้ ตั้ ง
วัตถุประสงค์ไว้ หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการโฆษณานั้นคือการได้เลือกซื้อสินค้าและบริการที่ได้
ทาการสื่อสารออกมา ในการศึกษาครั้งนี้นั้น จะมุ่งเน้นไปในการเข้าสู่เหนือหาหรือทางเว็บไซต์ของตัว
สินค้ าและบริ ก ารที่ ได้ ท าการสื่ อ สารทางการตลาดให้รู ป แบบของภาพยนตร์ โ ฆษณาในรูป แบบ
In-stream ad บน Youtube ถัดไป
จุดประสงค์ของการโฆษณานั้นโดยปกติแล้วผลของการโฆษณามักจะไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับยอดขาย คือ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งให้ทราบ การแจ้งให้ได้รับรู้ การเรียนรู้ เป็นต้น
เพราะได้มี ปั จ จัยหลายอย่างที่ เ ข้ามามี ส่ว นร่วมการด าเนิน การตลาด เรื่องของยอดขายนั้นเป็ น
วัตถุประสงค์ของการตลาดที่ป ระกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางการตลาด นอกเสียจากว่าผู้ที่ท า
โฆษณานั้นต้องการทาโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะ
การสื่อสารทางด้านโฆษณานั้นมีวัตถุประสงค์ในด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องของ
การทาโฆษณาตามการส่งสารที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งจะประสบความสาเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ
รวมไปถึงตัวผู้บริโภคที่ได้รับการสื่อสารนั้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการรับชมโฆษณา
นั้นเป็นสิ่ ง ที่ จ ะแสดงให้รู้ว่ าการโฆษณานั้น ประสบความส าเร็จ หรือ ไม่ หลัก ของพฤติก รรมการ

33
ตอบสนองของผู้บริโภค (Hierarchy of effect model) จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการอธิบายผลกระทบ
ต่อการเปิดรับสื่อโฆษณานั้นเอง
ขั้นตอนในกระบวนการสื่อสารมีลักษณะคล้ายคลึงกับลาดับขั้นของผลกระทบ
ซึงสามารถอธิบายภายใต้ข้อสมมติฐานว่าผู้รับสารหรือผู้บริโภคนั้นมีเป้าหมายการเรียนรู้บางอย่างจาก
การรับชมโฆษณาจนเกิดความรู้สึกและเกิดการกระทาในลาดับต่อไปซึ่ง ซึ่งเรียกว่าเกิดตามขั้นตอน
Think-Feel–Do แต่ ส าหรั บ ขั้ นตอนของการสื่ อสารนั้น อาจจะไม่ ต้อ งเป็น การซื้อ สิน ค้า เสมอไป
เพราะในบางครั้งอาจจะเป็นการซื้อโดยไม่มีการผ่านขั้นตอนของการรับรู้ หรือการรับรู้ได้ และในบาง
กรณีก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการลาดับขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ การโฆษณาสามารถทาให้ผู้บริโภคนั้ น
เกิดความรับรู้เรียนรู้ และต้องทาให้ รู้สึกไปกับตัวโฆษณาด้วย ตัวอย่างคือ สินค้าบางอย่างลูกค้านั้นไม่
จาเป็นต้องมีการเรียนรู้ในตัวสินค้าเสมอไป ซึ่งมักจะเป็นได้บ่อยครั้งกับการกลับมาซื้อสินค้าเดิม ๆ
บ่อยครั้ ง เช่น สบู่ ยาสระผม น้ าอั ดลม ที่ เ ป็น สิน ค้าที่ ได้ มี ก ารเรีย นรู้ ม าก่ อนหน้ านี้แ ล้ว จนเกิ ด
พฤติก รรมชิน ดัง นั้นโฆษณาที่ ท าออกมานั้นจะเป็นโฆษณาที่ มุ่ งเน้นตอกย้าถึง ความรู้สึกชอบและ
กระตุ้นความรู้สึก ของลูกค้านั้นได้ก ลับมาซื้อสินค้านั้นซ้าๆและเกิดทัศนะคติเชิง บวกต่อสินค้า และ
โฆษณานั้นๆ (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551)
นอกจากนี้แล้วนั้นผลกระทบของโฆษณาด้านของการสื่อสารที่ มี ต่อผู้บ ริโ ภค
มีความส าคัญ ในการกาหนดวัตถุ ป ระสงค์ของการสร้างสรรค์งานโฆษณา ลาวิดจ์ และ สไตเนอร์
(1961, อ้ างถึง ใน พรทิ พ ย์ สั ม ปัตตะวนิช , 2546) ได้มี ก ารอธิบ ายผลกระทบของโฆษณาด้านการ
สื่อสารไว้ว่า มีชุดของผลกระทบที่ผู้บริโภคจะต้องผ่านลาดับขั้นของการเรียนรู้หรือความคิดไปสู่ขั้น
ของความรู้ สึก หรื อ ความชอบ และจนไปสู่ขั้น ของพฤติก รรม อย่างที่ เ คยกล่าวไว้ในข้างต้ น โดย
ผลกระทบทางการสื่อสารนั้นมีลาดับขั้นดังนี้
- ตระหนัก ในตราสิ นค้ า (Awareness) คื อการได้ รู้ว่ ามี ตราสิ นค้ านี้ อยู่ ใ น
ท้องตลาด ซึ่งเป็นขั้นตอนขององค์ประกอบด้านความคิด
- การได้เรียนรู้ (Knowledge) คือ การที่ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจในตัวสินค้า
ในเรื่อ งรายละเอี ยดต่างๆ อาจจะเป็นความรู้ถึงตัวผู้ผลิต คุณประโยชน?ที่จ ะได้รับจากสินค้าและ
บริการนั้นๆ มีการรับรองคุณภาพและอื่นๆของสินค้า
- ความชอบ (Liking) คือ ผู้ บ ริโ ภคได้ รับ ความรู้แ ล้วนั้ นแล้ว จึง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความชอบในตัวของสินค้าตามมา
- ความชอบมากกว่า (Preference) คือ การที่ผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบใน
ตัวสินค้ามากกว่าสินค้ายี่ห้ออื่นๆในท้องตลาด
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- ความมั่นใจ (Conviction) คือ ขั้นตอนที่ผู้บ ริโภคนั้นเกิดความไว้วางใจว่า
สินค้าและบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นได้ หรือช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอน
จึงเกิดความมั่นใจในตัวสินค้านั้น
- การซื้อ (Purchase) คือ ขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้บริโ ภคนั้นตัดสินใจในการซื้อ
สินค้ามาใช้
จะเห็ น ได้ ว่ า การสื่ อ สารทางการตลาดนั้ น ไม่ ใ ช้ เ พี ย งการตอบสนองการ
ประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิตเท่านั้น จะต้องอาศัยการตอบสนองของผู้รับสารหรือผู้บริโภคในระดับการ
ตอบสนองต่างๆที่เกิดแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้นั้น เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ที่เปิดรับ
ภาพยนตร์โ ฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ว่าจะมี พฤติกรรมตอบสนองในระดับ
ใดบ้าง เพื่ อ แสดงให้เ ห็นว่าการทาโฆษณาดัง กล่าวนั้นประสบความส าเร็จ ในด้านการสื่อสารทาง
การตลาดมากน้อยเพียงใด
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศุภ ลั ก ษณ์ หนุ น ภั ก ดี เลาทองดี (2546) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งทั ศนคติ แ ละพฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ เป็นการวิจัย 2 รูปแบบคือวิจัยเชิงพรรณนาและเชิงสารวจ โดยเป็น
การรวบรวมข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ ง และการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการเก็ บ ข้อมู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง 400คนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ผลการศึกษาว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีทัศนคติรวมกับการ
โฆษณาแบบอีเมล์และแบนเนอร์ในระดับปานกลาง และมีการเปิดอ่านอีเมล์โฆษณานั้นๆ แต่เมื่อทราบ
ว่าเป็นการโฆษณาก็จะทาการลบทิ้ง สาหรับแบนเนอร์นั้นที่ได้รับสนใจคือประเภท ลด แลก แจก แถม
หรือให้ฟรี ทาให้เกิดการคลิกเข้าไปดูข้อมูลของเว็บไซต์ได้บ่อยครั้งท่าสุด
ลัชนา สีเหลือง (2551) ได้ศึกษาเรื่องการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในงานโฆษณาออนไลน์
เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400คนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ผลการศึกษาได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นได้มี
การใช้อินเทอร์เน็ตในความถี่ 4-6ครั้งต่อสัปดาห์ และมีการเข้าใช้ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง โดยมีการคลิกเข้า
ชมสื่อโฆษณาออนไลน์ 1-3ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นว่า การใช้ภาพ คน การ์ตูน สินค้าที่
มีการเคลื่อนไหวได้ เป็นสาเหตุหลักที่ชักจูงใจให้คลิกเข้าไปดูเนื้อหาโฆษณาในเว็บไซต์ และมีแนวโน้ม
ที่ซื้อสินค้าและบริการอยู่ในระดับปานกลาง
สาวิตรี ปิ่นเกษร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจานวนอัตราการคลิกผ่านแบน
เนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ ตในประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
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เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400คนในประเทศไทย ได้พบว่าปัจจัยด้านของการ
ออกแบบ ช่องทางการนาเสนอ มีผลต่อแรงจูงใจในการคลิกผ่านแบนเนอร์โฆษณา
วลีวัล ย์ อมรนุรัตน์ กุ ล (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่อ งพฤติก รรมการใช้และความคิด เห็นของ
ผู้บริโ ภคต่อโฆษณาออนไลน์บ นเว็บไซต์กูเกิ ล เป็นการศึก ษาแบบสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400คนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ผลการศึกษาว่า กลุ่ม
ตัวอย่างได้คลิกโฆษณาออนไลน์ผ่านทางเว็บกู เกิ ลสูงถึง ร้อยละ 70 และมี การเข้าชมในระยะเวลา
ประมาณ 6 นาที ต่ อ ครั้ง โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็น กลุ่ม ตัวอย่างที่ ป ระกอบอาชีพ พ่อบ้าน แม่ บ้า น
เกษียณอายุ ที่ทาการคลิกเข้าไปชมโฆษณาออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพอื่นๆ
เจตน์ อติพลภักดี (2555) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน เป็นวิจัยเชิงสารวจ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400คนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง นั้นมีความสุข รู้สึกผ่อนคลายความเครียด และรู้สึกชอบ
เมื่อได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน และยังรู้สึกแปลกใหม่และประทับใจต่อ
ภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้ยัง ทาให้เข้าใจถึงประเด็นที่ ภาพยนตร์โฆษณานั้นต้องการสื่อสารกั บ
ผู้บริโภคและรู้สึกดีต่อตราสินค้า ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นคือการทดลองสินค้าต่อไป
ปัญ ญธิดา สุขะวณิชย์(2555) ได้ศึก ษาเรื่องการตอบสนองเชิง อารมณ์ต่อภาพยนตร์
โฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิต และทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อบริษัทไทย
ประกั นชีวิต เป็นการวิจัยเชิง สารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการเก็ บข้อมู ลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400คนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศหญิงนั้นมีการตอบสนองเชิงอารมณ์มากกว่าผู้ชาย
โดยส่วนใหญ่นั้นรู้สึกเฉยๆต่อภาพยนตร์โฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิต และมีการจดจาในระดับ
ปานกลาง สาหรับในด้านของทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวนั้นได้ผลในทางที่ดี และมีการ
สนใจทาประกันชีวิตเมื่อได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

H1

การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
- ความถี่ในการรับชม
- ลักษณะในการรับชม

H2

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม

- ขั้นตอนการรับรู้
- ขั้นการเกิดความรู้สกึ
- ขั้นแสดงพฤติกรรม
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ช ม” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)
โดยเลือกใช้วิธีการสารวจ(Survey) มีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรในการศึ ก ษาวิจั ยครั้ ง นี้ คือ ผู้ ที่ รับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารู ป แบบของ Instream ad บน Youtube โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง นี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร Taro Yamane ซึ่ง ก าหนดระดับ ความเชื่อมั่ น ไว้ที่ ร้อยละ 95 และ
กาหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 6 หรือ 0.06 เนื่องจากไม่สามารถจานวนประชากรที่แน่นอนจึง
ใช้สูตร ดังนี้
n

=

โดยกาหนด n
=
e
=
แทนค่าสูตรดังนี้
n

=
=

1
(e)2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.06
1
(0.06)2

277.78

ดังนั้นเพื่อให้เป็นการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ที่ รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube จ านวน 300 คน โดยในการเก็ บ ข้ อ มู ล จะมี ก ารสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ น
(Screening Question) ว่ามีการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
หรือไม่ ซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างมีการที่รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ทางผู้วิจัยจะขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
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3.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชากรจานวน 300
คน ซึ่ง ผู้ศึ ก ษาวิจั ยจึ ง ใช้ก ารสุ่ ม ตั วอย่ างโดยไม่ ใช้ ความน่าจะเป็น Nonprobability sampling)
มีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 แบ่ ง กลุ่ม ตั วอย่างแบบโควต้ า (Quota sampling) เป็ นการเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยแบ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์ จานวน 150 คน และ
กลุ่มตัวอย่างทั่วไป จานวน 150 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์นั้น ใช้วิธีก ารแชร์แบบสอบถาม
ออนไลน์ไปยังสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Line และ เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการกระจาย
ตั ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งออนไลน์ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั่ ว ไปใช้ วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถาม ได้ มี ก ารแจก
แบบสอบถามในแหล่งชุมชนที่มีอยู่รวมกลุ่มของประชากรในแต่ละภาค
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นผู้วิจัยจะทาการลงไปเก็บข้อมูลในแต่ละเขตโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ในแต่ละเขต โดยสถานที่ที่
มีการเก็บข้อมูลเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย เป็นต้นซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้น คือการคัดจากกลุ่มตัวอย่างที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากสมมติ ฐ านการวิ จั ย การเปิ ด รั บ ภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บนYoutube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กาหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ในการวิจัยดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
ตัวแปรตาม คือ การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน
Youtube ได้แก่ ความถี่ในการรับชม ลักษณะในการรับชม
สมมติฐ านข้ อที่ 2 การเปิดรับ ที่ แตกต่างกั นจะมี พฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่แตกต่างกัน
ตัว แปรอิ ส ระ คื อ การเปิด รับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad
บน Youtube ได้แก่ ความถี่ในการรับชม และลักษณะในการรับชม
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ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่เกิดจากการรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ ขั้นการเกิดความรู้สึก และ
ขั้นแสดงพฤติกรรม
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นมากที่สุด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questions) แบ่งเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ เป็นคาถามปลายปิดแบบลักษณะตรวจสอบรายการ (Check Lists) มี
จานวน 4 ข้อได้แก่
- เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เพศชาย และ กลุ่มที่ 2 เพศหญิง
- อายุ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุ 20-24 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 25-29 ปี
กลุ่มที่ 3 อายุ 30-34 ปี กลุ่มที่ 4 อายุ 35-39 ปี และกลุ่มที่ 5 อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ต่ากว่า กลุ่มที่ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กลุ่มที่ 3 อนุปริญญา/ปวส. กลุ่มที่ 4 ปริญญาตรี และ
กลุ่มที่ 5 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
- อาชี พ แบ่ ง ออกเป็ น 6 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ 1 นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม ที่ 2
ข้าราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ กลุ่ ม ที่ 3 พนัก งานบริษั ท เอกชน กลุ่ม ที่ 4 ค้า ขาย/ งานอิส ระ กลุ่ ม ที่ 5
แม่บ้าน/ว่างงาน และกลุ่มที่ 6 อื่นๆ
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad
บน Youtube เป็นคาถามแบบเลือกตอบลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) มีจานวน 3
ข้อได้แก่
- ความถี่ในการเปิดรับชม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
กลุ่มที่ 2 6-10 ต่อสัปดาห์ กลุ่มที่ 3 11-15 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มที่ 4 16-20 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่
5 มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป
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- อุปกรณ์ในการเปิดรับชม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ กลุ่มที่ 2 คอมพิมเตอร์พกพา กลุ่มที่ 3 สมาร์ทโฟน กลุ่มที่ 4 แท็บเล็ต และกลุ่มที่ 5 สมาร์ททีวี
- ลักษณะในการเปิดรับ ชม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตั้งใจชมจนจบ
กลุ่มที่ 2 กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที กลุ่มที่ 3 กดปิดหรือเปลี่ยนทันที กลุ่มที่ 4 เปิดทิ้งไว้ขณะ
ทาอย่างอื่น และกลุ่มที่ 5 อื่นๆ
ตอนที่ 3 คาถามแบบปลายปิด เกี่ ยวกั บ พฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชมที่ รับ ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 3 ข้อ ขั้นตอนการรับรู้ ขั้นการเข้าใจ และขั้นแสดงพฤติกรรม มี
จานวน 3 ข้อย่อยในแต่ละหัวข้อ ได้แก่
1. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้
1.1. โฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube ทาให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้า
ได้ดี
1.2. เนื้อ หาและอารมณ์ของภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน
Youtubeทาให้ผู้ชมเกิดความรู้ความรับรู้ในตัวสินค้า
1.3. เนื้ อ หาส าคั ญ ของภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtubeทาให้เข้าใจจุดขายของสินค้า
2. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก
2.1. เกิดความชอบต่อสินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน
Youtube
2.2. เกิดความพอใจต่อสินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน
Youtube
2.3. มีความน่าเชื่อถือต่อคุณภาพของสินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube
3. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม
3.1. ชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube จนจบเพื่อให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อไปตัดสินใจซื้อ
3.2. แชร์ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtubeในช่องทาง
Social network เพื่อให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลของสินค้าในโฆษณา
3.3. กดลิงค์เว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad บน Youtube
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ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยให้คะแนน5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง น้อยที่สุด
โดยผู้วิจัยได้กาหนดระดับ การประเมินเป็น 5 ระดับ ตั้ง แต่ มากที่ สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อ ยที่สุด กาหนดออกเป็น 5 ช่วง ในแต่ล ะช่วงมีคะแนนห่างเท่าๆกันด้วยการกาหนดใช้
ค่าเฉลี่ยและนาค่าเฉลี่ยที่คานวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยถืออัตราการแปลผลของ
ค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ ไว้ดังนี้
การแปลผลคะแนนระดับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
จะนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดระดับโดยใช้สูตรดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ยในชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.80
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 แทนระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 แทนระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 แทนระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 แทนระดับ
น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 แทนระดับ
น้อยที่สุด
3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยในการศึก ษาครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
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1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่เรียบเรียงไว้แล้วไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้าน
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึงขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้เก็บ
ข้อมูล
2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability)ของพฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชมที่
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการทดสอบก่อน (Pre-Test) กับกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 ชุ ด จากนั้ น จึ ง น าผลการทดสอบที่ ไ ด้ ม าท าการวิ เ คราะห์ ห าความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกทาการทดสอบข้อมูลในโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจยั สังคมศาสตร์
เพื่อตรวจสอบว่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้าน
ใช้สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึง
ส่งไปลงรหัส (Coding) และคานวณด้วยโปรแกรม เพื่อคานวณค่าสถิติต่างๆ และอธิบายผลการศึกษา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) เพื่ออธิบายตัวแปรลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร การเปิด
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และ พฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
2. สถิติเชิงอนุม าน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์และทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ที่ได้ตั้งไว้ในข้างต้น(Hypothesis Testing)
โดยใช้สถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสาหรับประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบสมมติฐานโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent Samples t-Test ทดสอบ
สมมติฐ านโดยเปรียบเที ยบความแตกต่ างของตัว แปรมากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้น ไป ใช้ส ถิติ One Way
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ANOVA และการเปรีย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างตั วแปรคุ ณ ภาพ 2 กลุ่ ม ที่ เ ป็น อิ ส ระต่อ กั น
(Chi-Square)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ช ม” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)
ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาหนึ่งเพียงครั้ง
เดียว (Cross-Sectional Study) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอผลกสาร
วิจัยตามลาดับ ดังนี้
4.1. ลักษณะประชากร
4.2. การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
4.3. พฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ช มที่ รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube
4.4. การทดสอบสมมติฐาน
4.1. ลักษณะประชากร
ผู้วิจัยได้ท าการศึก ษาและวิ เ คราะห์ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ม ตัวอย่างที่ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1
แสดงจานวนและร้อยละของเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
130
170
300

ร้อยละ
43.3
56.7
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 170 คนคิดเป็น
ร้อยละ 56.7 และเป็นส่วนเพศชาย มีจานวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2
แสดงจานวนร้อยละของอายุ
อายุ
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
97
109
55
23
16
300

ร้อยละ
32.3
36.3
18.3
7.7
5.3
100.0

จากตาราง 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25-29 ปี มีจานวน 109 คนคิดเป็น
ร้อยละ 36.3 รองลงมามี อ ายุ 20-24 ปี มี จ านวน 97 คนคิด เป็นร้ อยละ 32.3 มี อายุ 30-34 ปี มี
จานวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 18.3 มีอายุ 35-39 ปี มีจานวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 และ มีอายุ
40 ปีขึ้นไป มีจานวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3
แสดงจานวนร้อยละของระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
รวม

จานวน
1
6
2
217
74
300

ร้อยละ
0.3
2.0
0.7
72.3
24.7
100.0
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จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีร ะดับการศึก ษาปริญญาตรี มีจานวน
217 คนคิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีจานวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 24.7
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจานวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0 อนุปริญญา/ปวส. มีจานวน 2 คนคิด
เป็นร้อยละ 0.7 และมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า มีจานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4
แสดงจานวนร้อยละของอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย/งานอิสระ
แม่บ้าน/ว่างงาน
อื่นๆ
รวม

จานวน
64
42
149
29
6
10
300

ร้อยละ
21.3
14.0
49.7
9.7
2.0
3.3
100.0

จากตาราง 4.4. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีจานวน 149
คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3 ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 14.0 ค้าขาย/งานอิสระ มีจานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ
9.7 อื่นๆมีจานวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 และแม่บ้าน/ว่างงาน มีจานวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0
ตาลาดับ
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4.2. การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ผู้วิ จัย ได้ท าการศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ก ารเปิ ดรั บ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารู ป แบบของ
In-streem ad บน Youtube ได้แก่ความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube อุปกรณ์ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
และลักษณะในการเปิดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน Youtube โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.5
แสดงจานวนร้อยละของความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-streem ad บน
Youtube
ความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad
จานวน
ร้อยละ
บน Youtube
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
143
47.7
6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
57
19.0
11-15 ครั้งต่อสัปดาห์
44
14.7
16-20 ครั้งต่อสัปดาห์
17
5.7
มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป
38
12.7
รวม
300
100.0
จากตาราง 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 47.7
รองลงมา 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 19.0 11-15 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน
44 คนคิดเป็นร้อยละ 14.7 มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไปมีจานวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 12.7 และ 16-20
ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6
แสดงจ านวนร้อยละของอุ ป กรณ์ในการรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน
Youtube
อุปกรณ์ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
จานวน
ร้อยละ
ของ In-stream ad บน Youtube
คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ
61
20.3
คอมพิวเตอร์พกพา
61
20.3
สมาร์ทโฟน
154
51.3
แท็บเล็ต
21
7.0
สมาร์ททีวี
3
1.0
รวม
300
100.0
จากตาราง 4.6. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ
In-stream ad บน Youtube ผ่านทางอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนมี จานวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3
รองลงมา คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ คอมพิวเตอร์พกพา มีจานวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 20.3 แท็บเล็ต
มีจานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 7.0 และสมาร์ททีวี มีจานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7
แสดงจานวนร้อยละของลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน
Youtube
ลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
จานวน
ร้อยละ
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ตั้งใจชมจนจบ
19
6.3
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที
233
77.7
เลิกรับชมทันที
29
9.7
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น
12
4.0
อื่นๆ
7
2.3
รวม
300
100.0
จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มี ลัก ษณะในการเปิดรับ ชมภาพยนตร์
โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที มีจานวน 233
คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาเลิกรับชมทันที มีจานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 ตั้งใจรับชมจน
จบ มีจานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 6.3 เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น มีจานวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 4.0
และอื่นๆมีจานวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 2.3
4.3. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน
Youtube
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์
โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ได้แก่ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอน
การรับรู้ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้ สึก และพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

50
ตารางที่ 4.8.
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้
ประเด็น
โฆษณารูปแบบ
In-stream ad บน
Youtube ทาให้เกิดการ
รับรู้ถึงตราสินค้าได้ดี
เนื้อหาและอารมณ์ของ
ภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube ทาให้
ผู้ชมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในตัวสินค้า
เนื้อหาสาคัญของ
ภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube ทาให้
เข้าใจจุดขายของสินค้า

ระดับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ขั้นตอนการรับรู้
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

S.D.

ความ
หมาย

10
69
140
56
25
300
3.06
(3.3) (23.0) (46.7) (18.7) (8.3) (100.0)

.940

ปาน
กลาง

12
86
140
38
24
300
2.92
(4.0) (28.7) (46.7) (12.7) (8.0) (100.0)

.943

ปาน
กลาง

12
78
130
52
28
300
3.02
(4.0) (26.0) (43.3) (17.3) (9.3) (100.0)

.985

ปาน
กลาง

รวม

รวม

x

2.9989 .84754

ปาน
กลาง

จากตาราง 4.8 พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการ
รับรู้ ในระดับปานกลาง (2.9989) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการ
รับรู้ ในประเภทโฆษณารูปแบบ In-streams ad บน Youtube ทาให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าได้ดี
(3.06) ระดั บ ปานกลาง รองลงมาในประเภทเนื้ อหาส าคั ญ ของภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube ทาให้เข้าใจจุดขายของสินค้า (3.02) ระดับปานกลาง และในประเภท
เนื้ อ หาและอารมณ์ ของภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน Youtubeท าให้ ผู้ ช ม
เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า (2.92) ระดับปานกลาง ตามลาดับ
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ในประเภทต่างๆของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า
ประเภท โฆษณารูปแบบ In-streams ad บน Youtube ทาให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้า
ได้ดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 23.0 อยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 18.7 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 8.3 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และร้อยละ3.3 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตามลาดับ
ประเภท เนื้ อ หาและอารมณ์ ข องภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube ทาให้ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 อยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 28.7 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 12.7 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 8.0
อยู่ในระดับน้อยที่สุด และร้อยละ 4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
ประเภท เนื้อหาสาคัญของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ทาให้เข้าใจจุดขายของสินค้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.3 อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมา
ร้อยละ 26.0 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 17.3 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 98.3 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และ
ร้อยละ 4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9.
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ความ
ขั้นการเกิดความรู้สึก
ประเด็น
รวม
S.D.
มาก
ที่สุด

เกิดความชอบต่อสินค้าใน
ภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube
เกิดความพอใจต่อสินค้า
ในภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube
มีความน่าเชื่อถือต่อ
คุณภาพของสินค้าใน
ภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube
รวม

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

x

หมาย

5
35
120 97
43
300
3.50
(1.7) (11.7) (40.0) (32.3) (14.3) (100.0)

.938

มาก

7
(2.3)

25
128 92
48
300
3.46
(8.3) (42.7) (30.7) (16.0) (100.0)

.933

มาก

7
44
145 69
35
300
3.27
(2.3) (14.7) (48.3) (23.0) (11.7) (100.0)

.931

ปาน
กลาง

3.4089 .83240 มาก

จากตาราง 4.9 พบว่าโดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิด
ความรู้สึก ในระดับมาก (3.4089) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิด
ความรู้ สึก ในประเภทเกิ ด ความชอบต่ อสิ นค้ าในภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube (3.50) ระดับมาก รองลงมาในประเภทเกิดความพอใจต่อสินค้าในภาพยนตร์โฆษณา
รูป แบบของ In-stream ad บน Youtube (3.46) ระดับมาก และในประเภทมี ความน่าเชื่อถือต่อ
คุณภาพของสินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube (3.27) ระดับปาน
กลาง ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึกในประเภทต่างๆ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
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ประเภท เกิ ด ความชอบต่อสิ นค้ าในภาพยนตร์ โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad
บน Youtube กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 40.0 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 32.3 อยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 14.3 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ11.7 อยู่ในระดับมาก และร้อยละ1.7 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลาดับ
ประเภท เกิ ดความพอใจต่อสินค้าในภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad
บน Youtube กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.7 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 30.7 อยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ16.0 อยู่ในระดับ น้อยที่ สุด ร้อยละ8.3 อยู่ในระดับ มาก และร้อยละ 2.3 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลาดับ
ประเภท มี ความน่าเชื่อถือต่ อคุณภาพของสิ นค้าในภาพยนตร์ โ ฆษณารูป แบบของ
In-stream ad บน Youtube กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
ร้อยละ23.0 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 14.7 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 11.7 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และ
ร้อยละ 2.3 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ความ
ขั้นแสดงพฤติกรรม
ประเด็น
รวม
S.D.
มาก
ที่สุด

ชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube จนจบ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าเพื่อตัดสินใจซื้อ
แชร์ภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtubeใน
ช่องทาง Social
network เพื่อให้ผู้อื่น
ได้รับข้อมูลของสินค้าใน
โฆษณา
กดลิงค์เว็บไซต์เพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า
ในภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

x

หมาย

9
42
81
74
94
300
3.67
(3.0) (14.0) (27.0) (24.7) (31.3) (100.0)

1.145

มาก

4
(1.3)

26
66
67
137 300
4.02
(8.7) (22.0) (22.3) (45.7) (100.0)

1.071

มาก

4
32
55
74
153 300
4.01
(1.3) (10.7) (18.3) (24.7) (45.0) (100.0)

1.088

มาก

รวม

3.9033 .98743 มาก

จากตาราง 4.10 พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมี พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดง
พฤติกรรม ในระดับมาก (3.9033) ทั้งนี้กลุ่ม ตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดง
พฤติกรรม ในประเภทแชร์ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ในช่องทาง
Social network เพื่ อให้ผู้อื่นได้รับข้อมูล ของสินค้าในโฆษณา (4.02) ระดับมาก รองลงมากดลิง ค์
เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของสิ น ค้ า ในภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
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บน Youtube (4.01) ระดับมาก และในประเภทชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad
บน Youtube จนจบเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อตัดสินใจซื้อ (3.67) ในระดับมาก ตามลาดับ
ประเภท ชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube จนจบเพื่อให้
ได้ข้อ มูล เกี่ ยวกับ สินค้าเพื่ อตัดสินใจซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 31.3 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
รองลงมาร้อยละ 27.0 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ24.7 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 14.0อยู่ในระดับ
มาก และร้อยละ 3.0 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
ประเภท แชร์ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ในช่องทาง
Social network เพื่ อให้ผู้อื่ นได้รับข้อมู ลของสินค้าในโฆษณา กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 45.7
อยู่ในระดับ น้อ ยที่ สุด รองลงมาร้อยละ22.3 อยู่ในระดับ น้อย ร้อยละ22.0 อยู่ในระดับ ปานกลาง
ร้อยละ 8.7 อยู่ในระดับมาก และร้อยละ 1.3 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
ประเภท กดลิงค์เว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad บน Youtube กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 45.0 อยู่ในระดับน้อยที่สุด รองลงมา
ร้อยละ24.7 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ18.3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10.7 อยู่ในระดับมาก และ
ร้อยละ 1.3 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
4.4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1.1 เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความถี่ ใ นการเปิ ด รั บ ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
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ตารางที่ 4.11
การเปรียบเทียบความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
จาแนกตามเพศ
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
เพศ
ของ In-stream ad บน Youtube
ชาย
หญิง
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
53
91
(40.8)
(53.5)
6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
24
33
(18.5)
(19.4)
11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์
53
46
(40.8)
(27.1)
130
170
รวม
(100.0)
(100.0)
Chi-Square = 6.730 , P-value = 0.035
จากตารางที่ 4.11 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากั บ 6.730 และ P-value มีค่าเท่ ากั บ
0.035 น้อยกว่ากว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 สรุปได้ว่า เพศมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
โดยความถี่ ใ นการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube ประเภท 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.5 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ
40.8 ตามลาดับ
โดยความถี่ ใ นการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube ประเภท 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 19.4 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 18.5 ตามลาดับ
โดยความถี่ ใ นการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube ประเภท 11ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.8 และเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 27.1 ตามลาดับ
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อายุมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
H1 : อายุมีความสัม พันธ์กั บความถี่ก ารเปิดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ
In-stream ad บน Youtube
ตารางที่ 4.12
การเปรียบเทียบความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
จาแนกตามอายุ
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
อายุ
ของ In-stream ad บน Youtube
20-24 ปี
25-29 ปี 30-ปีขึ้นไป
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
37
58
49
(38.1)
(53.2)
(52.1)
6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
16
19
22
(16.5)
(17.4)
(23.4)
11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์
26
15
23
(26.8)
(13.8)
(24.5)
97
109
94
รวม
(100.0)
(100)
(100)
Chi-Square = 11.337 , P-Value = 0.023
**P-value < 0.05
จากตารางที่ 4.12 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากับ 11.337 และ P-value มีค่าเท่ากับ
0.023 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.050 ดังนั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 สรุปได้ว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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โดยความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ประเภท 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ มีอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีอายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
52.1 และมีอายุ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตามลาดับ
ความถี่ก ารเปิดรั บ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน Youtube
ประเภท 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ มีอายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.4 มีอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ
17.4 และ มีอายุ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามลาดับ
ความถี่ก ารเปิดรั บ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน Youtube
ประเภท 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีอายุ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.4 มีอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 29.4 และมีอายุ 30ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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ตารางที่ 4.13
การเปรียบเทียบความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ต่ากว่าปริญญา
สูงกว่าปริญญา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ปริญญาตรี
ตรี
ตรีขึ้นไป
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
1
105
38
(11.1)
(48.4)
(51.4)
6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์
รวม

1
45
(11.1)
(20.7)
7
67
(77.8)
(30.9)
9
217
(100)
(100)
Chi-Square = 9.816 , P-value = 0.044

11
(14.9)
25
(33.8)
74
(100.0)

**P-value < 0.05
จากตารางที่ 4.13 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากั บ 9.816 และ P-value มีค่าเท่ ากั บ
0.044 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.050 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.3 สรุปได้ว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
โดยความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ประเภท 1-5 ครั้ง ต่อ สัป ดาห์ มี ร ะดับ การศึก ษาสูง กว่า ปริญ ญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 51.4 มี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.4 และมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
11.1 ตามลาดับ
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ความถี่ก ารเปิดรั บ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน Youtube
ประเภท 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.7 มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.9 และมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.1
ตามลาดับ
ความถี่ก ารเปิดรั บ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน Youtube
ประเภท 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.8 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
30.9 ตามลาดับ
สมมติฐ านการวิจัย ที่ 1.4 อาชีพมีความสัม พันธ์กั บความถี่ก ารเปิดรับ ชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ Instream ad บน Youtube
H1 : อาชีพ มีความสัม พันธ์กับ ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูป แบบ Instream ad บน Youtube
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ตารางที่ 4.14
การเปรียบเทียบความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad
นักเรียน/ ข้าราชการ/ พนักงาน
ค้าขาย
บน Youtube
นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และอื่นๆ
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
34
22
73
15
(53.1)
(52.4)
(49.0)
(33.3)
6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
13
9
29
6
(20.3)
(21.4)
(19.5)
(13.3)
11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์
17
11
47
24
(26.6)
(26.2)
(31.5)
(53.3)
64
42
149
45
รวม
(100)
(100)
(100)
(100)
Chi-Square = 10.659 , P-value = 0.100**
**P-value > 0.05
จากตารางที่ 4.14 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากับ 10.659 และ P-value มีค่าเท่ากับ
0.100 มากกว่ า กว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.050 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านว่ า ง (H0) และปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 สรุปได้ว่าอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 เพศมีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับ ลัก ษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูป แบบ
In-stream ad บน Youtube
ตารางที่ 4.15
การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะในการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
บน Youtube จาแนกตามเพศ
ลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
เพศ
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ชาย
ตั้งใจชมจนจบ
8
(6.2)
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที
94
(72.3)
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , เปิดทิ้งไว้ขณะทา
28
อย่างอื่น)
(21.5)
130
รวม
(100)
Chi-Square = 5.258 , P-value = 0.072
**P-value > 0.05

In-stream ad

หญิง
11
(6.5)
139
(81.8)
20
(11.8)
170
(100)

จากตารางที่ 4.15 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากั บ 5.258 และ P-value มีค่าเท่ ากั บ
0.072 มากกว่ า กว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.050 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านว่ า ง (H0) และปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สรุปได้ว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 อายุมีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
H1 : อายุมี ความสัม พันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
n-stream ad บน Youtube
ตารางที่ 4.16
การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะในการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube จาแนกตามอายุ
ลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
อายุ
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
20-24 ปี
25-29 ปี 30 ปีขึ้นไป
ตั้งใจชมจนจบ
7
6
6
(7.2)
(5.5)
(6.4)
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที
74
91
68
(76.3)
(83.5)
(72.3)
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , เปิดทิ้งไว้ขณะทา
16
12
20
อย่างอื่น)
(16.5)
(11.0)
(21.3)
97
109
94
รวม
(100.0)
(100)
(100)
Chi-Square = 4.428 , P-value = 0.315
**P-value > 0.05
จากตารางที่ 4.16 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากั บ 4.428 และ P-value มีค่าเท่ ากั บ
0.315 มากกว่ า กว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.050 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านว่ า ง (H0) และปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 สรุปได้ว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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สมมติฐ านการวิจัย ที่ 1.7 ระดับการศึก ษามีความสัมพั นธ์กั บลัก ษณะการเปิด
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ตารางที่ 4.17
การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะในการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube จาแนกตามระดับการศึกษา
ลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
ระดับการศึกษา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
สูงกว่า
ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ขึ้นไป
ตั้งใจชมจนจบ
0
13
6
(0.0)
(6.0)
(8.1)
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที
6
170
57
(66.7)
(78.3)
(77.0)
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , เปิดทิ้งไว้ขณะทา
3
34
11
อย่างอื่น)
(33.3)
(15.7)
(14.9)
รวม
9
217
74
(100)
(100)
(100.0)
Chi-Square = 2.900 , P-value = 0.575**
**P-value > 0.05
จากตารางที่ 4.17 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากั บ 2.900 และ P-value มีค่าเท่ ากั บ
0.575 มากกว่ า กว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.050 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านว่ า ง (H0) และปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจั ยที่ 1.7 สรุป ได้ว่าระดั บ การศึก ษาไม่ มี ค วามสัม พันธ์กั บ ลัก ษณะการเปิดรับ ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1.8 อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะการเปิ ด รั บ ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H0 : อาชี พ ไม่ มี ความสั ม พั นธ์ กั บ ลั ก ษณะการเปิ ดรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube
ตารางที่ 4.18
การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะในการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
นักเรียน/ ข้าราชการ/ พนักงาน
ค้าขาย
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และอื่นๆ
ตั้งใจชมจนจบ
2
4
10
3
(3.1)
(9.5)
(6.7)
(6.7)
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที
53
30
119
31
(82.8)
(71.4)
(79.9)
(68.9)
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,เปิดทิ้งไว้ขณะ
9
8
20
11
ทาอย่างอื่น(
(14.1)
(19.0)
(13.4)
(24.4)
64
42
149
45
รวม
(100)
(100)
(100)
(100)
Chi-Square = 5.743 , P-value = 0.453**
**P-value > 0.05
จากตารางที่ 4.18 พบว่า Chi-Square มีค่าเท่ากั บ 5.743 และ P-value มีค่าเท่ ากั บ
0.453 มากกว่ า กว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.050 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านว่ า ง (H0) และปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 สรุป ได้ว่าอาชีพไม่ มี ความสัม พันธ์กั บ ลัก ษณะการเปิดรับ ชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกั น จะมี พฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับ รู้
แตกต่างกัน
H0 : ความถี่ก ารเปิด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ความถี่ก ารเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ จาแนกตาม
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ความถี่การเปิดรับชม
ค่าเฉลี่ย ส่วน
พฤติกรรมการ
ภาพยนตร์โฆษณา
จานวน เลข เบี่ยงเบน F
Sig.
ตอบสนองของผู้ชม รูปแบบของ In-stream
คณิต มาตรฐาน
ad บน Youtube
พฤติกรรมการ
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
144 3.0671 .82462
ตอบสนองของผู้ชม 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
57 2.9883 .83563 .070 .344
ขั้นตอนการรับรู้
11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ 99 2.9057 .88582
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความถี่ก ารเปิ ดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig. > .05)
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก
แตกต่างกัน
H0 : ความถี่ก ารเปิด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ความถี่ก ารเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก จาแนกตาม
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ความถี่การเปิดรับชม
ค่าเฉลี่ย ส่วน
พฤติกรรมการ
ภาพยนตร์โฆษณา
จานวน เลข เบี่ยงเบน F
Sig.
ตอบสนองของผู้ชม รูปแบบของ In-stream
คณิต มาตรฐาน
ad บน Youtube
พฤติกรรมการ
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
144 3.4282 .86964
ตอบสนองของผู้ชม 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
57 3.3801 .72495
.082 .921
ขั้นการเกิด
11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ 99 3.3973 .84203
ความรู้สึก
จากตารางที่ 4.20 พบว่ า ความถี่ ก ารเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube แตกต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ช ม ขั้ น การเกิ ด
ความรู้สึก ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig. > .05)
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม
แตกต่างกัน
H0 : ความถี่ก ารเปิด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ความถี่ ก ารเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก จาแนกตาม
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ความถี่การเปิดรับชม
ค่าเฉลี่ย ส่วน
พฤติกรรมการ
ภาพยนตร์โฆษณา
จานวน เลข เบี่ยงเบน F
Sig.
ตอบสนองของผู้ชม รูปแบบของ In-stream
คณิต มาตรฐาน
ad บน Youtube
พฤติกรรมการ
1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
144 3.9907 .99957
ตอบสนองของผู้ชม 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์
57 3.8304 .97003 1.088 .388
ขั้นแสดงพฤติกรรม 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ 99 3.8182 .97854
จากตารางที่ 4.21 พบว่ า ความถี่ ก ารเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig. > .05)
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกั น จะมี พฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับ รู้
แตกต่างกัน
H0 : ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ จาแนกตาม
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการรับชม
ค่าเฉลี่ย ส่วน
พฤติกรรมการ
ภาพยนตร์โฆษณา
จานวน เลข เบี่ยงเบน F
Sig.
ตอบสนองของผู้ชม รูปแบบของ In-stream
คณิต มาตรฐาน
ad บน Youtube
พฤติกรรมการ
ตั้งใจชมจนจบ
19 2.4737 .85574
ตอบสนองของผู้ชม กดข้ามเมื่อเกิน
233 3.0258 .83236
ขั้นตอนการรับรู้
ระยะเวลา 5 วินาที
4.047* .018*
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชม
48 3.0764 .84754
ทันที , เปิดทิง้ ไว้ขณะทา
อย่างอื่น)
*Sig. < .05
จากตารางที่ 4.22 พบว่ า ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig. > .05)
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ตารางที่ 4.23
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ จาแนกตามลักษณะในการรับชม
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Inความแตกต่าง
Sig.
stream ad บน Youtube
ของค่าเฉลี่ย
ตั้งใจชมจนจบ
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
-.55207*
.006
วินาที
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,
-.60270*
.008
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 ตั้งใจชมจนจบ
.55207*
.005
วินาที
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,
-.05064
.704
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , ตั้งใจชมจนจบ
.60270*
.008
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
.05064
.704
วินาที
*Sig. > .05
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In-stream
ad บน Youtube ประเภทกดข้ า มเมื่ อ เกิ น ระยะเวลา 5 วิ น าที มากกว่ า ลั ก ษณะในการรั บ ชม
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube ประเภทรับชมจนจบ
ส่วนลัก ษณะในการรับ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบ In-stream ad บน Youtube
ประเภทอื่ นๆ (เช่น เลิก รับ ชมทั นที , เปิดทิ้ ง ไว้ขณะท าอย่างอื่น) มากกว่า ลัก ษณะในการรับ ชม
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube ประเภทตั้งใจชมจนจบ ที่ระดับนัยสาคัญ
.05 (Sig. > .05)
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก
แตกต่างกัน
H0 : ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ลัก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก จาแนกตาม
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการรับชม
ค่าเฉลี่ย ส่วน
พฤติกรรมการ
ภาพยนตร์โฆษณา
จานวน เลข เบี่ยงเบน F
Sig.
ตอบสนองของผู้ชม รูปแบบของ In-stream
คณิต มาตรฐาน
ad บน Youtube
พฤติกรรมการ
ตั้งใจชมจนจบ
19 2.7018 .89508
ตอบสนองของผู้ชม กดข้ามเมื่อเกิน
233 3.4821 .79135
ขั้นการเกิด
ระยะเวลา 5 วินาที
8.346* .000
ความรู้สึก
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชม
48 3.3333 .88058
ทันที , เปิดทิง้ ไว้ขณะทา
อย่างอื่น)
*Sig. < .05
จากตารางที่ 4.24 พบว่ า ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube แตกต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ช ม ขั้ น การเกิ ด
ความรู้สึก แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig. > .05)
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ตารางที่ 4.25
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก จาแนกตามลักษณะในการ
รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Inความแตกต่าง
Sig.
stream ad บน Youtube
ของค่าเฉลี่ย
ตั้งใจชมจนจบ
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
-.78036*
.000
วินาที
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,
-63158*
.004
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น)
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 ตั้งใจชมจนจบ
.78036*
.000
วินาที
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,
.14878
.249
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น)
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , ตั้งใจชมจนจบ
.63158*
.004
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
-.14878
.249
วินาที
*Sig. > .05
ตารางที่ 4.25 พบว่า ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube ประเภท กดข้ามเมื่ อ เกิ นระยะเวลา 5 วินาที มากกว่า ลั ก ษณะในการรับ ชม
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ประเภทตั้งใจชมจนจบ และลักษณะใน
การรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ประเภทอื่นๆ (เช่น เลิกรับชม
ทันที , เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น) มากกว่า ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtube ประเภทตั้งใจชมจนจบ ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig. > .05)
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สมมติฐ านการวิจัย ที่ 2.6 ลักษณะในการรับ ชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ
In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม
แตกต่างกัน
H0 : ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad
บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม จาแนกตาม
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการรับชม
ค่าเฉลี่ย ส่วน
พฤติกรรมการ
ภาพยนตร์โฆษณา
จานวน เลข เบี่ยงเบน F
Sig.
ตอบสนองของผู้ชม รูปแบบของ In-stream
คณิต มาตรฐาน
ad บน Youtube
พฤติกรรมการ
ตั้งใจชมจนจบ
19 2.9825 .96528
ตอบสนองของผู้ชม กดข้ามเมื่อเกิน
233 4.0329 .90092
ขั้นแสดงพฤติกรรม ระยะเวลา 5 วินาที
12.948* .000
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชม
48 3.6389 1.15845
ทันที , เปิดทิง้ ไว้ขณะทา
อย่างอื่น)
*Sig. < .05
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ลั ก ษณะในการรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ Instream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ Sig. < .05
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ตารางที่ 4.27
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม จาแนกตามลักษณะในการ
รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Inความแตกต่าง
Sig.
stream ad บน Youtube
ของค่าเฉลี่ย
ตั้งใจชมจนจบ
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
-1.05045*
.000
วินาที
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,
-65643*
.011
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น)
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 ตั้งใจชมจนจบ
1.05045*
.000
วินาที
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที ,
.39402*
.009
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น)
อื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , ตั้งใจชมจนจบ
.65643*
.011
เปิดทิง้ ไว้ขณะทาอย่างอื่น
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
-.39402*
.009
วินาที
*Sig. < .05
จากตารางที่ 4.27 พบว่ า ลั ก ษณะในการรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ
In-stream ad บน Youtube ประเภทกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที มากกว่า ลักษณะในการ
รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ประเภทตั้งใจชมจนจบ ลักษณะ
ในการรับ ชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ประเภทกดข้ามเมื่อเกิ น
ระยะเวลา 5 วินาที มากกว่า ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โ ฆษณารูปแบบของ In-stream ad
บน Youtube ประเภทอื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น) และลักษณะในการ
รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ประเภทเลิกรับชมทันที มากกว่า
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ประเภทตั้งใจชม
จนจบที่ระดับนัยสาคัญ.05 (Sig. > .05)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In - stream ad
บน Youtube
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปิดรั บ ของผู้ชมภาพยนตร์ โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน
Youtube
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมต่อการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรกับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
5. เพื่ อ ศึ ก ษาหาความแตกต่า งของการเปิดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ Instream ad บน Youtube กับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
โดยการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการ
ส ารวจ (Survey Research) ด้ว ยวิ ธีก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ณ ช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ง เพี ยงครั้ ง เดี ย ว ใน
การศึกษาถึงการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และพฤติกรรม
การตอบสนองของผู้ชม โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจานวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน
5.1 สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
จากผลการศึกษาถึงลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า จากกลุ่มตัวอย่ างทั้งสิ้น
300 คน เป็นเพศหญิงจานวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 56.7 และเพศชายจานวน 130 คนคิดเป็นร้อย
ละ 43.3 โดยกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มี อายุร ะหว่าง 25-29 ปี จานวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 36.3
รองลงมามีอายุระหว่าง 20-24 ปี จานวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 32.3 และในช่วงอายุที่น้อยที่สุดคือ
40 ปีขึ้นไปที่มีเพียงจานวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 5.3 เท่านั้น ในด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจานวน 217 คนคิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมามีระดับ
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การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 24.7 และในระดับการศึกษาที่ น้อ ยที่สุดคือ มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือต่ากว่า ที่มีจานวนเพียง 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.3 เท่านั้น และในด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจานวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ
นัก เรียน/นัก ศึก ษาจ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3 และอาชีพที่ น้อยที่ สุดคือ อาชีพแม่ บ้าน/
ว่างงาน ที่มีจานวนเพียง 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0 เท่านั้น
ส่ ว นที่ 2 การเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน
Youtube
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 คน มีความถี่ในการ
รับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube มากที่ สุดคือ 1-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์มีจานวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์จานวน 57 คนคิด
เป็นร้อยละ 19.0 และความถี่ในการรับชมน้อยที่สุดคือ 16-20 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 5.7 ตามลาดับ
อุปกรณ์ในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
มากที่ สุดคือ สมาร์ท โฟนที่ มีก ารใช้เ พื่อรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูป แบบของ In-stream ad
บน Youtube มี จ านวน 154 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.3 รองลงมาคื อ คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ และ
คอมพิวเตอร์พกพา ที่มีจานวนผู้ใช้เ ท่ากันคือ 61 คนคิดเป็นร้อยละ 20.3 และอุปกรณ์ที่ มีผู้ใช้น้อย
ที่สุดคือ สมาร์ททีวีที่มีผู้ใช้เพียง 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่านั้น
ลักษณะในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
มากที่ สุ ดคื อ การกดข้ ามเมื่ อ เกิ นระยะเวลา 5 วิ นาที ที่ มี จ านวนถึ ง 223 คนคิดเป็น ร้อ ยละ 77.7
รองลงมาคือ การเลิก รับ ชมทั นที มี จานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 และลักษณะอื่นๆ (ขึ้นอยู่กั บ
สถานการณ์ เช่นหากเป็นภาพยนตร์โฆษณาใหม่ที่เห็นครั้งแรก ก็จะเกิดการรับชมจนจบ หรือหากเป็น
สินค้าที่ผู้ชมสนใจก็จะรับชมจนจบ และอาจจะกดข้ามไม่รับชมในครั้งถัดไป) มีจานวน 7 คนคิดเป็น
ร้อยละ 2.3 เท่านั้น
ส่วนที่ 3 พฤติก รรมการตอบสนองของผู้ช มที่ รับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาโฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 คน มีพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาโฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ใน
ขั้นตอนต่างๆดังนี้ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ในระดับปานกลาง (2.9989)
โดยในประเภทโฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube ทาให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าได้ดีใน
ระดับ (3.06) รองลงมาในประเภทเนื้อหาสาคัญของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad
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บน Youtubeท าให้เ ข้า ใจจุดขายของสินค้า (3.02) ระดั บ ปานกลาง และในประเภทเนื้อหาและ
อารมณ์ของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtubeทาให้ผู้ชมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในตัวสินค้า (2,92) ระดับปานกลาง ตามลาดับ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก ในระดับมาก (3.4089) ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก ในประเภทเกิดความชอบต่อ
สินค้าในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube (3.50) ระดับมาก รองลงมาใน
ประเภทเกิดความพอใจต่อ สินค้าในภาพยนตร์โ ฆษณารูป แบบของ In-stream ad บน Youtube
(3.46) ระดับมาก และในประเภทมีความน่าเชื่อถือต่อคุณภาพของสินค้าในภาพยนตร์ โฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad บน Youtube (3.27) ระดับปานกลาง ตามลาดับ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม ในระดับมาก (3.9033) ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม ในประเภทแชร์ภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtubeในช่องทาง Social network เพื่อให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลของ
สินค้าในโฆษณา (4.02) ระดับ มาก รองลงมากดลิง ค์เ ว็ บ ไซต์เ พื่อหาข้อ มู ล เพิ่ม เติม ของสินค้าใน
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube (4.01) ระดับมาก และในประเภทชม
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube จนจบเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อ
ตัดสินใจซื้อ (3.67) ในระดับมาก ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
จากผลการศึก ษาเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โ ฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน
Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม” สามารถสรุปผลการทดสอบสมติฐานทางการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.1
ตารางแสดงผลการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการทอสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กบั การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิด
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อายุมีความสัมพันธ์กบั การเปิดรับชม
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความถี่การเปิด
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 เพศมีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิด
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 อายุมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการเปิด
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
บน Youtube
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการเปิด
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
รับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
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ตารางที่ 5.1
ตารางแสดงผลการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการทอสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับจะมีความแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมี
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมี
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรูส้ ึก แตกต่าง
กัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ความถี่การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมี
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมี
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมี
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรูส้ ึก แตกต่าง
กัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube แตกต่างกัน จะมี
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม แตกต่างกัน
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึก ษาเรื่อ ง “การเปิด รั บ ภาพยนตร์โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad บน
Youtube และพฤติก รรมการตอบสนองของผู้ชม” สามารถอภิป รายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ความถี่ในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ผู้ช มภาพยนตร์โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad บน Youtube นั้น ส่ว นใหญ่นั้ น มี
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันออกไป เพศหญิงมีการเปิดรับมากที่สุดถึง 170 คนคิดเป็นร้อยละ 56.7
และเพศชายมีจานวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี มีจานวนถึง 109 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.3 รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่ างนั้นอยู่ในระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจ านวนถึง 217
คิดเป็นร้อยละ 72.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในระดับประชากรในแต่ละประเภทที่มีหลากหลายและแตกต่าง
กั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ท าให้ ค วามถี่ ใ นการชมภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บน Youtube นั้นแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะประชากร ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดตามลักษณะประชากร
ได้ ก ล่ า วว่ า ลั ก ษณะประชากรที่ มี ค วามแตกต่า งกั น ย่ อมมี พฤติก รรมที่ แ ตกต่ างกั นรวมไปถึ ง มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้มีลักษณะเป็นเช่นนั้น เช่น สิ่งแวดล้อม
สังคม ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู การศึก ษา เป็นต้น โดยมีห ลัก พื้นฐานที่เ กี่ยวข้องกั บแนวคิดความ
แตกต่างในระดับปัจเจกบุคคลในด้านต่างๆ
เพศ จากหลักด้านของจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย ที่มีความสัมพันธ์กับ ความคิด ค่านิยม และมุมมองทัศนะคติ ซึ่งในทางจิตวิทยาได้แสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างทั้ง 2 เพศ ในเพศชายมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด ทัศฯคติ และค่านิยม
เพราะสังคมและวัฒนธรรมนั้นได้เข้ามาเป็นตัวกาหนดบทบาทต่างๆ ซึ่งในเพศหญิงนั้นมักเป็ นคนที่มี
ความอ่อนไหว เจ้าอารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม และมักจะถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย (วิทสุดา ทุมวงศ์,
2556) จากผลการศึ ก ษาที่ เ ห็นได้ว่า ความถี่ก ารชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad
บน Youtube ที่ 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ขึ้นไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของเพศชายจานวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ที่มีการเข้าถึงมากกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเพศหญิงที่มีจานวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.1 เท่านั้น
อายุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์กับความถี่ในการชมภาพยนตร์โฆษณา
ในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ซึ่งกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-29 ปี
ที่มีจ านวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 53.2 ซึ่ง กลุ่ม ตัวอย่างนี้มีความถี่ในการชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือมีกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีความถี่ชมมากที่สุดคือ 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-24 ปี
มีจานวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 26.8 ซึ่งมีอัตรามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-29 ปี ที่มีจานวน 15
คนคิดเป็นร้อยละ 13.8 เท่านั้น ซึ่งจากแนวคิดลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างกันที่ มีอายุเป็น
ปัจจัยนั้น เนื่องจากทักษะทางด้านการรับรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ มีชีวิตอยู่ของ
แต่ ล ะคน ทั้ ง นี้ เ พราะช่ ว งอายุ จ ะสามารถบ่ ง บอกได้ ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาของชี วิ ต
เมื่อประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป จึงทาให้การรับรู้แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ 20-24 ปี นั้ น มี ค วามถี่ ใ นการเข้ า ภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บน Youtube ได้มากกว่านั้นอาจเป็นเพราะ ในช่วงอายุดังกล่าวจะอยู่ช่วงของการสาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและเริ่มช่วงชีวิตการทางาน ซึ่งจากสภาวะสังคมและการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
รวดเร็วไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
จึง ทาให้ก ลุ่ม ตัวอย่างในช่วงอายุ 20-24 ปีนั้นมี พฤติกรรมการเข้าถึงภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtubeได้บ่อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ (วิทสุดา ทุมวงศ์, 2556) กล่าวได้ว่า อายุนั้นก็
เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของความถี่ ใ นการชมภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บน Youtube
ระดับ การศึกษานั้นมีความสัม พันธ์กั บความถี่ในการเข้าภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube ด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาพบกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการชม
ภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีจานวนถึง 217 คน และมีอัตราความถี่
ในการเปิดรับชมในระดับความถี่ 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีจานวนถึง 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9
ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับ อายุ
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับแล้วนั้น กล่าวได้ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ดีก ว่ารวมไปถึงมีอั ตราการใช้สื่อมากกว่าผู้ที่ มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่า (วิทสุดา ทุมวงศ์, 2556)
ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์ความถี่ในการเข้าภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้ความถี่การเปิดรับก็แตกต่างด้วยเช่นกัน
แต่ผลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอาชีพกับความถี่ในการเข้าภาพยนตร์โ ฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtubeนั้น กลับไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะเทคโนโลยีที่
ใช้ในการสื่อสารปัจจุบันเป็นคุณลักษณะสาคัญของสื่อใหม่ คือการมีปฏิสัมพันธ์โดยง่าย ในรูปแบบของ
การสื่อสาร 2 ทาง มีความสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วทาให้สะดวกต่อการพกพาไปในที่ต่างๆได้และมีการ
เปิดรับสื่อได้ทุกเวลา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถย่อโลกทั้งใบมาอยู่ในมือได้ จึงทาให้เกิดการ
สื่อสารที่รวดเร็วขึ้น จึงเป็นช่องทางของการทาการตลาดออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ดังนั้นไม่ว่าจะ
เป็น อาชี พ ใดแล้ ว ก็ ส ามารถใช้เ ทคโนโลยีใ นการสื่อ สารได้ เ หมื อนกั น ซึ่ง สอดคล้ องกั บ Rogers
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(อ้างถึงใน สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์, 2557) จึงทาให้อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้าภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
จากผลการศึกษานั้นพบว่าลักษณะประชากร ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube ซึ่ง กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมี ลัก ษณะในการเปิดรับภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ
In-stream ad บน Youtube ประเภท กดข้า มเมื่ อเกิ น ระยะเวลา 5 วินาที เมื่ อศึ ก ษาจากหลั ก
สาระสาคัญ ของการทาโฆษณาที่ว่า การโฆษณาเป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนถึงกลุ่ม บุคคลทั่วไป
ไม่ ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ดารา ที ป ะปาล, อ้างถึง ใน กัญ จณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์, 2549) นอกจากนี้
ประเทศไทย ติด ระดับ 1 ใน 10 ประเทศของโลกที่ มี ก ารเข้าใช้ Youtube ในแง่ของเวลาที่ ม าก
ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้ งเนื้อหาที่เ ป็นภาษาไทยจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นละคร เพลง ภาพยนตร์
ต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้โดยง่ายประกอบด้วยสัญญาณโทรศัพท์ที่ได้
มีการพัฒนาให้เร็วขึ้นด้วย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สาหรับผู้ผลิตสิ นค้าได้มีช่องทางการสื่อสารทางการ
ตลาด โดยเพิ่มภาพยนตร์โฆษณาเข้าไปก่อนที่จะเป็นวีดีโอที่ต้องการชม จึงเป็นการสื่อสารที่ขัดจังหวะ
ของผู้ชม ซึ่งได้สอดคล้องกับบทความวิจัยของ บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ ที่ได้แบบสารวจกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าใช้ เว็บไซต์ Youtube จานวน 43 คน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่นั้นเกิดความรู้สึก
ราคาญและเป็นการก่อกวนประสบการณ์การชมวิดีโอ โดยภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube นั้นไม่ได้สร้างให้เกิดการรับ รู้ต่อตราสินค้าได้เ ท่ากับสื่อโฆษณาทางวิทยุและทาง
โทรทัศน์ อาจจะเป็นไปได้ว่า ผู้ที่เข้าเว็บไซต์ Youtube ส่วนใหญ่นั้นมีความคาดหวังต่อการรับชมวิดีโอ
ที่ตนเองต้องการทันที ดังนั้นภาพยนตร์โฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจ จึงส่งผลให้ภาพยนตร์
โฆษณานั้น ไม่สามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้ชม และยังทาให้ผู้ชมนั้นมีทัศนคติในแง่ลบต่อตราสินค้าอีก
ด้วย ซึ่งจากผลการสารวจพบว่า ผู้ชมนั้นมีทั ศนะคติ ล บต่อโฆษณาที่ไม่ส ามารถกดข้ามได้ มากกว่า
ภาพยนตร์โฆษณาที่สามารถกดข้ามได้เมื่อระยะเกิน 5 วินาที แต่อย่างไรก็ตามแล้วอัตราการเห็นหรือ
การชมของ ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ก็ยังมีม ากกว่าสื่อโฆษณา
ออนไลน์อื่นๆ อาจเป็นเพราะว่าเมื่อมีการกดเข้าชมวิดีโอแล้วนั้นก็เหมื อนจะต้องบังคับให้เกิดการชม
ภาพยนตร์โฆษณา แม้จะเป็นการกดข้ามก็ตาม (บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์, digitalagemag, 2016) จาก
สาเหตุดังกล่าวจึงทาให้เกิดความคล้ายคลึงในลักษณะของการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาถึงแม้ว่าจะ
มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกันก็ตาม ที่ทาให้ผู้ชมเกิดความราคาญและมีลักษณะการเปิดรับแบบกด
ข้ามเพื่อเข้ารับชมวีดีโอที่ตนต้องการ
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พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมกับความถี่ในการเปิ ดรับ ภาพยนตร์โ ฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมสาหรับในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น
ดังนี้ ขั้นตอนการรับรู้ ขั้นการเกิดความรู้สึก และขั้นแสดงพฤติกรรม จากผลการศึกษาพบว่า ความถี่
ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่แตกต่างกันนั้น ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมแต่อย่างใด เนื่องด้วยมีปัจจัยด้านการสื่อสารที่มักจะมีการกล่าวถึงว่า
การเปิดรับนั้นเป็นตัวกาหนดของความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผูร้ บั สารหรือผูช้ ม
ที่เรียกว่าการเลือกสรรของผู้รับสาร โดยที่สารที่ถูกส่งไปนั้นถึงแม้มีการเปิดรับบ่อยเพียงใด แต่ผรู้ บั สาร
หรือผู้ ชมนั้ น จะเป็ นผู้ที่ เ ลือ กหรือ ไม่ เ ลือ กการเปิดรั บ นั้น (พีร ะ จิร โสภณ, 2540) เมื่ อนาผลของ
การศึกษามาพิจารณาแล้วนั้นพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube ในประเภทกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาทีจานวนมากที่สุดถึง 233
คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาคือประเภทเลิกรับชมทั นทีมีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7
จากผลการศึกษาดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายนั้นยังไม่สามารถเข้าตัวเนื้อหาสาคัญของ
ภาพยนตร์โ ฆษณา จึง ท าให้ผู้ชมนั้นยัง ไม่ ส ามารถเกิ ด การรับ รู้ เกิ ดความรู้ สึก ละไปยัง ขั้นแสดง
พฤติกรรมได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับมากเพียงใด แต่ภาพยนตร์โฆษณานั้นไม่สามารถทาหน้าที่ของ
ตนเองได้สมบูรณ์ ดังนั้นความถี่จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สาคัญที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้ชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ช ม ขั้นตอนการรับ รู้กับลักษณะเปิ ดรับภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
จากผลการศึก ษาพบว่า เมื่ อมี ลัก ษณะในการรั บ ชมที่ แตกต่ างกั น นั้น จะมี ผ ลท าให้
พฤติกรรมในแต่ละขั้นแตกต่างกันไป ดังนี้ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ โดยเมื่อ
นาข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ และลักษณะใน
การรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube พบว่าประเด็นแรกคือ ลักษณะ
กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที เกิดพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้มากกว่าลักษณะ
ตั้งใจชมจนจบ และ ประเด็นที่สองคือ ลักษณะอื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที , เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น)
เกิดพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้มากกว่าลักษณะตั้งใจชมจนจบ ซึ่งในกระบวนการ
และกิ จ กรรมต่ า งๆที่ ผู้ ช มภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad บน Youtube นั้ น มี
ความสัม พั นธ์ที่ แปรเปลี่ยนได้เ สมอระหว่าง 3 ส่วนคือ ความรู้สึ ก และความคิด พฤติก รรม และ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ เพราะความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคหรือ
ผู้ ช มนั้ น เปรี ย บเสมื อ นกล่ อ งด าที่ ผู้ ผ ลิ ต ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ (Belch and Belch, 2004) และ
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ประกอบด้วยแรงกระตุ้นทางการตลาดที่จะช่วยให้ผู้ผลิตนั้นได้มีช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้ชม
ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือเวลาที่ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ
ผู้ชม แต่ในทางกลับ กันแล้ว ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube กลับข้าม
ข้อกาหนดเรื่องเวลาไป เพราะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่และทุกเวลาจนมากเกินไป จึงเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ผู้ชมนั้นเกิดความราคาญต่อภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และส่งผลในแง่ลบไปยังตัวสินค้าต่อไป นอกจากนี้แล้วปัจจัยในเรื่องของความถี่ในการวางแผนโฆษณา
นั้นก็มีส่วนสาคัญ หมายถึงจานวนครั้งที่ผู้ชมนั้นได้มีการรับชมในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งเชื่อกัน
ว่าถ้าผู้ชมได้เห็นบ่อยครั้งยิ่งขึ้น ก็สามารถจดจาโฆษณาของสินค้านั้นได้ดี แต่อย่างไรก็ตามแล้วนั้นมี
งานวิจัยที่พบว่า มีผู้ชมเพียงร้อยละ 25-35 เท่านั้นมีมีการตั้งใจรับชมภาพยนตร์โฆษณา และอัตราการ
จดจาจะอยู่ที่ระหว่างการเห็น 3-10 ครั้งต่อระยะเวลา 4 เดือน (กัลยากร วรกุลลัฏฐานีย์ และ พรทิพย์
สัมปัตตะวนิช, 2551) ซึ่งอาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทาให้ผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream
ad บน Youtube นั้นได้ เ คยเห็นภาพยนตร์โ ฆษณาดัง กล่าวในช่องทางการสื่อสารอื่นๆแล้ว เช่ น
ใน โทรทัศน์ วิท ยุ และ ป้ายโฆษณาต่างๆ จึงทาให้เกิ ดพฤติกรรมการกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5
วินาที และได้มี ก ารรับ รู้ม าก่ อ นหน้า แล้ว ดัง นั้ น ลั ก ษณะของผู้ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรู ป แบบ
In-stream ad บน Youtube ต่อพฤติกรรมตอบสนองของผู้บริโภค ขั้นตอนการรับรู้จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจเพื่อศึกษาในครั้งต่อไปถึงสาเหตุการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว
พฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ช ม ขั้ น การเกิ ด ความรู้ สึ ก กั บ ลั ก ษณะเปิ ด รั บ
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ผลการศึกษาของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึก โดยจาแนก
ตามลั ก ษณะในการรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad บน Youtube มี ป ระเด็ น
ที่ น่าสนใจดัง นี้ ลั ก ษณะในการรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน Youtube
ลักษณะกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที เกิดความรู้สึกมากกว่าลักษณะตั้งใจรับชม และอีกหนึ่ง
ประเด็นคือ ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ลักษณะ
ลักษณะอื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น) เกิดความรู้สึกมากกว่าลักษณะตั้งใจ
ชมจนจบ ทั้งนี้อาจมีปัจจัยในด้านการเรียนรู้ คือการนาประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับรู้มาพัฒนาทักษะใน
การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่ต้องพบในอนาคต เช่น ผู้ชมสามารถเรียนรู้ที่จะจดจาและตอบสนอง
กับสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น หีบห่อ สีของตราสินค้า เพลง รวมไปถึงคาพูดหรือสโลแกนของโฆษณานั้นๆ
ทาให้ผู้ชมนั้นจดจาได้ว่าเป็นสินค้าใด เมื่อได้เห็นองค์ประกอบบางอย่างของตัวภาพยนตร์โฆษณาใน
ครั้งถัดไป ก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นภาพยนตร์โฆษณาของตราสินค้าใด จึงส่งผลให้ความสนใจในภาพยนตร์
โฆษณานั้นลดลงเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ชมทราบอยู่แล้ว ประกอบด้วยการที่ผู้ชมนั้นเคยได้รับชมภาพยนตร์
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โฆษณามาจากทางสื่อ อื่นๆมาก่อ นหน้านี้แล้ว ก็ท าให้ผู้ชมเข้าใจและมี ความรู้สึกต่อตัวภาพยนตร์
โฆษณานั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วระดับความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ชมและตัวสินค้าอยู่ในระดับต่า
(Low involvement) ที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าที่มีการซื้อเป็นประจา คือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น
สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น จึงทาให้ผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจและมีความรู้สึกต่อภาพยนตร์โฆษณา
ของสินค้านั้นได้ง่ายโดยไม่ จาเป็นต้องรับชมจนจบเพื่อต้องหาข้อมู ลใหม่ (Hanna and Wozniak,
อ้างถึงใน กัลยากร วรกุลลัฏฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551) จากปัจจัยดังกล่าว จึงทาให้
ผู้ชมนั้นสามารถระลึกถึงเรื่องราวของภาพยนตร์โฆษณาจากการที่ได้รับชมมาแล้ว ดังนั้นการรับชม
ผ่านทางภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube แม้เพียงช่วงระยะเวลา 5 วินาที
แรกนั้ น เป็ นการย้าเตื อ นถึง ภาพยนตร์ โ ฆษณาที่ เ คยได้ช ม จึง ท าให้เ กิ ด ความรู้สึก ต่ อสินค้ าและ
ภาพยนตร์โฆษณาได้แม้ไม่ได้รับชมจนจบ อีกทั้งภาพยนตร์โฆษณาในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ทา
ให้เกิดการจดจาได้ดี
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรมกับลักษณะเปิดรับภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ผลการศึกษาของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรมโดยจาแนกตาม
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube มีประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้ ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ลักษณะกดข้าม
เมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที แสดงพฤติกรรมมากกว่าลักษณะตั้งใจรับชมจนจบ และลักษณะอื่นๆ
(เช่น เลิกรับชมทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น) และประเด็นของ ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ลักษณะอื่นๆ (เช่น เลิกรับชมทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะ
ทาอย่างอื่น) แสดงพฤติกรรมมากกว่าลักษณะตั้งใจรับชม ทั้งนี้เนื่องจากภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ
In-stream ad บน Youtube นั้นเป็นสื่อโฆษณาเพื่อเป็นการย้าเตือนให้แก่ผู้ชมเพราะผู้ชมได้มีการ
เห็นก่อนหน้านี้แล้ว จึงทาให้การแชร์ข้อมูลเมื่อเห็นภาพยนตร์โฆษณานั้นอีกครั้งทาง Youtube โดย
ไม่จาเป็นต้องรับชมจนจบ ทั้งนี้ภาพยนตร์โฆษณานั้นจะต้องมีจุดเด่นที่ทาให้ผู้ชมนั้นเลือกที่รับชมและ
แชร์กันต่อๆไป นอกจากนี้แล้วภาพยนตร์โฆษณาที่ทาออกมาในรูปแบบของการนาเสนอและสร้าง
จุดเด่นในช่วงระยะเวลา 5 วินาทีแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมนั้นสนใจและติดตาม ซึ่งโฆษณาส่วน
ใหญ่ที่ได้รับความนิยมในการรับชมและเข้าถึงผู้ชมนั้นเป็นประเภทตลกขบขัน และสามารถเข้าใจง่าย
โดยไม่ต้องตีความหมาย จึงสรุปได้ว่าภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube นั้นมี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม ถึงแม้เป็นเพียงการรับชมเพียง 5 วินาทีก็ตาม
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5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาเรื่อ ง “การเปิด รั บ ภาพยนตร์โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad บน
Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม” ครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการศึกษาลักษณะประชากรของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ดังนั้นในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
ที่ต้องการสื่อสารเสียก่อน เพื่อให้การส่งข้อมูลหรือการทาสื่อสารการตลาดเป็นอย่างเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน
2. ในการศึ ก ษาการเปิ ด รั บ ของผู้ ช มภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad
บน Youtubeนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีความถี่ในการรับชมอยู่ที่ระยะ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
โดยใช้อุ ป กรณ์ส าหรับ การรับ ชมคือ สมาร์ท โฟน และมี ลัก ษณะการเปิดรับ ชมที่ ก ดข้ามเมื่ อเกิ ด
ระยะเวลา 5 วินาที เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเอื้ออานวยในการสื่อสารทางการตลาด
ออนไลน์ในปัจจุบัน ทาให้การสื่อ สารเป็นไปได้ร วดเร็วมาก จนกลายเป็นการรบกวนประสบการณ์
รับชม ดังนั้นการสื่อสารภาพยนตร์โฆษณา ควรนาเอาหลักการคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ชม
นั้นเกิดความสนใจและก่อเกิดความนิยมต่อการรับชมภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งประกอบด้วยการเลือก
ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้บริโภคหรือผู้ชมด้วยเช่นกัน
3. ในการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมต่อการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube นั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาโฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ในขั้นตอนต่างๆ
ดังนี้ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยในประเภทโฆษณา
รูป แบบ In-stream ad บน Youtube พฤติ ก รรมการตอบสนองของผู้ ชม ขั้นการเกิ ดความรู้สึ ก
ในระดับมาก และมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรม ในระดับมาก ดังนั้นในผลิต
งานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube จึงต้องมีการผสมผสานของความคิด
สร้างสรรค์พร้อมกับการขาย เพื่อที่จะกระตุ้นทัศนะคติของผู้ชมไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
ตอบสนอง จนไปเป้าหมายของการสื่อสารทางการตลาดนั้นคือการซื้อสินค้าหรือบริการ
4. ในการศึ ก ษาเพื่ อ ศึก ษาความสัม พั น ธ์ข องลั ก ษณะประชากรกั บ การเปิ ดรั บ ชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube เมื่อลักษณะประชากรที่มีความแตกต่าง
กันจึง ท าให้ก ารเปิดรับ แตกต่างกั นออกไป โดยผลจากการศึก ษาถึง ความสัม พันธ์พบว่า ลัก ษณะ
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ประชากร ( เพศ อายุ และระดับการศึกษา ) นั้นมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ยกเว้น อาชีพ ที่ ไม่ มี ความนั้นมี ความสัม พันธ์กั บ
ความถี่ ใ นการเปิ ดรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ In-stream ad บน Youtube และพบว่ า
ลัก ษณะประชากรนั้น ไม่ มี ความสัม พันธ์กั บ ลัก ษณะการเปิดรับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ
In-stream ad บน Youtube ดังนั้นการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาจึงจาเป็นต้องคานึงถึงลักษณะ
ประชากรเป็นหลักข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางการสร้างงานภาพยนตร์โฆษณา และเพื่อสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของตนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
5. ในการศึ ก ษาความแตกต่ า งของการเปิ ด รั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณาในรู ป แบบ
In-stream ad บน Youtube กับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมนั้น พบว่าความถี่ในการเปิดรับชม
ภาพยนตร์โ ฆษณาในรูป แบบ In-stream ad บน Youtube ที่ แตกต่าง ไม่ มี ผ ลต่อพฤติก รรมการ
ตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ ขั้นนการเกิดความรู้สึกและขั้นแสดงพฤติกรรม สาหรับในด้าน
ของลั ก ษณะในการรั บ ชมรั บ ชมภาพยนตร์ โ ฆษณารู ป แบบของ In-stream ad บน Youtube
ที่แตกต่าง มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นตอนการรับรู้ ขั้นการเกิดความรู้สึกและขั้น
แสดงพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงหลักการวางแผนทางการสื่อสารโฆษณาให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ชมในปัจจุบันนั้นว่าเป็นเช่นไร เพื่อ
สามารถทาการสื่อสารไปได้อย่างเหมาะสม
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream
ad บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษา ด้าน
แรงจูงใจ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad
บน Youtube เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค
แบบสอบถามนีจ้ ัดทาขึ้นเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการทารายงานโครงการเฉพาะบุคคลใน
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูจ้ ัดทาใคร่ขอความร่วมมือในการตอบคาถามให้ครบถ้วน
และตรงความคิดเห็นแท้จริงของท่าน เพราะทุกคาตอบมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้
จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่องหมาย () หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 20-24 ปี
( ) 25-29 ปี
( ) 30-34 ปี
( ) 35-39 ปี
( ) 40 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
4. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ค้าขาย/งานอิสระ
( ) แม่บ้าน/ว่างงาน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube
กรุณาทาเครื่องหมาย () หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. ท่านมีความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube เท่าไร
ต่อสัปดาห์
( ) 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์
( ) 6-10 ต่อสัปดาห์
( ) 11-15 ครั้งต่อสัปดาห์

( ) 16-20 ครั้งต่อสัปดาห์

( ) มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป
2. ท่านรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ผ่านทางอุป กรณ์ในการ
รับชมใดบ่อยครั้งที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ)
( ) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
( ) คอมพิวเตอร์พกพา
( ) สมาร์ทโฟน
( ) แท็บเล็ต
( ) สมาร์ททีวี
3. ท่านมีลักษณะในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube (ตอบ
เพียง 1 ข้อ)
( ) ตั้งใจรับชมจนจบ
( ) กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาที
( ) เลิกรับชมทันที
( ) เปิดทิ้งไว้ขณะทาอย่างอื่น
( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........................................
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ย วกับ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บ ริโ ภคที่รับ ชมภาพยนตร์โ ฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ให้ท่านใส่  ในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดในแต่ละคาถาม
มาก
กิจกรรมที่ทา
ที่สุด
(5)
1.พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค ขั้นตอนการรู้จัก
1.1.โฆษณารูปแบบ In-stream ad บน Youtube
ทาให้เกิดการรู้จักถึงตราสินค้าได้ดี

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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1.2.เนื้อหาและอารมณ์ของภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtubeทาให้
ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า
1.3.เนื้อหาสาคัญของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ
ของ In-stream ad บน Youtubeทาให้เข้าใจจุด
ขายของสินค้า
2. พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค ขั้นการเกิดความรู้สึก
2.1.เกิดความชอบต่อสินค้าในภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
2.2.เกิดความพอใจต่อสินค้าในภาพยนตร์โฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube
2.3. มีความน่าเชื่อถือต่อคุณภาพของสินค้าใน
ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน
Youtube
3.พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค ขั้นแสดงพฤติกรรม
3.1. ชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream
ad บน Youtube จนจบเพือ่ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าเพื่อไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
3.2. แชร์ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ Instream ad บน Youtubeในช่องทาง Social
network เพื่อให้ผู้อื่นได้รบั ข้อมูลของสินค้าใน
โฆษณา
3.3.กดลิงค์เว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า
ในภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad
บน Youtube
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
ประสบการณ์ทางาน

นายฤตานนท์ แสนสวย
3 เมษายน พ.ศ.2532
ปี พ.ศ.2559 บริษัท สรรพสินค้าเช็นทรัล จากัด

